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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Dalam memecahkan masalah sangat diperlukan suatu cara atau metode, 

karena metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan 

keberhasilan dari suatu penelitian terhadap subjek yang akan diteliti. Metode 

sendiri merupakan salah satu strategi yang digunakan peneliti, gunanya yaitu 

menghasilkan jawaban dari masalah yang akan diteliti. Menurut Sukardi 

(2013:93)  metode penelitian adalah  cara yang dilakukan secara sistematis 

mengikuti aturan-aturan, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan 

permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti 

sendiri, sedangkan menurut Sugiyono (2013:73) metodologi penelitian adalah 

prosedur atau langkah-langkah yang tersusun Secara sistematis untuk 

mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Metode eksperimen dapat  diartikan  sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Metode eksperimen 

merupakan bagian dari metode kuantitatif yang mempunyai khas tersendiri 

terutama dengan adanya kelompok kontrol. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai  kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Menurut Arikunto (2013: 

106) populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian. Populasi yang 

digunakan  dalam  penelitian ini adalah  siswa kelas 3 SD N 4 Natar Lampung 

Selatan. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili dari populasi tersebut 

untuk diteliti.pengambilan sampel harus benar-benar representatif dan 

mewakili. Menurut Arikunto (2013: 108) sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang diteliti. Apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik di 

ambil semua, sebaliknya jika subyeknya lebih dari 100 dapat di ambil antara 

10-15% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat diatas mengambil seluruh 

populasi sebagai sampel karena subyeknya hanya berjumlah 56 siswa. 

 

C.  Desain Penelitian  

Desain  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-posttest kontrol 

group design. Pada desain ini terdapat  pretest sebelum diberi perlakuan 

dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 
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membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

Tabel 1. Desain penelitian eksperimen 

Subjek Tes Awal Treatment Tes Akhir 

Kelompok eksperimen A1 X A2 

Kelompok kontrol B1 __ B2 

 

Keterangan :  

A1 : tes awal kelompok eksperimen (sebelum diberi perlakuan) 

B1 : tes awal kelomok kontrol 

X : treatment ( perlakuan) 

_ : tanpa perlakuan 

A2 : tes akhir kelompok eksperimen (setelah diberi perlakuan) 

B2 : tes akhir kelompok kontrol. 

 

D.  Prosedur Penelitian 

 

1. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti mula-mula melakukan pre tes terlebih 

dahulu untuk mengetahui hasil sementara, lalu  mengelompokan subjek 

menjadi dua kelompok  dengan cara membagi sesuai dengan ranking ( 

ordinal pairing) sehingga terjadi keseimbangan antara kedua kelompok. 

Kedua kelompok tersebut masing-masing yaitu kelompok  eksperimen yang 
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diberi perlakuan X1 (model pembelajaran lempar tangkap). Dan kelompok 

kontrol yang tidak diberi perlakuan X2 .  

 

  

  pre test  OP  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema pembagian kelompok Ordinal Pairing 

2. Pertahankan semua kondisi kedua kelompok tersebut tetap sama, kecuali 

kelompok eksperimen dikenai perlakuan  X1 (treatment) untuk jangka 

waktu  tertentu. 

3. Berikan post test kepada kedua kelompok tersebut yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

KE  X1  Post Test 

 

KK  X2  Post Tes 

A 

1 2 

3 

B 

7 

5 
6 

4 

9 

8 

10 

Keterangan: 

A : Kelompok Eksperimen (Ke) 

B : Kelompok Kontrol (Kk) 

1,2,3 Dst : Rangking (Tes Awal) 

OP : Ordinal Pairing 
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4. Hitung perbedaan hasil pre test dan pos test untuk masing-masing 

kelompok. 

5. Bandingkan perbedaan tersebut, untuk menentukan apakah  X1  berkaitan 

dengan perubahan lebih besar pada kelompok eksperimen. 

6. Perbedaan yang ada apakah cukup signifikan  untuk mengolah hipotesis 

nol  (Ho). 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan himpunan beberapa gejala yang berfungsi sama 

dalam suatu masalah. Menurut Arikunto (2013:99) variabel penelitian adalah 

obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu : variabel bebas  dan  variabel 

terikat. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainnya yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai 

variabel yang disimbolkan dengan (X), adapun variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu model bermain lempar tangkap bola (X) . 

 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada 

variabel lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya dan 

dilambangkan dengan (Y). Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

peningkatan koordinasi mata dan tangan. 
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F. Definisi Oprasional 

1. Lempar Tangkap Bola 

Menurut Montolalu (2009: 7.39) lempar tangkap bola merupakan salah satu 

permainan yang menggunakan bola sebagai media.  Permainan lempar 

tangkap bola ini seringkali diterapkan bagi anak usia dini dengan tujuan dapat 

melatih motorik. Media dalam permainan ini adalah bola, baik bola 

berukuran kecil maupun besar. 

 

2. Koordinasi  

Menurut Schmidt (1988:265) koordinasi adalah perpaduan gerak dari dua 

atau lebih persendian, yang satu sama lainnya saling berkaitan dalam 

menghasilkan satu keterampilan gerak. Dimana komponen gerak terdiri dari 

energi, kontaksi otot, syaraf, tulang dan persendian merupakan koordinasi 

neuromuskuler. Menurut Hofsab dalam Maezarni (2008:14) menyatakan 

bahwa “koordinasi gerak mata dan tangan merupakan suatu gerakan yang 

sangat berkaitan satu dengan yang lainnya agar suatu pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan baik dan lancar, berurutan serta sesuai dengan 

keinginan” 

 

3. Belajar Gerak 

Pengertian belajar gerak tidak terlepas dari pengertian belajar  pada 

umumnya, tetapi dalam belajar gerak mengandung karakteristik tertentu. 

Karakteristik tersebut berhubungan dengan domain tujuan belajar yang 

menjadi sasarannya yaitu menyangkut penguasaan keterampilan dan gerak 

tubuh. 
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4.Pendidikan Jasmani 

Usaha pendidikan dengan menggunakan otot-otot besar hingga proses 

pendidikan berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan 

pertumbuhan. 

 

5. Permainan  Kasti  

Kasti adalah suatu  permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-

masing regu terdiri dari 12 orang. Kasti adalah permainan yang berasal dari 

negeri Belanda. Pengertian kasti sebenarnya sudah cukup lama kita kenal, 

permainan tersebut dimainkan oleh anak. 

 

G. Instrumen Penelitian 

1. Untuk mengumpulkan data dari sampel dibutuhkan alat yang disebut 

instrumen. Arikunto (2013: 65) menyatakan bahwa instrumen yang sudah 

berdasarkan teori penyusunan instrumen, secara logis sudah valid. Untuk 

itu validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti  

ketentuan yang ada. Berikut adalah bentuk instrumen tes lempar tangkap 

bola tenis (Kirkendall: 1987:412). 

 

a. Alat atau fasilitas : Bola tenis, kapur atau pita untuk membuat batas, 

sasaran berbentuk persegipanjang dengan ukuran panjang 250cm dan 

lebar 120cm  dan tinggi dari lantai yaitu 130 cm, meteran dengan 

tingkat ketelitian 1 cm, stopwatch. 
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b. Gambar lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Instrument penelitian tes lempar tangkap bola ke dinding 

 

Tabel 2. Gambar dan keterangan alat 

No Keterangan Gambar 

1 Bola tenis 

 

2 Pita pembatas 

 

3 Meteran 
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5 Stopwatch 

 

 

c. Pelaksanaan: Berdiri tegak sejauh 250 cm dari dinding atau media lain 

untuk memantulkan bola tenis. 

Dihitung jumlah pengulangan melempar dan menangkap bola dengan 

tangan berbeda, tanpa jatuh ke lantai selama 60 detik. 

 

d. Skor: Skor yang dihitung adalah lemparan yang sah, yaitu lemparan yang 

mengenai sasaran dan dapat ditangkap kembali, serta pada pelaksanaan 

lempar dan tangkap bola peserta tidak menginjak garis batas. Sebuah 

lemparan akan memperoleh skor 1 apabila lemparan tersebut mengenai 

sasaran dan dapat ditangkap kembali dengan benar. Jumlah skor adalah 

keseluruhan hasil lempar tangkap bola dengan tangan yang sama dan 

tangan berbeda. 

 

e.  Tabel norma penilaian  

Tabel. 3 Norma penilaian tes lempar tangkap bola  

Kategori  Putra  Putri  

Sangat Baik  >35  >25  

Baik  30 – 35  20 – 25  

Sedang  24 – 29  14  – 19  

Kurang 18 – 23 7 – 13 

Sangat Kurang <18 <7 
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H.  Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajara dilakukan selama kurang lebih  1 bulan setengah 

dengan perlakuan  3 kali dalam seminggu. Menurut Harsono (2001:194) 

mejelaskan jumlah latihan dalam seminggu sebaiknya dilakukan sebanyak 3 

kali. 

Tabel. 4 Model pembelajaran lempar tangkap 

N

o

  

Nama kegiatan/ 

Jumlah peserta 

Formasi/Gambar Cara melakukan 

1 Lingkaran 

silang/ 

4 orang 

 

Melempar tangkap bola 

dengan anggota 

berjumlah 4 orang 

dengan menggunakan 2 

bola disudut yang 

berbeda.Cara 

bermainnya adalah 

bergeser ke arah 

kanan,diujung kiri 

melempar setinggi 

dada,setelah melempar 

lalu bergeser kesebelah 

kanan dan dilanjutkan 

melempar setinggi 

kepala. Begitu 

selanjutnya dengan 

aturan geser dan 

melempar yang sama. 

 

2 Lempar kolong 

simpai/ 

8 orang  

 

Permainan ini 

berbentuk garis panjang 

yang beranggotakan 8 

orang. Dalam sekali 

permainan ini 

menggunakan 1 bola 

secara bergantian arah. 

Cara permainan ini 

adalah melempar bola 

kedepan kesebrang arah 
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yang terdapat simpai 

sebagai pembatas. 

Peraturan nya adalah 

bola yang menyebrang 

kearah lawan harus 

melewati tengah 

simpai, apabila tidak 

lolos melewati simpai 

maka lemparan 

dianggap gagal, begitu 

juga bagi sipenerima 

bola juga harus 

menangkap dan tidak 

diperkenankan lolos 

dari genggaman tangan. 

 

3 Lempar bola 

berekor garis 

lurus/ 8 orang 

 

 

 

Dalam permainan ini 2 

regu yang berbeda di 

sejajarkan posisinya, 

masing-masing regu 

dipisah menjadi 2 kubu, 

yaitu kubu kanan dan 

kubu kiri yang 

dipisahkan oleh tali 

plastik(rafia) yang 

terbentang setinggi 

1,5m jarak lintasan nya 

adalah 10m. Cara 

permainan ini adalah 

melempar bola 

melewati tali plastik 

yang terbentang lalu 

berlari menuju teman 

satu regu yang berada 

diseberang tali dan dari 

menuju posisi paling 

belakang hingga posisi 

kembali seperti awal 

permainan. Regu yang 

kalah akan diberi 

hukuman. 
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4 Lempar tangkap 

bola berekor/ 

6 orang 

 

 

 

Permainan ini bertujuan 

untuk membangun 

kekompakan dan 

kerjasama sesama 

kelompok, dalam 1 regu 

dipisah menjadi 2 

bagian. Lalu melempar 

bola berekor ke teman 

satu regu yang berada 

didepan. Dalam 

permainan ini terdapat 

kotak kardus yang 

menggantung. Bola 

berekor yang 

dilemparkan harus 

melewati kotak kardus 

tersebut dan sampai 

ditangan teman dengan 

tepat. Bola yang sah 

adalah bola yang 

berhasil melewati 

kardus. 

 

5 Lari segitiga/ 

9 orang 

 

 

 

Permainan lempar 

tangkap bola yang ini 

menggunakan pola pola 

yang sedikit berbeda 

dari permainan 

sebelemnya. Seperti 

namanya permainan ini 

berbentuk segitiga 

dengan masing-masing 

pos memiliki tugas 

yang berbeda. Ada pos 

tunggu, pos lempar dan 

pos tangkap. Masing-

masing peserta 

memiliki hak dan 

kewajiban yang sama. 

Permainan ini 

berjumlah 9 anggota. 

 

6 Lari kotak 7 

pos/ 

 Bentuk permainan ini 

adalah persegi, permain 

berjumlah 8 orang cara 

bermainnya adalah 

setiap pemain melepar 
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8 orang 

 

 

bola kearah depan lalu 

lari menyebrang kearah 

penerima bola. Setia 

pemain memiliki hak 

dan kewajiban yang 

sama yaitu setelah 

melempar lari kearah 

yang menangkap bola, 

setelah itu bergeser 

kekanan dan melakukan 

lemparan lagi lari 

kearah penangkap bola 

lalu bergeser kesebelah 

kanan lagi, begitu 

seteruhnya. Permainan 

ini tidak hanya 

meningktakan 

koordinasi mata dan 

tangan siswa, tapi juga 

dapat meningkatkan 

konsentrasi siswa. 

 

7 Lomba 

Lambung Bola 

Sampai Kegaris 

Finish/ 

3 orang 

 

Permainan ini 

menggunakan lintasan 

yang berbentuk 

layaknya lintasan lari. 

Pemain memiliki 

lintasannya masing-

masing dan tidak 

diperkenankan 

melewati lintasan 

lawan. Dalam 

permainan ini peserta 

harus melambungkan 

bola keatas mulai dari 

garis star sampai 

kegaris finish. 

Lemparan yang sah 

adalah lemparan yang 

melewati kepala. 

Apabila peserta keluar 

dari lintasan nya maka 

peserta harus kembali 

mengulang dari garis 

star. 
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1. Dalam pelaksanaan latihan terbagi dalam tiga tahap. Yaitu : 

a.  Pemanasan Atau Warming Up 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pemanasan merupakan hal yang 

sangat penting dalam aktifitas fisik atau olahraga yang mana harus 

dilakukan guna mempersiapkan tubuh untuk beraktifitas. 

 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan pelaksanaan model bermain yang akan 

diterapkan untuk menuju hasil peningkatan koordinasi mata dan tangan. 

 

c. Penutup 

Dalam suatu pembelajaran penutup adalah bentuk latihan yang 

bertujuan untuk mengembalikan organ– organ tubuh kedalam keadaan 

8 Lempar 

Mangsa/ 

10 orang  

 

Permainan ini terbagi 

menjadi dua kubu yang 

berbeda. Jarak antar 

kubu 10m. Pelempar 

bola harus melempar 

bola kearah kubu yang 

berlawanan dan tiba 

dikubu lawan sebelum 

bola sampai ditangan 

lawan. Jika pelambung 

terlambat sampai 

dikubu lawan. Maka 

pelambung akan jadi 

tawanan oleh kubu 

penangkap. Begitu 

seterusnya hingga 

anggota salah satu kubu 

habis. 
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rileks. Penutupan ini dilakukan dengan cara relaksasi, evaluasi, 

pemberian motivasi, dan mendiskusikan kesulitan dalam latihan. 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan  yaitu dengan pengamatan 

(observasi). Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sutrisno Hadi dalam  

Sugiyono (2013:203) bahwa  observasi merupakan suatu  proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Kemudian Sugiyono (2013: 203) menambahkan  bahwa teknik 

pengumpulan data dengan observasi dugunakan bila, penelitian berkenaan 

dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini observer bertugas 

mengamati responden sebelum dan sesudah diberi treatment. 

 

J. Analisa Data 

  1. Uji Instrument  

a. Uji Validitas 

 

  Perolehan1 Perolehan2 

Perolehan1 Pearson Correlation 1 .834
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 28 28 

Perolehan2 Pearson Correlation .834
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Berdasarkan tabel nilai kritis untuk korelasi r Product – Moment dan 

berdasarkan dengan jumlah responden 28 orang serta taraf signifikasi 5% 

maka perolehan data per item dikatakan valid jika Pearson Correlation > 

0,374. Perolehan 1 telah valid, karena Pearson Correlation bernilai 0,834 

itu berarti Pearson Correlation > 0,374. Perolehan 2 telah valid, karena 

Pearson Correlation bernilai 1, itu berarti Pesrson Correlation > 0,374. 

b. Uji Reabilitas 

Menurut Suherman (1990:177), koefisien reliabilitas diinterpretasikan 

seperti yang terlihat pada Tabel Kriteria Reliabilitas berikut : 

Tabel 5. Kriteria reliabilitas 

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria 

r11≤ 0,20 sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,40 < r11≤ 0,60 Sedang 

0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi 

0,80 < r11≤ 1,00 sangat tinggi 

 

Berikut hasil uji reabilitas data : 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.902 2 

 

Menurut Suherman (1990:177), kita dapat menyatakan tinggi rendahnya 

reabilitas data ini dengan memperhatikan nilai Cronbach's Alpha pada  
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aplikasi SPSS. Karena koefisien reabilitas (Cronbach's Alpha pada SPSS) 

adalah 0,902 > 0,6 maka reabilitas instrumen non tes (angket) tersebut secara 

keseluruhan dapat dikatakan sangat tinggi.  

 
tem-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Perolehan1 11.75 18.935 .834 .
a
 

Perolehan2 8.86 26.868 .834 .
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 

violates reliability model assumptions. You may want to check item codings 

 

Menurut Suherman (1990:177), kita dapat menyatakan tinggi rendahnya 

reabilitas data ini dengan memperhatikan nilai pada kolom corrected item 

total correlation di atas. Perolehan 1 reabilitasnya sangat tinggi, karena 

Cronbach's Alpha nya 0,80 < 0,834 ≤ 1,00. Dan Perolehan 2 reabilitasnya juga 

sangat tinggi, karena Cronbach's Alpha nya 0,80 < 0,834  

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah sampel 

memiliki varians yang homogen atau  tidak. Menurut Sudjana (2005:250) 

untuk pengujian homgogenitas digunakan rumus sebagai berikut: 

 
TerkecilVarians

TerbesarVarians
F   

Membandingkan nilai  F hitung dengan F tabel dengan rumus 

Dk pembilang : n-1 (untuk varians terbesar) 
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Dk penyebut : n-1 (untuk varians terkecil) 

Taraf signifikan ( 0.05) maka dicari pada tabel F.  

Didapat dari tabel F   

Dengan kriteria pengujian 

Jika : F hitung ≥ F tabel berarti tidak homogen 

F hitung ≤ F tabel berarti  homogen  

Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka 

data tersebut mempunyai varians yang homogen. Tapi sebaliknya bila  

F hitung (>) dari F tabel maka kedua kelompok mempunyai varians yang 

berbeda. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang 

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak.  Untuk 

pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji Liliefors. Langkah 

pengujiannya mengikuti prosedur Sudjana (2005: 466) yaitu : 

a. Pengamatan nXXX ,...,, 21  dijadikan bilangan baku  nZZZ ,...,, 21

dengan menggunakan rumus  

SD
Zi

Xx1 
  

SD : Standar deviasi  

Z   : Skor baku 
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x : Row skor 

X : Rata-rata 

 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi 

normal baku. Kemudian di hitung peluang  )()( ii ZZPZF   

c. Selanjutnya dihitung nZZZ ,...,, 21   yang lebih kecil atau sama dengan 

iZ  kalau proporsi ini dinyatakan dengan )( iZS maka  

 
n

ZyangZZZbanyaknya
ZS in

i




...,...,,..
)( 21

 

d. Hitung selisih  )()( ii ZSZF   kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini dengan 0L . Setelah harga 0L , nilai hasil 

perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis 0L  untuk uji 

Liliefors dengan taraf signifikan 0,05. bila harga 0L  lebih kecil (<) 

dari L tabel maka data yang akan diolah tersebut berdistribusi normal 

sedangkan bila 0L  lebih besar (>) dari L tabel, maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal.  

0L < L tabel berarti normal   

0L > L tabel berarti tidak normal 

4. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis maka diperlukan perhitungan uji t. Hasil uji t 

akan dikonsultasikan dengan tabel t. Jika t hitung lebih besar dari t tabel 
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maka hipotesis diterima. Namun jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka 

hipotesis ditolak. 

Menurut Sugiyono (2013: 197) Pengujian hipotesis yang sampelnya 

berkorelasi/berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan sesudah 

treatment atau perlakuan atau membandingkan kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen, maka digunakan t-test sample related dengan 

rumus : 

T = 
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5. Analisis uji  pengaruh  

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya 

varians antara kedua kelompok latihan peregangan, maka analisis yang 

digunakan dapat dikemukakan berdasarkan alternatif. Menurut Sudjana, 

(2005 : 242)  untuk menguji pengaruh pendekatan bermain terhadap 

kemampuan wall pass test adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

B  = Rata-rata Selisih antara post test dan pretest. 

DS  = Standar  deviasi nilai terbesar / nilai terkecil kelompok  

  n = Jumlah kelompok keterampilan gerak dasar  

n
D

B
T
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