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III.  METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 
Metode penelitian merupakan suatu cara tertentu yang digunakan untuk meneliti 

suatu permasalahan sehingga mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan, 

menurut Arikunto (1998:73) penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang 

selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran bola modifikasi 

dan perbedaan hasil belajar dengan bola yang sebenarnya, terhadap pengembangan 

gerak dasar keterampilan chest pass bola basket, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah metode eksperimen perbandingan yaitu untuk mengetahui pengaruh 

setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Rancangan penelitian yang digunakan 

“pre-test and post-test design”, pre-test dilakukan sebelum memberikan latihan di 

pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai keenam belas diberikan latihan chest 

pass dengan bola modifikasi, dan dipertemuan terakhir dilakukan post-test untuk 

mengetahui hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. 

 

B. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah suatu gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Arikunto, 1998:118), sedangkan dalam penelitian ini ada satu variabel bebas dan 

satu variabel terikat.  
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1. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi, yaitu penggunaan bola basket 

modifikasi (X)  

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu pengembangan 

keterampilan chest pass (Y).  

 

C. Definisi Operasional Variabel 

 

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel yang akan diukur dalam 

penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel sebagai 

berikut: 

1. Keterampilan 

Ketrampilan (skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan 

secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar (basic ability). 

2. Modifikasi 

Modifikasi diartikan mengubah atau menyesuaikan, pengertian modifikasi 

menurut Bahagia (2010:13) mengemukakan bahwa modifikasi dapat diartikan 

sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam 

segi fisik material (fasilitas dan perlengkapan), maupun dalam tujuan dan cara 

(metode, gaya, pendekatan, aturan serta penilaian). 

3. Chest Pass (Operan dada) 

Chest pass merupakan jenis passing yang paling sering digunakan dalam 

pertandingan bola basket jika pemain sedang dalam keadaan bebas, chess artinya 

dada, pass adalah oper, jadi chest pass adalah memberikan bola ke kawan dengan 

cara dipassing tepat diarah depan dada. kelebihan chest pass adalah lebih cepat, 

lebih kuat untuk mencapai kawan dan cocok untuk team dengan tipe quick 

passing. 
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D. Populasi dan Sampel 

1). Populasi 

 

Menurut Sukardi (2003:53), populasi adalah semua anggota kelompok manusia, 

binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan 

secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. 

Populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk sedikit mempunyai sifat yang sama 

atau homogen, sedangkan Suharsimi Arikunto (1998:130), bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD Al 

Azhar 2 Bandar Lampung yang berjumlah 120 siswa yang berasal dari empat 

kelas 

 
2). Sampel 

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti akan tetapi dapat 

dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002:109) menjelaskan bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Apabila kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua hingga penelitian merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika 

jumlah subjek besar dapat diambil antara 10-25% atau 20-25% atau lebih besar dari 

itu.  Sesuai dengan pendapat di atas, maka penulis memberikan hak yang sama 

kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan menentukan sampel penelitian 

yaitu sebanyak 24 orang siswa (20% dari populasi)  terdiri dari 12 orang siswa putra 

dan 12 orang siswa putri. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes keterampilan chest pass, tes ini 

dimaksudkan untuk mengukur keterampilan chest pass anak, tes ini berlaku untuk 

pelajar, cara Pelaksanaan pelaksanaan tes chest pass (operan dada) adalah: 

NO TAHAP PELAKSANAAN 
SCORE 

1 2 3 4 5 nilai 

1 

1.  Tahap Persiapan 

a). Berdiri dengan sikap 

melangkah. 

b). Bola dipegang dengan 

kedua tangan di depan dada. 

c). Badan agak condong ke 

depan 

      

2 

2.  Tahap Gerakan 

a). Dorongkan bola ke depan 

meluruskan kedua lengan 

bersamaan kaki ke belakang 

dilangkahkan ke depan dan 

berat badan di bawa ke 

depan 

b). Lepaskan bola dari kedua 

pegangan tangan setelah 

kedua lengan lurus. 

c). Arah bola lurus sejajar 

dada. 

      

3 

3.  Tahap Akhir 

a). Berat badan dibawa ke 

depan. 

b). Kedua lengan ke depan 

rileks. 

c). Pandangan mengikuti arah 

gerakan bola. 

      

Tabel 1. Tahap pelaksanaan tes chest pass Roji (2007:21) 

1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

a.  Tempat Penelitian 

Dilaksanakan di tempat SD Al Azhar 2 Bandar Lampung 

b.  Waktu Penilitian 
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Waktu penelitian dilakukan 6 minggu atau 2 bulan, Sajoto (1988:70) 

mengatakan dengan memakai frekuensi 3 kali dalam 1 minggu selama 

pembelajaran dilakukan, dapat meningkat gerak pada pembelajaran tersebut. 

Program latihan adalah 18 kali pertemuan terdiri dari pertemuan pertama (satu) 

untuk tes awal, pertemuan ke 2-16 untuk melakukan latihan, dan pertemuan ke-

18 untuk tes akhir.  

2.  Alat dan Perlengkapan 

Alat yang dibutuhkan dalam tes chest pass, yaitu: 

 Stopwatch. 

 Bola Basket 

 Bola modifikasi 

 Pluit 

 Kapur 

 Blangko dan alat tulis untuk mencatat hasil tes. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang di analisis adalah data dari hasil tes awal dan tes akhir, menghitung 

hasil tes awal dan hasil tes akhir chest pass menggunakan analisi data uji t, adapun 

syarat dalam mengunakan uji t adalah: 

1. 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 produser 

Sudjana (2005:466) yaitu: 
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a. Pengamatan ,  dijadikan bilangan baku ,  dengan 

menggunakan rumus   ( dan s masing-masing merupakan rata-rata 

dan simpangan baku sampel) 

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

kemudian dihitung peluang F( ) = P (z ≤ ) 

c. Selanjutnya dihitung proporsi ,  yang lebih kecil atau sama dengan 

. Jika proporsi ini dinyatakan dengan S (Zi) maka 

 

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

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

Setelah harga terbesar (L0), nilai hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan 

nilai kritis L untuk uji Liliefors dengan taraf signifikan 0,05.  Jika L0 < Ltabel : 

normal, dan jika Ltabel < L0: tidak normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok 

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

untuk pengujian homogenitas digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Varians dinyatakan homogen apabila Ho diterima (Fhit  Ftabel), dan varians 

dinyatakan tidak homogen apabila Ha diterima (Fhit > Ftabel) dimana distribusi F 

yang digunakan mempunyai dk pembilang = n1 – 1 dan dk penyebut = (n2 – 1) 
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3. Uji Homogenitas 

 

Menurut Sudjana (2005), berdasarkan kriteria normal atau tidaknya serta 

homogen atau tidaknya varians antar kedua kelompok sampel maka analisis yang 

digunakan ada beberapa alternatif : 

a. Data berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai varians yang 

homogen ( 21    ) maka uji t- tes yang dipergunakan adalah: 

t hitung = 
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Keterangan : 

X  : Rerata kelompok eksperimen A 

X  : Rerata kelompok eksperimen B 

1S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen A 

2S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen B 

1n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen A 

2n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen B  

 

b. Salah satu data berdistribusi normal dan data yang lain tidak berdistribusi   

normal (   ) kedua kelompok sampel yang mempunyai varians yang 

homogen atau tidak homogen, maka rumus yang digunakan:  

t hitung =  
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Keterangan 

X  : Rerata kelompok eksperimen A 
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X  : Rerata kelompok eksperimen B  

1S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen A 

2S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen B 

1n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen A 

2n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen B 

 

c. Bila kedua data berdistribusi tidak normal, kedua kelompok sampel homogen 

atau tidak, maka rumus yang digunakan adalah: 
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Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen A dan 

kelompok eksperimen B adalah bila Z hitung < dari Z tabel berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan kelompok 

eksperimen B, sebaliknya bila Z hitung > dari Z tabel berarti terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan kelompok eksperimen B.  

 

Dan untuk mengetahui perbandingan penggunaan bola basket modifikasi dan bola 

basket sebenarnya dapat diketahui dengan membandingkan kedua mean dari 

kelompok tersebut. 

 

3. Analisis uji t pengaruh 

 

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya varians antara 

kedua kelompok latihan, maka analisis yang digunakan dapat dikemukakan 
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berdasarkan alternative. Menurut Sudjana( 2005:242 ) untuk pengaruh model 

pembelajaran bola basket modifikasi adalah sebagai berikut:  

     n
B

S

B

hitung
T 

 

 


