
 
 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Menurut Arikunto Suharsimi (2006:160) “Metode penelitian adalah cara yang di 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Menurut 

Riduwan (2005:207) metode deskriptif korelasi adalah studi yang bertujuan 

mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang 

berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. 

Menurut Riduwan (2005;141) analisis korelasi ganda untuk mencari besarnya pengaruh 

atau hubungan antara dua variabel long pass (X) atau lebih secara simultan  (bersama-

sama) dengan variabel terikat (Y).metode penelitian ini dimaksutkan untuk 

membuktikan bahwa asumsi dan hipotesis diajukan oleh peneliti benar-benar terbukti 

dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan data  yang ada.  

 

B. Populasi dan Sampel 

 

a. Populasi Penelitian 

  

Populasi penelitian merupakan sumber data yang sangat penting, karena tanpa 

kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak akan terlaksana. Menurut 

Arikunto Suharsimi (1998:106), populasi adalah seluruh subjek penelitian. Dari 
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pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah siswa sekolah sepakbola Alap-alap 

Muda Rumbia. 

 

b. Sampel 

 

Menurut Arikunto Suharmi (2002 : 108) sampel adalah wakil papulasi yang diteliti. 

Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Sebaliknya jika 

subjeknya lebih dari s100 dapat diambil 10-15%. Karena jumlak siswa sekolah 

sepakbola Alap-alap Muda Rumbia yang berusia 17 tahun berjumlah 30, maka 

sampel saya ambil secara keseluruhan pada siswa sekolah sepakbola Alap-alap 

Muda Rumbia 

. 

C. Variabel Penelitian 

  

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhaatin penelitian 

(Arikunto Suharsimi, 2002:96). Variabel dalam penelitiaan ini menggunakan 4 (empat) 

variabel long pass dan 1 (satu) variabel terikat. 

 

a. Variabel Bebas 

 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya,  

dalam penelitianini ada 4, yaitu : 

1. Panjang tungkai (X1) 

2. Power Tungkai (X2) 

3. Lingkar paha (X3) 

4. Keseimbangan  (X4) 
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b. Variabel Terikat 

  

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainya, 

dalam penilitian ini adalah hasil  Long pass (Y). 

 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Desain Penelitian Variabel X dan Variabel Y 

(Sumber : Arikunto. 1997) 

 
 

Keterangan : 

X1 : panjang tungkai 

X2 : power tungkai 

X3 : lingkar paha 

X4  : keseimbangan 

Y   : kemampuan long pass 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Menurut Arikunto Suharsimi (2002 :136) instrumen adalah alat untuk fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan 

X2 

X3 

X4 

X1 

Y 
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hasilnya lebih baik, sehingga mudah di olah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

one-shoot-model yaitu metode yang menggunakan satu kali pengumpulan data. 

a. Instrumen panjang tungkai 

1) Antropometer 

2) Blangko pengukuran panjang tungkai 

3) Alat tuli 

b. Instrumen power tungkai 

1) Bak lompat jauh 

2) Meteran 

3) Blangko pengukuran power tungkai 

4) Alat tulis 

c. Instrumen lingkaar paha 

1) Antropometer 

2) Blangko pengukuran lingkar paha 

3) Alat tulis 

d. Instrumen keseimbangan  

1) Balance one 

2) Blangko pengukuran 

3) Alat tulis 

e. Instrumen tes menendang bola  

Peralatan yang digunakan adalah : 

1) Tali pembatas  

2) Bola kaki 

3) Pluit 

4) Alat tulis 
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F. Teknik Pengambilan Data 

 

a. Instrumen Panjang Tungkai 

 

Instrumen penelitian merupakan alat atu cara yang digunakan untuk mengambil 

data penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengambil data penelitian 

diantaranya adalah panjang tungkai. Untuk mengukur panjang tungkai 

menggunakan suatu alat yang disebut anthrophometer. Alat yang digunakan antara 

lain : 

a) Anthrophometer 

b) Blangko tes  

c) Alat tulis 

Pelaksanaan anthrophometer: 

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

dan pandangan lurus kedepan. Panjnag tungkai mulai di ukur dari spina iliaca 

anterior superior sampai malleous lateral. Apabila penggaris sudah menunjukan 

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

 

 

 

 

 

                                         Gambar 5: antrophometer 
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b. Insrumen Power Tungkai 

 

Untuk mengukur power tungkai menggunakan standing broad jump.  

1. Alat dan perlengkapan test : 

 Bak lompat jauh 

 Meteran 

 Blangko pengukuran power tungkai 

 Alat tulis 

2. Petugas test : 

 Satu orang pencatat hasil 

 Satu orang pengawas tempat mendarat 

 Dua orang pengukur jarak lompatan 

3. Pelaksanaan : 

 Peserta tes berdiri tepan dibawah garis batas, kedua kaki sejajar, lutut ditekuk 

dan kedua kaki dibelakang. 

 Tanpa menngunakan awalan kedua kaki menolak secara bersamaan dan 

melompat kedepan sejauh-jauhnya. 

 Pelaksanaan lompatan dilakukan dengan bantuan ayunan lengan. 

 Jarak lompatan dihitung dari garis batas sampai dengan batas terdekat bagian 

anggota badan yang menyentuh matras atau pasir. 

 Tes tersebut dilakukan dua kali berurutan jarak terjauh dari lompatan dicatan 

dalam cm. 

 Gagal apabila sat bertola telaak kaki melewati garis batas. 
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Gambar 6. tes daya ledak otot tungkai (standing broad jump) 

 

c. Instrumen lingkar paha  

 

Untuk mengukur lingkar paha mengunakan satu alat yang disebut Anthropometer. 

Alat yang digunakan antara lain : 

1) Anthropometer 

2) Blangko pengukuran lingkar paha  

3) Alat tulis  

 

Pelaksanaan tes Anthropometer : 

Lingkar paha di ukur melalui lipatan bawah pinggul yaitu lipatan glutael dengan 

menggunakn alat berbentuk lipatan yang merupakan bagian dari anthropometer. 

 

d. Instrumen keseimbangan 

 

Untuk mengukur keseimbangan digunakan suatu alat yang disebut Balance One. 

Alat yang digunakan antara lain : 
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1. Balance one 

2. Blangko tes 

3. Alat tulis 

Pelaksanaan balance one : 

Beri penjelasan kepada peserta mengenai tes yang akan dilakukan sampai peserta 

benar-benar paham, dan tes dilakukan sebanyak dua kali pengukuran dan diambil 

nilai yang terbaik. Peserta menaruh sebelah kaki (kanan atau kiri) dilantai dan 

sebelah kaki diatas reaction stand. Kemudian peserta mengangkat sebelah kaki 

yang tadi berada dilantai, meletakkan tangan dipinggang, dan menutup mata ketika 

mendengar suara buzzer. Tekan tombol start, perintahkan peserta bersiap begitu 

buzzer berbunyi peseta mengangkat satu kaki, meletakkan tangan dipinggang dan 

menutup mata kemudian menahan posisi tersebut selama mungkin. Jika peserta 

meletakkan sebelah kaki yang tadi diangkat, maka alat akan berhenti menghitung. 

Catatlah hasil yang muncul di display, tekan reset untuk mengembalikan display ke 

posisi “0” dan alat siap untuk melakukan tes pada peserta berikutnya. 

Penilaian : 

Hasil dari besarnya keseimbangan bisa dilihat pada alat pengukur dalam satuan 

detik. Nilai yang diambil adalah nilai terbaik dari dua kali pengulangan. 
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Gambar 6. Balance One 

 

e. Instrumen  long pass 

 

Pelaksanaan tes menggunakan tes long pass test. Alat ukur ini mempunyai 

reliabilitas 0.99 dan validitas 0.94 di ambil dari buku Measurament Concepts in 

Physical Educatyon, Frank M. Verduci E.dD 2002:335 ( dalam skripsi Drajad Hadi 

Wibowo “Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai Dan Panjang Tungkai Terhadap 

Hasil Tendangan Jarak Jauh Pada Pemain Sepakbola LIPIO UNNES, UNNES : 

2013) 

Alat yang digunakan antara lain: 

1. Lapangan sepakbola 

2. Bola kaki  

3. Meteran  

4. Alat tulis 

Pelaksanaan : 
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Tester berdiri di batas tendangan atau starting line, dengan menghadap sasaran 

yang telah ditentukan, kemudian tester melakukan tendangan terhadap terget atau 

jarak yang sudah ditentukan, testerv diberikan tiga kali kesempatan. 

Skor: 

Skor yang diperoleh tester adalah hasil tendangan di ambil dari jarak awal bola 

ditendang hingga pertama jatuhnya bola ketanah. Hasil yang diambil berdasarkan 

hasil tendangan yang terjauh (meter). 

Tes tersebut dinyatakan gagal apabila : 

1. Bola yang ditendang keluar batas yang telah ditantukan. 

2. Bola yang ditendang tidak melambung atau datar. 

 

Gambar 8. Diagram lapangan tes tendangan jauh (long pass) 

(Verduci 1980: 335) 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan 

dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang masih mentah dan 
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memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan satuan ukurannya sehingga 

lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. Dengan demikian data mentah 

diubah menjadi data yang standart (TSkor). 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, (X4) keseimbangan, serta variabel terikat (Y) long 

pass. 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, X4 

terhadap Y. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear sederhana. Untuk perhitungan statistic menggunakan program SPSS for 

windows release 16. 

 
 
Rumus untuk Regresi linear sederhana : 

 

 

 
 
Keterangan : 

 

Ŷ = Variabel Terikat (Dependent) 

X = Variabel Bebas 

a = Nilai Konstanta 

b = Koefesien Arah Regresi 

 

Ket : 

 

X1  = panjang tungkai 

X2  = Power Tungkai 

X3 = lingkar paha 

X4 = keseimbangan 

Y       = kemampuan long pass 

 

 

Ŷ = a + bX 
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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 tabel-tabel di bawah ini. 

 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian  yang diperoleh 

mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. 

  

 

b. Uji Linieritas 
 

Uji linieritas pada analisis regresi sederhana berguna untuk mengetahui apakah 

penggunaan model regresi linier dalam penelitian ini tepat atau tidak.  

 

c. Uji Heteroskedastisitas atau Uji Homogenitas 

 

Uji Heteroskedastisitas atau uji homogenitas bertujuan menguji apakah 

dalamregresi 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.  

 

 

 

 


