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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah semua  kegiatan pencarian, penyelidikan, dan 

percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan 

fakta-fakta  atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengertian baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi, Margono S. (2005 

: 36-42). Menurut Riduwan dalam Rahmat Hermawan (2012:104) penelitian 

survei biasanya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari 

pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasiyang dilakukan bisa 

lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif. 

 

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu peneliti mengamati secara 

langsung pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. Menurut Masri 

Singarimbun dalam Rahmat Hermawan (2012:104) penelitian survey dapat 

digunkan untuk maksud (1) penjajagan, (2) deskriptif, penjelasan, (3) evaluasi, 

(4) prediksi, (5) penelitian operasional, (6) pengembangan indikator-indikator 

social. Dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana atau regresi 

linier tunggal. Sesuai dengan judul penelitian ini untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi panjang tungkai, power tungkai, dan lingkar paha terhadap 

kemampuan menggiring bola pada tim sepak bola SMA N 1 Ketapang. 
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B. Popolasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek 

yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut (Sudjana, 2005 : 6), “Populasi 

adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitng ataupun 

pengukuran kuantitatif kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan lengkap dan jelas, yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya”. 

Pada penelitian ini populasi yang diambil berdasarkan jenis populasi 

terbatas, yaitu jumlah sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif 

sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tim sepak bola SMA N 1 Ketapang 

 

2. Sampel  

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan 

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. 

Dijelaskan oleh (Suharsimi Arikunto, 2002 : 107) sebagai berikut “Untuk 

sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika subjeknya besar (lebih dari 100 orang) maka dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih besar dari itu”. Bertitik 

tolak dari pendapat diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil 

sampel seluruh tim sepak bola SMA N 1 Ketapang sebesar 30 siswa. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 96). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 

3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainnya, dalam penelitian ini ada tiga variabel bebas, yaitu : 

a. panjang tungkai (X1) 

b. power tungkai (X2) 

c. lingkar paha (X3) 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel 

lainnya, dalam penelitian ini variabel terikat adalah kemampuan 

menggiring bola (Y). 

 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

 

                           

                                      

 

 

Gambar 9. Desain Penelitian Variabel X dan Variabel Y 

 (sumber : Suharsimi Arikunto. 2002) 

 

 X2 

 X3 

 X1 

Y 

 X1 X2  
X3 
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Keterangan : 

X1 : panjang tungkai 

X2 : power tungkai 

X3 : lingkar paha 

Y : kemampuan gerak dasar menggiring bola 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep variabel 

yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut perlu 

didefinisikan secara operasional sebagai berikut : 

Salah satu komponen yang penting dalam prestai olahraga yaitu ukuran tubuh, 

struktur tubuh atau kualitas biometrik. Menurut Bompa (1990:342), bahwa. “ 

kualitas biometrik adalah mencakup somatotipe dan pengukuran-pengukuran 

anthropometrik”. Prestasi olahraga memerlukan kualitas biometrik tertentu 

dengan nomor atau cabang olahraga yang dikembangkan. 

1. Postur tubuh anthropometrik sering dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan cabang olahraga yang ditekuni oleh atlet tertentu. 

Anthropometrik merupakan pengukuran lebih jauh mengenai bagian-

bagian luar dari tubuh (Verducci, 2014:215). Lebih lanjut Verducci 

mengemukakan mengenai dua tipe instrumen pengukuran anthropometrik 

yang meliputi bagian-bagian tubuh yang mana itu berkaitan dengan 

besarnya tubuh dan itu berhubungan dengan somatotipe. Anthropometrik 

tubuh dapat diukur melalui pengukuran bagian-bagian tubuh dan bentuk 

tubuh secara keseluruhan. Postur tubuh merupakan salah satu komponen 

yang penting dalam prestasi olahraga. M. Sajoto (1995:2) mengemukakan 

bahwa “salah satu aspek biologis yang ikut menentukan pencapaian 
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prestasi dalam olahraga yaitu struktur dan postur tubuh”. Panjang Tungkai 

seseorang dapat diketahui dengan tes anthrophometer. 

2. Power tungkai merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai 

untuk melakukan gerak secara eksplosif. Daya ledak otot menurut M. 

Sajoto (1995: 58) adalah “kemampuan seseorang untuk melakukan 

kekuatan maksimum, dengan usahanya yang dikerahkan dalam waktu 

yang sependek-pendeknya”. Power tungkai digunakan untuk menekan 

tanah akan memberikan reaksi sebesar tekanan yang dilakukan. Dengan 

demikian peranan power tungkai terhadap menggiring adalah memberi 

tekanan dan memberi sumbangan kekuatan menggiring. Power tungkai 

seseorang dapat dapat diketahui dengan tes standing broad jump. 

3. Lingkar Paha adalah bagian dari tungkai bawah. Tulang tunggal yang 

menyusun paha disebut femur yang sangat tebal dan kuat karena tingginya 

bagian tulang korteksnya. Tulang ini membentuk sambungan ball and 

socket di pinggul dan sambungan condylar pada lutut. Tulang paha terdiri 

dari bagian kepala dan leher pada bagian proksimal dan dua condyles pada 

bagian distal. Kepala tulang paha akan membentuk sendi pada pinggul. 

Bagian proksimal lainnya yaitu trokanter mayor dan trokanter minor 

menjadi tempat pendekatan otot. Pada bagian proksimal posterior terdapat 

tuberositas glutea yakni permukaan kasar tempat melekatnya otot gluteus 

maximus. Didekatnya terdapat bagian linea aspera, tempat melekatnya otot 

biceps femoris.Lingkar paha yaitu diameter yang diukur melalui lipatan 

bawah pinggul yaitu lipatan gluteal. ( Tim PPIKOR, 2013:49 ). Lingkar 

Paha perut seseorang dapat dapat diketahui dengan tes anthrophometer. 
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4. Menggiring  merupakan merupakan salah satu teknik dasar  dalam 

permainan sepak bola yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Pada 

dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau pelan-

pelan (Sucipto,Dkk, 2000:28). Kemampuan menggiring bola dalam 

permainan sepak bola harus dikuasai oleh setiap pemain khusus nya pada 

posisi penyerang. Karena merupakan senjata ampuh dalam upaya 

menyusun serangan kedaerah lawan. Menggiring bola dalam situasi 

bermain artinya membawa bola dari satu lini ke lini lainnya dengan cara 

mengontrol dari kaki ke kaki bila ruang gerak sempit, karena lawan 

menutup daerahnya. Ketika mulai mempersiapkan diri untuk bertanding, 

keterampilan utama yang pertama kali akan membuatmu terpacu dan 

merasa puas adalah kemampuan menggiring bola (Danny Mielke, 2007:1). 

 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 136) “instrumen adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah”. Tes dan pengukuran 

yang diukur meliputi : 

a. Instrumen pengukuran panjang tungkai 

1) Anthrophometer 

2) Blangko pengukuran panjang tungkai 

3) Alat tulis 

b. Instrumen pengukuran power tungkai 

1) Standing broad jump  
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2) Blangko pengukuran power tungkai 

3) Alat tulis 

c. Instrumen pengukuran lingkar paha 

1) Anthrophometer 

2) Blangko pengukuran kekuatan otot perut 

3) Alat tulis 

d. Instrumen pengukuran menggiring bola 

1) Lapangan (soccer drible test) 

2) Kun  

3) Stop watch  

4) Bola 

5) Formulir dan alat tulis 

 

G. Teknik Pengambilan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode 

pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Suharsimi 

Arikunto (2010:265) bahwa untuk memperoleh data data yang diinginkan 

sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data 

merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan 

menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. 

Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survey dengan teknik 

tes dan teknik korelasi, pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan 

pengukuran melalui metode survey, yaitu peneliti mengamati secara langsung 
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pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan one-shot-model yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali 

pengumpulan data. 

a. Pengambilan Data Panjang Tungkai 

Tes panjang tungkai menggunakan tes antrophometer 

Instrumen tes panjang tungkai  

Untuk mengukur panajng tungkai digunakan suatu alat yang disebut 

anthrophometer. Alat yang digunakan antara lain:  

1. Anthrophometer 

2. Blanko dan 

3. Alat tulis 

Pelaksanaan tes : 

Orang di tes berdiri tegak lurus dan menempel ditembok, tubuh tetap tegak 

lurus ke depan. Panjang tungkai mula diukur dari spina iliaca anterior 

superior sampai malleolus lateral. Apabila penggaris sudah menunjukkan 

pada bawah mata kaki dan ujung pangkal paha maka baca angka dalam 

satuan cm. 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 10. Anthrophometer 
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b. Pengambilan Data Power tungkai Tungkai 

Tes power tungkai dengan cara standing broad jump 

Instrumen tes pengambilan data standing broad jump : 

a. Pita ukuran 

b. Bak pasir /  matras 

c. Bendera juri 

Pelaksanaan tes : 

Orang yang dites berdiri pada papan tolakan dengan lutut ditekuk sampai 

membentuk sudut 45 derajat kedua lengan lurus kebelakang. Kemudian 

menolak kedepan dengan kedua kaki sekuat-kuatnya dan mendarat dengan 

kedua kaki. Jarak lompatan diukur mulai dari tepi dalam papan tolak 

sampai batas tumpuan kaki atau badan yang terdekat dengan papan tolak.  

 

 

 

 

 

Gambar 11. Standing Broad Jump Test 

                (Sumber : Eri Pratiknyo Dwikusworo ( 2010 : 33 ) 

 

c. Pengambilan Data Lingkar Paha 

Tes lingkar paha menggunakan tes antrophometer 

Instrumen tes lingkar paha  

Untuk mengukur lingkar paha digunakan suatu alat yang disebut 

anthrophometer. Alat yang digunakan antara lain:  
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1. anthrophometer  

2. Blangko dan  

3. Alat tulis.  

Pelaksanaan tes :  

Lingkar paha di ukur melalui lipatan bawah pinggul yaitu yaitu liptan 

glutael dengan menggunakan alat berbentuk lilitan yang merupakan bagian 

dari anthrophometer. 

 

 

 

 

Gambar 12. Anthrophometer 

 

d. Pengambilan Data Menggiring Bola 

Instrumen yang digunakan adalah skala keterampilan menggiring bola 

(soccer drible test). 

Tujuan : untuk mengukur kemampuan menggiring bola . 

Alat dan perlengkapan : 

1. Lapangan 

2. Kun  

3. Stop watch  

4. Bola 

5. Formulir dan alat tulis 
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Pelaksanaan tes : 

1. Pada aba-aba “siap”, testi berdiri dibelakang garis star dengan bola 

dalam penguasaan kaki nya. 

2. Pada aba-aba “ya”, testi mulai menggiring bola kearah kiri melewati 

rintangan pertama dan berikutnya menuju rintangan berikutnya sesuai 

dengan arah panah yang telah ditetapkan sampai melewati garis finish. 

3. Bila arah salah dalam menggiring bola ia harus memperbaikinya tanpa 

menggunakan anggota badan selain kaki ditempat kesalahan terjadi 

dan selam itu pula stop watch tetap berjalan. 

4. Bola digiring oleh kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian, atau 

paling tidak salah satu kaki pernah menyentuh bola satu kali sentuhan. 

5. Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila: 

a. Testi menggiring bola hanya dengan menggunakan satu kaki saja. 

b. Testi menggiring bola tidak sesuai arah panah 

c. Testi menggunakan anggota badan lainnya selain kaki, untuk 

menggiring bola. 

Skor: 

Waktu yang ditempuh oleh testi mulai dari aba-aba “ya” sampai ia 

melewati garis finish. Waktu dicatat sampai sepersepuluh detik. 

 

 

 

 

 

(Gambar 13.  Lapangan Tes Menggiring Bola) 

    (Sumber : Drs. Nurhasan (2001:157-163) 
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis data ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang masih 

mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan satuan 

ukuran nya sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. Dengan 

demikian dat mentah diubah menjadi data yang standart ( T Skor ). Kemudian 

data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana.  

Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) panjang tungkai, 

(X2) power tungkai, (X3) lingkar paha, serta variabel terikat (Y) kemampuan 

menggiring bola. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah 

dikemukakan, yaitu untuk mengetahui apakah ada kontribusi yang diberikan 

oleh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat, X1 terhadap Y, X2 

terhadap Y, X3 terhadap Y. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linear sederhana. Untuk perhitungan statistik 

menggunakan program SPSS for windows release 16. 

 

1. Uji Prasyarat Analisis  

Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji normalitas 

data, uji homogenitas varians data, dan uji linieritas data. Adapun hasilnya 

dirangkum pada table-tabel dibawah ini.  

a. Uji Normalitas 

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Tabel Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis data hasil Output: 

Untuk menguji normalitas data, digunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Data tidak berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi normal 

Kriteria penerimaan H1 

H1 diterima jika nilai sig (2-tailed) ≥ 5%. 

Table diatas diperoleh nilai sig = 0,950 = 95,0% ≥ 5%, H1 diterima. 

Artinya variabel variabel unstandardized residual normal, jadi analisis 

regresi dapat dilanjutkan. 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linearitas pada analisis regresi sederhana berguna untuk 

mengetahui apakah penggunaan model regresi linier dalam penelitian 

ini tepat atau tidak. Untuk melakukan uji linieritas dapat dilihat pada 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.29094498 

Most Extreme Differences Absolute .095 

Positive .095 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z .520 

Asymp. Sig. (2-tailed) .950 

a. Test distribution is Normal.  
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rangkuman table 1 Anova terlampir di bawah ini: 

Table 2. Tabel Uji Linieritas 

 

 

 

 

Hipotesis yang digunakan: 

H0 : model tidak regresi linier. 

H1 : model regresi linier 

 

Kaidah pengambilan keputusan: 

Jika F hitung ≤ F table atau nilai sig ≥ 0,005 = maka H1 diterima. 

Jika F hitung > F table atau nilai sig < 0,005 = maka H0 diterima. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas atau Uji Homogenitas 

Uji heteroskedastisitas atau uji homogenitas bertujuan menguji apakah 

dalam regresi terjadi ketidaksamaan (heterogen) variance dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas 

menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang acak 

menunjukkan model regresi yang baik heterogen. Dengan kata lain 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot dengan pola 

titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y. berikut hasil 

pengolahan menggunakan progam SPSS16. 

No Variabel 
Nilai 

Sig. 
Signifikansi Kesimpulan 

1 Panjang Tungkai 0.703 0.05 Linier 

2 Power Tungkai 0.215 0.05 Linier 

3 Lingkar Paha 0.519 0.05 Linier 
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Gambar 14. Grafik Scatterplot 

 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. 

hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi ini. 

 

2. Analisis Regresi 

Rangkuman hasil perhitungan SPSS tes panjang tungkai, power tungkai, 

dan lingkar paha terhadap kemampuan menggiring bola adalah sebagai 

berikut: 

a. Regresi Linier Sederhana (Tunggal) Panjang Tungkai (X1) 

Terhadap Kemampuan Mengiring Bola Dalam Permainan Sepak 

bola (Y) 

 

Persamaan regresi linier sederhana antara X1 terhadap Y yaitu : 

Ŷ = 43,751+ 0,447X1.  Koefisien determinasi 0,199 maka dapat 

diketahui besarnya kontribusi panjang tungkai adalah 19,9%. 
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b. Regresi Linier Sederhana (Tunggal) Power Tungkai (X2) 

Terhadap Kemampuan Mengiring Bola Dalam Permainan Sepak 

bola (Y) 

 

Persamaan regresi linier sederhana antara X2 terhadap Y yaitu : 

Ŷ = 30,578 + 0,621X2.  Koefisien determinasi 0,385 maka dapat 

diketahui besarnya kontribusi panjang tungkai adalah 38,5%. 

 

c. Regresi Linier Sederhana (Tunggal) Lingkar Paha (X3) Terhadap 

Kemampuan Mengiring Bola Dalam Permainan Sepak bola (Y) 
 

Persamaan regresi linier sederhana antara X3 terhadap Y yaitu : 

Ŷ = 45,397 + 0,331X3.  Koefisien determinasi 0,109 maka dapat 

diketahui besarnya kontribusi panjang tungkai adalah 10,9%. 

 

d. Regresi Panjang Tungkai, Power Tungkai, Lingkar Paha 

Terhadap Kemampuan Mengiring Bola Dalam Permainan Sepak 

bola (Y) 

 

Persamaan regresi linier sederhana antara X3 terhadap Y yaitu : 

Ŷ = 23,879 + 0,321X1 + 0,520 X2 + 0,224 X3.  Koefisien determinasi 

0,627 maka dapatdiketahui besarnya kontribusi panjang tungkai adalah 

62,7% 

 

 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis 1 

Panjang tungkai memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,001 pada tabel 

Coefficients
a 

 dengan nilai a (derajat signifikansi) 0,05 artinya 0,001<0,05 

atau panjang tungkai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kemampuan menggiring bola. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Ada 
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kontribusi yang signifikan antara panjang tungkai terhadap kemampuan 

menggiring bola. 

 

Hipotesis 2 

Power tungkai memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,000 pada tabel 

Coefficients
a 

 dengan nilai a (derajat signifikansi) 0,05 artinya 0,000<0,05 

atau power tungkai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kemampuan menggiring bola. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Ada 

kontribusi yang signifikan antara power tungkai terhadap kemampuan 

menggiring bola. 

 

Hipotesis 3 

Lingkar paha memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,003 pada tabel 

Coefficients
a 

 dengan nilai a (derajat signifikansi) 0,05 artinya 0,003<0,05 

atau lingkar paha memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kemampuan menggiring bola. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Ada 

kontribusi yang signifikan antara lingkar paha terhadap kemampuan 

menggiring bola. 

 

Hipotesis 4 

Panjang tungkai, power tungkai, dan lingkar paha memiliki nilai 

signifikansi (Sig.) 0,000 pada tabel Coefficients
a 

 dengan nilai a (derajat 

signifikansi) 0,05 artinya 0,000<0,05 atau lingkar paha memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan menggiring bola. Jadi H0 
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ditolak dan H1 diterima. Ada kontribusi yang signifikan antara panjang 

tungkai, power tungkai, dan lingkar paha terhadap kemampuan 

menggiring bola. 


