
 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yaitu : untuk mengetahui 

pengaruh wallpass, maka metode penelitian yang digunakan atas dasar 

pertimbangan dari sifat penelitian yaitu metode eksperimen. Menurut 

Arikunto (2006: 248) Metode eksperimen adalah suatu prosedur penelitian 

yang sengaja dipakai untuk mengetahui pengaruh dari suatu kondisi, yang 

sengaja diadakan terhadap suatu gejala sosial yang berupa kegiatan-kegiatan 

dan tingkah laku seorang individu atapun kelompok individu. Pada metode 

eksperimen yang dipakai pre-test and post-tast design  

 

Pola : 

O1    X   O2 

 

Keterangan : 

O1 : Penilaian sebelum dilakukannya treatment (pre-test) 

X : Pemberian treatment (latihan peregangan statis) 

O2 : Penilaian setelah pemberian treatment 

 

 

B. Variabel Penelitian 

 

Menurut Suharsimi Arikunto, variabel adalah gejala yang bervariasi yang 

menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel 

bebas (X)  dan satu variabel terikat (Y) yaitu:  
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1. Variabel bebas (X) adalah : latihan wallpass 

2. Variabel terikat (Y) adalah  : kemampuan shooting 

 

                                                                            

R         

 

 

Gambar 4. Bagan rencana penelitian 

 

Keterangan : 

R  : Random sampling 

Pree tes : Tes awal shooting 

OP  : Ordinal pairing atau pengelompokan 

Kel 1  : Kelompok eksperimen (menggunakan latihan wallpass) 

Kel 2  : Kelompok control (non treatment) 

Post test : Tes akhir shooting 

 

Pembagian kelompok eksperimen di dasarkan pada hasil melakukan tes 

shooting, kemudian subjek yang memiliki kemampuan setara dipasangkan 

ke dalam kelompok 1 dan 2. Dengan demikian kedua kelompok tersebut 

sebelum di beri perlakuan mempunyai kemungkinan kemampuan yang 

sama. Apabila pada post test terdapat perbedaan, maka hal ini disebabkan  

oleh pengaruh perlakuan yang diberikan. pembagian kelompok dalam  

penelitian menggunakan teknik ordinal pairing, adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

                                         

 

Gambar 5. Teknik ordinal pairing 

 

R

  R 

Pree test OP

  R 

Treatment 

Non Treatment 

Pree test 
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C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek 

yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut (Sudjana, 2008: 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 mahasiswa putra kelas A angkatan 

2014 Penjaskesrek FKIP Universitas Lampung. 

 

2. Sampel  

Menurut Arikunto (2006: 131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, 

selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10 – 15 % 

atau 20 – 25 %.  Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dalam penelitian 

ini peneliti mengambil sample penelitian populasi sebesar 34 mahasiswa . 
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D. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Tempat penelitian 

 

Nama Tempat : Lapangan sepakbola Universitas Lampung 

Alamat  : Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro,  

Gedung Meneng Bandar Lampung 

 

2. Pelaksanaan penelitian 

 

     Lama penelitian adalah dua bulan (4 April - 3 Juni 2015). 

 

E. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  

                     

   

Gambar 6. Desain Penelitian 

 (Sumber: Sugiyono, 2008) 

  

Keterangan: 
X : Latihan wall pass 

Y : Kemampuan shooting 

 

 

F. Teknik Pengambilan Data 

 

Teknik pengambilan data dilaksanakan dengan tes dan pengukuran. Nurhasan 

(2007: 24 dan 25) menjelaskan tes adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk 

memperoleh data yang obyektif tentang hasil belajar siswa. Sedangkan 

pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi dari suatu obyek 

tertentu dan dalam proses pengukuran diperlukan suatu alat ukur. Ciri khas dari 

 X 

 
 Y 
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hasil pengukuran yakni dinyatakan dalam skor kuantitatif yang dapat diolah 

secara statistik. Melalui pengukuran kita akan memperoleh informasi yang 

obyektif sehingga kita dapat menentukan kemampuan atau prestasi seseorang 

pada saat tertentu. Tes dan pengukuran dalam penelitian ini dilaksanakan untuk 

mendapatkan data tentang kemampuan shooting yang dilaksanakan dua kali 

yaitu pre-test dan post-test.  

 

G. Instrumen Penelitian  

 

Menurut Arikunto (2006: 136) instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. 

Instrumen yang dipergunakan pada penelitian ini adalah tes tembakan/ 

menendang bola ke arah gawang (shooting) 

 

     Tujuan : mengukur keterampilan, ketepatan dan kecepatan gerak  

 kaki dalam menendang bola ke sasaran. 

Alat :     -    Bola  

- Stopwatch 

- Gawang 

- Tali  

- Pluit 

- Meteran 

- Nomor-nomor  
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Pelaksanaan :     

 

- Testee berdiri di belakang bola yang di letakkan pada sebuah titik yang 

berjarak 16,5 meter di depan gawang. 

- Tidak ada aba-aba dari tester 

- Pada saat testee mulai menendang bola, maka stopwatch dijalankan dan 

berhenti saat bola mengenai sasaran. 

- Testee diberi 3 kali kesempatan. 

- Gerakan dinyatakan gagal apabila: 

- Bola keluar dari daerah sasaran (gawang). 

- Menempatkan bola tidak pada jarak 16,5 meter dari sasaran. 

 

Cara menskor : 

 

- Jumlah skor yang didapat dalam tiga kali kesempatan. 

- Bila bola hasil tendangan mengenai tali pemisah skor pada sasaran, maka 

diambil skor terbesar dari kedua sasaran tersebut. 

Tes keterampilan shooting memiliki validitas sebesar 0.769 dan 

reliabelitas sebesar 0,863  
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Berikut adalah contoh gambar gawang pada shooting test. 

 

Gambar 7. Skema gawang tes shooting 
Sumber : (Nurhasan, 2007: 214) 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis dengan 

uji t sampel berkorelasi. Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas dan homogenitas data. 

Keputusan menerima atau menolak hipotesis pada taraf signifikansi 5 %, 

untuk menganalisis data digunakan bantuan komputer program IBM SPSS 

Statistics 20. 

 

1. Uji Normalitas 

Perhitungan Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi normal 

atau tidak. Perhitungan normalitas ini menggunakan program komputer 
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IBM SPSS Statistics 20 dengan menggunakan rumus kolmogorov- 

smirnov. 

 

2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua 

kelompok sample memiliki varian yang homogen atau tidak. Uji 

homogenitas pada penelitian ini menggunakan program komputer IBM. 

SPSS Statistics 20, dengan menggunakan rumus Test of Homogeneity of 

Variances  

 

3. Uji Hipotesis 

 

Uji  hipotesis  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  

pengaruh signifikan dari latihan yang diberikan. Uji Hipotesis dilakukan 

dengan uji t dua sampel berkorelasi, menggunakan program IBM. SPSS 

Statistics 20. Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan uji t-tes sampel 

berpasangan (paired t – tes), sedangkan hipotesis kedua di  analisis 

menggunakan uji t-test sampel independen (independent t –tes).  

 

 


