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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian dibutuhkan sebuah metode. Metode merupakan 

suatu usaha untuk menemukan kebenaran suatu ilmu untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang ada dengan cara tertentu yang prosesnya dilakukan secara 

terlaksana, sistematis dan teratur sehingga setiap tahap ditujukan kepada 

pemecahan masalah. Menurut Arikunto (2006:160) : “metode penelitian adalah 

cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.” Hal 

ini membuktikan bahwa metode penelitian mempunyai kedudukan yang sangat 

penting dalam pengumpulan dan analisa data. 

Ada beberapa jenis metode penelitian yang sering digunakan untuk 

mengadakan penelitian sebuah permasalahan, seperti metode historis, deskriptif, 

dan eksperimen. Seperti yaang diterangkan Sudjana (2005:64) : “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian 

deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan”. 

Sedangkan menurut Arikunto (2006:314) : “metode deskriptif merupakan 

metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan”. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat diitarik kesimpulan 

bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelian yang 

dilaksanakan untuk mengumpulkan suatu informasi atau masalah yang terjadi 

pada saat ini. 

Metode ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa sifat penelitian ini  

adalah membandingkan penggunakan raket head-heavy dan head-light terhadap 

hasil forehand groundstroke pada permainan tenis lapangan karena berdasarkan 



2 
 

 
Adi Abdilah, 2015 
PENGARUH PENGGUNAAN RAKET HEAD-HEAVY DAN HEAD-LIGHT TERHADAP HASIL FOREHAND 
GROUNDSTROKE PADA CABANG OLAHRAGA TENIS LAPANGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

informbbasi dan masalah yang telah dikumpulkan oleh peneliti merupakan yang 

terjadi pada saat ini. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Dalam suatu penelitian yang dilaksanakan oleh seorang peneliti terlebih 

dahulu perlu menentukan populasi sebagai sumber data untuk keperluan 

penelitiannya. 

Menurut Lutan (2007:82) menyatakan bahwa: “populasi adalah sekelompok 

subjek yang diperlukan oleh peneliti, yaitu kelompok dimana peneliti ingin 

menggeneralisasikan temuan penelitiannya”. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2012:80) : “populasi adalah wilayah 

generalisai yang terdiri dari: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan  jumlah sumber data yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI) Bandung yang mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tenis lapangan 

sebanyak 25 orang. Dari jumlah populasi tersebut peneliti mengambil 8 orang 

putra yang berumur 18-21 tahun dengan kemampuan bermain tenis lapangan yang 

dianggap homogen untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Peneliti melakukan 

penelitian pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tenis lapangan UPI Bandung 

karena peneliti merupakan anggota aktif UKM tenis lapangan UPI Bandung sejak 

menjadi mahasiswa sampai sekarang, sehingga komunikasi dan dengan anggota 

UKM yang lain dapat berjalan lancar. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi  yang dianggap mewakili keseluruhan 

populasi yang bersangkutan. Menurut Sugiyono (2012:81) menyatakan bahwa: 

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. 
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Sedangkan menurut Arikunto (2010:174) mengungkapkan bahwa: “sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.  

Dalam pengambilan sampel tidak semua populasi dijadikan sampel karena 

peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan metode nonprobability 

sampling. Menurut Sugiyono (2012:84) :”Nonprobability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Sedangkan purposive 

sampling menurut Sugiyono (2012:85) :”teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dari mahasiswa Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) tenis lapangan sebanyak 8 orang putra yang memiliki kemampuan 

bermain tenis di atas rata-rata dan dianggap homogen dari 25 orang populasi. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan poin penting dalam sebuah penelitian, instrumen 

berfungsi untuk memperoleh data yang dinginkan dari sebuah penelitian seperti 

yang diungkapkan Sugiono (2012:102) bahwa “instrument penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun social yang diamati”. 

Sedangkan menurut Arikunto (2010:203) menyatakan bahwa: “instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah  

Adapun Instrumen penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah 

Speed Radar Gun dan The Hewitt Tennis Achievement Test. Speed Radar Gun 

adalah alat  pengukur kecepatan benda yang bergerak atau meluncur seperti bola. 

The Hewitt Tennis Achievement Test adalah tes keterampilan untuk forehand drive 

atau backhand drive yang menekankan pada penempatan hasil tembakan. 

1. Speed Radar Gun 

Speed Radar Gun disebut juga sebagai pistol radar atau laser gun yaitu alat 

pengukur kecepatan sebuah benda yang bekerja dengan prinsip dropler. Alat ini 

biasanya digunakan oleh kepolisian untuk mengetahui kecepatan kendaraan yang 
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melintas di jalan raya. Bekerja atas dasar efek dopler, dimana alat/radar kecepatan 

memancarkan suatu gelombang radar yang diarahkan pada suatu objek yang 

bergerak dan dipantulkan kembali ke alat untuk kemudian oleh perangkat ini 

diukur kecepatan objek tersebut. Dalam kaitannya dengan duia olahraga speed 

radar gun digunakan sebagai pengukur kecepatan pada beberapa cabang olahraga 

seperti pengukur kecepatan bola pada olahraga tenis, sepakbola, dll. 

2. The Hewiit Tennis Achievement Test  

The Hewiit Tennis Achievement Test adalah tes yang menekankan pada 

penempatan hasil pukulan atau tembakan. Dalam pelaksanaan tes ini diperlukan 

raket tenis, bola tenis, pita pengukur, tape/lakban, cones, ladder, tali yang cukup 

panjang yang dipasang sejajar dengan net tetapi posisinya lebih tinggi 7 kaki. 

Selain itu lembar penilaian dan alat tulis. 

Di dalam lapangan tenis, lapangan disusun sesuai dengan penilaian yang 

akan dilakukan. Lapangan disusun sesuai dengan gambar berikut: Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forehand drive  akan di uji pada lapang yang telah disusun seperti gambar 

di atas. Subjek atau sampel yang diuji yaitu anggota UKM Tenis Lapangan UPI 

sebanyak 10 orang akan berdiri di posisi baseline atau di posisi A sesuai pada 

gambar di atas. Setter yaitu berada di posisi daerah service box  atau posisi B 

sesuai pada gambar di atas untuk feeding bola kepada subjek. 

Gambar 3. 1. The Hewiit Tennis Achievement Test 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dimana
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Setiap subjek akan diberikan masing-masing 10 kali kesempatan untuk 

melakukan forehand groundstroked dengan menggunakan raket head-heavy dan 

raket head-light. Skor yang diberikan yaitu 1-5 tergantung dimana penempatan 

bola tersebut setelah dipukul dan bola harus melintasi antara net dan tali yang 

terpasang 7 kaki di net. Skor akan diberikan nol jika bola yang dipukul keluar 

lapangan, keluar garis skor yang sudah ditentukan atau tidak melintasi net sama 

sekali. Kecepatan bola yang diberikan oleh setter berdasarkan kesepakatan 

seorang ahli yaitu pelatih tenis yang telah ditunjul sebelumnya. 

D. Tempat dan Waktu Pengambilan Data 

Agar proses pengambilan data dapat dilakukan dengan baik maka 

diperlukan penyusunan jadwal dalam proses pengambilan data, sehingga dalam 

penelitian diharapkan dalat dilaksanakan dengan sistematis. Adapun jadwal 

pengambilan disusun sebagai berikut: 

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Februari 2015 

Waktu  : Pukul 15.30-selesai 

Tempat  : Lapang tenis indoor UPI 

Sebelum proses pengambilan data, peneliti melakukan survei terlebih 

dahulu sebelum proses pengambilan data dilakukan, yaitu pada tanggal 5 Februari 

2015-12 Februari 2015. Pra penelitian ini dimaksudkan untuk mempersiapkan 

administrasi seperti perizinian penelitian dari pihak kampus maupun dari pihak 

UKM tenis lapangan UPI, mengesahkan instrumen tes, mempersiapkan sarana 

dan prasarana yang akan digunakan dalam penelitian, dan menganalisa sampel 

yang akan digunakan. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk pengambilan data dalam peneltian ini, peneliti mengadakan tes 

keterampilah forehand groundstroke cabang olahraga tenis dengan menggunakan 

raket head-heavy dan raket head-light. Dalam pelaksanaan tes ini peneliti dibantu 

oleh 3 orang tester dan peneliti sendiri sebagai feeder. Testee adalah mahasiswa 

atau anggota UKM tenis lapangan UPI yang dipilih sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya berdasarkan pertimbangan dari peneliti sediri. 
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Adapun tata cara pelaksanaan ttes tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan 

mengukur kecepatan dan ketepatan forehand groundstroke dengan 

menggunakan raket head-heavy dan raket head-light. 

2. Sarana dan prasarana 

 Lapangan tenis 

 Raket head-heavy dan head-light 

 Meteran 

 Peluit 

 Kamera 

 Alat tulis 

 Scoring sheet 

3. Umum 

Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan. 

 Analisis raket head-heavy dan head-light 

Memberikan pengarahan kepada testee yaitu testee hanya ditugaskan untuk 

memukul bola dengan raket head-heavy dan raket head-light. Sedangkan tester 1 

ditugaskan untuk mencatat skor pada scoring sheet. Ttester 2 ditugaskan sebagai 

pengamat skor. Tester 3 ditugaskan untuk mendokumentasikan setiap aktifitas 

selama proses pengambilan data berlangsung. 

 Tes pukulan forehand groundstroke dengan menggunakan raket head-heavy 

dan head-light 

Memberikan pengarahan kepada testee mengenai pelaksanaan tes yang 

akan dilakukan. Testee dapat memukul bola apabila bola sudah menyetuh 

permukaan lapangan permainan. Setiap testee mendapat kesempatan memukul 

bola dengan raket head-heavy sebanyak 10 kali dan raket head-light sebanyak 10 

kali dengan teknik pegangan dan teknik puulan yang sudah dikuasainya. 

4. Kegiatan pendahuluan 
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Kegiatan pendahuluan didahului dengan berdoa sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing dan selanjutnya warming up  sesuai dengan metode 

pemanasan pada olah raga tenis lapangan. 

5. Kegiatan inti 

Peneliti yang sekaligus bertugas sebagai feeder menjelaskan dan 

mendemonstrasikan pelaksanaan tes dari awal sampai akhir kegiatan berlangsung. 

Tester 1 bertugas mencatat skor dari 10 kali pukulan yang dilakukan oleh testee, 

tester 2 bertugas mengamati skor, tester 3 bertugas mendokumentasikan setiap 

aktifitas selama tes berlangsung. Feeder memberikan bola kepada setiap testee 

sebanyak 10 kali pada raket head-heavy dan 10  kali pada raket head-light.Tabel 

3.1. 

 Kriteria penilaian scoring sheet 

Tabel 3. 1. Skoring sheet tes forehand groundstroke 

No Pukulan 

Jenis Raket 

Head-heavy Head-light 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

Total   

 

Kriteria penilaian dalam melakukan penilaian baik raket head-heavy 

maupun raket head-light adalah sebagai berikut: 

a. Bola yang dipukul dianggap sah apabila bola tersebut telah menyentuh 

permukaan lapangan permainan. 

b. Bola yang dipukul dianggap tidak sah apabila bola tersebut tidak menyentuh 

permukaan lapangan permainan. 

c. Bola yang dipukul dianggap sah apabila bola tersebut dipukul dengan teknik 

forehand groundstroke dan dengan menggunakan raket head-heavy dan head-

light dengan teknik pegangan dan pukulan yang dikuasai testee. 
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d. Bola yang dipukul akan mendapatkan nilai apabila bola tersebut masuk 

kedalam area lapangan yang telah diberikan angka-angka penilaian 

sebelumnya. 

e. Bola yang dipukul tidak mendapat nilai apabila bola tersebut tidak masuk 

kedalam area penilaian, keluar lapangan permainan atau bola menyangkut di 

net. 

f. Bola yang dipukul dianggap sah apabila testee telah memukul sebanyak 10 

kali dengan raket head-heavy dan 10 kali dengan raket head-light. 

g. Kecepatan bola yang diberikan oleh seorang feeder yaitu kecepatan rata-rata 

bola yang sebelumnya telah dipertimbangkan dan disetujui oleh seorang ahli. 

6. Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup yaitu diakhiri dengan cooling down lalu evaluasi 

pelaksanaan tes dan berdoa serta ucapan terimakasih dari peneliti kepada semua 

anggota UKM tenis lapangan yang terlibat mapun tidak dalam pelaksaan tes 

tersebut. 

Data hasil tes yang telah dilaksanakan selanjutnya dikumpulkan, disusun 

berdasarkan kelompok atau variabel dan kemudian dianalisis secara statistik 

hingga diperoleh kesimpulan. 

F. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan diperlukan 

pengolahan data dan analisis data untuk menerima atau menolak hipotesis.  

Mengenai perhitungan data yang bersifat kuantitatif dijelaskan oleh 

Arikunto (2010:212) sebagai berikut: 

Data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan 

atau pengukuran dapat diproses denganbeberapa cara, antara lain: 

1. Dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh 

presentase. 

2. Dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan suatu urutan dan 

selanjutnya dibuat suatu tabel, kemudian diproses menjadi perhitungan untuk 

mengambil kesimpulan. 
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Berdasarkan pada penjelasa diatas maka pengolahan data dan analisis data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1. Menghitung skor rata-rata 

x =
∑𝒙𝒊

𝒏
 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

x  = skor rata-rata yang dicari 

∑ =  jumlah 

𝑥i = data hasil pengukuran 

𝑛 = jumlah sampel 

2. Menghitung simpangan baku 

𝑆 = √
∑(𝑥 − 𝑥)2

𝑛 − 1
 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

S  = simpangan baku yang dicari 

𝑛  = jumlah sampel 

∑ ( 𝑥-𝑥)2 = jumlah kuadrat nilai data dikurangi rata-rata 

3. Uji homogenitas 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Kriteria pengujian adalah terima hipotesis jika F-hitung lebih kecil dari F-

tabel distribusi dengan derajat kebebasan = ( V1, V2) dengan taraf nyata (a) = 0,05 

4. Uji normalitas data dengan pendekatan Uji Liliefors 

 Pengamatan X1, X2, ..., Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ..., Zn dengan 

menggunakan rumus 

𝑍 =
𝑥 − 𝑥

𝑆
 

(X dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku dari sampel) 



10 
 

 
Adi Abdilah, 2015 
PENGARUH PENGGUNAAN RAKET HEAD-HEAVY DAN HEAD-LIGHT TERHADAP HASIL FOREHAND 
GROUNDSTROKE PADA CABANG OLAHRAGA TENIS LAPANGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 Untuk tiap angka baku tersebut, dengan bantuan tabel distribusi normal baku 

(tabel distribusi Z). Kemudian hitung peluang dari masing-masing nilai Z (Fzi) 

dengan ketentuan: Jika nilai Z negatif, maka dalam menentikan Fzi-nya adalah 

0,5 – luas daerah distribusi Z pada tabel. 

 Menentukan proporsi masing-masing nilai Z (Szi) dengan cara melihat 

kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang kemudian dibagi dengan 

banyak sampel. 

 Hitung selisih antara F(zi) – S(zi) dan tenrukan harga mutlaknya. 

 Ambilah harga mutlak yang paling besar diantara harga mutlak dari seluruh 

sampel yang ada dan berilah simbol Lo. 

 Dengan bantuan tabel Nilai Kritis L untuk uji Liliefors, maka tentukanlah nilai 

L. 

 Bandingkanlah nilai L tersebut dengan nilai Lo untuk mengetahui diterima atau 

ditolak hipotesisnya, dengan kriteria: 

- Terima Ho jika Lo < Lα = normal 

- Tolak Ho jika Lo>Lα = tidak normal 

5. Uji signifikansi persamaan dua rata-rata 

t = 
1x − 2x

𝑆√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

S = simpangan baku 

𝑛1 = jumlah sampel dengan raket head-heavy 

𝑛2 = jumlah sampel dengan raket head-light 

𝑥1 = rata-rata raket head-heavy 

𝑥2 = rata-rata raket head-light 

 Pasangan hipotesis nol dan tandingannya yang akan diuji adalah: 

Dengan μ1 = memukul forehand groundstroke dengan menggunakan raket head-

heavy. 

μ2 = memukul forehand groundstroke dengan menggunakan raket head-

light. 
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Ho : μ1 = μ2, tidak ada perbedaan antara raket head-heavy dan head-light terhadap 

kecepatan dan ketepatan hasil pukulan forehand roundstroke dalam 

permainan tenis lapangan. 

H1 : μ1 > μ2, memukul dengan raket head-heavy lebih baik dibandingkan dengan 

raket head-light terhadap kecepatan dan ketepatan hasil pukulan 

forehand groundstroke dalam permainan tenis lapangan 


