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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. 

Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara. 

Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar 

berdasarkan bukti ilmiah yang kuat.Oleh karena itu, metode dapat diartikan pula 

sebagai prosedur atau rangkaian cara yang secara sistematis dalam menggali 

kebenaran ilmiah. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai pekerjaan ilmiah 

yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai 

prosedurnya maupun dalam proses berfikir tentang materinya (Nawawi dan 

Martini dalam Prastowo, 2011). 

 Sugiyono (2013, hlm. 6) menjelaskan bahwa: “metode penelitian adalah 

cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah”.Dengan kata lain, metode penelitian merupakan suatu cara yang harus 

dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam 

melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau 

mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan 

penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian eksperimen. 

Mengenai apa saja yang diteliti, maka jawabanya berkenaan dengan variabel 

penelitian. Menurut Sugiono (2012, hal. 58), variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajarai sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variabel 

bebas (variabel independent) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel 

bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 
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atau timbulnya variabel terikat (variabel dependen). Variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(variabel independen). 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel bebas (X) adalah Pendekatan bermain 

b. Variabel terikat (Y) adalah Partisipasi dan Motivasi 

 Mengenai metode penelitia ini Nazir (2005, hal.56) dalam Maulina (2011, 

hal. 53) menjelaskan, “eksperimen adalah observasi dibawah kondisi buatan 

dimana kondisi tersebut diatur dan dibuat oleh peneliti. ”Metode ini digunakan 

atas dassar pertimbangan bahwa sifat penelitian eksperimen yaitu mencoba 

sesuatu untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu perlakuan dan tretmen. 

Disamping itu penulis ingin mengetahui pengaruh variabel terikat yang diselidiki 

atau diamati. Jadi dalam metode eksperimen harus ada faktor yang dicobakan, 

dalam hal ini factor yang akan di cobakan dan merupakan variabel bebas adalah 

pengaruh pendekatan bermain terhadap partisipasi dan motivasi siswa dalam 

aktivitas pembelajaran sepakbola di MTs Al-Musyawarah Lembang. 

 

B. Desain Penelitian 

 Menurut Moh. Nazir (2003, hlm.11). “desain penelitian ini merupakan 

semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, 

mulai tahap persiapan sampai tahap penyusunan laporan”. Peneitian ini 

menggunakan One-Group Pretest-Posttest Design, yaitu pada desain iini terdapat 

pretest, sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan. Desain ini dapat digambarkan seperti berikut:  

Gambar 3.1 

. One-Group Pretest-Posttest Design 

Sugiyono (2011, hlm.111) 

 

  

Keterangan : O1 = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan/treatment) 

O1 x O2 
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O2 = nilai postest (setelah diberi perlakuan/treatment 

Gambar 3.2 

Tahapan Penelitian 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Pada umumnya sumber data dalam penelitian disebut populasi dan sampel 

penelitian. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 117) “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.” Selain itu juga Sugiyono (2013, hlm. 118) menjelaskan 

bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”.Sedangkan menurut Arikunto (2002, hlm. 108) “populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti”.bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

populasi

sampel

Tes Awal

Pendekatan 
Bermain

Tes Akhir

Pengolahan Data

kesimpulan
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tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa-siswi 

kelas VIII MTs. Al-Musyawarah Lembang yang berjumlah 234 siswa. Jumlah 

dari sampel dalam sebuah penelitian berpedoman pada pendapat Arikunto (2006, 

hlm. 134) yang menjelaskan bahwa: 

 

Untuk sekedar ancer-ancer apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih, tergantung setidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian 

yang resikonya besar, tentu saja jika sampel lebih besar, hasilnya akan 

lebih baik. 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 36 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling menurut Sugiyono (2011, hlm.124), “purposive 

sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu”. Peneliti 

menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.  

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Penyusunan Instrumen 

 Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument 

penelitian. Menurut Sugiyono (2013, hlm. 148) “Instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun social yang 

diamati”. Dalam pengumpulan data merupakan factor penting dalam penelitian 

artinya data merupakan kunci jawaban dari suatu pertanyaan ilmiah yang diajukan 

dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan angket (Kuesioner). Dan GPAI (Game Performance Assesment 

Instrument). Definisi angket dijelaskan oleh Sugiyono (2009, hlm 199) bahwa 
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angket (kuisioner) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Penulis menggunakan angket sebagai alat untuk mengumpulkan data 

penelitian ini, karena mempunyai beberapa keuntungan. Mengenai keuntungan ini 

Arikunto (2006, hlm. 255) menjelaskan sebagai berikut : 

a. Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

b. Dapat dibagikan secara serentak ke semua responden. 

c. Dapat dijawab oleh responden menurut kepercayaan masing-masing, dan 

menurut waktu senggang responden. 

d. Dapat dibuat anonym sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu-malu 

untuk menjawab. 

e. Dapat dibuat berstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini disusun dan dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan penelitian yaitu untuk mengungkap motivasi dan 

partisipasi siswa dalam aktivitas pembelajaran sepakbola di sekolah. 

a. Tes keterampilan bermain sepakbola 

Tes keterampilan ini meliputi cara passing bola, cara mematikan bola di 

daerah lawan serta menjaga pertahanan daerahnya. 

Adapun bentuk tes ketarmpilan sepakbola menggunakan Games 

Performance Assessment Instrumen (GPAI). Griffin, Mitchell, dan Oslin 

(1997, dalam Hoedaya, 2001, hlm. 108) bahwa : 

... Game Performance Assessment Instrument (GPAI). Untuk 

selanjutnya GPAI akan diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi Instumen Penilaian Penampilan Bermain 

disingkat IPPB. Tujuannya untuk membantu para guru dan 

pelatih dalam mengobservasi dan mendata prilaku penampilan 

sewaktu bermain.  
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Tabel 3.1 

Format Tes Keterampilan Bermain Sepakbola 

Lembar Observasi Posttest Eksperimen 

Keterampilan Bermain 

 

 Nama Observer : 

NO 

 

Nama 

Siswa 

Aspek yang Dinilai Keterampilan Bermain 

Jml 

 

Kembali 

 ke Posisi  

 

Menyesuaikan Diri  

(Adjust) 

Membuat 

Keputusan 

(Decision Making) 

Melaksanakan 

Keterampilan 

tertentu 

(Skill Excecution) 

Memberi 

Dukungan 

(Support) 

Melapis Teman 

(Cover) 

Menjaga atau 

mengikuti gerak 

lawan 

( Guard atau Mark) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                                      

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      

6                                      

7                                      

8                                      

9                                      

10                                      

11                                      

12                                      

13                                      

14                                      

15                                      

16                                      

           

  Lembang ,      November 2015 

            Observer   

 

...................................................... 

Berikut rumus penghitungan penampilan untuk lima macam aspek yang dinilai. 

1. Keterlibatan Dalam Permainan = Jumlah kembali ke posisi + jumlah 

menyesuaikan diri + jumlah membuat keputusan + jumlah pelaksanaan 

keterampilan tertemtu + jumlah tindakan dalam memberikan dukungan 

yang tepat + jumlah dalam memberikan dukungan terhadap teman + 

menjaga atau mengikuti gerakan lawan 



30 

 

Bayu Cipta Persada, 2016 
PENGARUH PENDEKATAN BERMAIN TERHADAP PARTISIPASI DAN MOTIVASI SISWA DALAM 
AKTIVITAS PEMBELAJARAN SEPAKBOLA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Standar Mengambil Keputusan (SMK) = Jumlah mengambil keputusan 

tepat : jumlah mengambil keputusan yang tidak tepat. 

3. Standar keterampilan (SK) = Jumlah keterampilan yang efisien : jumlah 

keterampilan yang tidak efisien. 

4. Standar Memberikan Dukungan (SMD) = Jumlah pemberian dukungan 

yang tepat : jumlah pemberian yang tidak tepat. 

5. Penampilan Bermain = (SMK + SK + SMD) :3 

 

b. Instrumen Partisipasi 

Dalam variabel partisipasi, penulis menggunakan teori dari Keith Davis, 

Human Relation at Work (dalam skripsi Ahmad Rizal Mufti, 2012). Davis 

memaparkan bahwa kunci pemikiran dalam partisipasi yaitu keterlibatan mental 

dan emosi, yang kemudian diuraikan dengan lebih rinci menjadi lima komponen, 

yaitu: keikutsertaan, keterlibatan, kesediaan, kemauan, dan keaktifan. 

Jadi instrument yang digunakan untuk mengukut partisipasi siswa dalam 

aktivitas pembelajaran sepakbola, penulis mengacu pada teori partisipasi dari 

Keith Davis, yakni: 

1) Keikutsertaan yang terdiri dari: ikut serta dalam pembelajaran, semangat 

dalam pembelajaran, totalitas dalam pembelajaran. 

2) Keterlibatan yang terdiri dari: terlibat dalam pembelajaran, paham akan 

kegiatan pembelajaran, percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. 

3) Kesediaan yang terdiri dari: dapat menerima dengan baik tugas gerak yang 

diberikan guru, dapat menampilkan tugas gerak yang diinstruksikan guru, 

dapat menyesuaikan diri dalam pembelajaran. 

4) Kemauan yang terdiri dari senang melakukan tugas gerak, melakukan tugas 

pembelajaran dengan kesadaran diri, mendapat hasil yang baik. 

5) Keaktifan yang terdiri dari: ingin menjadi pusat perhatian, melaksanakan 

tugas gerak yang diberikan, berperan aktif dalam pembelajaran. 

 

c. Instrumen Motivasi 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan seseorang bertingkah 

laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakan untuk 
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melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya.” (Hamzah B. 

Uno, 2012, hlm. 1). Berkaitan dengan pengertian motivasi, beberapa psikolog 

menyebut bahwa motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakan untuk 

menjelaskan keinginan, arah, intesitas dan keajegan perilaku yang diarahkan oleh 

tujuan. Dalam motivasi mencakup konsep-konsep, seperti kebutuhan untuk 

berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan dan keingintahuan seseorang 

terhadap sesuatu. Dalam variable penelitian ini, penulis menggunakan teori 

motivasi yang dipopularkan oleh Abraham Maslow (dalam Gibson, Ivancevich, 

dan Donnelly, 1996) yang terdiri dari lima hirarki kebutuhan manusia, yakni: 

1) Kebutuhan fisiologis (physiological need), yang terdiri dari kesehatan dan 

kebutuhan akan nilai. 

2) Kebutuhan rasa aman (safety need), yang terdiri dari fasilitas, lingkungan 

yang akan dan nyaman. 

3) Kebutuhan social (Social need), yang terdiri dari pengakuan dari teman, dan 

pengakuan dari guru. 

4) kebutuhan penghargaan/penghormatan (Esteem need), yang terdiri dari 

penghargaan dari teman dan penghargaan dari guru. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization), yang terdiri dari pengetahuan, 

pemahan, keteraturan dan peningkatan kualitas diri. 

 

2. Pengembangan Kisi-Kisi 

Penyusunan kisi-kisi atau instrumen penelitian merupakan acuan dalam 

penyusunan alat pengumpulan data. Kisi-kisi dalam penelitian ini disusun secara 

sistematis dan relevan dengan permasalahan, tujuan penelitian serta pertanyaan 

penelitian kemudian dijabarkan berdasarkan aspek yang diteliti serta indikator-

indikatornya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembuatan item pertanyaan 

angket. Peneliti menyusun kisi-kisi angket berdasarkan teori partisipasi dari Keith 

Davis Human Relation at Work (dalam skripsi Ahmad Rizal Mufti, 2012) dan 

teori motivasi Abraham Maslow (dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnelly 1996, 

hlm. 189). Adapun kisi-kisi instrumen partisipasi dan motivasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Partisipasi Menurut Keith Davis, Human Relation at Work 

 

Variabel Sub Variabel Indikator 
Pernyataan 

(+) (-) 

Variabel 

Partisipasi : Teori 

Menurut Keith 

Davis, Human  

Relation at work 

(dalam skripsi 

Ahmad Rizal 

Mufti, 2012) 

1. Keikutsertaan a. Ikut serta dalam 

pembelajaran 

  

  

b. Semangat dalam 

pembelajaran 

  

  

c. Totalitas dalam 

pembelajaran 

  

  

2. Keterlibatan a. Terlibat dalam 

pembelajaran 

  

  

b. Paham akan 

kegiatan 

pembelajaran 
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c. Percaya diri 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

  

  

3. Kesediaan a. Dapat menerima 

dengan baik 

tugas gerak 

yang diberikan 

guru 

  

  

b. Dapat 

menampilkan 

tugas gerak 

yang 

diinstruksikan 

guru 

  

  

c. Dapat 

menyesuaikan 

diri dalam 

pembelajaran 

  

  

4. Kemauan a. Senang 

melakukan 

tugas gerak 
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b. Melakukan 

tugas 

pembelajaran 

dengan 

kesadaran diri 

  

  

c. Ingin mendapat 

hasil yang baik 

  

  

5. Keaktifan a. Ingin menjadi 

pusat perhatian 

  

  

b. Melaksanakan 

tugas gerak 

yang diberikan 

  

  

c. Berperan aktif 

dalam 

pembelajaran 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Berdasarkan Teori A. Maslow (Gibson, Ivancevich, dan Donnelly 1996, hlm. 189) 

Variabel Sub Variabel Indikator 
Pernyataan 

(+) (-) 

Varibel motivasi 

menurut A. Maslow 

(Gibson, Ivancevich, 

dan Donnelly 1996, 

hlm. 189) 

 

1. Kebutuhan 

fisiologis 

(phycological 

need) 

a. kesehatan   

  

b. nilai   

  

2. Kebutuhan rasa 

aman (safety 

need) 

a. Fasilitas 

pembelajarsn 

penjas 

  

  

b. Lingkungan 

pembelajaran 

  

  

c. Rasa aman dalam 

pembelajaran 
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3. Kebutuhan social 

(social need) 

a. Pengakuan dari 

teman 

  

  

b. Pengakuan dari 

guru 

  

  

4. Kebutuhan 

penghargaan/pres

tasi (esteem 

need) 

a. Penghargaan dari 

teman 

  

  

b. Penghargaan dari 

guru 

  

  

5. Kebutuhan 

aktualisasi diri 

(self 

actualization) 

a. Pengetahuan   

  

b. Pemahaman   
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c. Keteraturan   

  

d. Peningkatan 

kualitas diri 
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Instrument yang telah dirumuskan kedalam bentuk kisi-kisi tersebut diatas 

selanjutnya dijadikan bahan penyusun butir-butir pernyataan atau soal dalam 

angket. Butir-butir pernyataan atau soal dalam angket. Butir-butir pernyataan atau 

soal tersebut dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan kemungkinan 

jawaban yang tersedia.  

 

3. Pedoman Skoring 

Mengenai alternative jawaban dalam angket, penulis menggunakan skala 

sikap yakni skala Likert, mengeai skala Likert, Sugiyono (2010-134) 

mengemukakan bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Dengan 

skala likert, maka variabel yang akan dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikansebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang berupa pernyataan-pernyataan. 

 

Tabel 3.4 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban 
Skor Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Kurang Setuju 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

 Dalam menyusun pernyataan-pernyataan agar responden dapat menjawab 

salah satu alternatif jawaban tersebut maka pernyataan-pernyataan itu disusun 

dengan berpedoman penjelas Surakhman (dalam Ahmad Rizal Mufti, 2012) 

sebagai berikut: 

1) Rumuskan setiap pernyataan sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. 

2) Mengajukan pernyataan-pernyataan yang memang dapat dijawab oleh 

responden, pernyataan mana yang tidak menimbulkan kesan  negatif. 

3) Sifat pernyataan harus netral dan obyektif. 
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4) Mengajukan hanya pernyataan yang jawaban tidak dapat diperoleh sumber 

lain. 

5) Keseluruhan pernyataan dalam angket harus sanggup mengumpulkan 

kebulatan jawaban untuk masalah yang kita hadapi. 

 

4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan alat pengumpul data ini, terlebih dahulu disusun kisi-

kisi secara sistematis dan relevan dengan kebutuhan pencegahan maslah. 

Kegiatan yang ditempuh dalam penyusunan alat pemngumpulan data ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Merumuskan problematika penelitian, dengan variabel yang dianggap penting 

dengan indikator-indikatornya yang akan dijadikan pertanyaan-pertanyaan. 

2) Menyusun pertanyaan atau pernyataan beserta alternatif jawabannya yang 

disesuaikan dengan problematika penelitian dan disertai dengan petunjuk 

pengisian sehingga akan jelas tujuan dan maksimal dan maksud untuk 

dipahami responden. 

 

E. UjiCoba Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas 

Angket yang telah disusun kemudian diuji cobakan untuk mengukur 

validitas dan reliabilitas dari setiap butir-butir pernyataan-pernyataan. Dari hasil 

uji coba angket akan diperoleh sebuah angket yang memenuhi syarat dan dapat 

digunakan sebagai pengumpul data dalam penelitian ini. Uji coba angket ini 

dilakukan disekolah yang berbeda yang bukan menjadi tempat untuk penelitian 

yaitu di SMP Negeri 1 Lembang dengan calon responden sebanyak 36 orang 

siswa.  

Validitas adalah suatu  pengukuran  yang  menunjukan  tingkat keandalan 

atau kesahihan  suatu alat ukur (Riduwan, 2013, hlm. 109). Rumus yang 

digunakan dalam uji validitas yaitu menggunakan Pearson Product Moment. 

r hitung = 
𝑁 Σ 𝑋𝑌 −(Σ 𝑋)(Σ𝑌)

√[{𝑛.Σ𝑋2−(Σ𝑋)2}[𝑛.Σ𝑌2−(Σ𝑌)2 }]
 (Riduwan, 2013, hlm. 110) 
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Keterangan : 

r hitung  = Koefisien korelasi antara variable X dan variabel Y 

ΣX   = Jumlah skor X 

ΣY   = Jumlah skor Y 

(Σ𝑋2)  = Jumlah kuadrat dalam skor X 

(Σ𝑌2)    = Jumlah kuadrat dalam skor Y 

n    = Jumlah Responden 

b. Uji Reliabilitas 

 Menurut Arikunto (2013, hlm. 221), reliabilitas menunjuk pada satu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya.  

Untuk mengukur reliabilitas instrumen yang akan digunakan, peneliti 

menggunakan metode belah dua dengan rumus  Spearmen-Brown sebagai berikut: 

𝑟11 =
2𝑟 1

21
2⁄⁄

(1+𝑟 1
2 1 2⁄⁄ )

    

Keterangan  : 𝑟11 : Koefisien Reabilitas yang sudah di sesuaikan  

  r1
2 1

2⁄⁄  : korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

       (Arikunto, 2012, hlm. 87) 

Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan metode belah dua (Split-half 

Method). dengan program Microsoft Excel. Setelah didapat nilai koefisien, 

bandingkan antara rhitung dengan rtabel dengan taraf sifgnifikansi α=0,05. Apabila 

rhitung > rtabel, maka instrumen bersifat reliabel, sebaliknya jika rhitung < rtabel, maka 

instrumen bersifat tidak reliabel. 
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F. Teknik dan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian 

yang sudah terkumpul. Proses analisis dilakukan dengan program SPSS 

(Statistical package for sosial science) versi 22. Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran/distribusi data. Apakah 

data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi 

normal uji hipotesis selanjutnya menggunakan Uji-Parametric, tetapi 

jika penyebaran data tidak berdistribusi normal uji hipotesis yang 

digunakan yaitu Uji-NonParametric. Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan ρ value ≥ 0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari varians 

populasi yang homogen atau heterogen. Populasi dengan varians sama 

besar merupakan populasi homogen dan varians tidak sama besar 

menunjukkan populasi heterogen. Uji homogenitas yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji Levene’s Test dengan ρ 

value ≥ 0,05. 

2. Uji Hipotesis 

Langkah terakhir dari analisis data yaitu menguji hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang cukup jelas dan dapat dipercaya 

antara variabel independen dengan variabel dependen, yang pada akhirnya akan 

diambil suatu kesimpulan penerimaan atau penolakan dari pada hipotesis yang 

telah dirumuskan.  

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X (pendekatan 

bermain) terhadap variabel Y (motivasi dan partisipasi melalu) melalui kegiatan 
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aktivitas bermain bola, maka dibutuhkan hipotesis yang memenuhi syarat. 

Adapun hipotesa yang dapat diajukan yaitu: 

1) Hipotesis 1, Mengetahui pengaruh penerapan pendekatan bermain terhadap 

partisipasi siswa dalam aktivitas pembelajaran sepakbola di MTs Al-

Musyawarah Lembang 

2) Hipotesis 2, Mengetahui pengaruh penerapan pendekatan bermain terhadap 

motivasi siswa dalam aktivitas pembelajaran sepakbola di MTs Al-

Musyawarah Lembang 

3) Hipotesis 3, Mengetahui pengaruh penerapan pendekatan bermain terhadap 

tingkat keterampilan bermain sepakbola siswa di MTs Al-Musyawarah 

Lembang  


