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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Jadwal penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mulai dari tes dan 

pengukuran sampai dengan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tes dan pengukuran awal di laksanakan pada hari Selasa, 25 Juli 2017 di 

lapangan SMA Negeri 9 Bandung. 

2. Waktu Penelitian di laksanakan bulan Juli 2017 sampai dengan bulan 

Agustus 2017 yang bertempat di lapangan SMA Negeri 9 Bandung. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  Penelitian 

Populasi merupakan sekelompok subjek/objek yang diperlukan peneliti 

dalam menyelidiki masalah yang akan diteliti. Hal ini sejalan dengan Arikunto 

(2010, hlm. 130) yang menjelaskan bahwa, “Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian”. Sedangkan Sugiyono (2013, hlm. 117) menjelaskan bahwa, “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Menurut pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa populasi bukan hanya subjek atau orang, melaikan objek dan 

benda-benda yang terdapat disekitar penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bolabasket di SMAN 9 

Bandung yang berjumlah 20 orang. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan jumlah yang kecil dari populasi. Seperti yang 

dijelaskan Arikunto (2010, hlm. 131) bahwa, “Sampel adalah sebagian kecil atau 

wakil yang diteliti”. Selanjutnya Sugiyono (2013, hlm. 118) menambahkan 

bahwa, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang mewakili karakteristik 

populasi tersebut atau yang menggambarkan populasi tersebut. 
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Untuk mempermudah dalam pengambilan sampel yang mewakili populasi 

diperlukan teknik sampling. Teknik sampling merupakan cara untuk mengambil 

sampel dari populasi. Seperti yang dijelaskan Sugiyono (2013, hlm. 118) bahwa, 

“Teknik Sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel”. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh, mengenai 

hal ini Sugiyono (2013, hlm. 124) menjelaskan bahwa: 

 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari 

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. 

 

Sehingga penulis dapat mengartikan bahwa jumlah sampel dalam 

penelitian ini sesuai dengan jumlah populasi penelitian yang ada yaitu berjumlah 

20 orang siswi yang mengikuti ekstrakurikuler bolabasket di SMA Negeri 9 

Bandung yang telah dibagi menjadi dua kelompok. 

 

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan tentang analisis data agar proses 

penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fungsinya yaitu untuk 

memberikan arahan pada proses penelitian yang akan dilakukan. Langkah yang 

akan diambil pada penelitian ini adalah menetapkan populasi dan sampel, 

pengambilan dan pengumpulan data, analisis data, dan menetapkan kesimpulan. 

Desain penelitian ini menggunakan Pre Test-Post Test Design, yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

  

 

 

3.1 Gambar Desain Penelitian 

 

 

 

A  O1
 

 X1  O2
 

 B  O3
 

 X2  O4 



35 
 

Kania Puspita Dewi, 2017 
PENGARUH UMPAN BALIK SEGERA DAN TERTUNDA TERHADAP HASIL BELAJAR BOLABASKET DALAM 
PROGRAM EKSTRAKURIKULER BOLABASKET DI SMA NEGERI 9 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 Keterangan: 

A : Kelompok penyampaian umpan balik segera 

B : Kelompok penyampaian umpan balik tertunda 

O1 : Pretest Kelompok penyampaian umpan balik segera 

X1 : Treatment Kelompok penyampaian umpan balik segera 

O2
 

: Posttest Kelompok penyampaian umpan balik segera 

O3
 

: Pretest Kelompok penyampaian umpan balik tertunda 

X2 : Treatment Kelompok penyampaian umpan balik tertunda 

O4
 

: Posttest Kelompok penyampaian umpan balik tertunda 

 

 Dari desain penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa tes yang akan 

dilakuka yaitu tes keterampilan bolabasket dengan treatment umpan balik segera 

dan umpan balik tertunda. Untuk mempermudah langkah penelitian, maka peneliti 

membuat gambaran langkah penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

POPULASI 

SAMPEL 

TES AWAL 

UMPAN BALIK SEGERA  UMPAN BALIK TERTUNDA 

TES AKHIR  

ANALISA DATA 

PENGOLAHAN DATA 

KESIMPULAN 

3.2 Bagan  

Langkah-langkah penelitian 

l 

 

langkah-langkahpenelitian 
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D. Metode Penelitan 

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode yang sesuai untuk dapat 

membantu mengungkapkan suatu permasalahan. Keberhasilan suatu penelitian 

ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian yang digunakan. Masalah yang 

akan diteliti dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian akan 

menentukan penggunaan metode penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah 

langkah untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian. Seperti yang dijelaskan 

Sugiyono (2013, hlm. 3) bahwa, “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.  

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  menggunakan 

metode eksperimen. Mengenai metode penelitian eksperimen dijelaskan oleh 

Sugiyono (2013, hlm. 107)  bahwa, “Metode penelitian eksperimen dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan”. Metode 

penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari umpan balik 

segera dan umpan balik tertunda terhadap peningkatan hasil belajar pada 

ekstrakurikuler bolabasket. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa metode 

eksperimen merupakan langkah untuk mencari pengaruh dari perlakuan yang akan 

di teliti. 

Tabel 3.1 

Rincian Program Latihan 

Pertemuan Materi 

Ke – 1 Pre-test 

Ke – 2 - Set 1 (Passing) 

Game 3 vs 3 10’ 

- Set 2 (Dribbling) 

Game 3 vs 3 10’ 

- Set 3 (Shooting) 

Game 3 vs 3 10’ 

- Game 5 vs 5  10’ 

 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu passing, 

dribbling, dan 

shooting. 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 
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menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu passing, 

dribbling, dan 

shooting 

 

Ke – 3 - Set 1 (Passing) 

Game 3 vs 3 10’ 

- Set 2 (Dribbling) 

Game 3 vs 3 10’ 

- Set 3 (Shooting) 

Game 3 vs 3 10’ 

      Game 5 vs 5  10’ 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik 

segera dilakukan 

ketika terjadi 

kesalahan pada 

anak maka di 

koreksi secara 

langsung pada saat 

itu passing, 

dribbling, dan 

shooting. 

2. Umpan balik 

tertunda tidak di 

koreksi pada saat 

itu juga melainkan 

ketika latihan di 

analisis 

menggunakan 

video maka 

koreksi dilakukan 

setelah melihat 

video dan 

disampaikan 

kepada anak-anak 

pada pertemuan 

selanjutnya baik 

itu passing, 

dribbling, dan 

shooting 

 

Ke – 4 - Set 1 (Passing) 

Game 3 vs 3 10’ 

- Set 2 (Dribbling) 

Game 3 vs 3 10’ 

- Set 3 (Shooting) 

Game 3 vs 3 10’ 

      Game 5 vs 5  10’ 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik 

segera dilakukan 

ketika terjadi 

kesalahan pada 

anak maka di 

koreksi secara 
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langsung pada saat 

itu passing, 

dribbling, dan 

shooting. 

2. Umpan balik 

tertunda tidak di 

koreksi pada saat 

itu juga melainkan 

ketika latihan di 

analisis 

menggunakan 

video maka 

koreksi dilakukan 

setelah melihat 

video dan 

disampaikan 

kepada anak-anak 

pada pertemuan 

selanjutnya baik 

itu passing, 

dribbling, dan 

shooting 

 

Ke – 5 - Set 1 (Passing) 

Game 5 vs 5 10’ 

- Set 2 (Dribbling) 

Game 5 vs 5 10’ 

- Set 3 (Shooting) 

Game 5 vs 5 10’ 

- Game 5 vs 5  10’ 

 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu passing, 

dribbling, dan 

shooting. 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu passing, 

dribbling, dan 

shooting 

Ke – 6 - Set 1 (Passing) Deskripsi Latihan : 
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Game 5 vs 5 10’ 

- Set 2 (Dribbling) 

Game 5 vs 5 10’ 

- Set 3 (Shooting) 

Game 5 vs 5 10’ 

- Game 5 vs 5  10’ 

 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu passing, 

dribbling, dan 

shooting. 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu passing, 

dribbling, dan 

shooting 

 

Ke – 7 - Set 1 (Passing) 

Game 5 vs 5 10’ 

- Set 2 (Dribbling) 

Game 5 vs 5 10’ 

- Set 3 (Shooting) 

Game 5 vs 5 10’ 

- Game 5 vs 5 10’ 

 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu passing, 

dribbling, dan 

shooting. 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu passing, 

dribbling, dan 
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shooting 

 

Ke – 8 - Set 1 (Defending) 

Game 1 vs 1 10’ 

- Set 2 (Defending) 

Game 1 vs 1 10’ 

- Game 5 vs 5 (2x10) 

 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu juga baik saat 

defending 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu pada saat 

defending 

Ke – 9 - Set 1 (Defending) 

Game 2 vs 2 10’ 

- Set 2 (Defending) 

Game 2 vs 3 10’ 

- Game 5 vs 5 (2x10) 

 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu juga baik saat 

defending 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu pada saat 

defending 

 

Ke – 10 - Set 1 (Defending) Deskripsi Latihan : 
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Game 2 vs 3 10’ 

- Set 2 (Defending) 

Game 3 vs 3 10’ 

- Game 5 vs 5 (2x10) 

 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu juga baik saat 

defending 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu pada saat 

defending 

 

Ke – 11 - Set 1 (Defending) 

Game 3 vs 4 10’ 

- Set 2 (Defending) 

Game 4 vs 4 10’ 

- Game 5 vs 5 (2x10) 

 

 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu juga baik saat 

defending 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu pada saat 

defending 

 

Ke – 12 - Set 1 (Offence) 

Game 1 vs 1 10’ 

- Set 2 (Offence) 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 
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Game 1 vs 1 10’ 

- Game 5 vs 5 (2x10) 

 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu juga baik saat 

offence. 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu pada saat 

offence. 

 

Ke – 13 - Set 1 (Offence) 

Game 2 vs 2  10’ 

- Set 2 (Offence) 

Game 2 vs 3 10’ 

- Game 5 vs 5 (2x10) 

 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu juga baik saat 

offence. 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu pada saat 

offence. 

 

Ke – 14 - Set 1 (Offence) 

Game 2 vs 3 10’ 

- Set 2 (Offence) 

Game 3 vs 3 10’ 

- Game 5 vs 5 (2x10) 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 
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 secara langsung pada 

saat itu juga baik saat 

offence. 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu pada saat 

offence. 

Ke – 15 - Set 1 (Offence) 

Game 3 vs 4 10’ 

- Set 2 (Offence) 

Game 4 vs 4 10’ 

- Game 5 vs 5 (2x10) 

 

Deskripsi Latihan : 

1. Umpan balik segera 

dilakukan ketika 

terjadi kesalahan pada 

anak maka di koreksi 

secara langsung pada 

saat itu juga baik saat 

offence. 

2. Umpan balik tertunda 

tidak di koreksi pada 

saat itu juga 

melainkan ketika 

latihan di analisis 

menggunakan video 

maka koreksi 

dilakukan setelah 

melihat video dan 

disampaikan kepada 

anak-anak pada 

pertemuan selanjutnya 

baik itu pada saat 

offence. 

 

Ke – 16 Post-test  

 

Program latihan yang diimplementasikan pada penelitian ini dibuat oleh 

peneliti sebagai komponen pendukung penelitian. Perlakuan eksperimen 

dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, sesuai dengan pendapat Juliantine, dkk 

(2007, hlm. 3.5) mengatakan bahwa “Sebagai percobaan untuk mendapatkan hasil 
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yang baik bisa pula dilaksanakan dalam frekuensi latihan 3 hari/minggu, 

sedangkan lamanya latihan paling sedikit 4-6 minggu.” Jadi menurut kutipan 

tersebut dapat diambil kesimpulan perlakuan eksperimen dapat dilakukan paling 

sedikit 12-18 kali pertemuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya 14 kali 

pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk pre-test serta pos-test. 

 

E. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa variabel yang akan dikaji 

sebagai pembatas terhadap kesalahan dalam menafsirkan suatu istilah yang 

menyebabkan kekeliruan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan 

umpan balik segera  dan umpan balik tertunda. Untuk variabel terikatnya adalah 

peningkatan hasil belajar. Sesuai dengan lingkup masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini, maka berikut ini adalah definisi operasional variabel-variabel 

penelitian: 

 

1. Umpan balik segera 

Dewi & Sitompul (2016, hlm. 18) menjelaskan mengenai umpan balik segera 

yaitu umpan balik yang diberikan setiap selesainya melakukan keseluruhan 

ataupun  rangkaian satu set gerakan dari beberapa tahapan gerakan yang ada. 

2. Umpan balik tertunda 

Menurut Herman (dalam Febriyanti, 2014, hlm. 206) umpan balik tertunda 

merupakan peran guru lebih aktif di banding dengan peserta didik. Peserta 

didik diberi kesempatan untuk mengkaji, menelaah, dan memperbaiki jawaban 

yang masih salah pada pertemuan tersebut. 

3. Hasil belajar 

Hasil belajar menurut Winkel (dalam Purwanto, 2008, hlm.45) merupakan 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Seperti yang dijelaskan Sugiyono (2013, hlm. 

148) bahwa, “Isntrumen Penelitan adalah suatu alat yang digunakan mengukur 
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fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Instrument penelitian ini sangat 

penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu penelitian. maka dari itu, 

penyusunan instrument penelitian harus dirancang dengan benar sehingga dapat 

memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu Game Performance 

Assessment Instrument. Ada tujuh komponen yang diamati untuk mendapatkan 

gambaran tentang tingkat penampilan bermain siswa. Meskipun tidak semua 

komponen dapat berlaku untuk semua game. Seperti yang dikatakan oleh 

Mitchell, dkk (2013, hlm. 48) “seven components of game performance are 

defined in the GPAI, although not all components apply equally to all games” 

Pengamatan untuk cabang olahraga permainan bisa memanfaatkan ketujuh 

komponen tersebut, yaitu : 

1. Base is position to which players should return between skill attempts.  

2. Decision Making is choosing which movement or skill to execute in 

response to a tactical problem. 

3. Skill execution concern actual motor performance. After players decide 

what they are going to perform, skill selection and execution must be 

efficient to achieve the desired outcome. 

4. Support is important primarily in invasion games, in which keeping 

possession is vital to scoring. 

5. Guard/Mark is appropriate guarding/marking of an opponent who may 

or may not have the ball  

6. Cover provides appropriate defensive cover, help, backup for a player 

making a challenge for the ball  

7. Adjust movement of the performer, either offensively, as necessitated by 

the flow of the game 

Jika dalam bahasa Indonesia ketujuh item di atas dapat diartikan sebagai 

berikut : 

1. Kembali kepangkalan. Maksudnya adalah seorang pemain yang kembali 

keposisi semula setelah dia melakukan suatu gerakan keterampilan 

tertentu. 
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2. Membuat keputusan. Komponen ini dilakukan setiap  pemain, setiap saat 

di dalam situasi permainan yang bagaimanapun. 

3. Melaksanakan keterampilan tertentu. Setelah membuat keputusan, 

barulah seorang pemain melaksanakan macam keterampilan yang 

dipilihnya. 

4. Memberi dukungan. Gerakan tanpa bola pada posisi untuk menerima 

umpan atau melempar. 

5. Menjaga atau mengikuti gerak lawan. Maksudnya adalah menahan laju 

gerakan lawan, baik yang sedang atau yang tidak menguasai bola. 

6. Melapis teman. Gerakan ini dilakukan untuk melapis pertahanan di 

belakang teman satu tim yang sedang berusaha menghalangi laju 

serangan lawan atau yang sedang bergerak ke arah lawan yang 

menguasai bola. 

7. Menyesuaikan diri. Maksudnya adalah pergerakan seorang pemain saat 

menyerang atau bertahan yang disesuaikan dengan tuntutan situasi 

permainan. 

Tes yang merupakan lembar observasi dari Griffin, Mitchell dan Oslin (1997) 

dalam Metzler (2005, hlm. 423) ini bertujuan untuk membantu para guru dan 

pelatih mengobsevasi dan mendata perilaku penampilan bermain sewaktu 

permainan berlangsung. 

 

Komponen Penampilan bermain Komarudin (2016, hlm. 116) : 

Komponen GPAI Kriteria 

Membuat Keputusan 

(Decision Making) 

Peserta didik berusaha melakukan passing ke depan teman 

seregunya. 

Peserta didik melakukan shooting tepat ke basket lawan. 

 

Melakukan 

Keterampilan 

(Skill Execution) 

Peserta didik dapat men-dribbling dan mengendalikan bola 

dari serangan lawan. 

Peserta didik dapat melakukan passing tepat ke teman 

seregunya. 

Peserta didik dapat melakukan shooting masuk ke basket 
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lawan. 

Peserta didik berhasil melakukan lay-up shoot tanpa gagal dari 

penjagaan lawan. 

Memberikan Dukungan 

(Support) 

Peserta didik memberikan dukungan terhadap teman regu yang 

sedang men-dribbling bola, dengan cara bergerak ke posisi 

yang tepat untuk menerima umpan bola. 

Tabel 3.2 Komponen dan Kriteria GPAI 

 

Setelah menentukan komponen dan kriteria yang dibutuhkan, maka dibuat 

format tes untuk memudahkan peniliti dalam mengambil data hasil tes. Berikut 

contoh format penilaian tersebut. 

 

Tabel 3.3 Format Tes 

Format penilaian GPAI 

No. Nama 

Aspek yang Dinilai 

Membuat Keputusan 

(Decision Making) 

Melaksanakan 

Keterampilan (Skill 

Excecution) 

Memberikan Dukungan  

(Support) 

A IA E IE A IA 

1        

2        

3        

dst        

Ket: A:  Appropriate (sesuai)              IA: In Appropriate (tidak sesuai) 

        E:  Effective (efektif)                   IE : In Effective (tidak efektif) 

 

 

Keterangan : 

1. Keterlibatan dalam permainan = Jumlah keputusan tepat yang dibuat + 

jumlah keputusan tidak tepat yang dibuat + jumlah melakukan 

keterampilan efektif + jumlah melakukan keterampilan tidak efektif + 

jumlah tempat hinggap bagi seorang pemukul atau pelari. 

2. Melaksanakan keterampilan (SEI) = Jumlah melakukan keterampilan 

efektif : (Jumlah melakukan keterampilan efektif + jumlah melakukan 

keterampilan yang tidak efektif). 
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3. Keputusan yang diambil (DMI) = Jumlah keputusan tepat yang dibuat : 

(Jumlah keputusan tepat yang dibuat + jumlah keputusan yang tidak tepat 

yang dibuat). 

4. Tempat hinggap bagi seorang pemukul atau pelari (Base)  = Jumlah 

tempat hinggap bagi seorang pemukul atau pelari yang sesuai : (Jumlah 

tempat hinggap bagi seorang pemukul atau pelari yang sesuai + jumlah 

tempat hinggap seorang pemukul atau pelari yang tidak sesuai). 

5. Nilai Performance Siswa = [DMI + SEI + BASE] : 3 (jumlah komponen 

yang digunakan) 

(Keputusan yang di ambil + eksekusi skill + dukungan) / 3 

 
                       

  
     

 
    

  
       

 

(Mitchel dkk, 2013, hlm. 52) 

 

G. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil tes merupakan data mentah, sehingga perlu 

pengolahan data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara 

kuantitatif melalui perhitungan statistik. Untuk pengolahan data, prosedur 

pengolahan data yang akan digunakan adalah prosedur yang diambil dari buku 

metode statistik yang disusun oleh Nurhasan dkk. (2008). Adapun langkah-

langkah dalam pengambilan data yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mencari nilai rata-rata dari setiap variabel, digunakan rumus sebagai berikut : 

 ̅ = 
∑  

 
 

(Sumber : Nurhasan, dkk, 2008, hlm. 24) 

Keterangan: 

 ̅ = nilai rata-rata yang dicari 

∑ = jumlah dari 

 X = skor mentah 

 n    = jumlah sampel 
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2. Menghitung simpangan baku dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

1

2

1

















n

xx

S
 

(Sumber : Nurhasan, dkk, 2008, hlm. 39) 

Keterangan: S  = Simpangan baku yang dicari 

 = Jumlah dari 

 x1 = Nilai data mentah 

x  = Nilai rata-rata 

n  = Jumlah sampel 

 

3. Menguji normalitas data menggunakan uji kenormalan Lilliefors. Sebelum 

dilakukan analisis korelasi, maka terlebih dahulu dilakukan penghitungan 

normalitas dari setiap butir tes yang bertujuan untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau sebaliknya. Rumus yang digunakan yaitu 

dengan uji kenormalan secara non parametrik atau disebut uji Liliefors.  

Pengujian hipotesis nol dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, 

menurut Nurhasan, dkk. (2008, hlm. 118-119) : 

a. Pengamatan X1, X2,…….., Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ……., 

Zn dengan mempergunakan  rumus :
S

xx
Z


 1

1
( x  dan S merupakan 

rata-rata dan simpangan baku setiap kelompok butir tes). 

b. Untuk setiap bilangan baku ini, menggunakan daftar distribusi normal 

baku, kemudia dihitung pula F ( Zi  ) = P ( Z<Zi ) 

c. Selanjutnya dihitung proporsi Zi  , Z2 ,………, Zn yang lebih kecil 

atau sama dengan  Z1.  Jika proporsi ini dinyatakan oleh S (Z1), maka: 

 

S (Z1) = Banyaknya Z1, Z2, ..........Zn  

 n               

d. Hitung selisih F (Z1) – S (Z1) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Hitung harga paling besar diantara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Sebutlah harga terbesar ini (Lo). 
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f. Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, maka dibandingkan Lo 

ini dengan nilai kritis L yang diambil dari daftar nilai kritis L untuk uji 

Liliefors, dengan tarafnyata   = 0.05.  Kriterianya adalah: tolak 

hipotesis nol bahwa populasi berdistribusi normal, jika Lo yang 

diperoleh dari data pengamatan melebihi L dari daftar nilai kritis uji 

Liliefors.  Dalam hal ini hipotesis diterima.  

 

4. Menguji homogenitas dengan menggunakan rumus : 

F = 
                 

                 
 

(Sumber : Nurhasan, dkk, 2008, hlm. 125) 

Terima Ho jikaFhitung ≤ Ftabel 

Tolak Ho jikaFhitung>Ftabel 

 

5. Pengujian signifikasi peningkatan hasil belajar 

Menggunakan uji t dengan langkah awal mencari simpangan baku gabungan, 

dengan rumus:  

    
                 

        
 

(Sumber : Nurhasan, dalam ilsya, 2013, hlm. 35) 

Keterangan: 

  = Simpangan baku gabungan 

 = Jumlah sampel 

    = Varians 

Langkah berikutnya menghitung pengaruh umpan balik dengan pengujian 

signifikan, menguji coba dengan t dengan rumus:  

   
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

√
   

  
 
   

  

 

(Sumber : Nurhasan, dkk, 2008, hlm. 152) 

Untuk masing-masing kelompok 

Keterangan : 

  = Jumlah sampel kelompok 1 

   = Jumlah sampel kelompok 2 
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  ̅̅ ̅= Rata-rata kelompok 1  

  ̅̅ ̅= Rata-rata kelompok 2 

S1
2 

= Varians kelompok 1 

S2
2  

= Varians kelompok 2 

Untuk uji t kriteria penerimaan dan penolakan hipotesisnya : 

Terima Hipotesis (H0) jika : t <
           

       
 

Tolak  Hipotesis (H0) jika : t  
           

       
 

 

6. Langkah berikutnya menguji perbedaan hasil belajar dari kedua kelompok 

Dengan menggunakan uji signifikasi perbedaan dua rata-rata yaitu uji t, 

sebagai berikut : 

   
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

√
   

  
 
   

  

 

(Sumber : Nurhasan, dkk, 2008, hlm. 152) 

Untuk perbedaan kelompok 

Keterangan :  

   = Jumlah sampel kelompok 1 

   = Jumlah sampel kelompok 2 

  ̅̅ ̅ = Rata-rata kelompok 1  

  ̅̅ ̅ = Rata-rata kelompok 2 

S1
2
= Varians kelompok 1 

S2
2 

= Varians kelompok 2 

Untuk uji t kriteria penerimaan dan penolakan hipotesisnya : 

Terima Hipotesis (H0) jika : t <
           

       
 

Tolak Hipotesis (H0) jika : t  
           

       
 

 


