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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 
Metode adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu 

hasil. Sedangkan metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen. 

 
Penelitian eksperimen yang sederhana menurut Sudjana, N (1989:19) 

mengandung tiga ciri pokok, yakni: 

1. Adanya variabel bebas yang dimanipulasikan. 

2. Adanya pengendalian/pengontrolan semua variabel lain kecuali variabel 

bebas. 

3. Adanya pengamatan/pengukuran terhadap variabel terikat sebagai efek 

variabel bebas. 

 
B. Variabel penelitian 

 
Variabel penelitian adalah ciri atau karakteristik dari individu, objek, peristiwa 

yang nilainya bisa berubah-ubah. Sudjana, N (1989:10). 
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Adapun variabel yang diteliti adalah: 

1. Variabel bebas (x) yaitu latihan koordinasi. 

2. Variabel terikat (y) yaitu kemampuan menggiring bola. 

 
C. Definisi Operasional Variabel 

 
1. Latihan koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkaikan 

beberapa unsur gerak menjadi satu gerakan selaras dengan tujuannya. 

2. Latihan yang dimaksud adalah setelah siswa mendapatkan metode latihan 

koordinasi maka siswa akan mengalami perubahan keterampilan 

menggiring bola pada dirinya. 

 

D. Rancangan Penelitian 

 
Rancangan penelitian ini adalah gambaran dari seluruh pemikiran dan 

kegiatan yang dilakukan dalam penelitian. Rancangan penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen komparatif. 

Rancangan penelitian yang digunakan “Pre-test dan Post-test Design. 

Gambaran metode eksperimen komparatif sebagai berikut :  

                   KE 1          Treatment           Posttest 

           R         Pretest     OP               

       KE 2                                        Posttest 

Keterangan : 

R  = Random 
Pretest  = Tes awal keterampilan menggiring bola 
OP  = Ordinal Pairing  
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KE 1 = Kelompok 1 ( Eksperimen ) 
KE 2  = Kelompok 2 ( Kontrol ) 
Treatment        = Latihan Latihan koordinasi 
Posttest = Tes akhir keterampilan menggiring bola. 
 
 
Pembagian kelompok eksperimen didasarkan prestasi keterampilan 

menggiring bola pada tes awal dirangking, kemudian subyek yang 

memiliki kemampuan setara dipasang-pasangkan ke dalam kelompok 1 

dan kelompok 2. Dengan demikian kedua kelompok tersebut sebelum 

diberi perlakuan mempunyai kemampuan yang sama. Apabila pada 

akhirnya terdapat perbedaan, maka hal ini disebabkan oleh pengaruh 

perlakuan yang diberikan.  

 
E. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi 

 
Menurut Suharsimi Arikunto (1997 : 108) Populasi adalah keseluruhan 

dari subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun ajaran 

2009-2010 yang berjumlah 24 siswa putra.  

 
2. Sampel 

 
Menurut Suharsimi Arikunto (1997 : 108) Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semuanya. Sebaliknya jika jumlah subyeknya besar dapat 

diambil antara 10-15%. Kegiatan ekstrakurikuler sepakbola berjumlah 24 
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siswa putra yang terdiri dari kelas X dan kelas XI SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung, dengan satu kelompok penelitian dan diambil dari keseluruhan  

siswa yang mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler sepakbola yang berjumlah 

24 siswa putera.  (total sampling) 

 
F. Tempat, Waktu penelitian dan peralatan 

 
1. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. 

2. Waktu 

Kegiatan Ekstrakurikuler sepakbola ini dilaksanakan tiap hari Senin, Rabu 

dan Jumat pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. 

Waktu penelitian ini adalah dari tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan 4 

Agustus 2010. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan dari tes 

awal sampai dengan tes akhir. 

       
a. Tes awal  

Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2010 pukul 16.00 sampai 

dengan selesai dengan jumlah siswa yang tes sebanyak 24 siswa 

dengan menggunakan tes menggiring bola. 

 
b. Latihan/treatment 

Sebelum melakukan latihan, diberikan pemanasan (warmming-up) 

terlebih dahulu yang bertujuan untuk menyiapkan kodisi fisik siswa. 
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Selesai perlakuan juga diberikan pendinginan (cooling-down) yang 

bertujuan untuk mempercepat proses pulih asal. 

Perlakuan yang diberikan adalah latihan koordinasi yaitu senam 

koordinasi, lari bolak-balik/shuttle-run, lari belak-belok/zig-zag run, 

dan latihan koordinasi dengan rintangan.  

 
c. Tes akhir 

Tes akhir dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 dengan 

tes menggiring bola model Nurhasan (2001:3.16) sebanyak 24 siswa 

yang mengikuti tes. 

 
3. Peralatan 

(1) Lapangan, (2) Bola, (3) Peluit, (4) Stopwatch, (5) Alat tulis, (6) 10 

buah rintangan/cones. 

     
G. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menggiring bola. 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur keterampilan menggiring bola 

dengan kaki secara cepat disertai perubahan arah. 

Validitas tes 0,725 diperoleh dari korelasi hasil tes dengan rangking pemain, 

sedangkan reliabelitasnya 0,8347 diperoleh dari korelasi hasil tes parohan 

yang kemudian diramalkan dengan menggunakan rumus Spearman-Brown 

dari suatu sampel sebanyak 24 siswa. 
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 Adapun alat yang digunakan: 

1. Bola 

2. Stopwatch 

3. 6 buah rintangan 

4. Kapur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Skema lapangan tes menggiring bola 
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Petunjuk Pelaksanaan Tes Menggiring Bola : 

1. Permulaan menggiring bola tanpa aba- aba. 

2. Pada saat bola menyentuh garis start yang terdapat pada rintangan 1, 

stopwatch dihidupkan. 

3. Selanjutnya siswa menggiring bola sesuai dengan arah panah. 

4. Pada rintangan ke 3, bola diharuskan lewat sebelah kiri rintangan dan 

pemain harus lewat sebelah kanan rintangan. Selanjutnya mengikuti arah 

panah. 

5. Pada rintangan 4, bola harus dilewatkan sebelah kiri rintangan. 

Selanjutnya mengikuti arah panah sampai bola tersebut telah melewati 

garis finish. 

6. Garis finish terletak pada rintangan terakhir. Bersamaan dengan itu 

stopwatch dimatikan. 

 
H. Teknik Analisis Data 

 
1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data penelitian yang 

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Ridwan 

(2005:121) ≤meggunakan uji liliefors. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Pengamatan X1, X2, ….., dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ….., ZN 

dengan menggunakan rumus Zi =     (x dan S masing-masing 

merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel) 
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b. Untuk tiap bilangan baku ini akan menggunakan daftar distribusi 

normal baku, kemudian dihitung peluang F(Zi) = P(Z< Zi). 

c. Selanjutnya dihitung proporsi X1, X2,….Xn ≤ Zi. Jika proporsi ini 

dinyatakan oleh S (Zi), maka S (Zi) =  

n

 Z yang  Z Z ZBanyaknya in21 
 

d. Menghitung selisih F(Zi) - S(Zi) kemudian harga mutlaknya 

ditentukan. 

e. Ambil harga paling besar diantaranya harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Sebutlah harga tersebut Lo. 

 
Setelah diperoleh harga L hitung maka nilai hasil perhitungan tersebut 

dibandingkan dengan nilai kritis L untuk Liliefors dengan taraf signifikasi 

0,05, kriteria penguji adalah jika L hitung < L tabel, maka variable tersebut 

berdistribusi normal, namun jika L hitung > L tabel maka variable tersebut 

berdistribusi tidak normal. 

 
2. Uji Homogenitas 

Menurut Sudjana (2002:250) uji homogenitas dilakukan untuk 

memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian 

yang sama atau tidak. Rumus sebagai berikut: 











terkecilVarian

besarVarian ter
  F  
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Kriteria penguji adalah jika Fhitung < Ftabel maka data tersebut mempunyai 

data yang homogen. Tetapi jika Fhitung > Ftabel maka data tersebut 

mempunyai variasi yang tidak homogen. 

 
3. Uji t 

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya 

varians antar kedua kelompok sample maka analisis yang digunakan dapat 

di kemukan beberapa alternatif : 

a. Data berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai varians 

yang homogen (  21     ) maka uji t- tes yang dipergunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian seperti yang dikemukakan oleh Sudjana 

(1992) sebagai berikut : 

t hitung = 
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nn
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Keterangan : 

X  : Rerata kelompok eksperimen A 

X  : Rerata kelompok eksperimen B 

1S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen A 

2S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen B 

1n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen  A 

2n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen B  

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

berdistribusi   normal (   ) kedua kelompok sampel yang 
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mempunyai varians yang homogen atau tidak homogen maka rumus 

yang digunakan menurut Sudjana (1992 : 241) :  

 

t hitung =  
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Keterangan 

X  : Rerata kelompok eksperimen A 

X  : Rerata kelompok eksperimen B  

1S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen A 

2S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen B 

1n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen A 

2n  : 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 :  

 
 

 

 
 

 

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 
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terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan 

kelompok eksperimen B. 

 
4. Uji Pengaruh 

Menurut Sudjana ( 2005 : 242 ) untuk mengetahui pengaruh maka 

digunakan rumus uji pengaruh sebagai berikut : 

thitung = 
nSb

B
 

Keterangan : 

B  = selisih rata – rata pre tes dan post tes kelompok eksperimen A atau 

kelompok eksperimen B  

Sb = Standar Deviasi dari kelompok selisih antara post tes dan pre tes 

n = akar dari jumlah sample kelompok eksperimen 

 
5. Uji Hipotesis  

Menurut Sudjana ( 2005 : 245 ) untuk pengujian hipotesis menggunakan 

rumus :  

� =
��

��/√�
  

Dan terima Ho jika –t1 – ½ � < t < t1 – ½ � di dapat dari daftar distribusi t 

dengan peluang (1 – ½ �) dan dk = (n – 1). Dalam hal lainnya Ho ditolak. 

 

 

 

 

 


