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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan serta tujuan yang di kemukakan dalam 

peneliitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh modifikasi permainan mini bola 

voli terhadap penguasaan gerak teknik dasar bola voli, metode yang digunakan 

adalah metode eksperimen. Metode ini digunakan atas pertimbangan bahwa sifat 

penelitian eksperimental yaitu mencobakan suatu program latihan untuk 

mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu perlakuan atau treatment, dalam hal 

ini yaitu pengaruh modifikasi permainan terhadap penguasaan gerak teknik dasar 

bola voli. sepetri yang dikatakan Sugiyono (2014, hlm. 107). “metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondsi yang 

terkendalikan”. 

Metode penelitian eksperimen merupakan rangkaian kegiatan percobaan 

dengan tujuan untuk menyelidiki sesuatu hal atau masalah sehingga 

diperoleh hasil. Jadi dalam metode eksperimen harus ada perlakuan  yang 

dicobakan, dalam hal ini variabel bebasnya yaitu pengaruh modifikasi 

permainan dan variabel terikatnya adalah penguasaan gerak teknik dasar 

bola voli. (Sugiyono, 2014, hlm. 107). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Seperti halnya dalam penelitian lain, data merupakan salah satu hal yang 

terpenting yang tidak boleh diabaikan. Karena itu untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini sumbernya harus jelas. Artinya sumber data harus 

diperoleh dari suatu kelompok yang yang menjadi objek peneitian. Kelompok 

tersebut  lajim  disebut  dengan  istilah  populasi Menurut Sugyono (2014, hlm. 

80). populasi adalah wilayah genelalisasi yeng terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan katrakteristik tertentu tang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesumpulanya. 
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Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah siswa anggota 

ekstrakulikuler bola voli Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parongpong yang 

berjumlah 34 orang. 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian populasi yang dianggap representatif yang 

diambil dengan teknik tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2014, hlm. 

81). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. 

Penarikan sampel perlu dilakukan mengingat jumlah populasi meupun 

responden yang terlalu besar. Sedangkan waktu, biaya, kemampuan dan 

kesibukan baik peneliti maupun responden pada objek yang diteliti dangat padat. 

Dari popolasi tersebut semua anggota akan dijadikan sampel. Penulis 

menggunakan teknik sampling jenuh sesuai dengan Sugiyono (2014, hlm. 85), 

bahwa ”teknik pengambilan sampel jika semua populasi digunakan sebagai 

sampel”. Dalam penetuan sampel menggunakan nonprobability sampling, seperti 

yang dikatakan Sugyono (2014, hlm. 84) “Nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan yang sama bagi 

setiap unsur atau anggota  populasi untuk dipilih menjadi sampel”. 

Dari teknik nonporbability sampling ini terdapat beberapa teknik 

pengambilan sampel. teknik nonporbability sampling meliputi: simple sistematis, 

sampling kuota, sampling insidental, sampling purposive,sampling jenuh, 

snowball sampling. Dari pernyataan diatas peneliti menggunakan Sampling jenuh 

yaitu tekhnik pengambilan sampel langsung mengambil dari semua populasi yang 

ada dilapangan. Melalui teknik pengambilan sampling jenuh, peneliti mengambil 

34 orang siswa sesuai dengan jumlah polulasi. 

 

C. Desain dan Prosedur penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian eksperimen mempunyai berbagai bentuk desain, 

penggunaan desain disesuaikan dengan aspek penelitian serta pokok masalah yang 

ingin diungkapkan. Penggunaan desain penelitian ini disesuaikan dengan aspek 
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penelitian serta pokok masalah yang ingin diungkapkan adalah pretest-posttest 

control grup design. Desain tersebut disesuaikan dengan aspek penelitian serta 

pokok masalah yang ingin diungkapkan. Sugiyono (2008, hlm.112) menjelaskan 

dalam pola berikut: 

 

R   ___________X___________   

 

R   _______________________   

    

Gambar 3.1. Desain penelitian 

Keterangan: 

   : Kelompok eksperimen (pre-test) 

   : Kelompok eksperimen (post-test) 

X : Treatment 

   : Kelompok kontrol (pre-test) 

   : Kelompok kontrol (post-test) 

 

2. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini yang pertama dilakukan adalah Pre-test mengenai 

bermain bola voli yang menggunakan permainan bola voli yang formal dengan 

format penilaian menggunakan test pengukuran penguasaan gerak teknik dasar 

bola voli baik untuk kelompok kontrol ataupun kelompok eksperimen. Setelah 

data awal didapat dari hasil (Pre-test), kemudian siswa kelompok eksperimen 

diberikan perlakuan (treatment) yaitu menggunakan modifikasi permainan  sesuai 

dengan Bowers dan fox (dalam Yudiana, dkk, 2007, hlm. 3.5) “frekuensi latihan 

adalah 5 hari/minggu. Sebagau percobaan untuk mendapatkanhasil yang baik bisa 

pula dilaksanakan dalam frekuensi latihan 3 hari/minggu. Sedangkam lama latihan 

paling sedikit 4-6 minggu”. Dari pernyataan tersebut penulis melakukan perlakuan 

sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 4 minggu yang terhitung 12 kali 

pertemuan.  
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POPULASI 

SAMPEL 

PRE-TEST 

KELOMPOK TREATMENT KELOMPOK KONTROL 

TREATMENT 

POST-TEST 

KESIMPULAN 

ANALISIS DATA 

Setelah dilaksanakan treatment maka subjek penelitian diberikan tes akhir 

atau post-test mengenai tes bermain bola voli dengan menggunakan penilaian tes 

keterampilan dasar bola voli untuk mengetahui pengaruh alat modifikasi terhadap 

keterampilan bermain bola voli. Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 3.2 Langkah-langkah penelitian  

D. Instrumen Penelitian 

Agar penelitian lebih konkret, maka perlu ada data. Data tersebut diperoleh 

pada awal eksperimen sebagai data awal dan pada akhir eksperimen sebagai data 

akhir. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh hasil perlakuan dan perbedaannya 

yang merupakan tujuan akhir eksperimen. Untuk mengumpulkan data, diperlukan 

alat yang sesuai dengan masalah penelitian yang perlu dipecahkan. Alat 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk 

tes dari  Nurhasan (2013, hlm. 182). Butir tesnya sebagai berikut: 

Tes passing bawah 
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Gambaar 3.3 passing bawah 

Tahapan gerak No Kriteria penilaian  skor   

   1 2 3 4 

Persiapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

Gerak lanjutan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

Posisi kaki di buka selebar bahu dengan jari 

tangan tergenggam 

 

Membentuk landasan penerimaan bola dengan 

kedua lengan dengan kedua ibu jari sejajar 

 

Kedua siku lurus dan kedua lengan sejajar 

 

Kedua lutut di tekuk posisi badan ditahan agak 

rendah 

Pandangan kedepan kearah bola 

 

Menerima bola didepan badan dengan 

memindahkan kaki sedikit kedepan 

 

Jari tangan tetap tergenggam dan 

memperhatikan bola pada saat menyentuh 

lengan 

 

Kedua lengan bergerak dan mengikuti arah 

sasaran 

 

Memperhatikan bola ke arah sasaran 

 

Bola bergerak ke arah sasaran 

 

    

Nilai proses       

Skor maksimal    40   

Tabel 3.1 tes passing bawah 

Kriteria norma penilaian passing bawah bola voli 

persentase Rentang 

skor 

Nilai produk passing 

bawah 

80-100 32-40 Baik sekali 
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66-79 26-31 Baik 

56-65 22-25 Cukup 

41-55 16-21 Kurang 

0-40 0-15 Kurang sekali 

Tabel 3.2 kriteria norma penilaian passing bawah 

 

Tes passing atas bola voli 

 

Gambar 3.4 passing atas 

Tahapan gerak No Kriteria penilaian  skor   

   1 2 3 4 

Persiapan 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerak lanjutan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Jemari terbuka 16-20 cm di depan pelipis 

 

Kedua kaki terbuka selebar bahu dan kedua 

lutut di tekuk 

 

Lihat bola melalui jendela yang terbentuk dari 

ibu jari dan jari telunjuk meregang 

Mata mengikuti arah datangnya bola 

 

Menerima bola di bagian belakang bawah bola 

 

Terima bola dengan persendian teratas jari-jari 

dan ibu jari 

 

Luruskan kedua lengan dan kedua tungkai 

kearah sasaran 

 

Arahkan bola kearah sasaran 

 

Luruskan kedua lengan sepenuhnya 

 

Pinggul dan kedua kaki bergerak kearah sasaran 

 

Bola bergerak kearah sasaran 
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Nilai proses       

Skor maksimal    44   

Tabel 3.3 tes passing atas 

      Kriteria norma penilaian passing atas 

persentase Rentang 

skor 

Nilai produk passing 

bawah 

80-100 34-44 Baik sekali 

66-79 27-33 Baik 

56-65 25-26 Cukup 

41-55 18-24 Kurang 

0-40 0-17 Kurang sekali 

Tabel 3.4 kriteria norma penilaian passing atas 

Tes servis atas 

   

Gambar 3.5 servis atas 

Tahapan gerak No Kriteria penilaian  skor   

   1 2 3 4 

Persiapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

Berdiri denga kedua kaki posisi melangkah 

 

Berat badan bertumpu pada kedua kaki 

 

Sikap badan tegak 

 

Pegang bola setinggi bahu oleh satu tangan  

 

Siapkan tanggan lainya untuk memukul bola 

 

Jari-jari tangan dirapatkan  

 

lemparkan bola keatas dengan salah satu tangan 

dan ayunkan tangan satunya untuk memukul 

bola (servis) keatas posisi lurus 

 

Pukul bola yang dilambungkan setinggi 
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Gerak lanjutan 

 

 

9 

 

 

 

10 

jangkauan diatas kepala 

 

Perkenaan bola dengan telapak tangan bagian 

tengah ketika bola sejajar dengan jangkauan 

tangan 

 

Melangkahkan kaki belakang kedepan 

Nilai proses       

Skor maksimal    40   

Tabel 3.5 tes servis atas 

Norma penilaian servis atas bola voli 

persentase Rentang 

skor 

Nilai produk passing 

bawah 

80-100 32-40 Baik sekali 

66-79 26-31 Baik 

56-65 22-25 Cukup 

41-55 16-21 Kurang 

0-40 0-15 Kurang sekali 

Tabel 3.6 kriteria norma penilaian servis atas 

Tes blocking tunggal 

   

Gambar 3.6 blocking tunggal 

 

Tahapan gerak No Kriteria penilaian  skor   

   1 2 3 4 

Persiapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Pandangan lurus kedepan melihar arah bola 

 

Sikap badan jongkong dengan kedua kaki di 

buka selebar bahu 

 

Berat badan bertumpu pada kedua kaki 

 

Kedua tanga berada disamping badan  
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Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

Gerak lanjutan 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

Telapak tangan terbuka 

 

Jari jari dirapatkan 

 

Lompat dengan kedua tangan dirapatkan lurus 

keatas, pandangan kearah bola 

 

Telapak tangan terbuka dengan jari-jari 

dirapatkan 

 

Keraskan tangan pada saat perkenaan dengan 

bola 

 

Saat mendarat hendaknya langsung menyingkir 

Nilai proses       

Skor maksimal    40   

Tabel 3.7 tes blocking tunggal 

 

Norma penilaian blocking tunggal 

persentase Rentang 

skor 

Nilai produk passing 

bawah 

80-100 32-40 Baik sekali 

66-79 26-31 Baik 

56-65 22-25 Cukup 

41-55 16-21 Kurang 

0-40 0-15 Kurang sekali 

Tabel 3.8 kriteria norma penilaian blocking tunggal 

 

Tes smash/spike 

     

Gambar 3.7 spike/ smash 

 



38 
 

Dayu Kamaludin, 2016 
PENGARUH MODIFIKASI PERMAINAN MINI BOLA VOLI TERHADAP PENGUASAAN GERAK TEKNIK 
DASAR BOLA VOLI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tahapan gerak No Kriteria penilaian  skor   

   1 2 3 4 

Persiapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerak lanjutan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

Posisi tubuh menghadap net 

 

Kedua lengan di tarik kebelakang 

 

Kedua lutut ditekuk 

 

 

Langkahkan kaki kiri kedepan dengan langkah 

biasa 

 

Setelah melangkahkan kaki kiri kemudian 

diikuti kaki kanan yang panjang(untuk kiri 

sebaliknya)  

 

Pada saat meloncat kedua lengan yang menjulur 

di gerakan keatas 

 

Lengan yang digunakan untuk memukul agak 

dilecut serta posisi badan diputar sediki, 

puggung agak membungkuk dan lengan yang 

lain tetap dipertahankan setinggi kepala 

 

Posisi tubuh bagian atas membungkuk kedepan 

 

Kaki diarahkan kedepan untuk 

mempertahankan keseimbangan 

 

Pada saat mendarat kedua kaki sedikit di tekuk 

    

Nilai proses       

Skor maksimal    40   

Tabel 3.9 tes spike/smash 

Norma penilaian smash/spike 

persentase Rentang 

skor 

Nilai produk passing 

bawah 

80-100 32-40 Baik sekali 

66-79 26-31 Baik 

56-65 22-25 Cukup 

41-55 16-21 Kurang 

0-40 0-15 Kurang sekali 

Tabel 3.10 kriteria norma penilaian spike/smash 
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E. Analisis Data 

Untuk membenarkan hipotesis yang telah dirumuskan, diperlukan 

pengolahan dan analisis data untuk menerima atau menolak hipotesis. Adapun 

rumusan-rumusan atau langkah-langkah statistika yang digunakan oleh penulis 

untuk mengolah data hasil tes awal dan tes akhir adalah sebagai berikut: 

 

1. Menghitung skor rata-rata tes awal dan tes akhir masing-masing kelompok 

menurut Abduljabar (2014, hlm. 89) dengan rumus sebagai berikut : 

 ̅   
   

 
 

Keterangan : 

 ̅ = skor rata-rata 

     = skor mentah 

     = jumlah 

    = banyaknya sampel 

 

2. Menghitung simpangan baku menurut Abduljabar (2014, hlm,.99) dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

S= √
       ̅̅ ̅̅

   
 

Keterangan : 

S   = simpangan baku yang dicari 

n   = jumlah sampel 

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

 

3. Menguji normalitas data menggunakan uji kenormalan Kolmogorov-

Smirnov. Prosedur yang digunakan menurut Abduljabar (2014, hlm. 126) 

dengan software SPSS, V 23, langkahnya sebagai berikut: 

1). Menu analyze   Descriptiive statistics Explorer 

2). Pengisian sub menu : Dependen list masukan data, factor list masukan 

data kedua, list case by abaikan, klik statistics, centang desctiptine, tekan 

continue, kemudian klik plots, aktifkan normality plots with test. Tekan 

continue. 

 

4. Menguji homogenitas. Menurut Abduljabar (2014, hlm. 174) menggunakan 

SPSS, V 23, langkahnya sebagai berikut : “Setelah menguji normalitas data 

yang sudah di masukan langkah selanjutnya, pilih menu analyze, pilih 

Compare-means,  kemudian pilih One-way anova”. (Abduljabar, 2014, hlm. 

171). 
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Kriteria pengujian adalah : terima hipotesis jika F hitung lebih kecil dari F 

tabel distribusi dengan derajat kebebasan = (   ,  ) dengan taraf nyata (α) 

= 0,05. 

5. Pengujian signifikansi peningkatan hasil latihan, menggunakan uji t menurut 

Abduljabar (2014, hlm.152)  menggunakan SPSS, V 23 langkahnya sebagai 

berikut: 

1). Pilih menu Analyze, lalu pilih compare means, setelah iti pilih paired 

samples T Test, 

2). Paired variabel (s) variabel yang akan di uji 

3). Pilih option, untuk pengisian confiden interval, menggunakan tingkat 

signitifikasi 5% atau tingkat kepercayaan 95% 

5). Pada menu missing value pilih exlude cases analysis by analysis. 

Analisis hipotesis pada penelitian ini: 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan modifikasi permainan 

terhadappenguasaan gerak teknik dasar bola voli. 

 

Hipotesis statistik 

H1 : µ1 ≠ µ2 

 

 


