
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang di anut dalam

pengumpulan data dan  analisis data yang diperlukan, guna menjawab

persoalan yang dihadapi. Menurut Arikunto (2006 : 3) penelitian eksperimen

adalah suatu penelitian yang selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat

akibat dari suatu perlakuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode eksperimen yaitu untuk mengetahui pengaruh setiap variabel

bebas terhadap variabel terikat.

B. Variabel Penelitian

Arikunto (2006 :118) Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam hal ini terdapat dua

macam variabel, yaitu : (1) variabel bebas dan (2) 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 adalah model pembelajaran kooperatif (X1) dan model

pembelajaran ekspositori (X2).
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2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel

lainnya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya dilambangkan

dengan (Y). Variabel terikatnya adalah keterampilan teknik dasar passing

bawah bolavoli.

Desain eksperimen dalam penelitian ini menggunakan pretest-posttest desain

seperti tabel berikut  :

P S     Pre test

Gambar 9 : Desain penelitian

Keterangan :

P : Populasi

S : Sampel

OP : Ordinal Pairing

X1 : Model Pembelajaran Kooperatif

X2 : Model Pembelajaran Ekspositori

X3 : Kelas kontrol

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena tanpa

kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin

terlaksana. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa

X1

X2

treatment Post test

OP

treatment Post test

X3 Post test
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ekstrakurikuler bolavoli di program sarjana PGSD FKIP UNILA-UPP

Metro Tahun Ajaran 2010 sebanyak 45 siswa.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah suatu objek yang akan menjadi bahan penelitian.

Adapun besarnya sampel yang akan diteliti, Suharsimi Arikunto

(1998:120) menjelaskan, untuk sekedar ancer-ancer maka apabila

subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik di ambil semua, sehingga

penelitian ini disebut penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah

subjeknya besar dapat diambil antara 10 %-15 % atau 20 %-25 %. Adapun

sampel dari penelitian ini  adalah 45 mahasiswa. Penelitian ini merupakan

penelitian populasi sampel dengan menggunakan ordinal pairing.

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel yang akan diukur

dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel

sebagai berikut :

1. Model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian

pada beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya (Simamarta, 1983: IX)

2. Model pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran dimana para

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu

satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. (Robert E. Slavin,

2009:4. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif ialah

model pembelajaran dengan setting kelompok-kelompok kecil sebagai
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wadah siswa untuk bekerjasama dan memecahkan suatu masalah melalui

interaksi sosial dengan teman sebayanya. Pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama diantara

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

3. Model Pembelajaran Ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan

pembelajaran yang berorientasi kepada guru (Wina, 2006). Ini berarti

pembelajaran dengan menggunakan metode ekspositori cenderung

berpusat pada guru, guru aktif memberikan penjelasan atau informasi

pembelajaran secara terperinci tentang materi pembelajaran.

4. Menurut Barbara L Viera, keterampilan gerak dasar passing bawah adalah

keterampilan melakukan teknik dasar passing dengan menempatkan posisi
tubuh, terutama kedua tangan membentuk landasan sedatar mungkin yang
sejajar dengan paha dan kedua tangan jauh dari tubuh kita sehingga dapat
menempatkan tubuh di belakang bola, ketika bola datang maka redam
kekuatan bola dan arahkan bola ke sasaran dengan menggunakan tubuh,
melalui gerakan mengulurkan kaki sambil menyentuhkan bola dengan
sedikit atau tanpa mengayunkan lengan (gerakan mendorong).

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengukuran tes keterampilan

passing bawah bola voli di antaranya :

1. Hasil tes awal, sebelum kedua kelompok tersebut diberi perlakuan.

2. Hasil tes akhir, sesudah kedua kelompok tersebut diberi perlakuan.

Untuk lebih jelasnya, skema teknik pengumpulan data dapat digambarkan

sebagai berikut ;

Test awal perlakuan (treatment) tes akhir
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Keterangan :

1. Pada tes awal siswa diberi tes keterampilan gerak dasar passing bawah

bola voli.

2. Perlakuan (Treatment)

Setelah subyek dipisahkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok

eksperimen I,  kelompok eksperimen II dan kelompok eksperimen III.

Selanjutnya kelompok eksperimen I diberi perlakuan (treatment) dengan

model pembelajaran kooperatif, kelompok eksperimen II diberi perlakuan

(treatment) dengan model pembelajaran ekspositori dan kelompok

eksperiment III tidak diberikan perlakuan apapun. Dalam penelitian ini

perlakuan (treatment) diberikan kepada kelompok eksperimen I dan

kelompok eksperimen II sebagai objek percobaan selama 3 bulan dengan

frekuensi 2 kali seminggu.

3. Pada tes akhir siswa diberi tes keterampilan gerak dasar passing bawah

bola voli.

F. Instrumen Penelitian

1. Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penilaian

tes keterampilan gerak dasar passing bawah bolavoli yang diadaptasi dari

Barbara L Viera (2000). Adapun aspek yang diamati dari instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Tahap Persiapan (2) Tahap

gerak atau tahap pelaksanaan (3) Tahap akhir gerak/gerak lanjutan.

2. Alat yang digunakan :

a. Bola
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b. Lapangan

c. Alat tulis

G. Uji Prasyarat Instrumen Gerak Dasar Passing Bawah Bola Voli

Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen yang

disusun benar-benar instrumen yang baik.

1. Uji Validitas

Menurut Suharisimi Arikunto (2006 : 168) validitas adalah suatu ukuran

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu

instrumen. Validitas tes adalah suatu alat ukur yang dikatakan valid

apabila dapat mengukur atau apa yang seharusnya diukur. Jadi alat yang

digunakan untuk mengukur tersebut mengandung persesuaian dengan

tujuan pengukuran. Validitas dalam penelitian ini adalah validitas faktor.

Untuk menghitung validitas digunakan rumus korelasi product moment

dengan angka kasar, menggunakan rumus :

  
     2222

X.Y

Y-YnX-Xn

YX-X.Y
r






n

Keterangan :
r xy = Koefesien korelasi
n       = Jumlah sampel
X      = Skor variabel X
Y      = Skor variabel Y
∑X   = Jumlah skor variabel X
∑Y = Jumlah skor variabel Y
∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X
∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y
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Selanjutnya harga r tersebut dikonsultasikan ke harga r tabel, dinyatakan

valid apabila harga rhitung > rtabel pada taraf α = 0,05. Harga r tabel untuk

sampel 20 dengan taraf signifikan 0,05 = 0,444 maka berdasarkan hasil tes

uji coba instrumen diperoleh rhitung tahap persiapan (posisi kaki) sebesar

0,984; rhitung tahap persiapan (posisi tangan) sebesar 0,932; rhitung tahap

pelaksanaan (posisi kaki) sebesar 0,918; rhitung tahap pelaksanaan (posisi

tangan) sebesar 0,934 dan rhitung tahap akhir gerakan sebesar 0,940; Karena

rhitung > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah

valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas tes adalah suatu tes yang dikatakan reliabel apabila tes itu

berulang-ulang memberikan hasil yang sama/tetap. Pada penelitian ini alat

ukur menggunakan metode teknik ulang. Menurut Suharsimi Arikunto

(2006: 171) teknik ulang hanya menyusun satu instrumen, kemudian

diujicobakan kepada sekelompok responden dan dicatat hasilnya.

Kemudian instrumen tersebut diberikan pada kelompok yang sama dan

dicatat hasilnya, kedua hasil pengukuran tersebut dikoreksi dengan

menggunakan korelasi product-moment atau korelasi pearson dengan

rumus product-moment adalah sebagai berikut :

  
     2222

X.Y

Y-YnX-Xn

YX-X.Y
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n

Keterangan :

1x yr = Koefesien korelasi

n       = Jumlah sampel
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X1 = Skor variabel X
Y      = Skor variabel Y
∑X  = Jumlah skor variabel X
∑Y    = Jumlah skor variabel Y
∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X
∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

Harga r yang diperoleh dari perhitungan uji coba instrument tes,

dikonsultasikan dengan koefisien reabilitas dengan klasifikasi menurut

Suharsimi Arikunto (2006 : 75), sebagai berikut : 0,80 – 1,00 = sangat

tinggi, 0,60- 0,80 = tinggi, 0,40 – 0,60 = cukup, 0,20 – 0,40 = rendah dan

0,00 – 0,20 = sangat rendah. Dan berdasarkan hasil tes uji coba instrumen

diperoleh hasil reliabilitas sebesar 0,993 = sangat tinggi.

H. Teknik Analisis Data

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 prosedur Sudjana (1992 : 466) yaitu :

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

nZZZ ,...,, 21 dengan menggunakan rumus

S

XX
Z i

i




SD : Simpangan baku

Z : Skor baku

Xi : Row skor



41

X : Rata-rata

b. Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi

normal baku. Ksemudian 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 hitung (<) dari L

tabel maka data yang akan di olah tersebut berdistribusi normal

sedangkan bila 0L hitung (>) dari L tabel maka data tersebut tidak

berdistribusi normal.

0L < L tabel : normal

0L > L tabel : normal

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua

kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Menurut

Sudjana (2002 : 250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus

sebagai berikut :
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TerkecilVarians

TerbesarVarians
F 

Membandingkan nilai  F hitung dengan F tabel dengan rumus

Dk pembilang : n-1 (untuk varians terbesar)

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 tidak homogen

F hitung ≤ F tabel berarti  homogen (bisa dilanjutkan)

Pengujian homogenitas ini bila F hitung (<) 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 t

Menurut Sudjana (2003), 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 =  

21

21

11

nn
xS

XX

gab 



2

.)1(.)1(

21

2
22

2
11





nn

SnSn
Sgab

Keterangan :
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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 =  
























1

2
2

1

2
1

21

n

S

n

S

XX

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

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

homogen atau tidak, maka rumus yang digunakan adalah :

2
)1(

2

2121

21







nnNN

NN
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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.

d. Uji t-pengaruh

Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan dari perlakuan berupa

latihan dengan model belajar kooperatif dan model belajar ekspositori

terhadap pengusaaan keterampilan gerak dasar passing bawah bola voli

maka digunakan rumus sebagai berikut :

n
SD

B
thitung 

Keterangan :

B : selisih rata-rata pretest dan posttes

SD : standar deviasi dari kelompok selisih antara  pretest dan posttes

n : akar dari jumlah sampel


