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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. METODE PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian perlu menetapkan metode yang sesuai dan dapat 

membantu mengungkapkan suatu permasalahan. Keberhasilan suatu penelitian 

ilmiah tidak akan lepas dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan 

dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penlitian 

ekperimen, Menurut Sugiyono, (2012 : 6) Metode penelelitian eksperimen 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari treatment 

(perlakuan) tertentu. 

Masalah yang akan diteliti serta tujuan yang ingin dicapai dalam suatu 

penelitian akan menentukan penggunaan metode penelitian. Terdapat beberapa 

jenis metode penelitian yang bisa dipergunakan dalam suatu penelitian, 

diantaranya adalah metode historis, deskriptif, dan eksperimen. Dalam penelitian 

ini penulis mencari variabel tertentu terhadap variabel lain, maka metode 

penelitian yang penulis gunakan adalah metode eksperimen. Mengenai metode 

eksperimen (Arikunto, 2006:82) bahwa “dengan sengaja mengusahakan 
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timbulnya variabel-variabel dan dilanjutkannya kontrol untuk dilihat 

pengaruhnya”. 

Kutipan diatas menjelaskan bahwa metode eksperimen merupakan suatu 

percobaan langsung untuk mengetahui sebab akibat. Dengan demikian, penulis 

beranggapan bahwa metode eksperimen tepat digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui penerapan metode mandiri berstruktur dan metode discovery 

terbimbing terhadap keterampilan service bawah dalam permainan bola voli pada 

siswa SMP Negeri 5 Subang. 

 

1. Desain Penelitian 

Penelitian eksperimen mempunyai berbagai macam rancangan. 

Penggunaan rancangan tersebut disesuaikan dengan aspek penelitian serta pokok 

masalah yang ingin diungkapkan. Atas dasar hal tersebut, maka penulis 

menggunakan design Pre-Test and Post-Test sebagai rancangan penelitiannya. 

Kelompok Pre-test Treatment Post-test 

Eksperimen 1 Oı Xı O2 

Eksperimen 2 Oı X2 O2 

 

Tabel 3.1 RancanganPenelitian 

Keterangan : 

Oı  =  Tes awal keterampilan service bawah 

O2  =  Tes akhir eksperimen service bawah 
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Xı  =  Perlakuan model pembelajaran metode mandiri berstruktur 

X2  =  Perlakuan model pembelajaran metode discovery terbimbing 

 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Langkah-langkah Penelitian 

 

 

Populasi 

Sampel 

Tes  Awal 

Tes akhir 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Kelompok A 

Metode Mandiri 

Berstruktur 

Kelompok B 

Metode discovery 

terbimbing 

 

 

Pengumpulan Data 



33 
 

2. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan hal yang selalu berkaitan tidak pernah ketinggalan 

dalam penelitian. Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian ( Arikunto, 2013:161). Dalam penelitian ini penulis 

menentukan variabel-variabel sebagai berikut : 

1) Variabel terikat adalah keterampilan service bawah dalam permainan bola 

voli. 

2) Variabel bebas adalah metode mandiri berstruktur dan metode discovery 

terbimbing. 

 

B. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

1. Populasi 

Populasi menurut sugiyono ( 2012 : 80 ) adalah wilayah generalalisai 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan Populasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah siswa SMPN 5 Subang kelas VIII yang berjumlah 

120 orang siswa. 
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2. Sampel  

Sampel menurut sugiyono ( 2012 : 81 ) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 

Menurut Suharsimi (2006:134) bila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih. Oleh karena merujuk pada pernyatan di atas dan 

dikarenakan populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 orang, maka yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi ( 25%), 

yaitu 120 x 25% = 30, yang artinya sampel berjumlah 30 orang siswa. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling (secara acak) 

yaitu dengan cara diundi. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

 

No Nama Kelompok Jumlah 

1 Kelompok mandiri berstruktur 15 Orang 

2 Kelompok discovery terbimbing 15 Orang 

Jumlah 30 Orang 
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C. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam pengumpulan dataagar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. 

Menurut nurhasan ( 2000 : 3 ) bahwa pengukuran adalah proses pengumpulan 

data atau informasi dari suatu obyek tertentu, dalam proses pengkuran diperlukan 

suatu alat ukur. Instrumen diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan 

yang dicapai dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Tes keterampilan service bawah dalam permainan bola voli. 

Berdasarkan hasil uji coba tes keterampilan service bawah yang diujikan 

pada siswa SMP Negeri 2 Cipeundeuy diperoleh hasil Reliabilitas(ketetapan) 

yaitu 0,81 dan Validitas(ketepatan) yaitu 0,74 kriteria tes yang dilakukan siswa di 

SMP Negeri 2 Cipeundeuy. 

Adapun tata cara pelaksanaan tes keterampilan servis dalam permainan 

bola voli adalah sebagai berikut:  

 Tes Servis dalam Cabang Olahraga Bola Voli.  

a. Tujuan  : Mengukur keterampilan servis pada permainan bola voli.  

b. Alat  : Alat tulis, tali rapia, meteran, bola voli sebanyak 5 buah, 

lapang bola voli, net dan tiang net.  
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1m 

- 2,43 m (Pa) 
- 2.24 m (Pi) 

1m 

3m 

Untuk lebih jelasnya mengenai tes service dapat dilihat pada Gambar 3.1 

di di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Lapangan Tes Service dalam Cabang Olahraga Bola Voli 

(Nurhasan, 2000:162) 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

a. Pelaksanaan  :   

1. Testee berada dalam daerah service atau bebas di area garis 

belakang lapang 

2. Dengan atau tanpa awalan, testee melakukan service melampaui 

jaring ke dalam lapangan diseberangnya dimana terdapat sasaran 

dengan angka-angka yang telah ditentukan.  

3. Testee diberi kesempatan sebanyak enam kali service dan hasil tes 

service adalah jumlah dari empat skor hasil perkalian terbaik 

tersebut dijumlahkan untuk diambil sebagai data penelitian. 

 

 

  50cm 

50cm 

2 1 4 

3 5 

3 5 
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b. Penskoran :  

Skor setiap service ditentukan oleh tinggi bola waktu melampaui 

jarring dan angka sasaran dimana bola jatuh, diantaranya :   

1. Bola yang melewati jaring diantara batas atas jaring dan tali 

setinggi 50cm, skor : angka sasaran dikalikan tiga.  

2. Bola yang melampaui jaring diantara kedua tali yang 

direntangkan, skor : angka sasaran dikalikan dua.  

3. Bola yang melampaui jaring lebih tinggi dari tali yang tertinggi, 

skor : angka sasaran.  

4. Bola yang menyentih tali batas di atas jaring, dihitung telah 

melampaui ruang dengan angka perkalian yang lebih besar.  

5. Bola yang menyentuh garis batas sasaran dihitung telah mengenai 

sasaran dengan angka yang lebih besar.  

6. Bola yang dimainkan dengan cara yang tidak sah atau bola 

menyentuh jaring dan atau jatuh di luar bagian lapangan dimana 

terdapat sasaran, skor : 0  

“Skor”untuk service adalah jumlah dari empat skor hasil perkalian terbaik. 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan, pada saat 

data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis data 

tersebut melalui pendekatan statistika. Adapun pengertian statistika menurut 

Nurhasan (2008:1) adalah “suatu cara unutk mengatur data yang belum teratur 

menjadi teratur, mengolah dan menganalisi data serta memberikan arti atau makna 

dari data yang diperoleh dari hasil pengukuran.  
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Adapun urutan langkah-langkah dalam pengolahan data pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Menghitung skor rata-rata menggunakan rumus : 

x  =  
N

x
 

Keterangan : 

x = Nilai rata-rata yang dicapai 

x  = Skor yang diperoleh 

N = Jumlah sampel 

∑ = Jumlah 

 

2. Menghiting simpangan baku : 

 
1

2







n

XXi
S

 

Keterangan : 

S = Simpangan baku yang dicari 

Xi =Skor yang dicapai seseorang 

x = Nilai rata-rata 

n = Banyaknya jumlah orang 

 

3. Menghitung uji normalitas dengan pendekatan uji Liliefors : 

a. Menyusun data hasil pengamatan, yang dimulai dari nilai 

pengamatan yang paling kecil sampai yang paling besar. 
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b. Untuk semua nilai pengamatan dijadikan angka baru Z dengan 

pendekatan Z-skor yaitu Z = 
s

xx   

c. Untuk tiap baku angka tersebut, dengan bantuan tabel distribusi 

normal baku (tabel distribusi Z). Kemudian hitung peluang dari 

masing masing nilai Z (Fzi). 

d. Menenntukan proporsi masing-masing nilai Z (Szi) dengan cara 

melihat kedudukan nilai Z pada nomor urus sampel yang kemudian 

dibagi dengan banyaknya sampel. 

e. Ambil harga mutlak yang paling besar diantara harga mutlak dari 

seluruh sample yang ada dan beralih ke symbol L0. 

f. Dengan bantuan tabel nilai kritis L untuk uji Lilieforse, maka 

tentukanlah nilai L. 

g. Bandingkan nilai L tersebut dengan nilai Lₒ untuk mengetahui 

diterima atau ditolak hipotesisnya dengan cerita : 

- Terima Hₒ jika Lo<Lα=Normal 

- Teima Hₒ jika Lₒ>Lα=Tidak Normal 

 

4. Menghitung homogenitas : 

Untuk menguji variansi dari kedua kelompok sampel, digunakan 

rumus : 

erkecilVasriansiT

rbesarVariansiTe
F    
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Kriteria pengujian menggunakan distribusi F dengan taraf nyata (α) = 

0,05 dan dk = n-1. Apabila F hitung kurang dari atau sama dengan F 

tabel distribusi F < F α ½ (Vı, V2) maka distribusi homogen. F α ½ (Vı, 

V2) di dapat dari daftar distribusi F dengan peluang ½ α, sedangkan 

derajat kebebasan Vı dan V2 masing-masing sesuai dengan dk 

pembilang dan dk penyebut = n. 

 

5. Uji signifikansi peningkatan hasil latihan berdasarkan prosedur yang 

digunakan menurut Nurhasan (2008:132) dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Pasangan hipotesis yang diujikan adalah: 

Hₒ : B  = O 

Hₒ : B  ≠ O 

b. Pendekatan statistika yang diujikan adalah: 

nSB

B
t   

c. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah: 

Terima hipotesis jika –t(ı -½ α) < t < t (ı -½ α), dk = (n-1). 

Dalam hal lain hipotesis ditolak. 
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6. Uji signifikansi perbedaan latihan dengan rumus : 

   
2

11

21

22112






nn

SnSn
S

 

21

21

11
nn

S

XX
t






 

Keterangan : 

  t = nilai yang dicari (t hitung) 

1X = skor rata-rata pre test 

2X = skor rata-rata post test 

 S  = simpangan baku gabungan 

 Sı = varansi kelompok 1 

 S2 = variansi kelompok 2 

 1n = banyaknya sampel kelompok 1 

 2n = banyaknya sampel kelompok 2 

 

F. SETING PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakannya latihan yaitu bertempat di lapangan 

bola voli SMP Negeri 5 Subang yang biasa digunakan untuk berolahraga. 
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2. Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 4 kali pertemuan dalam 

kegiatan pembelajaran pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Subang. 


