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BAB III  

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 

A. Subjek Penelitian 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel merupakan objek yang akan diteliti dalam suatu 

penelitian, sehingga dalam penelitian sangat perlu menentukan populasi dan juga 

sampel penelitian, dengan demikian populasi dan sampel mendukung untuk 

mencapai suatu tujuan penelitian. Adapun populasi dan sampel pada peneltian ini 

adalah : 

a. Populasi 

Untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu penelitian perlu adanya 

data dan informasi dari objek penelitian yang akan diteliti, dalam mendukung 

ketercapaian suatu tujuan penelitian. Peran populasi dalam suatu penelitian sangat 

diperlukan untuk memperoleh atau mendapatkan data dan informasi yang akan 

diteliti berdasarkan permasalahan dalam penelitian. Arikunto (1993 : 115) 

mengatakan bahwa, “Populasi adalah keseluruhan objek penelitian”. Selanjutnya 

Putraman (1990 : 5) mengemukakan bahwa “populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita temukan”. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah sekumpulan 

objek yang memiliki karakteristik tertentu. Adapun yang dijadikan populasi dalam 

penelitian ini adalah Siswa laki-laki kelas X Madrasah Aliyah Negeri Surade 

Kabupaten Sukabumi.  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Menurut 

Sugyono (2005 : 91) sampel adalah “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sampel adalah wakil dari populasi yang diambil datanya dan kemudian 

data tersebut diolah dan diteliti. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian terdapat beberapa cara atau teknik, teknik pengambilan sampel 
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dalam peneitian ini menggunakan simple random sampling (secara acak). 

Diakatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strara yang ada dalam populasi 

tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X dengan jumlah siswa laki-

laki secara keseluruhan adalah 140 siswa, teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan secara acak (random) yang penulis pilih dimaksudkan karena dengan 

teknik tersebut setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel penelitian. 

Selanjutnya untuk pembagian sampel dalam masing-masing kelompok 

adalah dengan menggunakan rumus Federrer, yaitu : 

(r-1) (t-1) ≥ 15 

(r-1) (4-1) ≥ 15 

(r-1) (3) ≥ 15 

(r-1) ≥ 
  

 
  

r ≥ 5+1           r ≥ 6 

keterangan :  r = sampel/kelompok 

t = treatment (perlakuan) 

Dari hasil di atas pengambilan sampel perkelompok berjumlah 6 orang 

atau lebih. Selanjutnya penulis menentukan jumlah sampel sebanyak 28 orang 

siswa laki-laki. Sehingga jumlah sampel perkelompok berjumlah 7 orang siswa. 

Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Komposisi Pengelompokan Sampel Eksperimen 

 

MODIFIKASI ALAT 

MODEL PEMBELAJARAN 

JUMLAH 

PENDEKATAN 

TAKTIS 

PENDEKATAN 

TEKNIS 

SOFT VOLLEY 7 7 14 

BOLA STANDAR 7 7 14 

TOTAL 14 14 28 
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B. Metode Penelitan 

1. Tipe Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang sesuai dan dapat 

membantu memecahkan suatu permasalahan yang akan dikaji kebenarannya, 

penggunaan metode dalam suatu penelitian disesuaikan dengan masalah dan 

tujuan penelitian itu sendiri. Hal ini berarti metode penelitan mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengumpulan dan analisis 

data. 

Adapun yang dimaksud motode itu sendiri yang dikemukakan oleh 

Arikunto (2006:206) menjelaskan penelitian, adalah “Suatu proses yang dilakukan 

oleh peneliti yang bertujuan untuk mencapai jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan melalui prosedur ilmiah yang telah ditentukan”. 

Dari penjelajasan tersebut dapat dijelaskan kembali bahwa metode 

merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk 

mempermudah memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan teknik 

atau alat-alat tertentu sehingga dalam penelitian dapat mempermudah memperoleh 

hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Sedangkan penelitian itu 

sendiri merupakan tujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dirumuskan. 

Metode penelitian yang dijelaskan Arikunto (2006 : 151) yaitu : “Metode 

penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitian”. Pada dasarnya ada beberapa metode penelitian yang biasa digunakan 

dalam suatu penelitian, antara lain : historis, deskriptif, dan eksperimen, berkaitan 

dengan masalah yang ingin dikaji oleh penulis maka metode yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Mengenai metode 

eksperimen dijelaskan kembali oleh Arikunto (2006 : 207) : “Penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada 
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tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata 

lain penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab 

akibat”. Dari penjelajas tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen 

adalah suatu penelitian dangan tujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan 

sebab akibat dari variabel-variabel yang akan diteliti. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metede eksperimen. Secara spesifik dapat 

dikemukakan bahwa penelitian ini ingin meneliti pengaruh pendekatan taktis dan 

modifikasi alat terhadap hasil belajar permainan bola voli. 

 

2. Desain Penelitian 

Desain penetitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan desain factorial 2x2. Digunakan desain factorial dalam 

penelitian ini karena melibatkan dua variabel independen yaitu model 

pembelajaran dan modifikasi alat. Yang masing-masing terdiri dari dua taraf. 

Model pembelajaran (model pembelajaran pendekatan taktis dan model 

pembelajaran pendekatan teknis) dan modifikasi alat (bola softvolley dan bola 

standar). Adapun desain penelitian factorial 2x2 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di 

bawah ini: 

Tabel 3.2 

Desain Faktorial 2x2 

MODIFIKASI ALAT 

(B) 

MODEL PEMBELAJARAN 

(A) 

PENDEKATAN TAKTIS 

(1) 

PENDEKATAN TEKNIS 

(2) 

SOFT VOLLEY 

(1) 

 

A1B1 

 

A2B1 

 

BOLA STANDAR 

(2) 

 

A1B2 

 

A2B2 
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T1 

T1 

T1 

T1 

A1B1 

A1B2 

A2B1 

A2B2 

T2 

T2 

T2 

T2 

 

 

 

Keterangan: 

T1 : Pre Test 

T2 : Post Test 

A1 : Model Pembelajaran Pendekatan Taktis 

A2 : Model Pembelajaran Pendekatan Teknis 

B1 : Modifikasi Softvolley 

B2  : Modifikasi Bola Standar 

A1B1 : Kelompok Model Pembelajaran Taktis Softvolley 

A1B2  : Kelompok Model Pembelajaran Taktis Bola Standar 

A2B1  : Kelompok Model Pembelajaran Teknis Softvolley 

A2B2 : Kelompok Model Pembelajaran Teknis Bola Standar 

3. Variabel Penelitian 

Penelitian ini secara operasional terdiri dari variabel bebas atau biasa 

disebut dengan variabel independen, variabel intervening dan variabel terikat atau 

dependen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pendekatan taktis. Selanjutnya 

antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat variabel intervening, variabel 

intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak 

langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel 

penyela/antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, 

sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau 

timbulnya variabel dependen. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah 
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modifikasi alat yang terdiri dari : bola standar, dan bola soft volley. Selanjutnya 

variabel terikat yaitu hasil belajar permainan bola voli. 

 

4. Devinisi Operasional Variabel  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran istilah dalam variabel yang 

bersangkutan, maka penulis paparkan secara lebih operasional menyangkut hal-

hal penting sebagai berikut : 

a. Model pembelajaran pendekatan taktik Menurut Ma’mun dan Subroto 

(2001:7) Pendekatan taktis dalam pembelajaran permainan adalah untuk  

meningkatkan kesadaran siswa tentang konsep bermain melalui penerapan 

teknik yang tepat sesuai dengan masalah atau situasi dalam permainan 

sesungguhnya. 

b. Esensi modifikasi. Menurut Bahagia dan Suherman (2000:1)  esensi 

modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran 

dengan cara meruntuhkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial 

dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. 

c. Bola soft-volley adalah bola yang halus dan ringan serta mudah untuk 

dimainkan (bola karet). 

d. Bola standar adalah bola resmi yang digunakan dalam permainan bola voli. 

e. Hasil belajar. Menurut Lutan (1998), yaitu “perubahan perilaku yang terjadi 

sebagai akibat kegiatan belajar, dari kegiatan yang tidak terbiasa atau yang 

sifatnya baru bagi seseorang atau sekelompok subyek”. 

f. Permainan bola voli. Menurut Robison (1991: 12) Permainan bola voli adalah 

permainan diatas lapangan persegi empat yang lebarnya 900 cm dan 

panjangnya 1800 cm dibatasi oleh garis selebar 5 cm ditengah-tengahnya 

dipasang jarring/jala yang lebarnya 900 cm terbentang kuat dan mendaki 

sampai pada ketinggian 240 cm dari bawah (khusus anak laki-laki) dan untuk 

perempuan ukurannya 230 cm dan terdiri dari dua regu, masing-masing regu 

terdiri dari 6 orang pemain. 
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5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan penulis dalam upaya 

mengumpulkan data yaitu tes keterampilan dasar bola voli. Alat pengumpulan 

data tersebut untuk mengetahui hasil belajar permainan bola voli. Adapun 

instrumen yang penulis gunakan dalam penelitan ini adalah NCSU Volleyball 

Test (Strand dan Wilson, 1993). 

a. Validitas dan Reliabilitas 

Content validity was claimed because all three tests are basic volley ball 

skills. Through intra class correlation, reliability coefficients of .65, .73, and .88 

were reported for the serve, forearm pass, and set, respectively. (Strand and 

Wilson 1993 : 143) 

 

b. Tes Passing Bawah 
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Gambar 3.1 

Tes Passing Bawah NCSU Volleyball Test  

(Strand dan Wilson, 1993:144) 

 

Cara pelaksanaan tesnya yaitu : 

1) Tester  melakukan  passing  bawah disebelah kiri lapangan 5 kali dan sebelah   

kanan lapangan sebanyak 5 kali (dalam gambar ditandai dengan tanda silang). 

2) Tester   melakukan   passing   bawah   apabila   bola telah  diumpankan  atau 

dilemparkan  oleh  pengumpan  atau  pelempar  dari  sebrang lapangan (tanda 

0 pengumpan bola). 

3) Kemudian lambungkan bola melewati rentangan tambang setinggi 3,20 meter 

yang berada di garis daerah serang yang telah diberi skor 1 sampai 5. 

4) Apabila  telah melewati rentang tambang dan masuk kedaerah serang diantara  

garis   kedua   skor,  maka  skor  diambil  yang  paling  besar.  Apabila  tidak 

melewati tambang atau keluar lapangan skornya 0. 

5) Skor  keseluruhan  diambil  dari banyaknya passing bawah yang masuk 

secara sah. 
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c. Tes Passing Atas 
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Gambar 3.2 

Tes Passing Atas NCSU Volleyball Test 

(Strand dan Wilson, 1993:144). 

 

 

 

Pelaksanaan tesnya yaitu : 

1) Tester   melakukan   passing   atas sebanyak 10 kali dan berdiri siap di daerah 

serang   pada   posisi   sebelah   kanan   lapangan   atau   pada   posisi 2 dalam 

permainan bola voli. 

2) Tester   melakukan   passing   atas   dari   bola   yang datang diumpankan atau 

dipassing  bawah  oleh pengumpan yang berada di tengah lapangan yang 

telah ditentukan atau pada posisi 5 dalam permainan bola voli. 

3) Tester mempasing atas dengan teknik set ups yang harus melewati rentangan 

tambang  setinggi  4 Meter  dan  berusaha  memasukkan bola ke daerah yang 

telah diberi skor 1 sampai 5. 

4) Apabila bola yang masuk jatuh pada garis diantara kedua skor, maka diambil 

skor yang tertinggi dari keduanya. 

5) Skor   keseluruhan   diambil  dari  banyaknya jumlah passing atas yang 

masuk secara sah. 
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Gambar 3.3 

Tes Servis NCSU Voleyball Test 

(Strand dan Wilson, 1993: 143) 

 

 

Pelaksanaan tesnya yaitu : 

1) Tester  berdiri  siap  servis   di  daerah servis dengan menggunakan servis dari 

bawah atau atas. 

2) Melakukan servis sebanyak 10 kali. 

3) Servis diarahkan ke daerah lapangan yang telah diberi skor 2,3,4. 

4) Apabila  servis  tidak  masuk  diberi  skor 0 dan apabila masuk diantara kedua 

skor maka diambil skor terbesar. 

5) Skor  keseluruhan  di  ambil  dari  banyaknya  jumlah arah servis yang masuk 

secara sah. 

6. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitan merupakan cara untuk memberikan gambaran 

mengenai langkah penelitian yang akan dilakukan penulis. Dengan adanya 

langkah penelitan maka akan mempermudah kita untuk memulai langkah dari 

sebuah penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1
,5

 m
 

4
,5

 m
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MENENTUKAN POPULASI (SISWA KELAS X MAN SURADE) 

PENGAMBILAN SAMPEL 28 SISWA LAKI-LAKI 

TES AKHIR (POST TEST) 

TEKNIS 
 

TAKTIS

 
 

TES KEMAMPUAN AKHIR (POS TEST) 

MODEL PEMBELAJARAN DAN MODIFIKASI 
Pembagian kelompok perlakuan dilakukan secara random atau acak 

 

d 

 

TES AWAL (PRE TEST) 

SOFT-VOLLEY 

n = 7 

STANDAR 

n = 7 

 

SOFT-VOLLEY 

n = 7 

 

STANDAR 

n = 7 
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Gambar 3.4 

Langkah-langkah penelitian 

7. Program Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan program pembelajaran dilakukan sebanyak 16 x 

pertemuan yaitu pada hari rabu, kamis dan sabtu setiap minggunya. Pelaksanaan 

Tes awal (pre test) dan test akhir (post test) dilaksanakan diluar 16 pertemuan 

yang akan dilaksanakan, sehingga total pertemuan ada 18 x, satu pertemuan awal 

digunakan untuk pelaksanaan tes awal atau pre test dan satu pertemuan terakhir 

digunakan untuk pelaksanaan tes akhir atau post test. Adapun tes awal dilakukan 

pada hari senin minggu pertama, dan tes akhir dilakukan pada hari sabtu minggu 

ke 6. 

Mengenai program pembelajaran penelitian untuk lebih jelasnya lagi bisa 

dilihat pada lampiran 10. 

Tabel 3.3 

Program Pembelajaran Penelitian  

 

PERTEMUAN 

KE - 

PENDEKATAN 

TAKTIS 

 PENDEKATAN 

TEKNIS 
KETERANGAN 
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Minggu ke  

(I) 

TES AWAL  

(PRE TEST) 

TES AKHIR 

(POST TEST) 

 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 1 set 

 Drill, passing bawah, 

passing atas 25 x dan 

servis 5 x  

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Siswa melakukan 

passing bawah 

passing bawah, 

passing atas 25 x dan 

servis 5 x  

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

 

 

 

Berpasangan 

Berpasangan 

Perorangan 

(servis)  

 

Berpasangan, 

Perorangan 

(servis)  

Minggu ke  

(II) 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 1 set 

 Drill, passing bawah, 

passing atas 30 x dan 

servis 5 x  

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Siswa melakukan 

passing bawah, 

passing atas 30 x dan 

servis 5 x  

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

 

 

Berpasangan 

Berpasangan 

Perorangan 

(servis)  

 

 

Berpasangan, 

Perorangan 

(servis) 
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Minggu ke 

(III) 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 1 set 

 Drill, passing bawah, 

passing atas 35 x dan 

servis 5 x 2 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Siswa melakukan, 

passing bawah, 

passing atas 35 x dan 

servis 5 x 2 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

 

 

Berpasangan 

Berpasangan 

Perorangan 

(servis)  

 

 

Berpasangan, 

Perorangan 

(servis) 

Minggu ke 

(IV) 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 1 set 

 Drill, passing bawah, 

passing atas 40 x dan 

servis 5 x 2 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Siswa melakukan, 

passing bawah, 

passing atas 40 x dan 

servis 5 x 2 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

 

 

Berpasangan 

Berpasangan 

Perorangan 

(servis)  

 

 

Berpasangan, 

Perorangan 

(servis) 

Minggu ke 

(V) 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 

 

Berpasangan 

Berpasangan 
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 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 1 set 

 Drill, passing bawah, 

passing atas 45 x dan 

servis 5 x 3 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Siswa melakukan 

passing bawah, 

passing atas 45 x dan 

servis 5 x 3 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

Perorangan 

(servis)  

 

 

Berpasangan, 

Perorangan 

(servis) 

Minggu ke 

(VI) 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 1 set 

 Drill, passing bawah, 

passing atas 50 x dan 

servis 5 x 3 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

A. Pendahuluan 

 Peregangan statis, 

dinamis dan jogging 

 Passing bawah 20 x 

 Passing atas 20 x  

 Servis 10 x 

B. Inti 

 Siswa melakukan 

passing bawah, 

passing atas 50 x dan 

servis 5 x 3 

 Game, Siswa 

melakukan aktivitas 

permainan bola voli 

selama 2 set 

C. Penutup 

 Peregangan kembali 

otot-otot yang telah 

bekererja 

 Do’a tutup 

 

 

 

Berpasangan 

Berpasangan 

Perorangan 

(servis)  

 

 

Berpasangan, 

Perorangan 

(servis) 

 
TES AKHIR 

(POST TEST) 

TES AKHIR 

(POST TEST) 
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8. Rancangan Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan software SPSS 20 dengan 

cara ANOVA 2x2 factorial. Adapun analisis dilakukan sebagai berikut : 

a. Menguji kesamaan kemampuan awal / pre-test 

Bertujuan untuk mengetahui bahwa tidak ada perbedaan kemampuan 

ketermapilan bolavoli antara kelompok perlakuan taktis dengan kelompok 

perlakuan kontrol. Uji kesamaan ini dilakukan dengan cara uji t skor tidak 

berpasangan dengan p value ≤ 0,05. 

b. Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

Dilakukan pada setiap kelompok, teknik yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov – Sumirnov dengan P - value ≥ 0.05. Untuk mengetahui 

penyebaran data normal atau tidak. Apabila tidak normal maka langkah 

selanjutnya dilakukan uji Hipotesis non parametrik. Apabila seluruh data 

normal maka dilakukan uji Hipotesis parametrik. 

 

2) Uji Homogenitas 

Dengan menggunakan Levene test dengan P - value ≥ 0.05. uji ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah seluruh data mempunyai variansi yang sama atau 

homogen. Apabila tidak homogen maka langkah selanjutnya dilakukan uji 

Hipotesis non parametrik. Apabila seluruh data homogen maka dilakukan uji 

Hipotesis parametrik.  

c. Uji Hipotesis 

Untuk menganalisis Hipotesis dilakukan dengan ANOVA factorial 2x2, jika 

terdapat interaksi maka dengan demikian dilanjutkan dengan uji lanjut 

Tuckey. Uji Tuckey dilakukan untuk menganalisis hipotesis 3 dan 4. Pada p-

value ≤ 0,05 

9. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan di lapangan bolavoli Madrasah 

Aliyah Negeri Surade Jalan Lapang Lodaya Setra Kabupaten Sukabumi. 
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b. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada awal bulan November 2012 sampai minggu ke 2 

bulan Desember 2012 atau lebih tepatnya Tanggal 1 November s/d 10 Desember 

2012. Penelitian dialaksanakan 18 kali pertemuan, satu pertemuan awal diakukan 

tes kemampuan awal atau pre-test, dan satu pertemuan akhir post-test, kegiatan 

penelitian dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan dalam satu minggu. Adapun 

rincian atau jadwal penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.4 

Jadwal Pembelajaran Eksperimen (Jadwal Penelitian) 

NO Waktu Hari Kelompok Eksperimen Keterangan 

1 07.00 - 08.30 Rabu  4 kelompok eksperimen 
Jam pelajaran 

penjas 

2 07.00 - 08.30 Kamis 4 kelompok eksperimen 
Diluar jam 

pelajaran 

3 07.00 - 08.30 Sabtu   4 kelompok eksperimen 
Diluar jam 

pelajaran 

 


