
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Menurut Babbie, E. (2004: 35), dalam buku Mamang Sangadji Etta dan 

Sopiah (2010:4) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. 

Menurut Riduwan (2005 : 207), metode deskriptif korelasional yaitu studi 

yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian 

yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum 

dan sesudahnya. 

Jenis penelititan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif korelasional yang artinya mencari besarnya hubungan antara dua 

variabel bebas (X) atau lebih dengan variabel terikat (Y) untuk mengetahui 

seberapa erat hubungan dan berarti atau tidaknya hubungan tersebut. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara keuatan otot 

tungkai panjang tungkai dan lingkar paha terhadap akurasi passing dalam 

permainan sepakbola pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma Pala 

Panjang Bandar Lampung tahun ajaran  2014/2015. 
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B. Objek Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena tanpa 

kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin 

terlaksana. Menurut Mamang Sangadji Etta dan Sopiah (2010: 185), 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditepatkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Pada penelitian ini populasi yang diambil berdasarkan jenis populasi 

terbatas, yaitu jumlah sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif 

sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Dalam penelitian ini populasi 

yang akan digunakan yaitu siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma 

Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 

25 siswa. 

2. Sampel penelitian 

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

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. 

Dijelaskan juga disini menurut Mamang Sangadji Etta dan Sopiah (2010: 

186), sampel adalah bagian 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, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi. Apabila subjeknya kurang dari 100 

lebih baik diambil semua. Sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 
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dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena siswa ekstrakulikuler 

sepakbola SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran 

2014/2015 yang berusia diantara 10 – 12  tahun berjumlah 30, maka 

sampel yang saya ambil keseluruhan siswa ekstrakulikuler sepakbola 

SMP Dharma Pala Panjang Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 

secara keseluruhan. 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Mamang Sangadji Etta dan Sopiah (2010:133), variabel adalah 

konstrak yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan 

gambaran lebih nyata mengenai fenomena – fenomena. Dalam penelitian ini 

menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas (X) 

: dalam penelitian ini ada tiga variabel bebas yaitu : 

a. Variabel bebas 1 (X1) adalah : Kekuatan otot tungkai 

b. Variabel bebas 2 (X2) adalah : Panjang tungkai 

c. Variabel bebas 3 (X3) adalah : Lingkar paha 

d. Variabel terikat (Y)   adalah : Akurasi passing. 

 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

Gambar 15. Desain penelitian variabel X dan variabel Y 

(Sumber : Mamang Sangadji Etta dan Sopiah, 2010:136) 
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Y  X2 
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Keterangan : 

X1 : Kekuatan otot tungkai 

X2 : Panjang tungkai 

X3 : Lingkar paha 

Y : Terhadap akurasi passing 

 

E. Teknik Pengumpula Data 

Menurut Sudaryono, Margono Gaguk, dan Rahayu Wardani (2013:29), 

metode pengumpulan data ialah teknik atau cara – cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. 

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 pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. Data-data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pengukuran kekuatan otot tungkai, 

panjang tungkai dan lingkar paha terhadap akurasi passing dalam permainan 

sepakbola pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMP Dharma Pala Panjang 

Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut (Suharsimi, 2004) dalam buku Sudaryono, Margono Gaguk, dan 

Rahayu Wardani (2013:30) “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 : 
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a. Instrumen pengungkuran kekuatan otot tungkai 

1) Leg Dynamometer 

2) Blangko pengukuran otot tungkai 

3) Alat tulis 

b. Instrumen pengukuran panjang tungkai 

1) Anthrophometer 

2) Blangko pengukuran panjang tungkai 

3) Alat tulis 

c. Instrumen pengukuran lingkar paha 

1) Anthrophometer 

2) Blangko pengukuran panjang tungkai 

3) Alat tulis 

d. Instrumen pengukuran akurasi passing 

1) Bola 

2) Sasaran (modifikasi gawang) 

3) Rol meter 

4) Stop watch 

5) Cone 

6) Alat tulis 

 

G. Teknik Pengambilan Data 

Menurut Suharsimi (2004) dalam buku Sudaryono, Margono Gaguk, dan 

Rahayu Wardani (2013:30), instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini 
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menggunakan pendekatan one-shot-model yaitu pendekatan yang 

menggunakan satu kali pengumpulan data. 

a. Instrumen Kekuatan Otot Tungkai 

Untuk mengukur kekuatan otot tungkai digunakan suatu alat yang disebut 

Leg Dynamometer. Alat yang digunakan antara lain:  

1. Leg Dynamometer 

2. Blangko pengukuran otot tungkai 

3. Alat tulis.  

Pelaksanaan Leg Dynamometer :  

Orang yang dites berdiri di atas alat leg dynamometer dan lutut di tekuk 

membentuk sudut 130-140 drajat,tubuh tetap tegak lurus dan pandangan 

lurus ke depan.Panjang rantai diukur sedemikian rupa sesuai dengan 

orang yang di tes dengan posisi berdiri. Tongkat pegangan di genggam 

dengan posisi tangan menghadap belakang. Tarik tongkat pegangan 

sekuat mungkin dan meluruskan lutut perlahan-lahan.Baca angka ada 

skala maksimum tercapainya tarikan dalam satuan kilo gram (kg). 

Pengukuran di ambil sebanyak dua kali dan hasil terbaik yang di pakai 

sebagai hasil pengukuran. 

 

Gambar 16. Alat Leg Dynamometer 
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b. Instrumen 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 pengukuran panjang tungkai 

3. Alat tulis 

Pelaksanaan tes : 

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

tegak lurus ke depan. Panjang tungkai mula di ukur 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 17. Alat anthrophometer 
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c. Instrumen lingkar paha 

Untuk mengukur lingkar paha menggunakan suatu alat yang disebut 

Anthropmeter. Alat yang digunakan antara lain: 

1. Anthropometer  

2. Blangko pengukuran lingkar paha 

3. Alat tulis 

Pelaksanaan tes Anthropometer: 

Menurut  (Tim PPIKOR, 2013:49) dalam Joko Susanto Catur (2013:21), 

lingkar paha diukur  melalui lipatan bawah pinggul yaitu lipatan glutae. 

Dengan menggunakan alat berbentuk lilitan yang merupakan bagian dari 

antropometer. 

d. Instrumen Kemampuan Akurasi Passing 

Instrumen tes akurasi passing diambil dari buku yang dikarang oleh Drs. 

Fauzi Daral R. M.ED. (2009:10,11). Untuk mengambil data tes 

kemampuan akurasi passing (mengumpan) bola, ini dinamakan tes “Short 

passed”. 

 

a. Alat yang digunakan : 

1) Bola 

2) Sasaran (modifikasi gawang) 

3) Rol meter 

4) Stop watch 

5) Cone 

6) Alat tulis 
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b. Tujuan : 

1. Untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan peserta tes 

dalam melakukan passing secara cepat dan tepat. 

c. Pelaksanaan : 

1. Peserta tes berada dibelakang garis start. 

2. Pada saat aba-aba “ya” peserta tes lari kearah bola 1 dan 

menendang kesasaran 1, lari menuju bola ke 2 dan menendang 

ke sasaran ke 2, selanjutnya lari menuju bola ke 3 dan 

menendang sasaran ke 3, selanjutnya lari menuju bola 4 dan 

menendang sasaran 4 dan akhirnya lari menuju garis finish. 

d. Pencatatan hasil : 

Hasil yang diambil adalah lama waktu tempuh dari start sampai 

finish dalam persepuluh detik dan jumlah bola yang masuk ke 

sasaran. 

 

Gambar 18. Lapangan tes kemampuan akurasi passing Drs. Fauzi Daral. 

R. M.Pd (2009:21) 

 



51 
 

Tabel 1. Tes Short Passed (waktu). 

Drs. Fauzi Daral. R. M.Pd (2009:21). 

 

Short Pass 

Test (/10 dtk) 

T-Skor 

Short Pass 

Test 

Short Pass 

Test (/10 dtk) 

T-Skor 

Short Pass 

Test 

3.00 90 11.30 46 

4.00 84 11.50 45 

7.09 68 11.70 44 

7.32 67 11.81 44 

7.69 65 12.00 42 

7.89 64 12.20 41 

8.11 63 12.42 40 

8.30 62 12.47 39 

8.46 61 12.70 38 

8.68 60 13.03 37 

8.81 59 13.20 36 

9.06 58 13.40 35 

9.21 57 13.59 34 

9.44 56 13.60 33 

9.62 55 13.80 32 

9.80 54 14.09 31 

10.00 53 1420 30 

10.15 52 14.40 29 

10.38 51 14.60 28 

10.57 50 15.20 25 

10.74 49 15.70 22 

10.92 48 16.10 20 

11.13 47 19.78 19 
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Tabel 2. Tes Short Passed (bola masuk) 

Transformasi tes kedalam T-skor. Drs. Fauzi Daral. R. M.Pd (2009:21) 

Short Pass Test (/10 dtk) T-Skor Short Pass Test 

5 77 

4 66 

3 55 

2 45 

1 34 

 

Tabel 3. Penilaian Test Short Passed 

(T-SKOR WAKTU + T-SKOR BOLA MASUK) 

Drs. Fauzi Daral. R. M.Pd (2009:21) 

No Klasifikasi T-Skor 

1 Baik sekali >124 

2 Baik 104 – 123 

3 Sedang 85 – 103 

4 Kurang 65 – 84 

5 Kurang sekali <64 

 

H. Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Data yang sudah terkumpul dari hasil 

pengumpulan data, perlu diolah datanya karena data yang didapat masih 

berupa data mentah.  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat normal tidaknya data yang akan 

dianalisis. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji  

kolmogorov-smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

 

Variabel Taraf Sig (α) Signifikansi Keterangan Kesimpulan 

Kekuatan Otot Tungkai 0,05 0,099 Sig > α Normal 

Panjang Tungkai 0,05 0,200 Sig > α Normal 

Lingkar Paha 0,05 0,200 Sig > α Normal 

Akurasi Passing 0,05 0,148 Sig > α Normal 
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Berdasarkan hasil uji normalitas yang diakukan pada tiap-tiap variabel 

tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai taraf 

signifikansi. Dengan demikian hipotesis nol tiap-tiap variabel diterima. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa baik data kekuatan otot tungkai (X1), panjang 

tungkai (X2), lingkar paha (X3), dan akurasi passing (Y), semuanya 

berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas digunakan untuk melihat data varian homogen tidaknya. 

Berdasarkan hasil uji homogenitas didapatkan hasil output spss sebagai 

berikut : 

 

Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Data 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Kekuatan Otot T 3.129 1 28 0.088 

Panjang Tungkai 1.848 1 28 0.185 

Lingkar Paha 0.489 1 28 0.490 

Akurasi Passing 1.839 1 28 0.186 

 

Oleh karena nilai probabilitasnya dari keempat varian  > 0,05 atau maka Ho 

diterima, artinya sampel mempunyai varians yang sama 

 

 

3. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan salah satu prasarat uji analisis korelasi dan regresi 

yang digunakan untuk melihat linier tidaknya hubungan antar variabel. 
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Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Linieritas Data 

 

Variabel Taraf Sig (α) Signifikansi Keterangan Kesimpulan 

X1 Y 0,05 0,621 Sig > α Model Linier Diterima 

X2 Y 0,05 0,570 Sig > α Model Linier Diterima 

X3 Y 0,05 0,248 Sig > α Model Linier Diterima 

 

 

Berdasarkan hasil uji linieritas yang diakukan pada tiap-tiap variabel tersebut 

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai taraf 

signifikansi. Dengan demikian hipotesis nol tiap-tiap variabel diterima. Yang 

berarti bahwa baik korelasi X1Y, X2Y, dan X3Y berbentuk linier. 

 

4. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, 

digunakan statistik melalui korelasi product moment. Menurut Sugiyono 

(2010:230), harga r yang diperoleh dari perhitungan hasil tes dikonsultasikan 

dengan Tabel r  product moment. Untuk dapat memberikan penafsiran 

terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat 

berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel Interprestasi Koefisien 

Korelasi Nilai r sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Interpretasi  Koefisien Korelasi Nilai r. 

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono(2010.231) 
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Berikut ini hasil perhitungan korelasi product moment dengan menggunakan 

spss: 

a. Hubungan Kekuatan Otot Tungkai Dengan Akurasi Passing. 

= 
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rxy = 0,739 

dengan kategori hubungan yang kuat. 

 

b. Hubungan Panjang Tungkai Dengan Akurasi Passing. 

= 
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rxy = 0,534 

dengan kategori hubungan yang sedang. 

 

c. Hubungan Lingkar Paha Dengan Akurasi Passing. 

= 
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