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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penentuan metode penelitian tentunya harus disesuaikan dengan masalah 

dan tujuan penelitian, hal ini dilakukan untuk kepentingan perolehan dan analisis 

data. Seperti dikemukakan Sugiyono (2014, hlm. 3) bahwa metode penelitian 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Oleh karena itu, dalam menggunakan suatu metode penelitian tergantung 

pada penelitian itu sendiri apakah sesuai dengan ciri-ciri keilmuan atau tidak. 

Sugiyono (2014, hlm. 3) menyatakan ciri-ciri keilmuan sebagai berikut, yaitu 

“rasional, empiris, dan sistematis”. Rasional berarti kegiatan penelitian itu 

dilakukan dengan masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti bisa diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat 

mengetahui dan mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis adalah proses 

penelitian dalam penelitian itu sendiri, menggunakan langkah-langkah yang 

bersifat logis. 

 Metode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Menurut Sugiyono 

(2014, hlm. 107) bahwa “metode  penelitian dapat diartikan sebagai alat yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi terkendali”. Metode penelitian ekperimen merupakan rangkaian kegiatan 

percobaan dengan tujuan untuk menyelidiki sesuatu hal atau masalah sehungga 

diperoleh hasil. Jadi dalam metode eksperimen harus ada faktor untuk dicobakan, 

dalam hal ini faktor yang dicobakan dan merupakan variabel bebas adalah model 

pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran inkuiri, varibel terikat hasil 

belajar permainan sepak bola. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat 

menyimpulkan bahwa metode eksperimen merupakan metode untuk mencari 

perbandingan perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali. 
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B. Lokasi dan Subjek / Populasi dan Sample Penelitian 

1. Lokasi Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di MA Al-Inayah Bandung, beralamat di Jalan 

Cijerokaso No. 63 Kota Bandung Jawa Barat, Telepon (022)-2004104. Alasan 

utama pemilihan lokasi penelitian di MA Al-Inayah Bandung didasarkan atas 

penemuan masalah pada saat pembelajaran permainan sepak bola pada teknik dasar 

passing dan shooting di kelas XI MA Al-Inayah Bandung. Di dalam penelitian, 

diperlukan alat ukur untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian. Sugiyono 

(2014, hlm 148) menyebutkan “alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan 

instrument penelitian.” Sedangkan menurut pendapat Arikunto (2006, hlm 192) “ 

instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan metode”. Instrumen 

penelitian merupakan alat untuk mengukur data. Mengenai hal ini penulisan 

mengacu pada pendapat Juliantine, dkk (2007, hlm. 3.5) bahwa “sebagai percobaan 

untuk mendapatkan hasil yang baik bisa pula dilaksanakan dalam frekuensi latihan 

3 hari/minggu. Sedangkan lamanya latihan paling sedikit 4-6 minggu’. Waktu 

dalam melakukan penelitian ini atau diberikan treatment dilakukan dengan 

pertemuan 3 kali dalam seminggu dengan jumlah 12 kali pertemuan, 1 kali 

pertemuan memerlukan waktu 2 jam pembelajaran. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dimaksudkan untuk memperkuat serta memberikan 

informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi kelas XI MIA MA Al-Inayah Bandung   

3. Populasi 

Populasi merupakan kumpulan individu atau objek untuk diteliti. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 117) mengemukakan bahwa “populasi adalah 

wilayah generalisasi, terdiri atas obyek/subyek untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswa 

MA Al-Inayah Kota Bandung yang berjumlah 327 orang. 
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4. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi, sampel menurut Sugiyono (2014, 

hlm. 118) mengemukakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitan ini adalah purposive sampling. Adapun penjelasan tentang 

purposive sampling menurut Sugiyono (2014, hlm 124) “sampling purposive 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Peneliti 

mengambil sampel dengan cara purposive sampling yaitu kelas XI dikarenakan 

kelas X masih dalam kategori uji coba atau masa peralihan dan belum mengenal 

sepak bola secara mendalam, maka kelas X tidak termasuk dalam kriteria penelitian 

sedangkan kelas XII sedang dalam persiapan Ujian Nasional. Nantinya sample akan 

diambil dengan cara sebelum melakukan pretest peneliti terlebih dahulu melakukan 

observasi untuk mengetahui berapa siswa yang kurang dalam keterampilan passing 

dan shooting dalam permainan sepak bola, pada saat sudah diketahui maka siswa 

yang kurang dalam keterampilan itu akan menjadi sampel dan akan diberikan 

treatment. Lalu untuk membagi siswa ke dalam kelompok model pembelajaran 

kooperatif dan inkuiri siswa akan di ranking terlebih dahulu dan di bagi secara rata 

agar hasil belajar model pembelajaran kooperatif dan inkuiri tidak berbeda jauh. 

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan gambaran atau garis besar dari penelitian, 

sehingga penelitian tersebut dapat terarah. Untuk memperlancar proses penelitian 

maka diperlukan sebuah desain penelitian sebagai pedoman bagi peneliti dalam 

melaksanakan setiap langkah-langkah penelitian yang akan diambil agar proses 

penelitian berjalan sesuai dengan prosedur. Desain dalam penelitian ini 

menggunakan Pretest-Posttest Control Group Design, menurut Sugiyono (2014, 

hlm. 113) mengemukakan bahwa “dalam desain ini terdapat dua kelompok dan 

dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal 

adakah perbedan antara kelompok eksperimen”. Alasan penulis menggunakan 

desain penelitian ini, karena desain ini digunakan untuk penelitian eksperimen serta 

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen. Jadi hasil eksperimen variabel dependen ini bukan semata-mata 
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dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam konsep desain ini adanya pretest 

sebelum diberikannya perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui 

lebih akurat, lalu hasil dari pretest tersebut menjadi penilaian awal dalam 

memberikan perlakuan hingga menuju tes akhir. 

 

 

 

Tabel 3.1 Design Pretest-Posttest Control Group 

  

 

 

 

  

 

 

 

(Sugiyono, 2014, hlm.112) 

 

Keterangan: 

Kelompok R1 : Kelompok Eksperimen dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif. 

Q1 : Pretest (Sebelum diberikan perlakuan) 

X : Pemberian perlakuan 

Q2 : Nilai posttest kelompok model pembelajaran Kooperatif. 

(Setelah diberikan perlakuan) 

Kelompok R2 : Kelompok Eksperimen dengan Model Pembelajaran 

Inkuiri. 

Q3 : Pretest (Sebelum diberikan perlakuan) 

X : Pemberian perlakuan 

Q : Nilai posttest kelompok model pembelajaran Inkuiri 

(Setelah diberikan perlakuan) 
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D. Langkah-langkah Penelitian 

Untuk memberikan kemudahan maka diperlukan adanya langkah-langkah 

kerja penelitian. Penulis menggambarkan langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur dari rancangan penelitian di atas dari sebelum penelitian 

sampai akhir penelitian adalah sebagai berikut: 

Populasi 

Perlakuan 

Hasil A 

Posttest 

Perlakuan 

Posttest 

Hasil B 

Pretest 

Pengumpulan Data 

Pengolahan &  

Analisis Data 

Kesimpulan 

Sampel 
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1. Menentukan populasi.  

2. Melakukan tes awal (pre-test) untuk menentukan sampel. 

3. Memberikan perlakuan atau treatment kepada kelompok eksperimen. 

4. Melakukan tes akhir (post-test). 

5. Menghitung perbedaan pengaruh sebelum dan setelah diberikan treatment. 

6. Membuat kesimpulan yang didasari hasil pengolahan data. 

E. Instrumen Penelitian  

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan sebuah pengukuran terhadap 

fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat 

kalau dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Emory (Sugiyono, 2014, hlm. 148) ia berpendapat bahwa ‘skala 

paling rendah adalah laporan. Laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk 

penelitian’. 

Karena prinsipnya meneliti adalah melakukan sebuah pengukuran, maka 

harus ada alat ukur. Menurut Sugiyono (2014, hlm. 147) mengungkapkan bahwa 

“instrumen penelitian adalah suatu alat untuk mengukur fenomena alam atau sosial 

yang diamati”. Untuk memperoleh data akurat, seorang peneliti harus 

menggunakan alat atau instrumen untuk membantu dan mempermudah jalannya 

penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah mengenai keterampilan, maka tes dalam penelitian ini adalah tes 

keterampilan gerak. 

Dalam proses pengumpulan data untuk mengukur keterampilan gerak, 

peneliti menggunakan teknik observasi. Teknik observasi dilakukan setiap kali 

jadwal penelitian berlangsung. Menurut Hadi (Sugiyono 2013, hlm 203) “Observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologi. Dan dua hal terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. 

Dalam melakukan observasi, peneliti sebagai guru atau pemberi treatment 

dan sebagai observer dibantu oleh rekan peneliti untuk mengamati keterampilan 

siswa dalam keterampilan dasar passing dan shooting dalam permainan sepak bola. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur model mana yang paling 

berpengaruh signifikan di antara model pembelajaran kooperatif dan inkuiri 
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terhadap keterampilan dasar passing dan shooting permainan sepak bola. Instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi. 

Setelah kisi-kisi instrumen dibuat lalu dijabarkan ke dalam beberapa sub 

indikator. Hal ini dilakukan agar para observer lebih mudah untuk melakukan 

penilaian terhadap keterampilan gerak, sehingga diharapkan dengan menggunakan 

lembar observasi ini dapat diperoleh hasil terpecaya dan sistematis. 

Pada lembar observasi, observer mengisi tanda cheklist (√) pada kolom-

kolom nilai di dalam lembar observasi. Pengamatan dilakukan sesuai dengan 

keadaan yang terjadi di lapangan. 

1. Tes Hasil Belajar 

a. Penilaian Psikomotor 

Penilaian terhadap kemampuan psikomotorik anak dilakukan dengan tes 

penampilan atau peragaan, meliputi pengamatan terhadap gerakan awalan, gerakan 

utama, serta gerakan akhir dari keterampilan yang dinilai. Masing-masing tes 

peragaan ini memiliki bobot tersendiri sesuai dengan keragamannya. 

Mahendra (2015, hlm 56) Penilaian praktek menggunakan skala 1-5 dengan 

rincian sebagai berikut: 

• 1= Gerakan yang dilakukan tidak sesuai dengan gerak dasar passing dan 

shooting pada permainan sepak bola 

• 2= Gerakan yang dilakukan sebagian kecil sesuai dengan gerak dasar 

passing dan shooting pada permainan sepak bola 

• 3= Gerakan yang dilakukan sebagian sesuai dengan gerak dasar passing 

dan shooting pada permainan sepak bola 

• 4= Gerakan yang dilakukan sebagian besar sesuai dengan gerak dasar 

passing dan shooting pada permainan sepak bola 

• 5= Gerakan yang dilakukan sesuai dengan gerak dasar passing dan 

shooting pada permainan sepak bola 
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Kemudian peneliti memaparkan kriteria penilaian passing dan shooting. 

Dan akan digambarkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 Lembar Observasi Siswa (Gerak Dasar Passing) 

No 
Aspek Yang Dinilai Skor 

Skor 

A. Sikap Awal 1 2 3 4 5 

1 Berdiri menghadap target       

2 Meletakan kaki yang menahan 

keseimbangan di samping bola 

      

3 Mengarahkan kaki ke target       

4 Bahu dan pinggul lurus dengan target       

5 Tekukkan sedikit lutut kaki       

6 

 

Ayunkan kaki yang menendang ke 

belakang 

      

7 

 

Tempatkan kaki dalam posisi 

menyamping 

      

8 

 

Tangan direntangkan untuk menjaga 

keseimbangan 

      

9 Kepala tidak bergerak       

10 Fokuskan perhatian pada bola       

Skor Maksimal: 50 

No 
Aspek Yang Dinilai Skor 

Skor 

B. `Pelaksanaan 1 2 3 4 5 

1 Tubuh berada di atas bola       

2 Ayunkan kaki yang akan menendang 

ke depan 

      

3 Jaga jarak kaki agar tetap lurus       
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4 Tendang bagian tengah bola dengan 

bagian samping dalam kaki 

      

Skor Maksimal: 20 

No 
Aspek Yang Dinilai Skor 

Skor 

C. Sikap Akhir 1 2 3 4 5 

1 Pindahkan berat badan ke depan       

2 Lanjutkan gerakan searah dengan bola       

Skor Maksimal: 10 

 

Cara mengolah hasil nilai praktek passing pada permainan sepak bola yang 

memiliki 16 unsur praktek adalah sebagai berikut: 

𝑁𝑃1 + 𝑁𝑃2 … 𝑁𝑃16

16
 

Jadi nilai akhir praktek (NAP) = 
𝑁𝑃 𝑥 100

5
 

Kategori tingkat penguasaan yang dicapai: 

90%-100% = Baik sekali 

80%-90%  = Baik 

70%-80%  = Sedang 

-70%  = Kurang 
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Tabel 3.3 Lembar Observasi Siswa (Gerak Dasar Shooting) 

No 
Aspek Yang Dinilai Skor 

Skor 

A. Sikap Awal 1 2 3 4 5 

1 Dekati bola dari belakang pada sudut 

yang tipis 

      

2 Letakkan kaki yang menahan 

keseimbangan di samping bola 

      

3 Tekukkan lutut kaki yang menahan 

keseimbangan 

      

4 Rentangkan tangan ke samping untuk 

menjaga keseimbangan 

      

5 Tarik kaki yang akan menendang ke 

belakang 

      

6 Luruskan kaki yang menendang       

7 

8 

Kepala tidak bergerak 

Fokuskan perhatian pada bola 

      

Skor Maksimal: 40 

No 
Aspek Yang Dinilai Skor 

Skor 

B. Pelaksanaan 1 2 3 4 5 

1 Luruskan bahu dan pinggul dengan 

target 

      

2 Tubuh di atas bola       

3 Sentakkan kaki yang akan menendang 

sehingga lurus 

      

4 Jaga agar kaki tetap kuat       

5 Tendang bagian tengah bola       

Skor Maksimal: 25 

No Aspek Yang Dinilai Skor Skor 
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C. Sikap Akhir 1 2 3 4 5 

1 Daya gerak ke depan melalui poin 

kontak 

      

2 Sempurnakan gerakan akhir dari kaki 

yang menendang 

      

3 Kaki yang menahan keseimbangan 

terangkat dari permukaan lapangan 

      

Skor Maksimal: 15 

(Sumber: Mahendra. Agus. 2015. Model Pendidikan Gerak & Clanton. 

E. Reita & Dwight. Phyl. Mary. 1997) 

Cara mengolah hasil nilai praktek Shooting pada permainan sepak bola yang 

memiliki 16 unsur praktek adalah sebagai berikut: 

𝑁𝑃1 + 𝑁𝑃2 … 𝑁𝑃16

16
 

Jadi nilai akhir praktek (NAP) = 
𝑁𝑃 𝑥 100

5
 

Kategori tingkat penguasaan yang dicapai: 

90%-100% = Baik sekali 

80%-90%  = Baik 

70%-80%  = Sedang 

-70%  = Kurang 

 

2. Tes 

a. Pre-test 

Pretest digunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta sebelum 

melakukan pembelajaran sepak bola dengan menggunakan model kooperatif dan 

inkuiri. 

b. Post-test 

Postest digunakan untuk mengukur kemampuan dan membandingkan 

model mana yang paling berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar permainan 
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sepak bola. Test yang digunakan pada posttest sama dengan tes yang dilakukan 

pada pretest. 

3. Program Perlakuan 

Dalam penelitian ini, telah terpilih dua kelompok dari sampel dan akan 

diberikan perlakuan berbeda. Sampel kelompok model pembelajaran kooperatif 

akan diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif dan sampel kelompok 

model pembelajaran inkuiri akan diberikan perlakuan model pembelajaran inkuri. 

Tabel 3.4 Program perlakuan 

Pertemuan 

Kelompok Eksperimen 

Kooperatif (diberikan 

perlakuan model kooperatif) 

Kelompok Eksperimen Inkuiri 

(diberikan perlakuan model 

inkuiri) 

1 - Pretest passing dan shooting - Pretest passing dan shooting 

2 - Pengenalan tentang passing 

sepak bola 

- Peneliti memberikan 

penjelasan dan demonstrasi 

tentang cara melakukan 

passing yang benar 

- Siswa dibuat menjadi beberapa 

4 kelompok 

- Siswa diberikan tugas untuk 

belajar passing dengan 

permainan kucing bola pada 

kelompoknya 

 

- Pengenalan tentang passing 

sepak bola 

- Peneliti memberikan 

pembelajaran passing dengan 

menggunakan pertanyaan agar 

siswa memecahkan sendiri saat 

melakukan prakteknya nanti 

- Siswa diberikan tugas 

melakukan passing sesuai 

dengan yang mereka pahami 

3 - Siswa tetap di dalam 

kelompoknya 

- Siswa di berikan tugas untuk 

melakukan passing di dalam 

kelompoknya 

- Siswa di berikan tugas untuk 

melakukan passing sesuai 

dengan yang mereka pahami 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan passing 
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- Peneliti mengingatkan untuk 

berkerjasama dan saling 

membantu kepada teman yang 

belum bisa melakukan passing 

- Peneliti memberikan waktu 

kepada siswa agar berdiskusi 

dengan kelompoknya untuk 

melakukan sharing setelah 

melakukan pembelajaran 

passing dengan kelompoknya 

- Siswa di berikan permainan 

passing 4 sisi dengan 

kelompoknya masing-masing 

- Peneliti memberikan tugas 

rumah kepada siswa untuk 

mencari tahu cara melakukan 

passing yang baik dan benar. 

Dan pada pertemuan berikutnya 

akan di praktekan sesuai apa 

yang mereka telah cari dan 

pahami tentang passing 

dirumah 

4 - Peneliti memberi tahu cara 

passing yang baik dan benar 

dengan demonstrasi 

- Peneliti memberikan siswa 

tugas untuk   melakukan 

passing dengan cara 

berhadapan 2-3 di dalam 

kelompoknya 

- Peneliti mengingatkan kepada 

siswa untuk bekerjasama dan 

saling membantu kepada teman 

yang belum bisa melakukan 

passing 

- Peneliti memberikan tugas 

kepada siswa untuk melakukan 

passing 4 sisi dengan 

kelompoknya 

- Peneliti memberikan siswa 

tugas untuk melakukan passing 

dengan mengarahkannya ke 

tembok sesuai dengan apa yang 

mereka pahami dan telah 

mereka cari tahu dirumah 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan passing sesuai 

dengan yang mereka pahami 

- Peneliti memberikan masukan 

tentang passing kepada siswa 

dengan menggunakan 

pertanyaan (misalnya bola 

bagian mana yang harus di 

tendang agar saat melakukan 

passing bola tidak 

melambung?) dan siswa yang 

tahu akan menjawab lalu itu 

akan menjadi masukan kepada 
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siswa lain yang belum 

mengetahui 

5 - Peneliti memberikan tugas 

passing kepada siswa dengan 

menggunakan permainan 

kucing bola dengan 

kelompoknya masing-masing 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan passing di dalam 

permainan 

- Peneliti memberikan tugas 

passing kepada setiap 

kelompok dengan berhadapan 

2-3 di dalam kelompoknya 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan passing di dalam 

kelompoknya dan sesekali 

memberikan masukan kepada 

setiap kelompok 

- Siswa diberikan tugas untuk 

membuat 4 kelompok dan 

masing-masing kelompok 

membuat permainan untuk 

melakukan passing permainan 

sepak bola 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan passing yang 

mereka pahami dalam 

permainan yang mereka buat 

- Siswa kembali dipecah menjadi 

individu dan di berikan tugas 

melakukan passing ke tembok 

sesuai dengan pemahaman 

siswa 

6 - Peneliti memberikan sedikit 

turnamen kepada setiap 

kelompok siswa 

- Turnamen yang dilakukan 

adalah mengenai corong yang 

di simpan di garis tengah 

lapangan 

- Setiap kelompok akan berdiri 

di ujung lapangan dan harus 

mengenai corong yang di 

simpan di tengah lapang 

sebanyak-banyaknya dalam 

waktu 5 menit 

- Peneliti memberikan tugas 

untuk melakukan permainan 

passing kenai corong kepada 

siswa sesuai dengan apa yang 

siswa pahami 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan passing sesuai 

dengan yang mereka pahami 

- Peneliti memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada 

siswa terkait cara melakukan 

passing yang benar dan 

nantinya akan menjadi bahan 
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- Karena siswa di bagi menjadi 4 

kelompok maka setiap 

kelompok akan di undi 

kelompok mana akan melawan 

kelompok mana (misal setelah 

di undi kelompok A melawan 

kelompok C dan kelompok B 

akan melawan kelompok D) 

- Setiap pertandingan akan di 

cari pemenangnya, setelah itu 

pemenang dari kedua 

pertandingkan itu akan di 

pertandingkan kembali untuk 

mendapatkan kelompok mana 

yang menjadi juara 1 dan 2 

- Kelompok yang kalah juga 

akan di pertandingkan kembali 

untuk mendapatkan juara 3 dan 

4 

- Setiap kelompok nantinya akan 

mendapatkan penghargaan 

berupa hadiah tetapi dengan 

hadiah yang berbeda seuai 

dengan peringkat yang setiap 

kelompok raih 

masukan untuk siswa (misalnya 

mengapa saat melakukan 

passing, pergelangan 

kaki/ankle kita harus di kunci 

dengan kuat?) dan nantinya 

siswa yang tahu akan 

menjawab dan itu akan menjadi 

bahan masukan untuk siswa 

yang belum tahu 

- Peneliti memberikan siswa 

tugas untuk melakukan passing 

ke arah tembok sesuai dengan 

pemahaman mereka 

 

7 - Pengenalan shooting pada 

permainan sepak bola dengan 

penjelasan dan demonstrasi 

- Siswa tetap berkelompok sama 

seperti pada beberapa 

pertemuan sebelumnya 

- Pengenalan shooting pada 

permainan sepak bola dengan 

menggunakan beberapa 

pertanyaan kepada siswa 

(missal apa itu shooting?) 

- Siswa ditugaskan melakukan 

shooting sesuai dengan yang 
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- Siswa diberikan tugas untuk 

belajar shooting ke gawang 

dengan terarah dalam 

kelompoknya 

- Peneliti mengingatkan siswa 

untuk berkerjasama dan saling 

membantu dengan teman 

sekelompoknya 

mereka pahami dengan cara 

mengarahkannya ke tembok 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan shooting sesuai 

dengan yang mereka pahami 

8 - Peneliti memberi tahu cara 

shooting yang baik dan benar 

dengan demonstrasi 

- Siswa melakukan shooting ke 

gawang dengan melakukan 4 

kali passing terlebih dahulu di 

dalam kelompoknya, setiap 

orang dalam kelompok 

bergantian melakukan. 

- Peneliti mengingatkan kepada 

siswa untuk bekerjasama dan 

saling membantu dengan 

teman sekelompoknya 

- Setelah selesai melakukan 

shooting ke gawang, siswa di 

berikan kesempatan berdiskusi 

dengan teman kelompoknya 

untuk melakukan sharing 

- Siswa diberikan tugas 

melakukan shooting ke gawang 

dengan terarah sesuai dengan 

yang mereka pahami 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan shooting dengan apa 

yang mereka pahami 

- Peneliti memberi tugas rumah 

untuk siswa agar mencari tahu 

bagaimana cara melakukan 

shooting yang benar dan pada 

pertemuan berikutnya akan di 

praktekan 

  

9 - Peneliti memberikan materi 

shooting dengan melakukan 

beberapa kali passing terlebih 

dahulu kepada setiap kelompok 

- Siswa diberikan kesempatan 

untuk berdiskusi dengan teman 

- Siswa di berikan tugas 

melakukan shooting dengan 

cara menendang ke gawang 

sesuai dengan yang mereka 

pahami setelah mencari tahu 
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sekelompoknya untuk 

melakukan sharing setelah 

melakukan tugas yang di 

berikan oleh guru 

- Siswa di berikan tugas untuk 

melakukan shooting ke arah 

tembok dengan teman 

sekelompoknya 

- Peneliti mengingatkan kepada 

siswa untuk bekerjasama dan 

saling membantu dengan 

teman sekelompoknya 

bagaimana melakukan shooting 

yang benar dirumah 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan shooting sesuai 

dengan yang mereka pahami 

- Peneliti memberikan tugas 

shooting dengan terlebih dahulu 

melakukan 3 kali passing di 

bantu dengan 3 orang temannya 

untuk melakukan passing 

- Peneliti memberi masukan 

kepada siswa tentang shooting 

dengan beberapa pertanyaan 

(misal, kaki bagian mana yang 

harus mengenai bola agar bisa 

menghasilkan shooting yang 

baik?) siswa yang tahu akan 

menjawab dan itu bisa menjadi 

bahan masukan kepada siswa 

lainnya 

10 - Peneliti memberikan siswa 

tugas untuk melakukan 

shooting ke gawang yang 

dijaga oleh kiper kepada setiap 

kelompok 

- Peneliti mengamati setiap 

kelompok melakukan shooting 

ke arah gawang  

- Peneliti mengingatkan kepada 

siswa untuk bekerjasama dan 

saling membantu dengan 

teman sekelompoknya 

- Peneliti memberikan siswa 

tugas untuk melakukan 

shooting ke arah gawang yang 

dijaga oleh kiper sesuai dengan 

yang mereka pahami 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan shooting sesuai 

dengan yang mereka pahami 

- Setelah selesai, peneliti 

memberikan masukan kepada 

siswa dengan beberapa 

pertanyaan (misal, mengapa 
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- Peneliti memberikan siswa 

tugas untuk melakukan 

shooting ke arah tembok 

dengan kelompoknya 

- Setelah selesai melakukan 

tugas yang diberikan, setiap 

kelompok diberi kesempatan 

untuk berdiskusi dan 

melakukan sharing 

saat melakukan shooting 

pergelangan kaki kita harus 

dikunci secara kuat?) siswa 

yang tahu akan menjawab dan 

itu akan menjadi bahan 

masukan untuk siswa yang 

lainnya 

11 - Siswa diberikan sedikit 

turnamen antar kelompok 

dengan cara adu pinalti seperti 

permainan sepak bola tetapi 

sedikit di modifikasi 

peraturannya 

- Setiap kelompok yang terdiri 5 

orang nantinya akan 

melakukan adu pinalti, 1 

diantara 5 orang tersebut akan 

menjadi kiper tetapi mereka 

tetap harus menendang karena 

seiap orang di dalam kelompok 

diharsukan menendang 

- Pertandingan antar kelompok 

akan di undi untuk mengetahui 

kelompok mana akan melawan 

kelompok mana (misal setelah 

di undi kelompok A melawan 

B, kelompok C melawan D) 

- Kelompok yang palin banyak 

mencetak gol akan menjadi 

pemenang 

- Peneliti memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada 

siswa terkait tentang shooting 

permainan sepak bola (misal, 

agar saat melakukan shooting 

badan tetap seimbang, apa yang 

harus dilakukan?) siswa yang 

tahu akan menjawab dan itu 

akan menjadi bahan masukan 

untuk siswa lainnya 

- Peneliti memberikan siswa 

tugas untuk melakukan 

shooting sesuai dengan yang 

mereka pahami ke arah gawang 

yang dijaga oleh kiper 

- Peneliti mengamati siswa 

melakukan shooting dengan apa 

yang dipahami siswa itu sendiri 

- Peneliti memberikan siswa 

masukan dengan menggunakan 

beberapa pertanyaan yang 

nantinya jawaban dari siswa 

yang bisa menjawab akan 
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- Dari kedua pertandingan 

tersebut akan dicari 2 

pemenang yang akan di 

pertandingkan lagi untuk 

mencari juara 1 dan 2, dan 

untuk kelompok yang kalah 

juga di pertandingkan kembali 

untuk mencari juara 3 dan 4 

- Setip kelompok akan di berikan 

penghargaan berupa hadiah 

dengan hadiah yang berbeda 

sesuai dengan juara masing-

masing kelompok 

menjadi bahan masukan untuk 

siswa lainnya (misal, mengapa 

saat melakukan shooting badan 

kita harus sedikit condong ke 

depan?) 

- Siswa kembali di berikan tugas 

untuk melakukan shooting ke 

arah gawang sesuai dengan apa 

yang mereka pahami 

12 Posttest passing dan shooting Posttest passing dan shooting 

 

F.  Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dari 

keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk hasil penelitian, peneliti akan 

melakukan pengelompokan data. Maka dari itu metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

a. Studi Lapangan 

Studi Lapangan (Field Research) adalah pengumpulan data secara langsung 

ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Pengamatan (Observation) 

Observasi yaitu mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia 

seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran 

jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain.  
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Observasi ini dilakukan oleh peneliti, disini peneliti bertindak sebagai orang 

luar atau pengamat, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-

masalah dalam kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

proses penelitian. Dalam penelitian ini, fokus pengamatan adalah untuk 

membandingkan model mana yang paling berpengaruh signifikan antara model 

kooperatif dan inkuiri terhadap hasil belajar permainan sepak bola.  

2. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi yaitu merupakan sejumlah bahan bukti baik itu 

terekam/tercatat dari suatu kegiatan. Di dalam dokumentasi peneliti perlu rekan 

yang membantu untuk mengambil foto atau video selama penelitian. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Dalam suatu permasalahan penelitian yang telah dirumuskan maka 

diperlukan pengolahan data dan analisis data, sehingga dapat mengetahui 

permasalahan tersebut dapat ditolak atau diterima. Setelah data terkumpul, 

selanjutnya mengolah dan menganalisis data secara statistik. Sugiyono (2014): 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 

data tiap rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan (hlm 207). 

Dari data di atas, kemudian dicari Penilaian Acuan Norma. Menurut 

Suntoda (2017) “Kriteria kelompok atau Criterion-Referenced Norm, sering juga 

disebut Penilaian Acuan Norma. Penilaian menggunakan acuan normatif ini 

dilakukan yaitu membandingkan skor siswa dengan rerata skor kelompoknya 

sebagai norma. Tujuannya untuk melihat kemampuan siswa di dalam kelompoknya. 

Pendekatan ini pada dasarnya bertitik tolak dari penggunaan kurva normal, rerata 

(Mean) kelompok dan simpangan baku yang menjadi acuan”. 
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Tabel 3.5 Penggunaan Kurve Normal dengan 5 Kategori Nilai (A-

E) 

Batas Daerah Dalam Kurve Nilai Kategori skor 

M + 1.8 (S) atau lebih A Sangat Baik 

Antara M + 0.6 S dan M + 1.8 (S) B Baik 

Antara M - 0.6 S dan M + 0.6 (S) C Cukup 

Antara M - 1.8 S dan M - 0.6 (S) D Kurang 

Kurang dari M - 1.8 (S) E Sangat Kurang 

(Sumber : Suntoda. Andi. 2017. PPT Tes Pengukuran Penjas dan 

Olahraga) 

 Untuk membuktikan kebenaran hipotesis, maka langkah-langkah yang 

harus dilakukan adalah mengolah dan menganalisis data untuk menerima atau 

menolak hipotesis tersebut. Jadi setelah data tes awal dan tes akhir terkumpul, 

langkah selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data tersebut secara 

statistika. Untuk penghitungannya yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel 

2010. Kemudian yang akan dihitung adalah sebagai berikut: 

A. Uji Normalitas  

Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji Kenormalan 

Lilliefors, yaitu dengan cara: 

1. Merumuskan hipotesis, yaitu: 

Ho : data berdistribusi normal (Ho diterima; Ha ditolak jika Lo < Lt) 

H1 : data tidak berdistribusi normal (H1 diterima ; Ho ditolak jika Lo > 

Lt) 

2. Menentukan taraf nyata, yaitu α=0.05 

3. Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar dengan menggunakan fungsi 

sort ascending 

4. Menghitung rata-rata (AVERAGE) dan simpangan baku (STDEV) 

dengan menggunakan rumus =AVERAGE(blok seluruh data) untuk rata-

rata dan =STDEV (blok data) untuk simpangan baku 
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5. Mencari z dengan menghitung angka baku dengan rumus  nilai ke-i 

dikurangi mean kemudian dibagi simpangan baku. 

6. Menghitung probabilitas kumulatif normal F(Zi) dengan rumus 

=NORM.DIST(data1, data2, data3, TRUE) 

7. Menghitung probabilitas kumulatif empiris S(Xi) dengan rumus 

=(COUNT(data)+1-COUNT(data))/COUNT(data) 

8. Kemudian hitung hasil dari F(Zi) – S(Xi) dengan rumus =ABS(F(Zi)-

S(Xi) kemudian copy paste ke baris cell berikutnya 

9. Nilai Lo adalah nilai terbesar dari hasil (F(Zi)-S(Xi)) 

10. Setelah mendapat Lo, kemudian bandingkan dengan Lt 

B. Uji Homogenitas (Uji F) 

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan Uji F, yaitu dengan 

langkah-langkah mencari F sebagai berikut. 

1. Menghitung Varians dari data masing-masing kelompok dengan 

memasukan rumus =VAR(blok keseluruhan data salah satu kelompok) 

2. Setelah diketahui nilai variansi dari masing-masing kelompok, 

selanjutnya adalah mencari nilai F hitung yaitu dengan membagi varians 

kelompok A dengan kelompok B.  

3. Setelah diketahui nilai F hitung, maka bandingkan dengan F tabel dengan 

bertolak pada nilai dk (dk=n-1). Jika Fh < Ft, maka Ho diterima artinya 

data bersifat homogen. Jika Fh > Ft maka Ha diterima artinya data tidak 

homogen.  

 

C. Uji Perbandingan Gain Score  

1. Menghitung dan membandingkan gain score untuk melihat perbedaan 

antara dua model. 

2. Apabila data Homogen dan tidak berdistribusi normal, maka dilakukan 

penghitungan statistik non parametrik. 

 


