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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif 

eksperimental. Penelitian ini adalah penelitian yang memberikan perlakuan 

atau treatmen pada kelompok yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain serta membandingkan pengaruh yang 

satu dengan pengaruh lainnya dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam 

penelitian ini menggunakan dua kelompok sampel yaitu kelompok Eksperimen 

yang diberikan pendekatan pembelajaran Model Kooperatif dan kelompok 

dengan pembelajaran Individual Programmed Instruction serta bagaimana 

pengaruhnya dari kedua model tersebut terhadap keterampilan bermain dan 

partisipasi aktif siswa.  

Kelompok yang menggunakan Model Kooperatif akan diberi 

perlakuan sebanyak enam kali dan akan dilihat sejauh mana pengaruhnya 

terhadap keterampilan bermain dan partisipasi aktif siswa. Untuk melihat 

pengaruh pada keterampilan bermain akan diukur menggunakan instrumen 

GPAI dengan lima indikator penilaian yaitu dengan index pengambilan 

keputusan, index pelaksanaan keterampilan, index dukungan, keterlibatan 

dalam permainan dan kemampuan menampilkan permainan. Keseluruhan 

indikator tersebut akan dihitung dan hasilnya akan dijadikan ukuran 

keberhasilan serta seberapa besar pengaruhnya terhadap keterampilan bermain. 

Selanjutnya adalah melihat bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi aktif 

siswa yang akan diukur menggunakan instrumen angket partisipasi yang sudah 

dikembangkan oleh Keith Davis. Indikator yang akan dijadikan sumber untuk 

membuat angket partisipasi ini meliputi keikutsertaan, keterlibatan, kesediaan, 

kemauan dan keaktifan siswa selama melakukan pembelajaran. 

Kelompok yang menggunakan metode Individual Programmed 

Instruction (IPI) akan diberi perlakuan pada bagian pertama sebanyak enam 
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pertemuan. Kemudian selanjutnya akan dianalisis sejauh mana pengaruh yang 

didapatkan dari perlakuan yang diberikan pada bagian pertama ini, apabila 

terlihat pengaruh yang dirasa cukup signifikan maka penelitian akan dihentikan 

akan tetapi apabila belum terlihat pengaruh yang signifikan maka akan 

dilanjutkan ke bagian kedua dengan jumlah perlakuan yang sama. Untuk 

melihat pengaruh pada keterampilan bermain dan partisipasi aktif akan 

dilakukan cara yang sama sehingga perbedaan akan dilihat dari model/metode 

mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap keterampilan bermain 

dan partisipasi aktif siswa pada pembelajaran bola voli di SMAN 1 

Lemahabang. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 1 Lemahabang (Jl. K.H. 

Wahid Hasyim No. 70 Sindang Laut Kecamatan Lemahabang Kabupaten 

Cirebon, Jawa Barat) 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 Mei – 9 Juni 2017, dengan 

rincian agenda kegiatan sebagai berikut: 

Kegiatan 

   Pelaksanaan 

  Mei  Juni 

19 20 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pengenalan 

dan pemaparan 

tujuan 

penelitian        

  

 

 

        

Pelaksanaan 

penelitian X1        

  

 

 

        

Penelitian X2        
  

 
 

        

Pengolahan 

dan analisis 
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data 

 

(Lanjutan tabel 3.1) 

bimbingan dan 

revisi draft 

penelitian        

  

 

 

        

Tabel 3.1 agenda dan waktu penelitian 

Catatan: Observasi sebelumnya telah dilakukan pada tanggal 13-15 

Februari 2017 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek yang akan di selidiki, 

sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2014, hlm 117) yang 

mengemukakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMAN 1 

Lemahabang dengan pertimbangan kemampuan dan lamanya studi yang 

telah dilakukan yang dianggap peneliti memiliki pengalaman 

pembelajaran yang cukup terhadap metode mengajar guru yang telah 

dilakukan.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk 

sumber data. Sebagian dari populasi yang ada tersebut diambil datanya. 

Data yang terkumpul dianalisis. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representative (mewakili).  

Sugiyono (2014, hlm 118) mengemukakan bahwa “Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 
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ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.  

Sampel penelitian yang digunakan adalah siswa-siswi SMA 

Negeri 1 Lemahabang yang berjumlah 40 orang yang nantinya akan 

dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok eksperimen dengan 

pembelajaran kooperatif dan satu kelompok eksperimen dengan 

pembelajaran IPI. Sehingga masing-masing kelompok berjumlah 20 

orang. Alasan mengambil sampel sebanyak 40 orang karena berdasarkan 

penjelasan yang dikutip oleh Firmansyah (2015) dari Sevilla yang 

diterjemahkan oleh (Tuwu.A, 1993, hlm.163) dari pendapat Gay (1976) 

bahwa: 

Dalam teknik pengambilan sampel Gay menawarkan beberapa 

ukuran minimum yang dapat diterima berdasarkan tipe penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Penelitian deskriptif : 10 persen dari populasi. Untuk populasi yang 

sangat kecil diperlukan minimum 20 persen. 

2. Penelitian korelasi : 30 subjek. 

3. Penelitian  ex post facto  atau penelitian kasual komparatif : 30 

subjek perkelompok. 

4. Penelitian eksperimen : 15 subjek perkelompok. Beberapa ahli 

percaya bahwa 30 subjek perkelompok dapat dipertimbangkan 

sebagai ukuran minimum. 

Berkaitan dengan sampel dalam sebuah penelitian harus 

representatif maka dalam proses penentuan sampel harus ada teknik 

sampling untuk melakukan penelitian mengambil data dengan akurat. 

Untuk teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

teknik Probability Sampling yaitu Simple Random sampling. Seperti yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2014, hlm. 120) bahwa, “probability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel.” Salah satu jenis dari teknik probability sampling adalah teknik 

sampling simple random sampling dikatakan simple  (sederhana) karena 
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pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. 

D. Desain Penelitian  

Desain penelitian digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis 

data yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan penelitian yang ingin 

diperoleh. Desain penelitian yang dipergunakan adalah The Static Group 

Pretest-Posttest  Design. Pada penelitian ini menggunakan dua kelompok 

sampel dimana kedua kelompok tersebut diberi perlakukan yang berbeda, 

yaitu menggunakan Pembelajaran Kooperatif dan Pengajaran IPI. Penelitian 

ini setiap kelompok diberi tes awal untuk mengukur kondisi awal setelah itu 

pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan (X). Sesudah selesai 

perlakuan kelompok akan diberikan tes lagi sebagai tes akhir.  

Penelitian menempatkan subjek penelitian ke dalam dua kelompok 

yang terdiri dari kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 yang 

dipilih secara acak. 

Kelompok Pretest Perlakuan (X) Posttest 

KE 1 O1 X1 O2 

KE 2 O1 X2 O2 

Tabel 3.2 desain penelitian 

Keterangan: 

KE 1: Kelompok Eksperimen Pembelajaran Kooperatif  

KE 2: Kelompok Eksperimen Pembelajaran IPI  

O1 : Observasi/Pretest keterampilan bermain dan partisipasi aktif 

dalam pembelajaran bola voli 

O2 : Observasi/Posttest keterampilan bermain dan partisipasi aktif 

dalam pembelajaran bola voli 

X1 : Pemberian Perlakuan dengan Model Pembelajaran Kooperatif 

X2 : Pemberian Perlakuan dengan Metode Pengajaran IPI 

Berdasarkan desain diatas, penelitian dilakukan pada dua kelompok 

yaitu, kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dengan menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif dan kelompok eksperimen yang diberikan 
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perlakuan dengan menggunakan Pengajaran Individual Programmed 

Instruction (IPI). 

E. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2014, hlm 148) menjelaskan bahwa, “Instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati.” Instrumen dalam penelitian ini sangat diperlukan 

sebagai alat untuk mengumpulkan data karena pada prinsipnya penelitian 

adalah melakukan pengukuran data yang akan diolah, maka perlu sebuah alat 

ukur yang baik.   

Instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan bermain 

siswa adalah instrumen Games Performance Assessment Instrument (GPAI) 

sedangkan untuk mengukur partisipasi aktif siswa menggunakan instrumen 

penilaian kuesioner atau angket yang akan diberikan pada siswa saat awal 

(pre-test) dan akhir (post-test). 

GPAI adalah instrumen penelitian yang dilaksanakan dengan cara 

mengamati perilaku kinerja yang terkait dengan penyelesaian masalah taktis. 

Penilaian akan dilakukan pada saat siswa melakukan permainan. Untuk 

mengukur keterampilan bermain tersebut, ada tujuh komponen yang menjadi 

kriteria penilaian dalam GPAI sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel 

2.3 pada bab sebelumnya. 

Penilaian yang dilakukan mengacu pada perhitungan yang telah 

dirumuskan oleh Mitchel, Oslin dan Griffin (2006) yaitu dengan index 

pengambilan keputusan, index pelaksanaan keterampilan, index dukungan, 

keterlibatan dalam permainan dan kemampuan menampilkan permainan. 

Rubrik penilaian berdasarkan rumusan diatas adalah sebagai berikut:  

Nama 

siswa 

DMI SEI SI G

GI 

G

GP Tepat Tidak 

tepat 

Efisien  Tidak 

Efisien 

Tepat  Tidak 

tepat 

A         

   

B         

   

dst.         

Tabel 3.3 rubrik penilaian GPAI 
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Komponen penilaian untuk aspek DMI, SEI dan SI memiliki kriteria 

ketepatan dan ketidak tepatan dalam pembelajaran bola voli yang peneliti 

rumuskan sebagai berikut: 

Aspek Kriteria Tepat/Efisien Kriteria Tidak Tepat/Tidak 

Efisien 

Decision 

Making 

Index 

(DMI) 

Jika siswa dapat 

menggunakan keterampilan 

yang tepat disaat yang 

tepat,seperti pada passing 

yang digunakan saat 

persiapan menerima bola, 

mengumpan maupun 

mematikan bola. 

Jika siswa tidak dapat 

menggunakan keterampilan 

yang tepat disaat yang tepat, 

seperti keliru dalam memilih 

passing untuk menerima bola, 

maupun gagal mematikan 

bola disaat yang tepat. 

Skill 

Execution 

Index (SEI) 

1. siswa melakukan passing 

secara akurat kepada 

teman seregunya 

2. Dapat mematikan bola di 

ruang yang kosong atau 

sulit dijangkau lawan. 

1. siswa gagal melakukan 

passing secara akurat atau 

menyulitkan teman 

seregunya. 

2. melakukan sentuhan 

terakhir di ruang yang 

mudah dijangkau oleh 

lawan. 

Support 

Index (SI) 

1. Dalam posisi memainkan 

bola, setiap pemain harus 

mendukung teman yang 

menerima bola dengan 

cara siap siaga 

mengantisipasi arah bola. 

2. Ketika tidak memainkan 

bola, pemain mengikuti 

arah reaksi bola yang telah 

diprediksi.  

1. pemain tidak saling 

mendukung atau tidak siap 

untuk menerima bola dari 

teman seregunya. 

2. pemain tidak bergerak 

mengikuti arah serangan 

lawan. 

tabel 3.4 aspek dan kriteria penilaian komponen GPAI 

Instrumen selanjutnya adalah instrumen untuk mengukur partisipasi 

aktif siswa. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi aktif belajar siswa dapat 

dilihat dari perbandingan siswa yang melakukan kegiatan dengan yang tidak 

melakukan kegiatan yaitu melalui observasi lapangan yang nyata dan objektif. 

Untuk mengukur tingkat partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, digunakan 

instrument partisipasi aktif belajar yang mengacu dari teori Keith Davis dalam 

Ahmad Rizal Mufti (2012) yang mengemukakan bahwa kunci pemikiran dalam 



51 

 

Elma Selviani, 2017 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DAN INDIVIDUAL PROGRAMMED INSTRUCTION (IPI) 
TERHADAP PARTISIPASI AKTIF BELAJAR DAN KETERAMPILAN BERMAIN SISWA PADA PEMBELAJARAN 
BOLAVOLI DI SMA NEGERI 1 LEMAHABANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi. Kemudian dari keterlibatan 

mental dan emosi itu diuraikan lebih rinci menjadi lima komponen, yaitu: 

keikutsertaan, keterlibatan, kesediaan, kemauan dan keaktifan. 

Komponen partisipasi tersebut peneliti lebih rinci dalam tabel berikut: 

Komponen Deskripsi 

Keikutsertaan Ikut serta dalam pembelajaran, semangat dalam 

pembelajaran dan totalitas dalam pembelajaran 

Keterlibatan  Terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan paham 

akan pembelajaran 

Kesediaan  Menerima dengan baik tugas gerak yang diberikan, 

menampilkan tugas gerak dan dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungan pembelajaran 

Kemauan  Senang melakukan tugas gerak dan melakukan tugas 

gerak dengan kesadaran diri. 

Keaktifan Ingin menjadi pusat perhatian, kooperatif dalam 

pembelajaran dan berperan penuh dalam 

pembelajaran 

Tabel 3.5 komponen partisipasi aktif belajar 

Indikator yang didapat dari lima komponen tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan yang disusun kedalam matriks kisi-

kisi instrumen partisipasi aktif. Kisi-kisi instrumen tersebut peneliti tuangkan 

dalam bentuk tabel dibawah ini: 

No. Komponen Indikator No. butir soal 
Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

negative 

1 Keikutsertaan Ikut serta dalam 

pembelajaran 
1, 2 3, 4 

Semangat dalam 

pembelajaran 
5, 6 7, 8 

Totalitas dalam 

pembelajaran 
9, 10 11, 12 

2 Keterlibatan Terlibat dalam kegiatan 13, 14,15 16,17,18 

Paham pada 

pembelajaran 
19, 20 21, 22 

3 Kesediaan  Menerima tugas yang 

diberikan 
23, 24 25, 26 
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Dapat menyesuaikan diri 27, 28 29, 30 

       (lanjutan tabel 3.6) 

4 Kemauan Senang melakukan tugas 

gerak 
31, 32 33, 34 

Melakukan tugas gerak 

dengan kesadaran diri 
35, 36 37, 38 

5 Keaktifan  Ingin menjadi pusat 

perhatian 
39, 40 41, 42 

Kooperatif dalam 

pembelajaran 
43, 44 45, 46 

Berperan penuh dalam 

pembelajaran 
47, 48 49,50 

Tabel 3.6 kisi-kisi angket partisipasi 

Setelah menyusun angket, maka diuji cobakan angket yang ditujukan 

kepada responden yang bukan termasuk ke dalam sampel penelitian untuk 

mengukur validitas dan reliabilitas setiap butir soalnya. Seperti yang telah 

dipaparkan sebelumnya bahwa sebuah instrumen penelitian harus valid dan 

reliabel maka dari itu diadakan uji coba angket. Seperti yang dijelaskan oleh 

Sugiyono (2014, hlm.173) bahwa “Dengan menggunakan instrumen yang 

valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian 

akan menjadi valid danreliabel. Jadi instrumen yang valid dan  reliabel 

merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan  

reliabel”.  Uji coba angket dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 

di SMA Negeri 1 Lemahabang. Angket partisipasi aktif siswa pada mata 

pelajaran pendidikan jasmani ini diuji cobakan pada siswa yang bukan 

sebagai sampel penelitian sebanyak 48 orang. 

Untuk menentukan validitas instrumen, peneliti menggunakan 

perhitungan aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Data yang sudah direkap dari Microsoft Office Excell dipindahkan ke 

aplikasi SPSS. 

2. Setelah selesai input data dan mengganti nama setiap item selanjutnya 

pilih menu Analyze, kemudian pilih sub menu Correlate lalu pilih 

Bivariate 

3. Kemudian muncul kotak baru, dari kotak dialog Bivariate Correlations, 

pindahkan semua item ke kotak Variables. Pada bagian Correlation 
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Coefficients lalu centang Pearson, pada bagian Test of Significance pilih 

Two-tailed. Centang flag significant Correlation. Klik ok dan selanjutnya 

akan muncul data yang sudah terhitung validitas dan signifikansinya. 

Dengan hasil korelasi yang sudah dihitung dan kriteria yang sudah 

ditetapkan yang dalam taraf signifikansi α 0,05 maka pengujian validitas 

instrumen dapat terselesaikan. Data yang sudah direkapitalisasi dapat dilihat 

di tabel.3.8. Kemudian kriteria yang dimaksud yaitu: “interpretasi yang lebih 

rinci mengenai nilai rxy tersebut dibagi ke dalam kategori-kategori seperti 

berikut ini menurut Guilford, J.P. (1956, hlm. 145) dalam Suherman (1990): 

0,80 < rxy < 1,00 korelasi sangat tinggi, 

0,60 < rxy < 0,80 korelasi tinggi, 

0,40 < rxy < 0,60 korelasi sedang, 

0,20 < rxy < 0,40 korelasi rendah, dan  

       rxy < 0,20 korelasi sangat rendah. 

Untuk menentukan tingkat (derajat) validitas alat evaluasi dapat 

digunakan kriteria di atas. Dalam hal ini nilai rxy diartikan sebagai koefisien 

validitas, sehingga kriterianya menjadi : 

0,80 < rxy < 1,00 korelasi sangat tinggi, 

0,60 < rxy < 0,80 korelasi tinggi, 

0,40 < rxy < 0,60 korelasi sedang, 

0,20 < rxy < 0,40 korelasi rendah, 

0,00 < rxy < 0,20 korelasi sangat rendah, dan 

       rxy < 0,00 tidak valid. 

Begitupun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas 

alat evaluasi yaitu : 

      r11 < 0,20 korelasi sangat rendah. 

0,20 < r11 < 0,40 korelasi rendah, 

0,40 < r11 < 0,60 korelasi sedang, 

0,60 < r11 < 0,80 korelasi tinggi, 

0,80 < r11 < 1,00 korelasi sangat tinggi. 
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 Jika semua butir tes sudah dinyatakan valid maka angket tersebut sudah 

siap digunakan sebagai alat pengumpul data. Tetapi jika ada butir tes yang tidak 

valid maka butir tes tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai alat pengumpul 

data. Berikut hasil perhitungan uji validitas angket partisipasi aktif belajar gerak 

siswa pada pelajaran pendidikan jasmanani. 

 

Butir 

Soal 

Validitas Reliabilitas 

Korelasi P-Value Kriteria Validitas Korelasi P-Value Kriteria Reliabilitas 

1 0,402 0,001 Sedang Valid 0,816 0,000 Sangat 

Tinggi 

Reliabel 

2 0,207 0,860 Rendah Tidak 

Valid 

3 0,493 0,000 Sedang Valid 

4 0,458 0,000 Sedang Valid 

5 0,179 0,138 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

6 0,508 0,000 Sedang Valid 

7 0,571 0,000 Sedang Valid 

8 0,154 0,203 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

9 0,377 0,001 Rendah Valid 

10 0,159 0,229 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

11 0,454 0,000 Sedang Valid 

12 0,392 0,001 Rendah Valid 

13 0,246 0,040 Rendah Valid 

14 0,301 0,011 Rendah Valid 

15 0,146 0,229 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

16 0,341 0,004 Rendah Valid 

17 0,661 0,000 Tinggi Valid 

18 0,303 0,011 Rendah Valid 

19 0,655 0,000 Tinggi Valid 

20 0,207 0,860 Rendah Tidak 

Valid 

21 0,492 0,000 Sedang Valid 

22 0,280 0,019 Rendah Valid 

23 0,129 0,288 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

    

24 0,146 0,229 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

25 0,379 0,001 Rendah Valid 

26 0,384 0,001 Rendah Valid 

27 0,207 0,860 Rendah Tidak 

Valid 
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28 0,601 0,000 Tinggi Valid 

29 0,367 0,002 Rendah Valid 

 

(lanjutan tabel 3.7) 

30 0,154 0,203 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

    

31 0,557 0,000 Sedang Valid 

32 
0,234 0,052 Rendah 

Tidak 

Valid 

33 0,591 0,000 Sedang Valid 

34 0,146 0,229 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

35 0,693 0,000 Tinggi Valid 

36 0,412 0,000 Sedang Valid 

37 0,146 0,229 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

38 0,258 0,031 Rendah Valid 

39 0,650 0,000 Tinggi Valid 

40 0,413 0,000 Sedang Valid 

41 0,468 0,000 Sedang Valid 

42 0,545 0,000 Sedang Valid 

43 0,179 0,138 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

44 0,373 0,001 Rendah Valid 

45 0,364 0,002 Rendah Valid 

46 0,526 0,000 Sedang Valid 

47 0,207 0,860 Rendah Tidak 

Valid 

48 0,266 0,026 Rendah Valid 

49 0,154 0,203 Sangat 

Rendah 

Tidak 

Valid 

    

50 0,377 0,001 Rendah Valid     

Tabel 3.7 pengujian validitas dan reliabilitas angket 

Dari hasil perhitungan di karenakan banyak item yang derajat validitasnya 

rendah, maka soal yang tidak valid harus dibuang dan yang rendah di seleksi lagi. 

Beberapa soal yang rendah diseleksi dari yang tertinggi korelasinya dan dilihat 

dari signifikansinya sampai yang paling rendah tetapi hanya untuk kriteria rendah 

saja dan diambil setiap soalnya untuk mewakili setiap indikatornya. 

Jenis Instrumen No. Item Tidak Valid No. Item Valid 

Perilaku Partisipasi Aktif 

Belajar Gerak Siswa 

2, 5, 8, 10, 15, 20, 23, 24, 27, 

30, 32, 34, 37, 43, 47, 49 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 

28, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 
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40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50 

Jumlah 16 34 

Tabel 3.8 kesimpulan hasil perhitungan uji validitas angket 

Dari hasil tersebut, kemudian dibuat kisi-kisi ulang berdasarkan 

nomor item yang valid. Dari 34 nomor item yang valid tersebut peneliti 

masukkan kedalam tabel kisi-kisi dibawah ini. 

 

No. Komponen Indikator No. butir soal 
Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

negative 

1 Keikutsertaan Ikut serta dalam 

pembelajaran 

1, 2 18,19 

Semangat dalam 

pembelajaran 

3 20 

Totalitas dalam 

pembelajaran 

4 21 

2 Keterlibatan Terlibat dalam 

kegiatan 

5,6 22,23 

Paham pada 

pembelajaran 

7 24 

3 Kesediaan  Menerima tugas yang 

diberikan 

8 25 

Dapat menyesuaikan 

diri 

9 26 

4 Kemauan Senang melakukan 

tugas gerak 

10 27 

Melakukan tugas 

gerak dengan 

kesadaran diri 

11,12 28,29 

5 Keaktifan  Ingin menjadi pusat 

perhatian 

13,14 30,31 

Kooperatif dalam 

pembelajaran 

15 32 

Berperan penuh 

dalam pembelajaran 

16,17 33,34 

Tabel 3.9 kisi-kisi instrumen angket partisipasi aktif 

Instrumen yang telah dirumuskan kedalam kisi-kisi tersebut 

selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun butir-butir pernyataan dalam 

angket. Mengenai alternatif jawaban dari angket, peneliti menggunakan skala 

sikap yakni skala Likert. Menurut Sugiyono (2013, hlm 134) mengemukakan 

bahwa “skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.” Jawaban dari 

setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 
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sangat positif sampai sangat negatif. Berikut ini adalah skor alternatif jawaban 

pada skala Likert. 

 

Alternatif  Jawaban 
Skor Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 

Sangat setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Ragu-ragu (RG) 3 3 

Tidak setuju (TS) 2 4 

Sangat tidak setuju (STS) 1 5 

Tabel 3.10 skor alternatif jawaban skala Likert 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk 

memperoleh data dari keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Cara 

memperoleh data dapat dilakukan melalui berbagai hal diantaranya 

wawancara, kuesioner/angket dan obsevasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan teknnik pengumpulan data melalui observasi dan 

kuesioner/angket. 

1. Observasi 

Observasi yaitu  mengadakan pengamatan terhadap obyek yang 

diteliti.Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita 

peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar 

diperoleh dengan metode lain.  

Observasi yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui 

keterampilan bermain siswa sebelum dan setelah dilakukan pembelajaran 

kooperatif dan IPI. Dalam observasi ini digunakan GPAI sebagai 

instrumen penilaian keterampilan bermain. Observer untuk mengamati dan 

menilai keterampilan bermain siswa adalah teman peneliti dan atau siswa 

yang tidak sedang diobservasi. Observasi dapat dilaksanakan ketika siswa 

melakukan aktivitas bermain bola voli. Selama melakukan aktivitas, 
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observer mencatat dan menilai siswa sesuai dengan petunjuk pada lembar 

observasi yang telah disiapkan. 

 

 

2. Kuesioner/Angket 

Sugiyono (2014, hlm.199) menjelaskan, “Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab.” Kuesioner ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan data atau 

informasi yang objektif dari responden mengenai kondisi pembelajaran 

PJOK yang dilakukan. 

Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk mengukur 

partisipasi aktif siswa yang diberikan sebelum dan atau sesudah 

pembelajaran. Kuesioner yang telah dibuat dan yang akan dipakai harus 

sesuai dengan kisi-kisi instrumen penelitian serta telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. 

G. Prosedur Penelitian 

Secara umum, prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, yang dilakukan adalah: 

a. Pengenalan lingkungan sekolah termasuk kondisi pembelajaran PJOK 

b. Menentukan rumusan jadwal penelitian 

c. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk 

model kooperatif dan IPI dan perangkat pembelajaran lainnya. 

d. Menyiapkan instrumen penelitian untuk keterampilan bermain dan 

partisipasi aktif 

e. Menyusun jadwal post test untuk keseluruhan pertemuan. 

2. Tahap Penelitian 

a. Melakukan pre test terhadap keterampilan bermain dan partisipasi 

aktif dengan metode yang dikuasai oleh guru menggunakan instrumen 

yang telah peneliti siapkan 
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b. Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif dan metode Individual 

Programmed Instruction untuk masing-masing kelompok eksperimen. 

c. Melakukan observasi pada setiap pertemuan yang dilakukan oleh 

teman peneliti dan atau guru PJOK untuk melihat perkembangan 

terhadap keterampilan bermain. 

d. Melakukan post test terutama untuk melihat partisipasi aktif siswa 

dengan cara mengisi angket yang telah disiapkan 

3. Tahap Akhir 

a. Melakukan evaluasi kepada siswa dan penguatan kembali terhadap 

tujuan pembelajaran. 

b. Mengumpulkan keseluruhan instrumen yang telah di ujikan. 

c. Menganalisis data hasil dari temuan dilapangan 

d. Membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 

Keseluruhan tahapan yang akan dilakukan peneliti sederhanakan 

dalam bentuk hierarki berikut ini. 
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Gambar 3.1 prosedur penelitian 

 

 

H. Program Perlakuan 

Program perlakuan merupakan suatu rancangan yang dibuat oleh 

peneliti untuk diberikan kepada sampel ketika proses penelitian. Program 

perlakuan yang dimaksud yaitu berupa langkah-langkah guru dalam 

memberikan treatment terhadap sampel penelitian selain materi yang akan 

diberikan yang berkaitan dengan didaktik dan metodik. Langkah-langkah 

tersebut berupa apa yang harus guru lakukan terhadap siswa (metodik) dan apa 

yang harus siswa lakukan (didaktik), sehingga menimbulkan proses 

pembelajaran yang disengaja untuk mengarah kepada proses belajar yang dapat 

meningkatkan keterampilan bermain dan partisipasi siswa. Pada penelitian ini, 

peneliti membuat program perlakuan untuk kedua kelompok sampel yaitu 

sampel kelompok eksperimen model kooperatif dan sampel kelompok 

eksperimen model IPI. 

Deskripsi dari program perlakuan yang termasuk dalam bagaimana guru 

mengajar (metodik) adalah sebagai berikut. 

 

Pembelajaran Kooperatif Pembelajaran IPI 

1. Membentuk kelompok bermain 

2. Penjelasan dan Apersepsi 

permainan/pembelajaran 

3. Membuat pola bentuk permainan  

4. Pengaplikasian 

permainan/pembelajaran pada 

siswa dalam kelompok 

5. Memberikan umpan balik 

6. Penguatan pembelajaran dengan 

menambah tingkat kesulitan pada 

pembelajaran/permainan yang 

dilakukan 

1. Membuat program pembelajaran 

2. Penjelasan materi/program 

pembelajaran 

3. Demonstrasi pembelajaran 

4. Mencobakan kepada siswa 

5. Memberikan tugas awal sesuai 

tingkat kemampuan gerak siswa 

6. Melakukan Feed back/umpan balik 

kepada siswa 

7. Memberikan tugas mandiri 
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    (lanjutan tabel 3.11) 

Guru bertugas memfasilitasi belajar 

siswa melalui kegiatan pembelajaran 

yang di desain untuk menguatkan 

tujuan belajar dalam kelompok 

bermain  

Guru bertugas memfasilitasi belajar 

siswa melalui kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan kecepatan belajar 

masing-masing siswa.  

Tabel. 3.11 Panduan metodik pembelajaran kooperatif dan IPI 

Gambaran mengenai tugas siswa dalam pembelajaran (didaktik) pada 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. 

Guru Siswa 

1. Guru menyampaikan tujuan 

belajar 

2. Guru merancang tugas belajar 

gerak dalam bentuk permainan. 

3. Guru membagi siswa dalam 

kelompok belajar (2-6 orang) 

4. Guru menyampaikan tugas belajar 

gerak dalam permainan bola voli 

5. Guru mendesain pola permainan 

untuk mempermudah atau 

mempersulit tugas belajar gerak 

yang diberikan. 

6. Guru memandu selama 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

7. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa dalam melaksanakan 

tugas belajar gerak. 

8. Guru mengevaluasi kegiatan 

1. Siswa memahami apa yang akan 

mereka pelajari dan manfaatnya 

mempelajari gerak yang 

dilakukan. 

2. Siswa mengikuti tugas belajar 

gerak yang sudah dirancang 

dalam bentuk permainan. 

3. Siswa membentuk kelompok 

secara acak sesuai arahan dari 

guru 

4. Siswa menyimak dan memahami 

apa yang telah disampaikan atau 

dijelaskan oleh guru. 

5. Siswa melakukan pembelajaran 

dalam kelompok bermain yang 

telah di desain oleh guru. 

6. Siswa mampu melakukan tugas 

belajar gerak dengan berbagai 



62 

 

Elma Selviani, 2017 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DAN INDIVIDUAL PROGRAMMED INSTRUCTION (IPI) 
TERHADAP PARTISIPASI AKTIF BELAJAR DAN KETERAMPILAN BERMAIN SISWA PADA PEMBELAJARAN 
BOLAVOLI DI SMA NEGERI 1 LEMAHABANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

pembelajaran. 

 

strategi. 

7. Siswa bersemangat dalam 

melakukan tugas belajar gerak 

serta terlibat aktif dan 

mempunyai dorongan untuk 

melakukan tugas belajar gerak 

dengan sungguh-sungguh. 

8. Siswa dapat menanyakan 

pembelajaran yang telah 

diajarkan oleh guru jika ada 

pembelajaran yang kurang 

dipahami. 

Tabel.3.12 Panduan Didaktik Pembelajaran Kooperatif 

Gambaran didaktik pada pembelajaran IPI adalah seperti pada tabel 

dibawah ini. 

Guru Siswa 

1. Guru menyampaikan tujuan 

belajar 

2. Guru merancang tugas belajar 

gerak dalam bentuk permainan. 

3. Guru menyampaikan tugas 

belajar gerak dalam permainan 

bola voli 

4. Guru memberikan tugas gerak 

dengan metode bagian 

5. Guru mendesain pola permainan 

untuk mempermudah atau 

mempersulit tugas belajar gerak 

yang diberikan. 

6. Guru memandu selama 

pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

1. Siswa memahami apa yang akan 

mereka pelajari dan manfaatnya 

mempelajari gerak yang 

dilakukan. 

2. Siswa mengikuti tugas belajar 

gerak yang sudah dirancang 

dalam bentuk permainan. 

3. Siswa menyimak dan memahami 

apa yang telah disampaikan atau 

dijelaskan oleh guru. 

4. Siswa melakukan tugas gerak 

sederhana yang diberikan oleh 

guru 

5. Siswa melakukan pembelajaran 

dalam kelompok bermain yang 

telah di desain oleh guru. 
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7. Guru menggolongkan siswa 

dalam kelompok sesuai dengan 

tingkat keterampilan yang 

dimiliki 

8. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa dalam 

melaksanakan tugas belajar 

gerak. 

9. Guru mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran. 

10. Guru menguatkan kembali 

motivasi gerak siswa 

11. Guru memberikan tugas mandiri 

yang berbeda pada setiap 

kelompok siswa 

 

6. Siswa mampu melakukan tugas 

belajar gerak dengan berbagai 

strategi. 

7. Siswa belajar sesuai kelompok 

kelas yang dibagi oleh guru 

8. Siswa bersemangat dalam 

melakukan tugas belajar gerak 

serta terlibat aktif dan 

mempunyai dorongan untuk 

melakukan tugas belajar gerak 

dengan sungguh-sungguh. 

9. Siswa dapat menanyakan 

pembelajaran yang telah 

diajarkan oleh guru jika ada 

pembelajaran yang kurang 

dipahami. 

10. Siswa memaknai penyampaian 

dari guru 

11. Siswa mengerjakan tugas mandiri 

yang diberikan oleh guru  

Tabel 3.13 Panduan didaktik pengajaran IPI 

Setelah menyusun program perlakuan untuk kelompok eksperimen, 

selanjutnya yaitu menyusun program pertemuan yang merupakan materi 

pembelajaran yang akan diberikan selama penelitian berlangsung. Program 

pertemuan tersebut disusun seperti pada tabel berikut: 

 

Perte-

muan 
Tanggal 

Materi 

Kooperatif IPI 

I 20 Mei 2017 
Tes Awal (Pretest) 

Mengisi kuesioner/angket 

II 22 Mei 2017 
 pre-test keterampilan 

bermain 

 pre-test keterampilan 

bermain 
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 (lanjutan tabel 3.14) 

I

II 
23 Mei 2017 

 siswa melakukan 

permainan flying ball 

dalam kelompok 

kecil 

 melakukan 

permainan 2 vs 2 

 Siswa diberikan tugas gerak 

yaitu melakukan passing 

secara berpasangan dan 

berkelompok dengan situasi 

permainan “bola 

berpindah”. 

 Siswa melakukan passing 

sebanyak mungkin dengan 

berlomba dengan siswa 

lainnya 

IV 24 Mei 2017 

 Rotation Passing 

 Happy tennis 

 

 Last man standing 

 Siswa belajar mandiri 

sesuai tingkat kecepatan 

belajar geraknya 

V 25 Mei 2017 
 Circle Passing 

 Permainan 3 vs 3 

 Passing pantul 

 1 vs 1 tennis volleyball 

VI 29 Mei 2017 
 Smart Ball 

 Happy group tennis 

Volley berjalan. 

2 vs 2 tennis volleyball 

VII 30 Mei 2017 

 Pin ball group 

 Permainan 4 vs 4 

Siswa diperintahkan untuk 

melakukan tugas gerak 

passing bola secara 

berpasangan dan melewati 

rintangan. 

VIII 31 Mei 2017 

 Smart ball 

 Permainan 5 vs 5 

Siswa diperintahkan untuk 

melakukan tugas gerak 

memukul bola ke sasaran 

IX 1 Juni 2017 
 Tok-tak Group 

 Permainan 6 vs 6 

Siswa diperintahkan untuk 

melakukan tugas gerak 
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berlari dan memukul bola 

dengan terget yang sudah 

ditentukan  dilakukan secara 

berulang-ulang dan 

bergantian 

  (lanjutan tabel 3.14) 

X 2 Juni 2017 
 Ball defence 

 Permainan 6 vs 6 

 Degradation post 

 Permainan 6 vs 6  

XI 5 Juni 2017 

 Score ball 

 Permainan 6 vs 6 

Siswa diperintahkan untuk 

melakukan tugas gerak 

passing bawah ke tembok 

berulang-ulang dan secara 

bergantian 

XII 6 Juni 2017 

 Circle passing 

 Permainan 6 vs 6 

Siswa diperintahkan untuk 

melakukan tugas gerak 

passing bawah secara 

berpasangan dan berulang-

ulang 

Tes Akhir (Posttest) 

Tabel 3.14 Program Pertemuan 

 

I. Teknik Analisis Data 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang dirumuskan, 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: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas yang dilakukan adalah dengan menggunakan Uji 

Kenormalan Lilliefors, yaitu dengan cara: 

a. Merumuskan hipotesis, yaitu: 

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

> Lt) 

b. Menentukan taraf nyata, yaitu α=0.05 

c. Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar dengan menggunakan 

fungsi sort ascending 

d. 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 

e. Mencari z dengan menghitung angka baku dengan rumus  nilai ke-i 

dikurangi mean kemudian dibagi simpangan baku. 

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

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

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

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

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

S(Xi) kemudian copy paste ke baris cell berikutnya 

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

j. Setelah mendapat Lo, kemudian bandingkan dengan Lt 

2. Uji Homogenitas (Uji F) 

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan Uji F, yaitu dengan 

langkah-langkah mencari F sebagai berikut. 

a. Menghitung Varians dari data masing-masing kelompok dengan 

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

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

selanjutnya adalah mencari nilai F hitung yaitu dengan membagi 

varians kelompok A dengan kelompok B.  

c. 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.  

3. Uji Signifikansi (Uji-t’) 
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Uji t’ dilakukan untuk mengetahui signifikansi data. Untuk mengetahuinya 

dilakukan dengan menggunakan rumus t’=
𝑥−𝑥

√
𝑆1+𝑆2

𝑛

 

4. Menghitung dan membandingkan gain score untuk melihat perbedaan 

antara dua model. 

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

penghitungan statistik non parametrik. 

 

  


