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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Suatu penelitian sangat diperlukan yang namanya suatu metode untuk 

mempermudah pengerjaan suatu penelitian dalam pengumpulan data. Pemilihan 

metode juga tidak bisa sembarang metode yang akan digunakan, tetapi harus 

sesuai dengan judul, tujuan, dan permasalahan yang akan diteliti. Jadi metode 

yang akan digunakan nantinya dalam sebuah penelitian haruslah relevan dengan 

masalah yang akan diteliti. Pemilihan metode yang tepat akan mempermudah 

langkah untuk memperoleh data, mengolah data, serta nantinya akan mendapatkan 

hasil dari tujuan penelitian yang telah dibuat. Sugiyono (2012:2) mengatakan 

bahwa : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Sebelum kita 

mendapatkan data dan mengetahui hasil dari permasalahan penelitian tersebut 

tentu kita terlebih dahulu harus mengetahui jenis metode apa yang akan 

digunakan nantinya. Terdapat tiga jenis cara penelitian menurut Arikunto dalam 

bukunya yang berjudul Prosedur Penelitian (2010:2) menjelaskan bahwa : "Dari 

tinjauan ini ada 3 (tiga) cara penelitian yang dilakukan, yaitu (1) description 

research atau penelitian deskriptif, (2) operation research (action research) atau 

penelitian tindakan, dan (3) experimen atau eksperimen". 

 Sesuai dengan judul, tujuan, dan masalah yang akan diteliti maka yang 

peneliti mengambil jenis penelitian description research atau penelitian deskriptif. 

Istilah "deskriptif" berasal dari istilah bahasa Inggris to describe yang berarti 

memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, 

peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Pengambilan jenis metode penelitian ini sesuai 

dengan penjelasan tentang penelitian deskriptif yaitu menurut Sugiyono (2012:35) 

yang menyatakan bahwa :  
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 Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang 

berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik 

hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi 

dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada 

sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. 

Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. 

 Metode deskriptif tidak hanya terdapat satu jenis, tetapi mencakup lima 

jenis yaitu penelitian deskriptif murni, penelitian korelasi, penelitian komparasi, 

penelitian penelusuran, dan penelitian evaluasi. Sesuai dengan judul penelitian 

yang peneliti buat, maka dipilihlah metode korelasi yang memiliki arti 

menghubungkan variabel yang satu dengan variabel lainnya. Arikunto (2010:4) 

menjelaskan bahwa :  

 Penelitian korelasi atau penelitian korelasional adalah peneltian yang 

 dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua 

 variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi

 terhadap data yang memang sudah ada. 

 Dapat disimpulkan bahwa metode korelasional adalah suatu jenis 

penelitian yang menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya tanpa 

mengubah data atau variabel yang sudah ada. Penulis berpendapat metode yang 

paling cocok untuk penelitian ini adalah metode penelitian korelasional. 

B. Populasi dan Sampel 

 Di dalam sebuah penelitian pasti memerlukan sumber data yang berfungsi 

sebagai objek penelitian. Sumber data disini berupa populasi dan sampel. 

Sugiyono (2012:80) mengatakan bahwa : "Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya". Sedangkan menurut Arikunto (2010:173) menjelaskan bahwa : 

"Populasi adalah keseluruhan objek penelitian". Populasi dalam penelitian ini 
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adalah siswa ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 1 Bandung yang berjumlah 20 

orang. 

 Dalam memudahkan sebuah penelitian, maka peneliti mengambil sampel 

dari populasi yang telah ada.  Sampel secara umum dikenal dengan sebagian dari 

populasi ataupun wakil dari suatu populasi. Arikunto (2010:174) menyatakan 

bahwa : "Sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti". Dan menurut 

Sugiyono (2012:81) mengatakan bahwa : "Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Di ambilnya suatu sampel 

karena tidak mungkin melakukan penelitian dengan seluruh sampel yang 

tergabung dalam suatu populasi dengan jumlah yang banyak tetapi ada sampel 

yang tidak ataupun kurang mengetahui dan mengerti dengan apa yang nantinya 

dilakukan. Keterbatasan waktu, dana, serta tenaga menjadi pertimbangan lainnya.  

 Karena tidak adanya batasan jumlah sampel yang nantinya akan 

digunakan, maka untuk menentukan suatu sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara 

purposive sampling. Sugiyono (2012:85) menjelaskan bahwa : "Sampling 

Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". 

Pertimbangan disini adalah memilih siswa yang sudah menguasai atau masuk 

dalam kriteria yang nantinya akan di teliti. Arikunto (2010:183) mengatakan 

bahwa : "Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu". Kriteria ataupun ciri-ciri dari sampel yang peneliti ambil adalah sebagai 

berikut : 

 Memiliki teknik dasar passing dan controlling yang baik. 

 Memiliki teknik dasar dribbling yang baik. 

 memiliki teknik dasar shooting yang baik. 

 Serta aktif di kegiatan ekstrakuirkuler futsal. 
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C. Desain Penelitian 

 Dalam suatu penelitian dibutuhkan juga yang namanya suatu desain 

penelitian yang akan menjadi pedoman dalam menyusun langkah-langkah 

penelitian. Nasution (2004:40) menyatakan bahwa : "Desain penelitian merupakan 

suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan 

tujuan penelitian". Adapun langkah-langkah penelitian yang telah disusun adalah 

sebagai berikut : 

1. Menetapkan populasi dan sampel. 

2. Menetapkan desain penelitian yang digunakan penulis. 

3. Pengambilan dan pengumpulan data melalui tes dan pengukuran. 

4. Analisis data. 

5. Menetapkan kesimpulan. 

 Adapun desain penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Bagan 3.1 

Desain Penelitian  

 

Keterangan : 

X Y 
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X : Intellegence Quotient (IQ) 

Y : Teknik Dasar Futsal (Passing, Controlling, Dribbling, Shooting) 

 

 

 

 

 

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi 

Kesimpulan 

 

Pengolahan Data dan 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Pengolahan Data dan 
Analisis Data 

Tes Intellegence Quotient (IQ) Teknik Dasar Futsal (Passing, 

Controlling, Dribbling, Shooting) 

 

Sampel 
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Bagan 3.2 

Langkah-Langkah Penelitian 

 

 

 

 

 

D. Lokasi dan Subjek 

 Lokasi untuk melakukan penelitian adalah di lapangan futsal Secapa AD 

Bandung. Waktu penelitiannya adalah tanggal 19 - 28 Mei 2014. Jadwal 

pelaksanaan tes dan pengukuran yang telah direncanakan menurut variabel-

variabel penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

Variabel Penelitian  :  Intellegence Quotient (IQ) 

 Tes dilakukan pada 

 Hari dan Tanggal : Jumat, 23 Mei 2014 

 Tempat  : Lapangan futsal Secapa AD Bandung 

 Waktu   : 07.00 - Selesai WIB 

Variabel Penelitian  :  Teknik Dasar Futsal (Passing, Controlling,   

     Dribbling, Shooting) 

 Tes dilakukan pada 

 Hari dan Tanggal : Kamis, 22 Mei 2014 

 Tempat  : Lapangan futsal SMA Negeri 20 Bandung 

 Waktu   : 16.00 - Selesai WIB 
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E. Definisi Oprasional 

 Penjelasan definisi istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah 

pengertian antara masing-masing pengertian yang dipakai di dalam penelitian ini. 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Keterampilan 

 Abdullah (1994:3) mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan terampil 

bila ia bergerak secara efisien dan efektif atau bila ia nampak mempunyai 

potensi yang baik untuk melaksanakan suatu gerakan khusus. 

 

 

 

2. Teknik Dasar 

 Yunus (1992:68) mengatakan bahwa teknik dasar adalah cara 

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan 

efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai hasil yang 

optimal. 

3. Futsal 

Murhananto (2006:1) mengatakan bahwa futsal adalah sangat mirip 

dengan sepak bola hanya saja dimainkan oleh lima lawan lima dalam lapangan 

yang lebih kecil, gawang yang lebih kecil dan bola yang lebih kecil serta 

relatif lebih berat. 

4. IQ (Intlelligence Quotient) 

M Dalyono (2004:124) mengatakan bahwa intelegensi adalah kemampuan 

yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu situasi 

atau masalah, yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis seperti : 

abstrak, berpikir mekanis, matematis, memahami, mengingat, berbahasa, dan 

sebagainya. 
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5. Korelasional atau Hubungan 

  Arikunto (2010:4) menjelaskan bahwa penelitian korelasi atau penelitian 

korelasional adalah peneltian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, 

tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Untuk mendapatkan data yang valid, maka diperlukan suatu instrument di 

dalam suatu penelitian. “Instrument adalah alat yang dipergunakan waktu 

penelitian,” (Arikunto, 2002:126). Dengan kata lain instrument berfungsi sebagai 

pendukung dari metode yang sudah ada, sehingga data yang akan diperoleh 

menjadi valid. Oleh karena itu penulis menetapkan alat ukur untuk mengetahui 

keterampilan bermain futsal yang diadopsi dan dimodifikasi dari tes keterampilan 

sepak bola karena memiliki kesamaan  keterampilan berdasarkan buku Nurhasan 

dan Hasanudin, C. D. dengan judul “Tes dan Pengukuran Pendidikan Olahraga”. 

Seperti memodifikasi ukuran gawang untuk tes keterampilan menembak atau 

menendang bola (shooting), tes keterampilan mengoper dan menahan bola 

(passing dan stopping), dan tes keterampilan menggiring bola (dribbling) yang 

sudah ada validitas dan reliabilitasnya. Serta tes IQ (Intellegence Quotient) yang 

berpedoman pada buku “Panduan Lengkap Tes Keceerdasan” karangan Philip 

Carter tahun 2011. 

1. Tes Keterampilan Futsal 

 Tes keterampilan futsal dalam penelitian ini meliputi tes menyepak dan 

menahan bola, menggiring bola, menembak bola. Tes ini diadopsi dan 

dimodifikasi dari tes keterampilan sepakbola dan telah di uji valididas dan 

reliabilitasnya. Menurut hasil pengujiannya diperoleh nilai validitas tes sebesar 

0,97 dan reliabilitas tes sebesar 0,78. dalam penelitian ini meliputi tes menyepak 

dan menahan bola, menggiring bola, menembak bola. Tes ini diadopsi dan 
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dimodifikasi dari tes keterampilan sepakbola dan telah di uji validitas dan 

reliabilitasnya. Berdasarkan hasil pengujiannya diperoleh nilai validitas tes 

sebesar 0,97 dan reliabilitas tes sebesar 0,78 menurut Skripsi Sudiyanto tahun 

2011 yang berjudul “Hubungan Motor Ability dengan penguasaan teknik dasar 

dalam permainan futsal”. 

a. Tes menyepak dan menahan bola (Passing dan Stopping) 

Tujuan : 

Mengukur keterampilan dan gerak kaki dalam menyepak dan menahan bola. 

Alat yang digunakan : 

- Bola 2 buah, kapur 

- Stop watch 

- Bangku Swedia 4 buah (papan ukuran 3m x 60 cm sebanyak 2 buah) 

Petunjuk Pelaksanaan : 

- Testee berdiri dibelakang garis tembak yang berjarak 2 meter dari 

sasaran/papan, boleh dengan posisi kaki kanan siap menendang ataupun 

sebaliknya. 

- Pada aba-aba “Ya”, testee mulai menyepak bola ke sasaran/papan dan 

menahannya kembali dengan kaki dibelakang garis tembak yang akan menyepak 

bola berikutnya yang arahnya berlawanan dengan sepakan pertama. 

- Lakukan kegiatan ini bergantian antara kaki kiri dan kanan selama 30 

detik. 

- Apabila bola ke luar dari daerah sepak, maka testee menggunakan bola 

cadangan yang telah disediakan. 

Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila : 

- Bola ditahan dan disepak di depan garis sepak yang akan menyepak bola. 

- Hanya menahan dan menyepak bola dengan satu kaki saja. 
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          60 cm 

 

   

          2m 

     

  

 

         2m 

 

 

    3m 

 

Gambar 3.3 

Diagram Lapangan Tes Sepak Tahan Bola 

 

Cara menskor : 

Jumlah passing-stopping bola yang sah, selama 30 detik. Hitungan 1 diperoleh 

dari satu kali kegiatan menendang. 

 

 

b. Tes menggiring bola (dribbling) 

Tujuan : 

Mengukur keterampilan, kelincahan, dan kecepatan kaki dalam memainkan bola. 

 Alat yang digunakan : 

- Bola 

- Stop watch 

- 6 buah rintangan (tongkat/lembing/cone) 

- Tiang bendera 

- Kapur 

Petunjuk pelaksanaan : 
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- Pada aba-aba “Siap”, testee berdiri di belakang garis star dengan bola 

dalam penguasaan kakinya. 

- Pada aba-aba “Ya”, testee mulai menggiring bola ke arah kiri melewati 

rintangan pertama dan berikutnya menuju rintangan berikutnya sesuai dengan 

arah panah yang telah ditetapkan sampai ia melewati garis finish. 

- Salah arah dalam menggiring bola, ia harus memperbaikinya tanpa 

menggunakan anggota badan selain kaki dimana melakukan kesalahan dan selama 

itu pula stop watch tetap jalan. 

- Menggiring bola dilakukan ole kaki kanan dan kiri bergantian, atau 

minimal salah satu kaki pernah menyentuh bola satu kali sentuhan. 

Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila : 

- Testee menggiring bola hanya dengan menggunakan satu kaki saja. 

- Testee menggiring bola tidak sesuai dengan arah panah. 

- Testeemenggunakan anggota badan selain kaki pada saat menggiring bola. 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

         

                  2 m 

 

      Q   

         2 m 
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         2 m 

 

 

    FINISH  2 m START 

 

Gambar 3.4 

Diagram Lapangan Tes Menggiring Bola 

 

Cara Menskor : 

Waktu yang ditempuh oleh testee dari aba-aba “Ya” sampai ia melewati garis 

finish. Waktu dicatat sampai sepersepuluh detik. 

c. Tes menembak/ menendang bola ke sasaran (shooting) 

Tujuan : 

Mengukur keterampilan, ketepatan, dan kecepatan gerak kaki dalam menyepak 

bola ke sasaran. 

Alat yang digunakan : 

- Bola 

- Stop watch 

- Gawang 

- Nomor-nomor 

- Tali. 

Petunjuk Pelaksanaan: 

- Testee berdiri di belakang bola yang diletakkan pada sebuah titik berjarak 

10 m di depan gawang/sasaran. 

- Tidak ada aba-aba dari tester. 

- Pada saat kaki testee mulai menendang bola, maka stop watch 

dijalankan dan berhenti saat bola mengenai/kena sasaran. 

- Testee diberi 3 (tiga) kali kesempatan. 

 Dinyatakan gagal bila: 
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- Bola keluar dari daerah sasaran. 

- Menempatkan bola tidak pada jarak 10 m dari sasaran. 

 Cara menskor : 

- Jumlah skor dan waktu yang ditempuh bola pada sasaran dalam tiga kali 

kesempatan 

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

diambil skor terbesar dari kedua sasaran tersebut. 

 

 

 

           3m    

 

 

40cm 

 

 

60cm 

 

 

1m 

 

 

60cm 

 

 

40cm 

 

 

2m 

 

 

 

 

 

10m 

Gambar 3.5 

Diagram Lapangan Tes Menembak Bola ke Sasaran 

 

 

2. Tes IQ (Intelligence Quotient) 

 Tes yang digunakan untuk mengetahui IQ (Intelligence Quotient) siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 1 Kota Bandung 
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adalah tes IQ yang berpedoman pada lembaga yang berwenang untuk mengetes 

atau menguji IQ seseorang berdasarkan validitas dan realibilitas yang telah ada. 

Lembaga tersebut adalah Lembaga Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (LPPB) 

UPI. Dikarenakan tidak bolehnya intstrumen yang digunakan untuk ditampilkan 

di bab 3, dikarenakan suatu hak paten, maka peneliti hanya bisa menampilkan 

hasil dari tes IQ tersebut. 

 

G. Pengolahan dan analisis Data 

 Setelah data terkumpul, maka hal selanjutnya adalah mengolah dan 

menganalisa data. Hal ini berkaitan dengan pengujian validitas dari data yang 

sudah diperoleh yang merujuk pada rumusan masalah dan hipotesis. Dengan 

Metode penelitian kuantitatif non eksperimental secara korelasional. Sugiyono 

(2012:11) menyatakan bahwa : “Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Dengan demikian penulis 

menggunakan uji statistika untuk menguji pembuktian hipotesis. Adapun langkah-

langkah pengolahan data adalah sebagai berikut : 
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1. Menghitung nilai rata-rata setiap variabel, digunakan rumus : 

n

X
X i
  

Keterangan :  

X  = Rala-rata yang dicari/mean  

Σ   = Jumlah dari Xi  

Xi  = Skor mentah  

n    = Jumlah sampel 

 

2. Mencari simpangan baku dari setiap kelompok data atau variabel dengan 

menggunakan rumus : 

1

)( 2






n

XX
S i  

Keterangan:  

S     = Simpangan baku yang dicari  

Xi  = Skor mentah 

X  = Rata-rata dari skor mentah  

n    = Jumlah sampel 

  

Rumus-rumus di atas merupakan langkah awal yang dipergunakan untuk 

pengolahan data hasil tes pada tahap sebenarnya, yang akan dipergunakan 

untuk menyelsaikan pengolahann data untuk memperoleh nilai-nilai yang 

menjadi bahan penelitian yang dilakukan. 

3. Setelah menempuh langkah-langkah tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah mencari T-skor dengan rumus : 

T-skor  = 50 + 10 






 

S

xx
 (Untuk Jarak) 

      = 50 + 10 






 

S

xx
 (Untuk Waktu) 
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Keterangan : 

T- skor = Skor standar yang dicari 

X  = Skor yang diperoleh seseorang 

x   = Nilai rata-rata 

s  = simpangan baku 

 

Rumus-rumus di atas merupakan langkah awal yang dipergunakan untuk 

pengolahan data hasil tes pada tahap sebenarnya, yang akan dipergunakan 

untuk menyelsaikan pengolahann data untuk memperoleh nilai-nilai yang 

menjadi bahan penelitian yang dilakukan. 

4. Menguji normalitas data dari setiap data, untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah 

dengan uji statistika non parametrik yang dikenal dengan "Uji Kolmogorov 

Smirnov.” Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode 

Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, 

namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-

Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov. 

 

Rumus : 

No              xi 

 

            

 

         Ft         Fs   |  Ft-Fs | 

1      

2      

http://1.bp.blogspot.com/-FzozoRqcAU8/TaLJ1m9TkWI/AAAAAAAAABE/ycaHeLCEYEI/s1600/Zi.jpg
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3      

4      

5      

n      

 

Keterangan : 

Xi = angka pada data 

zi = angka baku 

Ft = probabilitas kumulatif normal  

Fs = probabilitas kumulastif empiris 

s = simpangan baku 

Ft
 
= komulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi Zi, dihitung  

 dari luasan kurva mulai dari ujung kiri kurva sampai dengan titik Z.  

 

Nb : data harus diurutkan terlebih dahulu di tabel 

Persyaratan 

a.   Data berskala interval atau ratio (kuantitatif) 

b.   Data tunggal / belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi 

c.   Dapat untuk n besar maupun n kecil. 

 

Signifikansi 

Signifikansi uji, nilai  terbesar | Ft  - Fs  |  dibandingkan dengan nilai tabel 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai | Ft - Fs |   terbesar kurang dari nilai tabel 

Kolmogorov-Smirnov, maka Ho diterima ; H1 ditolak. Jika nilai | Ft  - 

Fs | terbesar lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka Ho 

ditolak ;  H1 diterima. Tabel Kolmogorov-Smirnov  pada lampiran, Tabel 

Harga Quantil Statistik Kolmogorov-Smirnov Distribusi Normal.  
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5. Menghitung koefisien korelasi dengan cara mengkorelasikan data variabel X    

dengan data variabel Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
    

 





2)(22)(2

).)((.

yynn

YXyn
rxy




 

XXX 1  dan YYY 1   

 

 

 

 

Keterangan: 

rxy  = Korelasi yang dicari  

n  = Jumlah sampel 

ΣX = Jumlah X  

ΣY = Jumlah Y 

XY = Jumlah X kali Y 

ΣX
2 

= Jumlah X
2
 

  ΣY
2
 = Jumlah Y2 

 

6. Langkah selanjutnya adalah menguji signifikansi korelasi parsial tersebut.   

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

t = 
21

2

r

nr




 

Keterangan: 

t  = Nilai thitung yang dicari. 

r  = koefisien korelasi variabel 

n = jumlah sampel 

 


