
 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah cara yang dugunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya, sedangkan instrumen penelitian adalah 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik,dalam arti lebih 

cermat,lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 

2006:163). 

 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan 

suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2009:2). 

  

Jadi dapat disimpulakan metode penelitian adalah cara atau teknik yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akan 

diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

komparatif, dikarenankan dalam kedua kelompok ini tidak ada kelompok 

kontrol. Karena metode komparatif akan menemukan persamaan-persamaan 

dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik 

terhadap seseorang, kelompok terhadap suatu ide atau prosedur kerja. 
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Penelitian komparatif bersifat membandingkan beberapa variabel pada 

sampel yang berbeda dan dengan waktu yang berbeda (Arikunto, 2006:236).  

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010:123).  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain 

(Sugiyono, 2009: 55). 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak didik usia 13 sampai 15 tahun 

Sekolah Sepakbola (SSB) Amor Junior Kota Metro. Yang keseluruhan 

jumlahnya adalah 32 anak. Keseluruhan populasi dalam penelitian ini 

memiliki beberapa kesamaan antara lain : 

a. Sama-sama sedang berlatih sepakbola di SSB Amor Junior Kota Metro 

b. Mendapat porsi latihan yang sama 

c. Usia mereka relatif sama antara 13-15 tahun. 

 

2. Sampel 

 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 
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dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu (Sugiyono, 2009: 56).Sampel adalah sebagian atau wakil dari 

pupulasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131).   

 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah 

sebagian atau perwakilan dari populasi yang akan diteliti dan diambil 

datanya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan 

teknik total sampling atau mengambil seluruh jumlah populasi sebagai 

sampelnya. Yaitu dengan masing-masing kelompok terdiri dari 16 anak 

usia 13 sampai 15 tahun yang sedang berlatih di SSB Amor Junior Kota 

Metro. 

 

3. Variabel Penelitian dan Data 

 

a. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2009:60).   

 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat yaitu : 

a) Variabel Bebas 

 

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau yang 

mempengaruhi. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : 

1) Model latihan small sided games 



38 
 

2) Model latihan team game tournament 

 

b) Variabel Terikat 

 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini hasil keterampilan 

menggiring bola pada permainan sepak bola. 

 

R Prestest  

 

 

Gambar 12.  Bagan Prosedur penlitian eksperimen 

 

Keterangan : 

R   : Random 

Prestest  : Tes awal menggiring bola 

OP   : Ordinal Pairing ( Pengelompokan) 

KE 1  : Kelompok 1 

KE 2  : Kelomppok 2 

Treatment A : Model Latihan Small Sided games 

Treatment B : Model Latihan Team Game Tournament 

Posttest  : Tes akhir menggiring bola 

 

Pembagian kelompok eksperimen didasarkan pada kelompok model 

latihan small sided games dan team game tournament. Tes awal yaitu 

tes menggiring bola, dari hasil tes direngking dari yang tercepat sampai 

yang telambat, kemudian dibagi dan dimasukkan kedalam kelompok A 

OP 
KE 

1 

Treatment A Post test 

KE 

1 

Treatment B Post test 
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dan kelompok B kemudian dipasangkan dengan rumus A-B-A-B. 

Sehingga nantinya akan terbagi 2 kelompok yang sama rata. Kelompok 

eksperimen 1 diberi perlakuan model latihan small sided games, 

kelompok eksperimen 2 diberi perlakuan model team games 

tournament. Pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan cara 

ordinal pairing. 

 

b. Data 

 

Dalam sebuah penelitian diperlukan data untuk menentukaan harga atau 

informasi-informasi yang diamatinya. Data adalah segala sesuatu yang 

bisa berbentuk benda, hal atau orang berbentuk bilangan yang di 

perlukan untuk memecahkan suatu masalah (Arikunto, 2013: 88). 

Berikut macam-macam data ditinjau dari beberapa segi yaitu : 

 

1) Menurut Sifatnya 

a) Data Kualitatif  

Adalah data yang berbentuk katagori atau atribut. 

b) Data Kuantitatif 

Adalah data yang berbentuk bilangan atau angka-angka. 

2) Menurut Cara Memperolehnya 

a) Data Primer 

Adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu 

organisasi serta diperoleh dari objeknya. 

 

 



40 
 

b) Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah 

dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data itu 

dicatat dalambentuk publikasi-publikasi. 

 

C. Teknik Pengambilan Data 

  

Teknik pengambilan data dilaksanakan dengan tes dan pengukuran. Tes, 

Pengkuran dan Evaluasi merupakan tiga istilah yang berbeda namun saling 

berhubungan. Banyak orang yang tidak mengetahui secara jelas perbedaan 

dan hubungan diantara ketiganya, sehingga istilah tersebut sering tidak tepat 

penggunaannya. Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang individu atau objek. Pengukuran adalah proses 

pengumpulan data atau informasi yang objektif . Melalui kegiatan 

pengukuran segala program yang menyangkut perkembangan dalam bidang 

apa saja dapat dikontrol dan dievaluasi. Sedangkan evaluasi adalah proses 

penentuan harga atau nilai dari data yang terkumpul ( Ismaryati, 2011:1).  

 

Pemberian harga atau nilai tidak dapat dilakukan secara sembarangan, oleh 

karenanya evaluasi harus dilakukan berdasar prinsip-prinsip tertentu. Tes dan 

pengukuran dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan data 

tentang keterampilan dasar menggiring bola dalam sepak bola. Cara 

pengambilan data adalah dengan melakukan kualitas keterampilan 

menggiring bola dalam sepak bola mulai tahap awal sampai tahap 

keterampilan lanjut. Penelitian ini berlangsung enam minggu dengan tahapan 

sebagai berikut:  
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1. Tahap Persiapan 

 

Seluruh sampel selanjutnya dites melakukan keterampilan menggiring 

bola, kegiatan tes ini merupakan tes awal. Tujuan tes ini adalah untuk 

menilai keterampilan dasar menggiring bola anak didik sebelum diberikan 

latihan dengan model latihan small sided games dan team game 

tournament. Pada penelitian ini sebelum diambil tesnya, maka tester 

diberikan pemanasan, petunjuk pelaksanaan tes dan teknik dasar 

menggiring bola dalam sepakbola.  

 

Hasil penilaian disusun berdasarkan dari hasil terbesar sampai hasil 

terkecil, kemudian dikelompokkan kedalam dua kelompok menggunakan 

teknik ordinal pairing. Pada akhirnya terbagi kedalam dua kelompok 

eksperimen, yaitu kelompok eksperimen model latihan small sided games 

dan kelompok eksperimen dengan model latihan team game toaurnament. 

 

2. Tahap pelaksanaan 

 

Kegiatan tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan penelitian secara 

keseluruhan, karena itu kedua kelompok eksperimen masing-masing diberi 

perlakuan yang berbeda dengan beban latihan sama, seperti berikut ini : 

 

Waktu penelitian  : 6 minggu 

Frekuensi   : 3 x seminggu 

Set    : 120 menit 

 

Program latihan ini berlangsung 16 kali pertemuan untuk diberi perlakuan 

(treatment) ditambah dua pertemuan untuk tes awal dan tes akhir. Program 
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latihan yang dilakukan empat kali dalam seminggu selama enam minggu 

cukup efektif, namun sebaliknya dilaksanakan tiga hari agar tidak menjadi 

kelelahan dengan lama latihan enam minggu atau lebih (Ismaryati, 2011: 

12). Pemberian latihan harus memperhatikan prinsip-prinsip latihan yang 

meliputi pemanasan, inti, dan pendinginan. 

 

3. Tahap Pengambilan Data 

 

Setelah 6 minggu perlakuan selanjutnya dilakukan tes kembali sebagai tes 

akhir yang dilaksanakan seperti tes awal. Tujuan tes ini adalah untuk 

menilai keterampilan menggiring bola anak didik setelah diberikan 

perlakuan dengan model latihan small sided games dan team game 

toaurnament. 

 

Pelaksanaan tes akhir sama dengan pelaksanaan tes awal. Dilaksanakannya 

tes akhir adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa baik pada 

kelompok eksperimen A maupun B. 

    

D. Prosedur Penelitian 

 

Sebelum melakukan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengurus surat izin penelitian 

b. Mempersiapkan alat-alat yang digunakan 

c. Mempersiapkan tenaga pembantu 

d. Membagi kelompok dengan urutan rangking dengan menggunakan teknik 

ordinal pairing berdasarkan hasil pre test 

e. Menyusun dan mengkoordinasi jadwal latihan, hari, tanggal maupun 

waktu dengan pengurus SSB Amor junior Kota Metro. 
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Prosedur penelitian tentang keterampilan menggiring bola dalam permainan 

sepak bola menggunakan metode latihan small sided games dan team game 

tournament ini dilakukan dalam 18 kali pertemuan dengan alokasi waktu 

setiap pertemuan 120 menit. Dari 18 kali pertemuan tersebut pada pertemuan 

pertama didahului pre test atau test awal, 16 pertemuan berikutnya diberikan 

program pembelajaran dan pada akhir pertemuan diadakan post test. Adapun 

kegiatan latihan tersebut sebagai berikut : 

 

1. Tes Awal (Pre Test) 

 

Tes awal (pre test) dilakukan sebelum menggiring bola dalam  pemainan 

sepak bola menggunakan model latihan small sided games dan team game  

tournament dilakukan. Tujuan dari pre test adalah untuk mengetahui 

kemampuan awal dari masing-masing anak didik sebelum kegiatan latihan 

berlangsung. 

 

2. Kegiatan Latihan 

 

Kegiatan latihan menggiring bola dalam permainan sepak bola 

menggunakan model latihan small sided games dan team game tournament 

yang dilakukan di hari yang berbeda ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 

 

a. Pemanasan 

 

Sebelum pemanasan siswa dipimpin berdoa, kemudian diberikan 

pengantar mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Bentuk 

latihan pemanasan meliputi stretching, senam penguluran, 

perenggangan, kelenturan, pemanasan menggunakan bola dan 
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penguatan. Alokasi waktu yang digunakan untuk pemanasan ini kurang 

lebih 20 menit 

b. Kegiatan inti 

 

Inti dari pembelajaran disini adalah belajar menggiring bola dengan 

menggunakan kaki bagian luar, pelaksanaannya : kelompok eksperimen 

1 diberikan latihan menggiring bola dengan kaki bagian luar dengan 

model latihan small sided games dan kelompok eksperimen 2 diberikan 

latihan menggiring bola menggunakan kaki bagian luar dengan model 

latihan team game tournament. Alokasi waktu yang digunakan untuk 

kegiatan ini kurang lebih 90 menit. 

c. Penenangan  

 

Tujuan dari penenangan adalah mengembalikan kondisi anak sesudah 

latihan, pelaksanaan cooling down dengan senam relaksi dan evaluasi 

jalannya pembelajaran dan korelasi secara umum. Alokasi waktu yang 

digunakan untuk kegiatan ini kurang lebih 10 menit. 

d. Tes Akhir (post test) 

 

Setelah dilakukan pembelajaran selama 16 kali pertemuan kemudian 

diadakan tes akhir yang pelaksanaannya sama seperti tes awal. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

(Arikunto, 2013 : 136). Tujuan test ini adalah untuk mengukur kemampuan 
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menggiring bola anak didik sebelum dan setelah menggunakan model latihan 

small sided games dan team game taurnament. 

 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan menggiring bola 

dalam permainan sepak bola adalah tes menggiring bola berliku-liku dari 

Nobert Rogalski dan Emest G. Diegel yang dikutip Soekatamsi (1988:258). 

 

 
 

Gambar 13. Lapangan tes menggiring bola berliku-liku 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Sehubungan penelitian ini adalah penelitian sampel, maka diperlukan uji 

persyaratan untuk menentukan teknik analisis statistik yang digunakan. Uji 

persyaratan yang diperlukan adalah uji homogenitas, uji normalitas dan uji 

linearitas sebaran data. Secara lebih jelas pengujian analisis data dari uji 

prasyarat hingga pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 
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1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang 

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Untuk 

pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji Liliefors. Langkah 

pengujiannya mengikuti prosedur Sudjana (2005:466) yaitu : 

a. Pengamatan X1,X2...,Xn dijadikan bilangan baku Z1,Z2,...Zn dengan 

menggunakan rumus 

 

Z1 = 
SD

Xx1   

Keterangan :  

SD : Simpangan baku 

Z   : Skor baku 

x    : Row skor 

   : Rata-rata 

 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi 

normal. Kemudian di hitung peluang F(Z1) = P(Z  Z1) 

c. Selanjutnya dihitung Z1,Z2,...,Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi 

kalau proporsi ini dinyatakan dengan S(Zi) maka 

 

S(Zi) =  

d. Hitung selisih F(Zi) – S(Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 
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e. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini dengan L0. Setelah harga L0, nilai hasil 

perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis L0 untuk uji 

Liliefors dengan taraf signifikan 0,05. Kaidah pengujian jika harga L0  

 Ltabel maka data tersebut berdistribusi normal sedangkan jika 

L0 Ltabe, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenetis 

 

Uji homogenitis dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua 

kelompok sampel memiliki varians yang homogen atau tidak. Menurut 

Sudjana (2005:250) untuk pengujian homogenitis digunakan rumus 

sebagai berikut: 

F =  

07,1
16,25

17,39

 terkecilvarians

 terbesarvarians
F 

 

945,0
9,58

9,06

 terkecilvarians

 terbesarvarians
F   

Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dengan rumus 

Dk pembilang : n-1 (untuk varians terbesar) 

Dk penyebut : n-1 (untuk varians terkecil) 

Taraf signifikan (0,05) maka dicari pada tabel F. 

Didapat dari tabel F 

Dengan kriteria pengujian 
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Jika : Fhitung  ≥ Ftabel berarti tidak homogen 

Fhitung   ≤ Ftabel berarti homogen 

Pengujian homogen ini bila Fhitung lebih kecil (<) dari Ftabel maka data 

tersebut mempunyai varians yang homogen. Tapi sebaliknya bila Fhitung  > 

Ftabel  maka kedua kelompok mempunyai varians yang berbeda. 

 

3. Uji t 

 

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya 

varians antara kedua keelompok sample maka analisis yang digunakan 

dapat dikemukakan beberapa alternative : 

 

a. Data berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai varians 

yang homogen ( 1 =  2) maka uji t – tes yang dipergunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian seperti yang dikemukakan oleh Sudjana, 

2005 sebagai berikut:  

thitung =  

 
215,0t

1,450

0,3125
t

hitung

hitung




 

Keterangan :  

 : rerata kelompok eksperimen A 

 : rerata kelompok eksperimen B 

1  : simpangan baku kelompok eksperimen A 
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2   : simpangan baku kelompok eksperimen B 

1    : jumlah sampel kelompok eksperimen A 

n2    : jumlah sampel kelompok eksperimen B 

 

b. Salah satu data berdistribusi normal dan data yang lain tidak 

berdistribusi normal (  kedua kelompok sampel yang 

mempunyai varians yang homogen atau tidak homogen maka rumus 

yang digunakan menurut Sudjana, (2005:241) : 

thitung  =  

keterangan : 

 : rerata kelompok eksperimen A 

 : rerata kelompok eksperimen B 

1  : simpangan baku kelompok eksperimen A 

2   : simpangan baku kelompok eksperimen B 

1    : jumlah sampel kelompok eksperimen A 

n2    : jumlah sampel kelompok eksperimen B 

 

c. Bila kedua data berdistribusi tidak normal, kedua kelompok sampel 

homogen atau tidak, maka rumus yang digunakan seperti yang 

dikemukakan Sanafiah Faisal, 1982 : 371 adalah : 
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Z =       

 

U =      

U =  

 

Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen A dan 

kelompok eksperimen B adalah bila Z hitung < dari Z tabel berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan 

kelompok eksperimen B, sebaliknya bila Z hitung > dari Z tabel berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan 

kelompok eksperimen B. 

 

4. Analisis Uji Pengaruh 

 

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya 

varians antara kedua kelompok, maka analisis yang digunakan dapat 

dikemukakan berdasarkan alternatif. Menurut Sudjana, (2005 : 242) 

untuk menguji pengaruh penggunaan model latihan small sided games 

dan team game tournament dan terhadap terhadap keterampilan dasar 

menggiring bola dalam permainan sepakbola adalah sebagai berikut : 

 

thitung =  
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486,9
790,0

5,7

4
16,3

5,7
 

16

16,3

5,7


n
SD

B
thitung

 

324,6
790,0

5,7

4
16,3

5
 

16

16,3

5


n
SD

B
thitung

 

Keterangan : 

     = Rata-rata selisih antara post test dan pretest 

    = simpangan baku selisih antara post test dan pretest 

   = jumlah kelompok keterampilan menggiring bola 

 


