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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk melihat apakah modifikasi permainan bola voli 

dapat meningkatkan teknik dasar bola voli. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk 

membantu perbaikan keterampilan siswa dalam melakukan teknik dasar pasing atas dan 

pasing bawah, penelitian ini dilakukan di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.  

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitiannya dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2015/2016. Waktu 

penelitian mengacu kepada kalender pendidikan di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. 

Penelitian dilaksanakan di kelas XI-C. selain melakukan pembelajaran, peneliti juga 

melakukan latihan bersama siswa mengenai teknik dasar bola voli melalui modifiklasi 

permainan diluar jam pelajaran olahraga. Pelatihan ini dilakukan sebanyak dua kali dalam 

seminggu dan dilaksanakan dalam empat minggu. 

 

2. Tempat Penelitian 

Tempat dilaksanakannya penelitian tindakan kelas ini adalah di SMK Kehutanan 

Negeri Kadipaten  yang beralamat di Jalan raya sawala kadipaten kab.majalengka. 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-C dengan jumlah 

siswa 32 orang. Materi yang akan diajarkan adalah materi pasing atas dan pasing bawah 

permainan bola voli yang termasuk kepada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan (PJOK). 

3. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui dua siklus, setiap siklus 

terdapat dua tindakan. Hal ini dilakukan untuk melihat peningkatan keterampilan teknik 

dasar siswa melalui penggunaan modifikasi permainan dalam pembelajaran bola voli. 
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C. Populasi dan Sampel 

Untuk menghasil data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti perlu adanya 

sumber data  yang bisa diperoleh dari populasi. Populasi menurut Sugiyono (2014, hal. 

117) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.  

Setalah peneliti menentukan populasi, peneliti memilih beberapa siswa untuk 

dijadikan sebagai sampel yang diambil dari populasi itu. Menurut Sugiyono (2014, hal. 

118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-C SMK Kehutanan Negeri 

Kadipaten, tahun ajaran 2015/2016 dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa putra dan 

putri. 

 

D. Metode penelitian 

Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

atau PTK. Menurut Burns (dalam Sanjaya, 2011, hlm. 24) PTK adalah penerapan 

berbagai fakta yang ditemukan untuk memecahkan masalah dalam situasi sosial untuk 

meningkatkan  kualitas tindakan yang dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dan 

kerjasama para peneliti dan praktisi.  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat disebut juga 

classroom action research. Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan bagian dari 

sebuah penelitian tindakan (action research). Hidayat (2011, hlm. 5) berpendapat 

penelitian tindakan adalah suatu kajian tentang situasi social tertentu. Penelitian tindakan 

memfokuskan kajiannya pada masalah-masalah khusus dalam lingkungan tertentu, dapat 

dilakukan di organisasi, masyarakat, lembaga-lembaga swasta dan pemerinta, sekolah-

sekolah, lembaga kesehatan masyarakat dll. Oleh sebab itu, penelitian tindakan dapat 

diartikan sebagai penelitian tentang, untuk, dan oleh masyarakat atau kelompok sasaran, 

dengan memanfaatkan interaksi.  

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian Kemmis dan Mc Taggrat. 

Rencana penelitian tindakan kelas ini, terdiri dari 2 siklus. Model yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah model spiral Kemmis dan Mc Taggart (Arikunto 2014, hlm. 15) 

dengan melalui beberapa siklus tindakan dan terdiri dari empat komponen yaitu :  

1. Rencana 

Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun perencanaan tindakan 

berdasarkan identifikasi masalah pada obeservasi awal sebelum penelitian 

dilaksanakan. Rencana tindakan ini mencakup keperluan pelaksanaan peneliti 

tindakan kelas dipersiapkan mulai dari bahan ajar, rencana pembelajaran, metode dan 

strategi pembelajaran, pendekatan yang akan digunakan, subjek penelitian serta 

teknik dan instrumen observasi disesuaikan dengan rencana. 

2.  Tindakan  

Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat sebelumya. 

Pelaksanaan tindakan merupakan proses kegiatan pembelajaran kelas sebagai realisasi 

dari teori dan strategi belajar mengajar yang telah disiapkan serta mengacu pada 

kurikulum yang berlaku, dan hasil yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan 

kerjasama peneliti dengan subjek penelitian sehingga dapat memberikan refleksi dan 

evaluasi terhadap apa yang terjadi di kelas. 

3. Observasi  

Mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan 

terhadap siswa. Tahap observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam PTK. Tujuan pokok observasi adalah 

untuk mengetahui ada-tidaknya perubahan yang terjadi dengan adanya pelaksanaan 

tindakan yang sedang berlangsung. 

4. Refleksi  

Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti bersama-sama guru dapat melakukan revisi 

perbaikan terhadap rencana awal. Melalui refleksi, guru akan dapat menetapkan apa 

yang telah dicapai, serta apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diperbaiki lagi 

dalam pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu hasil dari tindakan perlu dikaji, 

dilihat dan direnungkan, baik itu dari segi proses pembelajaran antara guru dan siswa, 

metode, alat peraga maupun evaluasi. 
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Gambar 3.1 

Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Taggart (Arikunto 2014, hlm. 16) 

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penlitian ini, instrument yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

adalah : 

1. Observasi  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini beruapa observasi atau 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas siswa yang berhubungan  

dengan pelaksanaan pembelajaran bola voli di kelas XI SMK Kehutanan Negeri 

Kadipaten. Instrument dalam penelitian ini berupa lembar observasi yang digunakan 

untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa ketika pembelajaran keterampilan bola 

voli. Penggunaan lembar observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data hasil 

penelitian yang akurat. Menurut Marshall (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 310) 

menyatakan bahwa “Through observation, the researcher learn about behaviorand 
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the meaning attached to those behavior”. Melalui observasi peneliti belajar tentang 

perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Lembar observasi yang digunakan adalah 

sebagai berikut  

Tabel 3.1 

Lembar Observasi Kinerja Guru 

No Aspek yang diamati B C K 

1 Pendahuluan    

 a. Guru datang tepat pada waktunya    

 b. Guru mengucapkan salam dan memimpin doa     

 c. Guru menyiapkan siswa    

 d. Guru mengabsen siswa    

 e. Guru memberikan informasi materi pembelajaran    

2 Kegiatan inti    

 a. Guru memimpin pemanasan    

 b. Guru memberikan penjelasan mengenai tujuan  yang 

diharapkan dapat tercapai 

   

 c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif    

 d. Guru memberiakan contoh pasing atas dalam 

pembelajaran bola voli 

   

 e. Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan pasing 

atas pada pembelajaran bola voli 

   

 f. Guru mengamati setiap siswa ketika melakukan pasing 

atas 

   

 g. Guru memberiakan contoh pasing bawah dalam 

pembelajaran bola voli 

   

 h. Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan pasing 

bawah pada pembelajaran bola voli 

   

 i. Guru mengamati setiap siswa ketika melakukan pasing 

bawah 

   

3 Kegiatan akhir    
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 a. Guru memberikan pengarahan tentang pembelajaran 

yang sudah berlangsung 

   

 b. Guru memberikan contoh ulang pasing atas dan bawah    

 c. Guru memberikan refleksi kepada setiap siswa    

 d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya dan menarik kesimpulan dari materi yang 

dibahas 

   

 e. Guru menutup pembelajaran bersama-sama dengan siswa    

 

Keterangan : 

Baik  : 3 

Cukup  : 2 

Kurang  : 1 

 

2. Kamera Foto 

Kamera digunakan sebagai alat dokumentasi untuk mengambil gambar ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Media ini sangat berguna untuk mendeskripsikan, 

menganalisis dan membuat refleksi dari setiap tindakan dalam pembelajaran bola voli 

yang pada saat itu pembelajaran sedang berlangsung. 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran  yang penyusunannya mengacu kepada kurikulum 2006 yang 

diterapkan di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran bertujuan sebagai pedoman ketika memberikan pelajaran agar 

pembelajaran lebih terarah dan efektif. Penelitian ini dilakukan di kelas XI-C dengan 

jumlah siswa sebanyak 32 orang siswa.  

 

4. Tes passing keterampilan bola voli  

Dalam tes seperti passing bola voli ini merupakan hal yang penting untuk 

mengetahui titik tolak kemampuan peserta didik. Untuk mengetahui peningkatan 

penguasaan keterampilan passing atas dan passing bawah yang dimiliki siswa maka 
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dilakukan dua instrument tes yang berbeda. Tes pelaksanaanya adalah sebagai 

berikut: 

a. Tes passing atas 

Pelaksanaan tes keterampilan passing atas adalah : 

1) Siswa diberikan kesempatan melakukan tes sebanyak sepuluh kali dan berdiri 

siap pada posisi dua atau berdiri di daerah serang yang terletak disebelah 

kanan lapangan dalam permainan bola voli. 

2) Bola diumpankan oleh pengumpan yang berada ditengah lapangan bola voli  

atau pengumpan yang berada diposisi enam (posisi bertahan) kepada siswa 

yang akan melakukan tes passing atas. 

3) Setelah bola diumpankan, tester langsung melakukan set-up kearah yang 

sudah ditentukan atau kedaerah yang sudah diberi skor antara 1-5 dengan 

melewati tambang yang sejajar dengan net. 

4) Jika bola jatuh diantara dua skor maka skor yang diambil adalah skor yang 

paling besar. 

5) Apabila bola tidak jatuh diantara skor 1-5 maka tester tidak mendapatkan skor 

atau nol. 

6) Semua skor yang diperoleh setiap tester dijumlahkan. 
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Gambar 3.2 

Lapangan Tes Passing Atas (NCSU Volley Ball Skills Test Battery) 

 

b. Tes passing bawah 

Pelaksanaan tes keterampilan passing bawah adalah : 

1) Siswa diberikan kesempatan melakukan tes passing bawah sebanyak sepuluh 

kali ( dari kanan lapangan dan dari kiri lapangan) dan berdiri siap pada posisi 

satu atau enam di daerah bertahan yang terletak disebelah kanan lapangan dan 

disebelah kiri lapangan dalam permainan bola voli. 

2) Bola diumpankan secara lambung oleh pengumpan yang berada disebrang 

lapangan bola voli  atau pengumpan yang berada diposisi enam (posisi 

NET 
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bertahan) yang berada disebrang lapangan kepada siswa yang akan melakukan 

tes passing bawah. 

3) Setelah bola diumpankan, tester langsung melakukan passing bawah kearah 

yang sudah ditentukan atau kedaerah yang sudah diberi skor antara 1-5 

dengan melewati tambang yang sejajar dengan net. 

4) Jika bola jatuh diantara dua skor maka skor yang diambil adalah skor yang 

paling besar. 

5) Apabila bola tidak jatuh diantara skor 1-5 maka tester tidak mendapatkan skor 

atau nol. 

6) Semua skor yang diperoleh setiap tester dijumlahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Lapangan Tes Passing Bawah (NCSU Volley Ball Skills Test Batter) 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Proses yang penting dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data yang  

dilakukan melalui observasi dalam pembelajaran bola voli. Pada saat pembelajran 

berlangsung peneliti juga tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi peneliti juga  

melakukan observasi terhadap siswa, dan pada saat proses pembelajaran dilaksanakan 

observer (guru mitra PJOK) ikut membantu dalam proses pengumpulan data. 

1. Sumber data  

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah siswa kelas XI C SMK 

Kehutanan Negeri Kadipaten dan observer (guru mitra PJOK) 

2. Jenis data  

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari: 

hasil belajar siswa, rencana belajar, dan data hasil observasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Cara pengambilan data 

Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan : 

a) Hasil tes yang diberikan terhadap siswa. 

b) Lembaran observasi yang digunakan untuk pengambilan tindakan yang 

dilaksanakan pada saat situasi pembelajaran berlangsung. 

c) Dokumentasi pada saat pembelajaran berlangsung.  

d) Data yang didapat dari rencana pembelajaran dan lembar observasi tentang 

keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan. 

 

G. Analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahap lanjutan 

dari pengumpulan data. Dalam penelitian, analisis data berperan sebagai bagian yang 

sangat penting. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami teknik analisis data dengan baik 

agar hasil yang didapat dalam penelitiannya mempunyai nilai ilmiah yang baik. Menurut 

Nasution (dalam Sugiyono, 2010, hlm. 334) menyatakan bahwa : “Melakukan analisis 

adalah pekerjaan yang sangat sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memrlukan daya 
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kreatif serta kemampuan  intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat 

diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode 

yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan 

lain oleh peneliti yang berbeda. 


