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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 

A.  Metode Penelitian 

 
Metode adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu 

hasil. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002:136) ”metode penelitian 

adalah cara yang digunkan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif  korelasional, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mencari 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode penelitian teknik 

pengambilan datanya menggunakan tes dan pengukuran. 

 

B. Variabel Penelitian 

 
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 91) variabel adalah gajala yang 

bervariasi, yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua 

macam variabel yaitu : 

1.  Variabel Bebas (X) 

     Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada  

variabel lainnya yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai, 

disimbolkan dengan (X).  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

     (a) x1
  : yaitu panjan tunkai, dan (b) x2

 : yaitu kekuatan otot tungkai. 
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2.  Variabel terikat (Y)  

Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada 

variabel lain dan merupakan variabel yang diterangkan nilai, dan 

dilambangkan dengan (Y). Variabel terikat didalam penelitian ini adalah 

hasil tendangan bola. 

 
Desain yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Model Hubungan. 

Keterangan : 

x1
  : panjang tungkai, 

x2
 : kekuatan otot tungkai, dan 

Y   : hasil tendangan bola. 

 

         C.  Devinisi operasional variabel 
 
 

Untuk menyakmakan pemikiran tentang variabel-variabel yang diukur dalam 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasionalnya, sebagai berikut : 

a.  Yang dimaksud dengan panjang tungkai dalam penelitian ini yaitu panjang  

tungkai yang diukur dari ujung tungkai sampai tulang panggul (ospina 

illiaca) menggunakan alat ukur tubuh (antopometri).  

2x  

Y 

1x  
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b.  Yang dimaksud dengan kekuatan otot tungkai dalam penelitian ini adalah 

kemampuan otot tungkai yang diukur dengan leg dynamometer. 

c.  Yang dimaksud dengan tendangan bola dalam penelitian ini adalah 

jauhnya bola yang ditendang, yang diukur dari gari batas awal bola 

sebelum ditendang sampai tempat berhentinya bola setelah bola tersebut 

ditendang.  

 

D.  Populasi dan Sampel 
 
 

a.   Populasi  

Menurut Arikunto (2002 : 108) ”populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian”. Sedangkan populasi menurut Sudjana, N (1989 : 84) adalah 

kumpulan dari sejumlah elemen. Elemen yang dimaksud berupa unit 

tempat diperolehnya informasi. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah 

semua siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola di SMA Purnama 

Trimurjo Lampung Tengah yaitu sebanyak 20 siswa. 

 
b.   Sampel 

Ridwan (2005:11) mengatakan bahwa ”sampel adalah bagian dari populasi 

yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti”. 

Menurut Arikunto,S (2002:120 ) menjelaskan bila subyeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Jadi, dalam penelitian ini sampel yang digunakan 

adalah seluruh populasi yang ada, sehingga disebut sampel populasi yang 

berjumlah 20 orang putra yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola SMA 

Purnama Trimurjo Lampung Tengah. 
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E.  Teknik Pengumpulan Data 
 

Sebelum melakukan tes dan pengukuran untuk mencari data dalam penelitian 

ini digunakan metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu : Pengumpulan 

data tentang panjang tungkai, pengumpulan data tentang kekuatan otot tungkai 

dan pengumpulan data tentang kekuatan tendangan. 

 

F.   Instrumen Penelitian 
 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:136) ”Instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. 

Maka untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini langkah-

langkah yang dapat dilakukan adalh sebagai berikut : 

 
1.   Tes dan Pengukuran Panjang Tungkai 

Untuk mengukur panjang tungkai peneliti menggunakan alat 

anthropometer, yang diukur dari pangkal paha sampai telapak kaki, 

pelaksanaannya sebagai berikut : 

a. Unsur yang diukur adalah panjang tungkai  

b. Alat perlengkapan yang digunakan 

- Anthropometer 

- Blangko tes dan alat tulis 

c. Petugas tes 

- Petugas pengatur alat: 1 orang 

- Petugas Pencatat hasil: 1 orang 
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d. Pelaksanaan tes 

Testee berdiri tegak, testor mencari sendi penggerak yang terdapat 

pada pangkal paha, untuk memudahkan testee dapat menggerakan 

salah satu kakinya ke depan dengan posisi kaki tetap lurus, setelah 

pangkal paha ditemukan maka pengukuran dapat dilakukan, panjang 

tungkai di ukur dari pangkal paha sampai ke telapak kaki. 

 

 

 

 

 

Gambar Antropometer 

2.   Tes dan Pengukutan Kekuatan Otot Tungkai 

Dalam proses pengukuran kekuatan otot tungkai yang harus diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Unsur yang diukur adalah kekuatan otot tungai 

b. Alat dan perlengkapan 

- Leg dynamometer 

- Alat tulis dan blangko tes 

c. Petugas tes 

- Petugas pengaturan alat dan pengukur: 1 orang 

- Petugas pencatat hasil: 1 orang 
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d. Pelaksanaan tes 

Testee berdiri pada leg dynamometer dengan lutut ditekuk membentuk 

sudut 130 – 140° dan tubuh tegak lurus. Panjang rantai leg 

dynamometer diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan posisi 

berdiri. Tongkat pegang, tarik tongkat pegangan sekuat mungkin 

dengan meluruskan sendi lutut perlahan-lahan. Baca penunjuk angka 

pada alat saat hasil maksimum tercapai. 

 

 

 

 

 

 
Gambar Leg dynamometer 
 

3.   Tes dan Pengukuran Menendang Jarak Jauh 
 

Tes yang dilakukan untuk mengukur hasil tendangan sebagai berikut: 

a. Unsur yang diukur adalah jauhnya tendangan bola 

b. Alat dan perlengkapan tes yang digunakan 

- Bola kaki 

- Peluit 

- Meteran (100 meter) 

- Alat tulis dan blangko 

c. Petugas tes 

- Petugas pengumpul bola : 1 orang 

- Petugas pengukur hasil tendangan: 2 orang 

- Petugas pencatat hasil: 1 orang 
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d. Pelaksanaan tes 

Pelaksanaan tes menendang bola di laksanakan dengan cara bola diam 

pada bidang lapangan sepak bola. Pelaksanaan tes menendang bola ini 

dilakukan dalam 3 kesempatan menggunakan kaki sesuai dengan 

pilihan pemain apakah memakai kaki kanan atau kaki kiri. Adapun 

penghitungan skor dilakukan berdasar pada hasil tendangan yang 

terjauh ( terbaik ) yang di hasilkan saat melakukan tendangan. Hasil 

tendangan yang terjauh dari ketiga tes menendang bola merupakan 

skor yang diperoleh masing-masing testee. 

 

G.  Teknik Analisis Data 
 
 

1.   Uji Validitas dan Reliabilitas Tes 

Suatu alat ukur yang baik haruslah memiliki validitas dan reliabilitas. 

Menurut Ismaryanti (2006 : 14) validitas adalah ukuran yang menyatakan 

ketepatan uji tes (alat ukur) dan memenuhi peryaratan pembuatan tes. 

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas tes dari alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini, khususnya antropometer maka telah dilakukan 

kalibrasi atau tera pada bagian metrologi departemen perdagangan 

Lampung. 

 
2.  Uji hipotesis 

Untuk mengetahui adanya hubungan dari tujuan penelitian ini, maka data 

hasil pengukuran tersebut dikorelasikan dengan menggunakan korelasi 

product-moment. Menurut Arikunto, S (2002 : 245) rumus product-

moment adalah sebagai berikut : 
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Untuk menguji hipotesis antara x1
 dengan y  digunakan statistik melalui 

korelasi product moment dengan rumus : 

yxr
1

= 
  

        222

1

2

1

11



 




yynxxn

yxyxn
 

Keterangan : 

yxr
1

 = Koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

x1  = Skor pada variabel x1  

y = Skor pada variabel y 

 x 1  = Jumlah skor variabel x1  

 y  = Jumlah skor variabel y 


2

1x  = Jumlah dari kuadrat skor variabel x1  

 2y  = Jumlah dari kuadrat skor variabel y 

 

Untuk menguji hipotesis antara x2
 dengan y  digunakan statistik melalui 

korelasi product moment  dengan rumus : 

yxr
2

= 
  

        222

2

2

2

22



 




yynxxn

yxyxn
 

Keterangan : 

xyr  = Koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

x 2  = Skor pada variabel x 2  

y = Skor pada variabel y 

 x 2  = Jumlah skor variabel x 2  

 y  = Jumlah skor variabel y 
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 2

2x  = Jumlah dari kuadrat skor variabel x 2  

 2y  = Jumlah dari kuadrat skor variabel y 

 

Nilai r yang diperoleh dari perhitungan hasil uji coba instrumen tes 

kemudian dikorelasikan dengan nilai r menurut klasifikasi Arikunto, S 

(2002 : 245) berikut : 

Tabel 1. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 
 

Interval Koefisien Korelasi Interprestasi Hubungan 
0,80 – 1,00 Sangat kuat 
0,60 – 0,79 Kuat 
0,40 - 0,59 Cukup kuat 
0,20 – 0,39 Rendah 
0,00 – 0,19 Sangat rendah 

 

Setelah diketahui besar kecilnya xyr  maka taraf signifikasinya dilihat 

dengan : 

t = 
21

2

r

nr




 

Kriteria pengujian hipotesis tolak H 0  jika thitung
 > ttabel

, dan menerima H 0  

jika thitung
 < ttabel

. Untuk dk distribusi t diambil n-2 dengan   = 0,05. 

 Dan untuk mencari besarnya sumbangan (konstribusi) antara variabel X 

dan variabel Y maka menggunakan rumus Koefisien Determinasi sebagai 

berikut : 

KP = r 2  x 100 % 

Keterangan : 

KP  = Nilai koefisien determinasi 

R  = Koefisien korelasi 
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Menurut Riduwan (2005: 144) untuk menguji hipotesis antara X1  dengan 

X 2  digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara X1  dengan 

X 2 , dengan rumus: 

21xxr = 
  

        2

2

2

2

2

1

2

1

2121



 




xxnxxn
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Keterangan : 

21xxr  = Koefisien korelasi antara X1  dengan X 2  

n = Jumlah sampel 

X1  = Skor variabel X1  

X 2  = Skor variabel X 2  

 x 1   = Jumlah skor variabel x1  

 x 2  = Jumlah skor variabel x 2  


2

1x  = Jumlah dari kuadrat skor variabel x1  


2

2x  = Jumlah dari kuadrat skor variabel x 2  

 
Setelah dihitung 

21xxr , selanjutnya dihitung dengan rumus korelasi ganda.  

Analisis korelasi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah 

dilakukan yaitu untuk mengetahui besarnya hubungan variabel bebas (X1  

dan X 2 ) terhadap variabel terikat (Y) baik secara terpisah maupun secara 

bersamaan. Pengujian hipotesis menggunakan rumus Korelasi Ganda 

dengan rumus sebagai berikut : 

yxxR
21

 = 
   

2

2

2121

2

2

2

1

11

..2

xxr

xrxrxrxyrxyrx yy
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Keterangan : 

21xxR  = Koefisien korelasi ganda antara variable X1  dan X 2  secara  

   bersama-sama dengan variabel Y 

yrxi
 = Koefisien korelasi X1  terhadap Y 

yrx2
 = Koefisien korelasi X 2  terhadap Y 

xrxi 2
 = Koefisien korelasi X1  terhadap X 2  

 
Dilanjutkan dengan uji F untuk mencari taraf signifikan antara variabel 

X1 , X 2  dan Y dengan rumus sebagai berikut : 

F =  
1

1
2

2





kn

K

R

R
 

Kriteria pengujian hipotesis tolak H 0  jika F hitung  > F tabel , dan menerima 

H 0  jika F hitung  < F tabel  Dimana distribusi dk pembilang k=2 dk penyebut 

(n-k-1) dengan mengambil taraf uji   = 0,05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


