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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang di tempuh untuk memperoleh 

data, menganalisis, dan menyimpulkan hasil penelitian. Penggunaan metode 

dalam pelaksanaan sangat penting, karena dengan menggunakan metode 

penelitian yang tepat, diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Disamping itu penggunaan metode tergantung kepada permasalahan yang di 

bahas. Dengan kata lain, penggunaan suatu metode dalam penelititan dikatakan 

efektif apabila selama pelaksanaan terdapat adanya perubahan yang positif 

menuju tujuan yang diharapkan. 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan masalah dan tujuan yang ingin 

dicapai, yaitu untuk mengetahui bagaimana kesiapan seorang wasit sepakbola 

sesaat sebelum memimpin pertandingan dan bagaimana pengetahuan peraturan 

permainan wasit sepakbola terhadap pengambilan keputusan dalam pertandingan 

sepakbola, dan bagaimana hubungan kesiapan wasit sepakbola dan pemahaman 

peraturan permainan sepakbola terhadap pengambilan keputusan dalam 

pertandingan sepakbola. 

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka untuk 

memperoleh dan menganalisis data diperlukan suatu metode yang tepat. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sesuai yang 

diungkapkan Sugiyono (2009:147) adalah: 

 

Bahwa penelitian deskriptif adalah “penelitian yang digunakan untuk 

menanalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 

Pendapat lain mengenai metode deskriptif dikemukakan oleh Darmadi 

(2011:7) sebagai berikut : 
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Penyelidikan deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk 

memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan suatu subjek penelitian 

pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, dan 

sebagainya. 

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode deskiptif adalah  

metode penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa pada saat 

sekarang yang nampak dalam satu situasi. Data yang diperoleh itu dikumpulkan, 

disusun, dijelaskan dan dianalisis untuk menetapkan kesimpulan. Hal ini 

merupakan cara yang akan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas 

sehingga tujuan penelitian tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Mengenai ciri khusus dari metode deskriptif antara lain dikemukakan oleh 

Surakhmad dalam Rahman (2010:41) sebagai berikut: 

 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang pada masalah-masalah yang aktual 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisa ( karena metode ini sering juga disebut metode analisis). 

 

 

Dalam penelitian deskriptif yang akan penulis lakukan, informasi atau data 

akan diperoleh melalui pemberian instrumen tes, yaitu berupa pemberian angket 

kepada populasi atau sampel. Data yang diperoleh akan disusun dan diolah 

sehingga dapat ditetapkan untuk mencari sebuah kesimpulan untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah ditentukan. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.Lebih jelasnya, Sugiyono 

(2009:215) menjelaskan sebagai berikut : 

 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karaktristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. 
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Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wasit-wasit 

sepakbola yang berstatus wasit C II Jawa Barat yang berada di Pengcab PSSI 

Kota Bandung.Dari jumlah populasi yang dimaksud dalam penelitian ini, 

penulismenggunakan seluruh dari populasi untuk dijadikan sebagai sampel 

penelitian. 

 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua anggota 

populasi yang dijadikan sebagai sample yaitu wasit sepakbola yang berstatus 

wasit C II jawa Barat yang bertugas di INTERN PENGCAB PSSI KOTA 

BANDUNG U-19. Mengenai jumlah sampel yang akan digunakan penulis 

mengacu pada pendapat Sugiono (2010:124) sebagai berikut : 

 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sample bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sample. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain 

sample jenubh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sample. 

 

 Sejalan dengan pendapat tersebut sample yang digunakan adalah semua 

anggota populasi yang berjumlah 12 orang pada kejuaraan INTERN PENGCAB 

PSSI KOTA BANDUNG U-19. Artinya sample di dalam penelitian ini adalah 

semua wasit yang bertugas pada sisa pertandingan kejuaraan ini. 

C. Desain dan Langkah-langkah Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu desain penelitian yang sesuai 

dengan variabel-variabel yang terkandung dalam tujuan dan hipotesis penelitian 

untuk diuji kebenarannya. Mengenai hal ini Nasution dalam Hidral (2009:41) 

mengatakan bahwa : „Desain penelitian merupakan rencana tentang cara 

mengumpulkan dan menganalisis data agae dapat dilaksanakan secara ekonomis 

serta serasi dengan tujuan penelitian.‟ Desain penelitian juga harus sesuai dengan 



35 

 

 
Eric Muhammad Ginanjar, 2013 
Hubungan Kesiapan Psikis Wasit C 2 Jawabarat Dan Pemahaman Peraturan Permainan Dengan 
Pengambilan Keputusan Dalam Pertandingan Sepak Bola 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

judul penelitian yang diajukan sebagai pokok permasalahan. Pada penelitian ini, 

langkah-langkah yang disusun adalah sebagai berikut: 

Rancangan atau desain dalam penelitian ini dapat kita lihat pada bagan di 

halaman berikut nya : 

  

 

 

 

R12y   

  

 

 

Gambar 3.1 

Gambar Desain Penelitian 

Keterangan bagan : 

a. Variabel bebas ke – 1 kesiapan psikis (X1) 

b. Variabel bebas ke – 2 pemahaman peraturan permainan(X2) 

c. Variabel pengambilan keputusan(Y) 

d. Variabel kesiapan dan pemahaman peraturan permainan terhadap 

pengambilan keputusan (R12y) 

 

2. Langkah-langkah penelitian 

Langkah-langkah melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan 
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Pemahaman 

peraturan 

permainan(X2) 

Pengambilan 

keputusan 

(Y) 
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Gambar 3.2.  

 

Gambar 3.2 

Langkah-langkah dalam Melakukan Penelitia 

 

D.  Teknik pengumpulan data 

1. Instrumen penelitian 

Sebagaimana layaknya penelitian, diperlukan data sebagai penunjang 

terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah dengan menggunakan angket dengan kriteria benar dan salah. 

Dalam penilitian ini juga penulis menggunakan angket sebagai alat pengumpul 

data untuk mengukur kesiapan dan pemahaman tentang peraturan permainan 

wasit sepakbola terhadap pengambilan keputusan. 

Penulis menggunakan angket sebagai alat untuk mengumpulkan data 

penelitian ini, karena mempunyai beberapa keuntungan. Mengenai keuntungan ini 

Arikunto (2006:225) menjelaskan sebagai berikut : 

 

(1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti. (2) Dapat dibagikan secara 

serentak ke semua responden. (3) Dapat dijawab oleh responden menurut 

kepercayaan masing-masing, dan menurut waktu senggang responden. (4) 

Dapat dibuat anonym sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu-malu 

POPULASI 

Sampel 

Tes Kesiapan Psikis 

Wasit 

Tes Pemahaman 

Peraturan Permainan 

Tes Pengambilan 

Keputusan di 

Lapangan 

 

Analisis 

Kesimpulan 
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untuk menjawab (5) Dapat dibuat berstandar sehingga bagi semua responden 

dapat diberi pernyataan yang benar-benar sama. 

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis memilih angket sebagai alat 

pengumpul data disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan instrumen mengukur pemahaman peraturan 

permainan, dengan bersifat tertutup. Instrumen mengukur pemahaman peraturan 

permainan yang bersifat tertutup terdiri atas pernyataan dengan sejumlah jawaban 

tertentu yaitu benar atau  salah, sebagai pilihan yang telah terstruktur. Responden 

hanya memilih salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan pendapatnya. 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengukur pemahaman peraturan permainan, 

terlebih dahulu di susun kisi-kisi instrumen mengukur pemahaman peraturan 

permainan dan mengukur kesiapan diri. Adapun langkah-langkah yang penulis 

lakukan dalam menyusun angket adalah sebagai berikut:  

a. Menyusun kisi-kisi angket 

Untuk menjabarkan ruang lingkup masalah yang akan diukur 

secara terperinci dan memudahkan dalam penyusunan angket, maka 

peneliti membuat kisi-kisi angket yang mengacu pada penjelasan berikut. 

1) Slameto (2010:113) menyatakan:  

Kesiapan dalah keseluruhan dari seseorang atau individu yang 

membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara 

tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian pada suatu saat akan 

berpengaruh pada atau kecenderungan untuk memberi respon 

2) Kondisi individu. 

Slameto (2010:113), kondisi individu mencakup setidaknya tiga aspek 

yaitu. 1) kondisi fisik, mental, dan emosional, 2) kebutuhan-kebutuhan, 

motif dan tujuan, 3) keterampilan dan pengetahuan.Ketiga aspek 

tersebut (yang dimiliki seseorang) akan mempengaruhinya dan 

memenuhi/berbuat sesuatu atau jadi kecenderungan untuk berbuat 

sesuatu. Djamarah (2002:35) menyatakan : 
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Kesiapan psikis berkaitan dengan kecerdasan, daya ingat tinggi, 

kebutuhan yang terpuaskan, ada hasrat atau motivasi, dapat 

berkonsentrasi, dan ada perhaitian.  

 

Hal ini dapat mempengaruhi pada kelancaran proses belajar. Begitupun 

sebaliknya jika badan tidak sakit (jauh dari gangguan lesu mengantuk, 

dan sebagainya). Hal ini akan memudahkan untuk belajar karena tidak 

ada gangguan dari kondisi fisiknya. 

Harsono (1988:153) menyatakan, kalau kondisi fisik baik maka : 

 

(1)Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi 

dan kerja jantung. (2) Akan ada peningkatan dalam kekuatan, 

kelentukan, stamina, kecepatan, dan lain-lain komponen kondisi 

fisik. (3) Akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu 

latihan. (5)Akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-

organ tubuh setelah latihan. (6) Akan ada respon yang cepat dari 

organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu respon demikian 

diperlukan. 

 

Dari penjelasan di atas, penulis tuangkan dalam bentuk pertanyaan pada 

sampel penelitian dan hasil dari jawaban pertanyaan tersebut digambarkan dalam 

kisi-kisi.

 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi 

Instrumen Mengukur Kesiapan Wasit 

 

Variabel  Indikator  Sub Indikator No. 

Soal  

+ - 

Kesiapan 

Psikis 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kondisi seseorang atau individu 

a. Psikomotor 

- Fisik 

 

 
 

 

- Keterampilan  

1.    

1. 1. Siap  1 

 

6 

2. Melakukan pemanasan 

3. Latihan 

4. Istirahat teratur 
 

1. 1.  Mengikuti alur bola 

2. 2. Penerapan peraturan 

permainan 

2 

4 

5 

 

23 

25 

3 

8 

9 

 

32 

17 
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b. b. Afektif  

- Mental dan emosional 
 

 

- Kerjasama  

   

1. Percaya diri 7 10 

2. Tekanan  15 12 

 

1. 1.  Saling membantu 

2. 2.  Berdo'a bersama 

 

18 

14 

 

22 

29 

c. Kognitif     

- Pengalaman 

- Perlengkapan /peralatan 

wasit 

 
2 2.  Situasi  

 

1. Sungguh-sungguh 11 13 

1. Peralatan yang komplit 19 24 

2. 2. Memakai peralatan milik 

sendiri 

24 21 

1. Cuaca 26 34 

2. kondisi lapangan 29 31 
 

3. Respon 
1. 1. Terjadi pelanggaran keras 28 30 

2. Ejekan penonton 27 33 
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Format Penilaian Pengambilan Keputusan Wasit Sepakbola 

 

FORM PENILAIAN WASIT 

Nama Kompetisi :  No. PTD : 

Tim A : Tim B :  

Tanggal Kick Off :  

Nama Wasit : Dari :  

Nama Penilai : Dari :  

Tingkat Pertandingan :  Normal  Sulit   Sangat Sulit 

       

 

 

1. Posisioning & Mekanisme Offical 

1. Apakah wasit dalam posisi yang ideal saat tendangangawang, 

tendangan sudut, tendangan bebas langsung yang dekat dengan 

daerah gawang lawan. 

  

  

2. Apakah wasit dalam posisi yang ideal pada saat Freekick di tengah 

lapangan, situasi off-side, selama serangan dan selama serangan balik 

  

  

3. Apakah wasit menjalankan diagonal dasar, koordinasi dengan asisten 

wasit, selalu waspada setiap saat 

  

  

 

2. Kontrol Game 

1. Apakah wasit sering menghentikan pertandingan karena hal-hal kecil 

atau wasit membiarkannya saja 

  

  

2. Apakah keputusan wasit meragukan, terlambat atau tegas dan jelas   

3. Aktif dalam menangani pelanggaran serius, apakah wasit 

membiarkan saja atau wasit menegur lebih dulu kemudian 

menggunakan kartu kuning ? dan ketika pemain diperingatkan atau 

dikeluarkan, apakah diikuti prosedur dengan benar ? dan apakah 

pemain diberitahu dengan tegas tentang tindakan apa yang sedang 

diambil  
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4. Apakah wasit penggunaan advantage, dengan memiliki kemampuan 

untuk mengidentifikasi pelanggaran ringan atau pelanggaran serius 

  

  

 

3. Signal / Isyarat  

1. Apakah wasit menggunakan suara peluit yang keras dan tegas 

dalam pelaksanaan pertandingan  

  

  

   

  

 4. Keberanian, Karakter dan Konsistensi  

1. Apakah wasit cukup tenang dalam menghadapi guncangan dan 

adakah indikasi adanya kekuatan kepribadian untuk mengendalikan 

situasi  

  

  

  

  

  

5. Ketepatan Pengambilan Keputusan  

1. Apakah wasit mampu membedakan hand-ball yang disengaja 

dengan bola yang secara tidak sengaja menyentuh tangan atau 

lengan 

  

  

  

2. Apakah wasit mampu mengidentifikasi dengan benar pelaku 

pelanggaran ketika seorang pemain menghalangi sehingga pemain 

lain terdorong dengan punggungnya 

  

  

3. Apakah wasit membiarkan “sliding tackle”yang baik ketika pemain 

yang jatuh badannya terjengkang dan wasit tidak menghukum 

penyerang yang secara sengaja meluncur untuk mendapatkan bola 

dari lawan. 

  

  

  

  

Penilaian :   

4 Kurang Sekali 5 Kurang 6 Cukup 7 Baik  

8 Baik Sekali 9 – 10 Excelent     

Nilai 
………

…. 
= 
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12  

  

 Penilai Wasit 

  

  

 Nama Lengkap 

 

Indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam bentuk kisi-kisi tersebut 

selanjutnya dijadikan menjadi butir-butir pernyataan atau soal angket tersebut. 

Sedangkan penilaian dari alternaitif jawaban yang tersedia, penulis menggunakan 

skala sikap, yaitu skala Likert untuk angket kesiapan dan skala Guttman untuk 

angket pemahaman peraturan permainan sedangkan untuk format penilaian 

pengambilan keputusan wasit sepakbola langsung dari pengawas pertandingan 

atau inspektur wasit dengan form dari pssi, mengenai hal ini Sugiyono (2008:139) 

mengatakan: 

 

Skala Guttman digunkan  dalam penelitian bila peneliti ingin mendapatkan 

jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang di tanyakan. Skala 

dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas yaiu “ya-tidak”; “benar-

salah”; “pernah-tidak pernah”; “ positif-negatif” dan lain-lain 

 

Contoh angket menggunakan skala guttman: 

 

No Pernyataan Ya tidak 

1. Bola diluar permainan jika sebagian bola melewati garis 

samping atau garis gawang, baik menggelinding atau 

melayang 

 

  

 

Selanjutnya Sugiono (2009:93) menjelaskan: 

 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 
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selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

 

Selanjutnya Sudjana (2001:107) mengungkapkan:  

 

Skala Likert dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh 

responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolak, melalui rentangan 

nilai tertentu.”.Dalam sekala Likert, item pertanyaan yang digunakan adalah 

pertanyaan yang secara pasti baik atau buruknya.Dalam skala ini tidak 

dimasukan hal-hal yang dianggap ragu. Skor responden dijumlahkan dan 

jumlah ini merupakan total skor, dan total skor inilah yang ditafsirkan 

sebagai posisi responden dalam skala Likert. Skala Likert menggunakan 

ukuran ordinal, karenanya, hanya dapat membuat rangking, tetapi tidak 

dapat diketahui berapa kali satu responden lebih baik atau lebih buruk dari 

responden lainnya dalam skala. 

 

 

Berdasarkan uraian tentang alternatif jawaban dalam angket, penulis 

menetapkan kategori penyekoran sebagai berikut : Kategori untuk setiap butir 

pernyataan positif, yaitu Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, Ragu-ragu = 3, Tidak 

Setuju = 2, Sangat Tidak Setuju = 1. Kategori untuk setiap pernyataan negatif, 

yaitu Sangat Setuju = 1, Setuju = 2, Ragu-ragu = 3, Tidak Setuju = 4, Sangat 

Tidak Setuju = 5.Kategori penyekoran dalam tabel 3.3.dan 3.4. 

 

Tabel 3.2 

Skor untuk poin positif 

Jawaban Skor 

SS (Sangat Setuju ) 5 

S ( Setuju) 4 

R (Ragu) 3 

TS (Tidak Setuju) 2 

STS (sangat tidak setuju) 1 

Tabel 3.3 

Skor untuk poin negatif 

Jawaban Skor 
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SS (Sangat Setuju ) 1 

S ( Setuju) 2 

R (Ragu) 3 

TS (Tidak Setuju) 4 

STS (Sangat Tidak Setuju) 5 

 

Butir-butir soal atau pernyataan yang diberikan penulis kepada responden 

berjumlah 40 soal  pernyataan untuk tes kesiapan, dan 79 butir soal atau 

pernyataan untuk tes penerapan peraturan permainan.Butir soal atau pernyataan-

pernyataan tersebut tidak terlepas dari inti permasalahan yang ingin dipecahakan, 

yaitu kesiapan wasit dan pemahaman peraturan permainan sepakbola. 

1. Uji coba angket 

Angket yang telah disusun harus diujicobakan untuk mengukur tingkat 

validitas dan reliabilitas dari setiap butir pernyataan-pernyataan. Dari uji coba 

angket akan diperoleh sebuah angket yang memenuhi syarat dan dapat digunakan 

sebagai pengumpul data dalam penelitian ini. Uji coba instrument tersebut 

bertujuan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu tes berupa angket dan 

apakah tes berupa angket tersebut cocok atau tidaknya digunakan dalam penelitian 

tentang hubungan antara kesiapan wasit dan pemahaman peraturan permainan 

terhadap pengambilan keputusan dalam pertandingan sepakbola. Adapun tujuan 

uji coba angket menurut arikunto (2006:166) adalah sebagai berikut: 

 

(1) Untuk mengetahui tingkat kepahaman instrument, apakah responden 

tidak menemukan kesulitan dalam menangkap maksud penelitian. (2) 

Untuk mengetahui teknik yang paling epektif. (3) Untuk 

memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh responden dalam 

mengisi angket. (4) Untuk mengetahui apakah butir-butir yang 

tertera dalam angket sudah memadai dan cocok dengan keadaan di 

lapangan. 

 

Untuk itu uji coba angket ini dilaksanakan pada saat sesudah latihan wasit di 

Sabuga, lodaya pada bulan juni 2013. Angket resebut diberikan kepada para 
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sampel penelitian sebanyak 12 orang. Sebelum para sampel mengisi angket 

tersebut, penulis memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisiannya. 

2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Untuk memperoleh kesahihan dan keterandalan dari tiap butir soal, uji 

validitas instrumen yang digunakan adalah uji validitas internal butir dengan 

mengkorelasikan antara skor tiap butir soal yang didapat dengan skor total 

responden. 

3. Pengujian validitas instrumen 

Berikut langkah-langkah pengolahan data untuk menentukan validitas 

angket adalah: 

a. Memberikan skor pada masing-masing butir pernyataan sesuai dengan 

jawaban responden. 

b. Merangking skor yang diperoleh masing-masing responden. 

c. Mencari skor rata-rata (


X ) dari tiap-tiap butir pertanyaan tiap kelompok, 

baik dari kelompok atas atau bawah. Dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

n

x
X




 

Keterangan : 

 

X  =  Skor rata-rata yang dicari 

X =  Skor 

  = “sigma” berarti jumlah 

n =  Jumlah sampel 

 

d. Mencari simpangan baku tiap butir soal kelompok atas dan kelompok 

bawah. Menggunakan rumus sebagai berikut: 

S = 
1

2















n

XX

 

Keterangan : 

S =  Simpangan baku  
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X
 

=  skor  



X  
=  Nilai rata-rata 

n =  Jumlah sampel 

 

Tabel 3.4.Hasil Uji Validitas Instrumen Kesiapan Psikis Wasit 

No 

soal  

T 

hitung 

T 

table 

keterangan No 

soal 

T 

hitung 

T 

tabel 

Keterangan  

1 1,29 0,6 Valid 21 1,2 0,6 valid 
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2 1,99 0,6 Valid 22 0,6 0,6 tidak valid 

3 1,13 0,6 Valid 23 1 0,6 valid 

4 1,4 0,6 Valid 24 1,3 0,6 valid 

5 2,1 0,6 Valid 25 1,7 0,6 valid 

6 1,2 0,6 Valid 26 1,1 0,6 valid 

7 1,2 0,6 Valid 27 2,5 0,6 valid 

8 0,7 0,6 Valid 28 1,7 0,6 valid 

9 1,6 0,6 Valid 29 -1,6 0,6 tidak valid 

10 1,9 0,6 Valid 30 2,3 0,6 valid 

11 2,1 0,6 Valid 31` 1,05 0,6 valid 

12 0,1 0,6 tidak valid 32 1,8 0,6 valid 

13 0,4 0,6 tidak valid 33 1 0,6 valid 

14 2,3 0,6 Valid 34 1 0,6 valid 

15 1,51 0,6 Valid 35 0,3 0,6 tidak valid 

16 0 0,6 tidak valid 36 1,2 0,6 valid 

17 1 0,6 Valid 37 1 0,6 valid 

18 2,1 0,6 Valid 38 1,8 0,6 valid 

19 1,4 0,6 Valid 39 1,2 0,6 valid 

20 2,2 0,6 Valid 40 1,9 0,6 valid 
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4. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Berikut langkah-langkah pengolahan data untuk menentukan reliabilitas 

angket tersebut adalah: 

a. Membagi butir pernyataan valid menjadi dua bagian pernyataan yang 

bernomor ganjil dan bernomor genap. 

b. Skor dari butir pernyataan yang bernomor ganjil dikelompokkan menjadi 

variabel x dan skor dari butir-butir pernyataan yang bernomor genap menjadi 

variabel y. 

c. Mengkorelasikan antara skor butir-butir pernyataan valid yang bernomor 

ganjil dengan butir-butir pernyataan yang bernomor genap dengan 

menggunakan rumus korelasi Person Product Moment sebagai berikut: 

rxy  =               YXXYn  

 

 

Keterangan: 

rxy=  Koefisien korelasi yang dicari 

XY=  Jumlah perkalian skor x dan y 

X =  Jumlah skor x 

Y=  Jumlah skor y 

n  =  Jumlah banyaknya pasangan X dan Y 

 

d. Mencari reliabilitas seluruh perangkat butir dengan menggunakan rumus 

Spearman Brown dengan rumus sebagai berikut: 

r ii = 
xy

xy

r

r

1

.2
 

Keterangan : 

r ii   =  Koefisien yang dicari 

2.rxy  =  Dua kali koefisien korelasi 

1 + rxy  =  Satu tambah koefisien korelasi 

 

     2222   YYnXXn
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Setelah didapat nilai koefisien yang dicari lalu dilakukan pengujian 

signifikansi koefisien korelasi yang disesuaikan dengan tabel interpretasi 

koefisien korelasi. 

Dari hasil penghitungan teknik Korelasi Pearson Product Moment 

dimasukkan ke dalam rumus spearman brown, kemudian untuk menentukan nilai 

thitung, nilai seluruh item tes yang dihasilkan dimasukkan ke dalam rumus yang 

dikembangkan oleh Sudjana (2001). Dari hasil penghitungan tersebut diperoleh rxy 

untuk angket tentang kesiapansebesar 0,998 dan rii sebesar 0,999, sedangkan r-

tabel  product moment untuk n=12 dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 0.576. 

dengan demikian rii instrumen kesiapanlebih besar dari r-tabel atau dapat 

dipercaya. 

E. Pelaksanaan Penelitian  

Untuk memperoleh data yang diharapkan sesuai dengan permasalahan 

penelitian, maka waktu yang dilaksanakan untuk kegiatan penelitian ini selama 

hari yaitu dari tanggal 4-8 juli 2013, waktu tersebut dianggap cukup dan tepat oleh 

penulis, karena selain mempertimbangkan faktor-faktor non teknis seperti: terjadi 

bencana alam, rusaknya kamera, dan kejadian-kejadian lainya. Sedangkan tempat 

yang dipilih oleh penulis untuk mengadakan penelitian tersebut adalah di 

STADION PERSIB Bandung.  

F. Prosedur Penelitian  

Data masing-masing variabel yang diperoleh melalui proses pengukuran, 

merupakan nilai yang masih mentah. Untuk mengetahui adanya hubungan yang 

signifikan antara kesiapan wasit dan pemahaman peraturan permainan terhadap 

pengambilan keputusan pada pertandingan sepakbola, maka harus melalui proses 

penghitungan secara statistik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengolahan data hasil penelitian tersebut sebagai berikut : 

1. Menghitung koefisien korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan variabel 

kesiapan wasit, pemahaman peraturan permainan dengan pengambilan 

keputusan. Penghitungan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 
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program SPSS for Window. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebelum dilakukan analisis korelasi product moment maka dilakukan 

uji asumsi normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-

Smimov, dengan langkah :  

 Aktifkan SPSS for Window 

 Pada halaman SPSS data editor klik Variabel View. Kemudian 

ketik inisial kedua variabel pada kolom name dan nama variabel 

pada kolom Label, serta Scale pada kolom Measure.  

 Klik Data View, kemudian masukan data sesuai dengan 

variabelnya. 

 Klik Analyze  Descriptive Statistics  Explore. Kemudian 

pindahkan kedua variabel ke kotak Dependent List. Klik Plots dan 

pilih Normality Plots With Tests. Klik continue dan kemudian klik 

OK. 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

Jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi  normal. 

b. Setelah data berdistribusi normal, data akan disetarakan dikarenakan 

satuan ukuran data tersebut berbeda dengan cara T-skor. T-skor adalah 

menyetarakan dari beberapa jenis skor yang berbeda satuan ukurannya 

atau berbeda bobot skornya, menjadi skor baku atau skor standar. Cara 

menghitungya yaitu digunakan pendekatan statistika dengan rumus : 

T-skor = 50 + 10 (  
   



X

 
 ) 

Arti unsur-unsur tersebut adalah : 

T-skor  = skor standar yang dicari 

X  = skor yang diperoleh seseorang / peristiwa 


X    = nilai rata-rata 

S  = simpangan baku 
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c. Setelah data berdistribusi normal dan disetarakan, untuk menjawab 

permasalahan penelitian nomor satu dan dua maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji korelasi dengan teknik korelasi bivariate Product 

moment. Apabila data tidak berdistribusi normal maka uji korelasi yang 

dilakukan adalah dengan teknik Rank Spearman atau Kendall atau 

dengan langkah sebagai berikut : buka data variabel yang akan 

dikorelasikan, kemudian klik Analyze  Correlate  Bivariate  

setelah terbuka kotak dialog Bivariate Crrelations pindahkan kedua 

variabel yang akan dikorelasikan kemudian, lalu centang Pearson 

(apabila data berdistribusi normal) atau centang Spearman / Kendall tau 

(apabila data tidak berdistribusi normal)  klik OK. 

Dari hasil analisis korelasi akan didapatkan koefisien korelasi 

yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dan arah 

hubungan, sedangkan signifikansi untuk mengetahui apakah hubungan 

yang terjadi berarti atau tidak.  

d. Kemudian untuk menjawab permasalahan penelitian nomor tiga tentang 

hubungan kesiapan wasit, pemahaman peraturan permainan dengan 

pengambilan keputusan dilakukan uji korelasi partial product moment 

dengan langkah sebagai berikut : buka data variabel yang akan 

dikorelasikan, kemudian klik Analyze  Correlate  Partial  setelah 

terbuka kotak dialog Bivariate Crrelations pindahkan variabel kesiapan 

wasit dengan pemahaman peraturan permainan ke dalam kotak 

variablesdan pengambilan keputusan ke dalam kotak controlling for, 

lalu centang Pearson (apabila data berdistribusi normal) atau centang 

Spearman / Kendall tau (apabila data tidak berdistribusi normal)  klik 

OK. 

Dari hasil analisis korelasi akan didapatkan koefisien korelasi yang 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dan arah hubungan, sedangkan 

signifikansi untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi berarti atau tidak.  

Untuk mengetahui keeratan hubungan maka dapat dilihat pada besarnya 

koefisien korelasi dengan pedoman sebagai berikut : 
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Tabel 3.5 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

(Sumber : Sugiyono, 2009:184) 

 

e. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari setiap variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka dihitung koefisien determinan dengan 

rumus sebagai berikut : 

Kd = r
2
 x 100% 

Keterangan : 

Kd : Persentase kontribusi variabel (koefisien determinasi) 

r
2
 : Kuadrat dari koefisien korelasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien Korelasi Kriteria 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 


