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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh latihan Bench Dip terhadap ketepatan smash pada 

pemain bola voli Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitan pre experimental dengan one grup pretest 

posttest design. Perlakuan dinilai dengan cara membandingkan nilai post test 

dengan pretest (Dharma 2011). Penelitian ini membandingkan pretest sebelum 

diberikan latihan Bench Dip dan posttest setelah diberikan latihan Bench Dip. 

Desain penelitian pre experimental dengan rancangan one group 

pretest posttest design dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

P  S O1 X1 O2  

 

Keterangan : 

P : Populasi 

S : Sampel 

O1 : Pretest ketepatan smash sebelum diberikan latihan Bench Dip 

X1 : Perlakuan berupa latihan Bench Dip  

O2 : Posttest ketepatan smash sesudah diberikan latihan Bench Dip 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skema 4.1 Kerangka penelitian 

Pemain Bola Voli Universitas Muhammadiyah 

Malang 

 

Purposive Sampling 

Variabel Dependen :  

Ketepatan Smash 

 

 

Instrumen : Tes 

Ketepatan Smash,  
Instrumen : SOP 

Skala Data : Rasio 

Analisa Data dengan SPSS 

Pengaruh Latihan Bench Dip terhadap Ketepatan Smash pada pemain 

bola voli Universitas Muhammadiyah Malang 

Pre Experimental (one group 

pretest posttest design) 

H0 : 

Tidak ada pengaruh 

pemberian latihan Bench Dip 

terhadap ketepatan smash 

pada pemain bola voli 

Universitas Muhammadiyah 

Malang 

Variabel Independen : 

Latihan Bench Dip 

 

H1 : 

Ada pengaruh pemberian 

latihan Bench Dip terhadap 

ketepatan smash pada pemain 

bola voli Universitas 

Muhammadiyah Malang 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah pemain bola voli 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah 35 

orang pemain bola voli Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Sampling  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan non 

probability sampling berupa teknik purposive sampling. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). 

Dalam bahasa sederhana purposive sampling dapat dikatakan sebagai 

secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-

orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria). 

a. Kriteria inklusi  

Kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota 

populasi yang diambil sebagai sampel (Notoadmodjo, 2010). Sampel  

yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sampel yang  ditemui  

saat  dilakukan  penelitian   yang  memenuhi  kriteria inklusi sebagai 

berikut : 
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1) Bersedia menjadi responden. 

2) Belum pernah diberikan latihan Bench Dip. 

3) Sering melakukan smash tidak sesuai sasaran yang dituju akibat 

kurangnya ayunan pukulan. 

4) Usia 18-21 tahun. 

b. Kriteria eklusi  

Kriteria atau ciri-ciri yang tidak dapat diambil sebagai sampel 

(Notoadmodjo, 2010), yaitu: 

1) Pemain yang mengalami cedera olahraga. 

2) Libero dan tosser. 

c. Kriteria Drop out 

1) Pemain yang mengundurkan diri dari penelitian ini. 

2) Tidak mengikuti latihan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. 

D. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala 

Data 

1. Variabel 

Independen : 

Latihan Bench 

Dip 

Latihan Bench Dip merupakan latihan 

intensitas sedang dengan 

menggunakan beban tubuh sendiri. 

Pelaksanaan latihan Bench Dip 

dilakukan selama 4 minggu dengan 

frekuensi 3 kali seminggu dalam 10-

15 kali repetisi per set. 

SOP 

 

- 

2. Variabel 

Dependen : 

Ketepatan 

smash 

 

 

 

 

Ketepatan smash pada bola voli 

adalah jika smasher mampu memukul 

bola mengarah pada sasaran yang 

ditentukan dalam permainan bola 

voli. Pengukuran ketepatan smash 

dilakukan dengan  tes ketepatan 

smash. Pengukuran dilakukan 

sebelum dan sesudah diberikan 

latihan selama 4 minggu. 

 

Tes 

Ketepatan 

Smash 

 

 

 

 

 

 

Interval 
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E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lapangan bola voli Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama periode 16 April 2018 sampai 10 

Mei 2018 dan dilakukan selama 4 minggu dengan frekuensi 3 kali seminggu.  

G. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian seorang peneliti harus menerapkan etika 

penelitian sebagai berikut : 

1. Informed consent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan 

memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan 

informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan 

penelitian, mengetahui dampaknya jika subjek bersedia, sehingga harus 

menandatangani lembar persetujuan jika responden tidak bersedia maka 

peneliti harus menghormati hak responden (Hidayat, 2009). 

2. Anonimity (tanpa nama) 

Masalah etika merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam 

penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan nama 

responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan hasil penelitian yang akan disajikan (Hidayat, 2009). 

 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 
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Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya 

oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada 

hasil penelitian (Hidayat, 2009). 

H. Alat Pengumpulan Data 

1. Latihan Bench Dip 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah latihan Bench 

Dip. Latihan ini dilakukan selama 4 minggu dengan frekuensi 3 kali 

seminggu dengan penambahan dosis setiap minggunya. Waktu 

pelaksanaan latihan Bench Dip mengikuti modifikasi Cosmar, Coritua et 

al (2014) yaitu setiap kali latihan pemain melakukan Bench Dip sebanyak 

15 kali yang diselingi istirahat 1 menit sebelum melanjutkan latihan 

berikutnya. 

2. Tes Ketepatan Smash 

Tes ketepatan smash untuk mengetahui ketepatan smash pada 

pemain. Pengukuran ketepatan smash dilakukan dengan  tes ketepatan 

smash. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah diberikan latihan 

selama 4 minggu. Sampel berdiri di garis serang dan pengumpan berdiri di 

tengah lapangan di dekat net dan bertugas melambungkan bola untuk 

dismash oleh peserta. Pada saat bola dilambungkan sampel berlari, 

meloncat dan memukul bola diarahkan pada sasaran yang mempunyai nilai 

tertinggi. Pukulan smash dilakukan sebanyak 6 kali. Jika lambungan bola 

dari pengumpan tidak sempurna, maka peserta dapat minta lambungan 

bola diulang. (Widiastuti, 2017). 
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I. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap persiapan 

Beberapa tahap persiapan adalah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran 

tes ketepatan smash. 

b. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk latihan bench 

dip. 

c. Mempersiapkan angket yang digunakan untuk pengumpulan data 

tes ketepatan smash sebelum dan sesudah diberikan latihan Bench 

Dip. 

d. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan 

kepada pihak yang berkepentingan. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Meminta persetujuan dan menjelaskan tentang tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, prosedur penelitian dan hak responden. 

b. Menyiapkan alat dan bahan untuk tes ketepatan smash. 

c. Melakukan pretest ketepatan smash. 

d. Setelah tes selesai, hasil pengukuran ketepatan smash dicatat. 

e. Pemberian latihan Bench Dip selama 4 minggu dengan frekuensi 3 

kali seminggu. 

f. Melakukan posttest ketepatan smash. 

g. Setelah pemeriksaan selesai, hasil ketepatan smash dicatat. 

 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Memeriksa nama, kelengkapan identitas dan kesesuaian responden. 
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b. Memeriksa kelengkapan data ( tes ketepatan smash sebelum dan 

sesudah diberikan latihan Bench Dip). 

c. Mengoreksi kembali jika ada pengisian yang kurang lengkap. 

2. Pengolahan Data 

a. Editing 

  Editing merupakan upaya pemeriksaan kembali kebenaran data 

yang didapat dari penelitian yang dikumpulkan. Editing data dapat 

dilakukan pada tahap pegumpulan data atau setelah data terkumpul.  

b. Coding 

Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa data dalam 

beberapa kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf 

untuk membedakan sampel atau hasil yang dilakukan yakni sebelum 

dan sesudah dilakukan intervensi latihan Bench Dip. 

c. Entri data 

 Entri data merupakan kegiatan memasukkan data, yang 

diperoleh dari penelitian yang telah di lakukan, untuk menentukan 

hasil yang didapat dari intervensi yang dilakukan. Peneliti 

melakukan entri data dengan memasukkan nama inisial responden, 

usia, jenis kelamin, pekerjaan, scoring kuisioner sebelum dilakukan 

latihan Bench Dip, dan setelah dilakukan latihan Bench Dip. 

 

J. Rencana Analisis Data 

1. Analisa Univariate 

Analisa univariate merupakan analisis tiap variabel baik variabel 

independen dan variabel dependen dari hasil penelitian. Analisis univariat 
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menggambarkan data dalam bentuk tabel atau grafik secara ilmiah yang 

meliputi mean, median, modus dan standar deviasi (Notoatmodjo, 2010). 

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah usia, sering 

melakukan smash tidak tepat sasaran yang dituju dan belum pernah 

diberikan latihan bench dip sebelumnya. 

2. Analisis Bivariate 

Analisa bivariate digunakan untuk mengidentifikasi hubungan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan peningkatan smash sebelum dan sesudah 

diberikan latihan Bench Dip.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas sampel atau menguji normal tidaknya sampel 

adalah mengadakan pengujian terhadap normal tidaknya sebaran 

data yang akan dianalisis ( Arikunto, 2010). Tujuan uji normalitas 

adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mendekati 

distribusi normal. Untuk mengetahui apakah distribusi data 

mempunyai distribusi normal atau tidak normal secara analitik dapat 

digunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro Wilk. Uji 

Kolmogorov-Smirnov untuk sampel besar >50 sedangkan Shapiro 

Wilk untuk sampel yang sedikit <50. Kriteria distribusi data 

dikatakan normal jika nilai kemaknaan (p) >0,05 dan data tidak 

normal jika (p) <0,05. 

Jika hasil menunjukkan sampel berdistribusi normal maka uji 

beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik 

(Paired Sample T-test). Tetapi apabila sampel tidak berdistribusi 
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normal maka uji beda yang digunakan adalah uji non parametrik 

(Wilcoxon Sign Test) (Santoso, 2016). 

b. Uji T Berpasangan (Paired Sample T-test) 

Pengujian ini dilakukan terhadap dua sampel berpasangan 

(paired). Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel 

dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau 

pengukuran yang berbeda (Santoso, 2016). Uji statistik dengan 

Paired Sample T-test digunakan untuk menjelaskan ada atau tidak 

perbedaan signifikan antara tingkat ketepatan smash sebelum dan 

sesudah diberikan latihan Bench Dip. Jika p value > 0,05 maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Jika p value <0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima (Santoso, 2016). 

 


