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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan sebuah 

penelitian. Penggunaan Metode dalam pelaksanaan penelitian adalah hal yang 

sangat penting. Sebab dengan menggunakan metode penelitian yang tepat 

diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Mengenai bentuk dan jenis metode yang digunakan dalam sebuah 

penelitian ini biasanya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

sebuah penelitian tersebut. Disamping itu, penggunaan metode tergantung kepada 

permasalahan yang akan dibahas, dengan kata lain pengunaan suatu metode harus 

dilihat dari efektivitas, evisennya, dan relevansinya metode tersebut. Suatu metode 

dikatakan efektif apabila selama pelaksanaan dapat terlihat dan perubahan positif 

menuju tujuan yang diharapkan. Terdapat beberapa metode yang sering digunakan 

untuk memecahkan permasalahan, seperti metode historis, metode deskriptif, dan 

metode ekperimen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

ekperimen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. 

Metode yang digunakan berdasarkan bersifat penelitian yang akan diteliti 

yaitu menguji cobakan sesuatu untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang akan diteliti. Mengenai metode eksperimen 

Arikunto (2002, hlm.3) mengatakan bahwa : “Eksperimen adalah suatu cara untuk 

mencari hubungan anatara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor yang bisa mengganggu. 

Metode eksperimen bertujuan untuk meneliti suatu masalah sehingga 

didapat suatu hasil. Pada penelitian dengan menggunakan metode eksperimen, 

harus diadakan kegiatan percobaan dengan perlakuanatau treatment untuk 

mengetahui hasil dari pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Disamping itu 

penulis ingin mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 
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diselidiki atau diamati yaitu: Pengaruh Penerapan Media Audio Visual Terhadap 

Keterampilan Dasar Passing, Dribbling dan Shooting dalam Pembelajaran Futsal. 

B. Desain Penelitian 

Sesuai dengan sifat masalah yang diteliti, maka penelitian ini 

menggunakan metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen mempunyai 

berbagai macam design, penggunaan design tersebut disesuikan dengan aspek 

penelitian peserta pokok masalah yang ingin diungkapkan. Atas dasar tersebut 

peneliti menggunakan pre test, post tes design sebagai design penelitian: 

Pretest-Posttest Control Group Design 

 

 

Gambar 3. 1 

Design Penelitian. 

Keterangan : 

R : Kelompok Eksperiment dan kontrol diambil secara random 

O1  : Pretest kelompok yang diberi treatment media audio visual 

O2 : Posttest kelompok yang diberi treatment media audio visual 

O3 : Pretest kelompok kontrol 

O4 : Posttest kelompok kontrol 

X : Treatment media audio visual 
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 Untuk memberikan gambaran mengenai langkah penelitian yang dilakukan 

maka dilakukan penelitian sebagai rencana kerja. Dengan adanya gambaran 

langkah penelitian maka akan mempermudah kita untuk memulai langkah dari 

sebuah penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 

Langkah-langkah Penelitian. 

 

Populasi 

Sampel 

Tes Awal Keterampilan 
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(Kelompok Eksperimen) 

Tretment/Perlakuan tanpa 

menggunakan Media Audio Visual 

(Kelompok Kontrol) 

Tes Akhir Keterampilan 

Analisis data 

Keterampilan 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pribadi Bilingual Boarding School Bandung 

siswa kelas VII yang tergabung dalam ektrakurikuler futsal. Dengan jumlah siswa 

sebagai sampel sebanyak 20 orang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 mei 2016 dan selesai pada 10 

juni 2016 selama empat minggu dengan eksperimen dilakukan dalam 10 kali 

pertemuan. Mengenai jangka waktu lamanya latihan menurut Kosasih (1995, hlm. 

28) mengatakan bahwa : “Latihan tiga kali dalam setiap minggu agar tidak terjadi 

kelelahan yang kronis”. Adapun latihan yang diperlukan selama empat minggu. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Untuk memperoleh data suatu penelitian diperlukan sumber data, pada 

umumnya sumber data dalam penelitian disebut populasi atau sampel penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII yang bergabung dalam 

ekstrakurikuler futsal di Pribadi Bilingual Boarding School Bandung. 

Pengertian populasi dikemukakan oleh Margono (1996, hlm.118) sebagai 

berikut bahwa: Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita perlukan. Maksud dari peryataan ini adalah 

bahwa setiap populasi akan berhubungan dengan data bukan manusianya. Jika 

setiap manusia memberikan suatu data, maka terkumpul suatu data yang memiliki 

ukuran serta banyak populasi akan sama dengan banyaknya manusia. 

Dengan pengambilan data dari suatu populasi dapat dilakukan dengan cara 

mengambil sebagian data dari jumlah populasi yang ada. Bagian dari populasi 

tersebut biasa disebut dengan istilah sampel. Arikunto (1996, hlm. 117) 

menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang 

ada dan sedang diteliti. 

Menyimak dari uraian di atas, pada dasarnya populasi adalah keseluruhan 

jumlah sumber data yang hendak dipelajari atau dikenal dengan penelitian. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili populasi. Dengan 

demikian maka jelas berkaitan antara populasi dan sampel dalam suatu penelitian . 
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Sebelumnya telah diuraikan dalam pembahasan penelitian bahwa populasi 

yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII yang tergabung dalam 

ektrakurikuller futsal di Pribadi Bilingual Boarding School Bandung. Alasan 

penulis mengadakan penelitian di sekolah tersebut karena dengan pertimbangan  

kurangnya prestasi tim futsal SMP pribadi bilingual school yang disebabkan 

masih sangat terbatasnya kemampuan dalam penguasaan keterampilan dasar. 

Alasan kedua, karena pada masa usia tersebut merupakan usia yang sangat 

produktif dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja, hal ini sangat 

berpengaruh pada hasil eksperimen. 

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah purposive 

sampel, sampel dilakukan bertujuan dengan cara mengambil subjek bukan 

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

pertimbangan tertentu yaitu siswa yang mengikuti ektrakurikuler Futsal. Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa Pribadi Bilingual Boarding 

School Bandung adapun sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang siswa. 

Tujuan penelitian menggunakan purposive sampel karena berdasarkan 

kriteria dari peneliti, yaitu siswa kelas VII yang mengikuti ektrakurikuler futsal 

yang diambil secara random. Sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar 

dan jauh. 

E. Instrumen Penelitian 

A. Mengumpan (passing) dan Menahan Bola (stopping) 

Dari hasil uji coba terhadap 20 orang siswa tes passing dan stopping ini 

telah teruji validitas dengan nilai 0,541 dan reliabilitas 0,764 pada 

penelitian pendahuluan mengenai keterampilan tehnik dasar futsal. 

- Tujuan : mengukur teterampilan dan gerak kaki dalam menyepak dan 

menahan bola 

- Alat : Bola, Stopwatch, Bangku dan Kapur 

- Petunjuk pelaksanaan : 

Testee berditi di belakang garis tembak yang berjarak 2 meter dari 

sasaran / papan, boleh dengan posisi kaki kanan siap menendang atau 
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sebaliknya. Pada aba-aba “Ya”, testee mulai meyepak bola kesasaran / 

papan dan menahan kembali dengan kaki di belakang garis tembak 

kaki yang akan menyepak bola berikutnya yang arahnya berlawanan 

dengan sepakan pertama. Lakukan kegiatan ini bergantian antara kaki 

kiri dan kanan selama 30 detik. 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. 

- Cara menskore : Jumlah Passing-stopping yang dilakukan selama 30 

detik. 
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Gambar 3. 3 Diagram Tes Keterampilan Passing-Stopping 

B. Menggiring Bola (Dribbling) 

Dari hasil uji coba terhadap 20 orang siswa tes passing dan stopping ini 

telah teruji validitas dengan nilai 0,541dan reliabilitas 0,764 pada 

penelitian pendahuluan mengenai keterampilan tehnik dasar futsal. 

- Tujuan  : Mengukur keterampilan, Kelincahan, dan kecepatan 

dalam memainkan bola. 

- Alat  :  Bola, 

Stopwatch 

8 buah rintangan (cones) 

Kapur 
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- Petunjuk pelaksanaan : 

1) pada aba-aba “SIAP” sampel berdiri di belakang garis start dengan 

bola dalam penguasaan kakinya. 

2) pada aba-aba “YA” sampel mulai dribbling ke arah kiri melewati 

rintangan pertama dan berikutnya sesuai dengan arah panayang 

telah ditetapkan sampai sampel melewati garis finis. 

3) salah arah dalam dribbling sampel harus memperbaikinya tanpa 

mempergunakan dan selama itu pula stopwacth tetap jalan. 

4) dribbling dilakukan dengan kaki kanan dan kiri bergantian, atau 

minimal salah satu kaki telah menyentuh bola satu kali sentuhan. 

Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila : 

1) Sample dribbling hanya dengan menggunakan satu kaki saja. 

2) Sample dribbling tidak sesuai dengan arah panah. 

3) Sample mengunakan anggota badan selain kaki pada saat dribbling. 

Cara menskor : 

1) Waktu yang ditempuh oleh sample dari aba-aba “ya” sampai sample 

melewati garis finis. 

2) Waktu dicatat sampai sepersepuluh detik. 
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Gambar 3. 4 

Diagram Tes Keterampilan Dribbiling 

Keterangan : 

                : Arah Start 

   :Patok 

          : Arah finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M. Dendy Stiadi, 2016 
Pengaruh Penerapan Media Audio Visual Terhadap Penguasaan Keterampilan Dasar Passing, 
Dribbling Dan Shooting Dalam Pembelajaran Futsal Di Sekolah  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

C. Menembak (shooting) 

Dari hasil uji coba, tes Passing-stopping ini telah teruji validitas dengan 

nilai 0,750 dan reliabilitasya yaitu 0,764 pada penelitian sebelum 

pendahulu mengenai keterampilan tehnik dasar futsal. 

- Tujuan : mengukur keterampilan, ketepatan dan kecepatan gerak kaki  

 dalam menyepak bola ke sasaran. 

- Alat / Fasilitas : Bola 

Stopwacth 

Gawang 

Nomor-nomor 

Tali 

- Petunjuk Pelaksanaan : 

1) Testee berdiri di belakang bola yang diletakan pada sebuah titik 

berjarak beberapa meter di depan gawang/sasaran. 

2) Tidak ada aba-aba dari testee. 

3) Pada saat kaki testee mulai menendang bola, maka stopwatch 

dijalankan dan berhenti saat bola mengenai sasaran. 

4) Testee diberi 3 kali kesempatan. 

Gerakan tersebut dinyatakan gagal apabila : 

1) Bola keluar dari daerah sasaran. 

2) menempatkan bola tidak pada jarak yang seharusnya. 

Cara menskor : 

1) Jumlah skore dan waktu yang ditempuh bola pada sasaran dalam 

tiga kali kesempatan. 

2) Bila bola hasil tendangan mengenai tali pemisah skor pada sasaran, 

maka diambil skor terbesar dari kedua sasaran tersebut. 
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3)  
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Gambar 3. 5 

Diagram Tes Keterampilan Shooting 

Keterangan : 

7 : luas daerah 31 cm   3 : luas daerah 42 cm 

5 : luas daerah 37 cm  1 : luas daerah 76 cm 

 

1. Teknik Pengumpulan data 

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian 

ini adalah berupa eksperimen yang terdiri dari tes awal, pelaksanaan 

proses pembelajaran dan di akhiri dengan melakukan terakhir. 

a. Pelaksanaan Tes Awal dan Tes Akhir. 

Pelaksanaan tes awal pada hari senin tanggal 16 mei 2016, 

bertempat di Pribadi Bilingual Boarding School Bandung. Tujuan dari 

tes ini adalah Untuk mengetahui kemampuan Passing, Dribbling dan 

Shooting pada kelompok sempel sebelum diberikan pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai 

dengan pukul 16.00 WIB. Sebelum melakukan tes, sampel diberikan 

penjelasan mengenai cara melakukan Passing, Dribbling dan Shooting 

yang benar dan cara melakukan tes awal. Setelah siswa melakukan tes 

awal, siswa diberikan treatment selama 4 minggu. 

Setelah latihan dilakukan, makan diadakan test akhir yang 

pelaksanakan diadakan pada 10 juni 2016. Pelaksanaan tes akhir 

diadakan pada pukul 14.00 s.d 16.00. Tujuan test akhir adalah untuk 

7 5 3     1  3     5     7 
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mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan Passing, Dribbling 

dan Shooting setelah sebelumnya diberikan latihan-latihan treatment 

selama 4 minggu. 

b. Proses pembelajaran 

Ekperimen dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan selama 4 

minggu dimulai sejak tanggal 16 mei 2016 sampai dengan tanggal 10 

juni 2016. Pembelajaran dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan 

jumat. Pelaksanaannya dilakukan pada pukul 14.00 s.d pukul 16.00 

WIB setiap harinya. 

Proses pembelajaran yang dilakukan terdiri dari tiga bagian yaitu 

pemanasan, inti dan pendinginan. Adapun uraian pembelajaran adalah 

sebagai berikut. 

1) Pemanasan 

Sebelum masuk ke inti latihan, siswa diinstruksikan untuk 

melakukan pemanasan yaitu melakukan pereganggan statis, 

setelah itu siswa lari mengelilingi lapangan futsal. Setelah lari 

siswa melakukan peregangan dinamis secara bersama-sama. 

2) Latihan inti 

Pada latihan ini peneliti memberikan penjelasan serta 

memberikan tugas yang harus dilakukan oleh subjek yang akan 

di teliti yaitu siswa. tugas gerak tersebut antara lain 

a. Latihan mengumpan pasif segitiga (passing) 

Tujuan : 

Mengmbangkan kemampuan tehnik dasar mengumpan 

diagonal menggunakan kaki bagian dalam, luat dan 

punggung kaki. 
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Gambar 3. 6 

Latihan Passing 

Pelaksanaan 

 3 Pemain 1 bola, pemain A mengumpan ke pemain B 

kemudian pemain B mengumpan ke pemain C dan 

seterusnya. sampai 2 kali sentuhan dengan bola 

b. Latihan menggiring zig-zag (dribbling) 

Tujuan : 

mengembangkan kemampuan teknink dasar mengiring bola 

mengunakan sol (telapak kaki bagian depan), kaki bagian 

dalam dan kaki bagian luar dengan gerak zig-zag. 

 

Gambar 3. 7 Pelaksanaan latihan dribbling 
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 1 pemain 1 bola, pemain menggiring bola melewati 

cones dengan cara zig-zag. lakukan gerakan mengiring 

bola sampai ke posisi awal, kali gunakan teknik 

menggiring bola yang lain. 

c. Latihan menembak bola (shooting) 

Tujuan: 

mengembangkan kemampuan teknik dasar dasar menembak 

bola ke arah gawang menggunakan punggung kaki dan 

ujung sepatu. 

Pelaksanaan : 

 1 pemain 1 bola membentuk dua kelompok, pemain 

dalam kelompok A menggiring lurus ke cones sampai 

di cones pemain menembak bola ke arah gawang yang 

ada di depannya. setelah pemain A selsesai 1 pemain 

kelompok Bmelakukan gerakan yang sama seperti 

pemain dalam kelompok A. Lekukan gerakan 

menembak bola ke arah gawang secara bergantian. 

3) Pendinginan 

Setelah melakukan latihan yang dimulai dari pemanasan, 

latihan inti dan langkah terakhir adalah melakukan penenangan 

dengan di bimbing oleh peneliti. Penenangan tersebut terdiri 

dari evaluasi serta tanya jawab anatara peneliti dan siswa. 

Frekuensi pembelajaran yang efektif dalam satu minggu 

sebanyak tiga kali. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh 

Soemosarjono (1989 Hlm,10) bahwa mengenai frekeunsi 

latihan atau pembelajaran dianjurkan tiga kali dalam seminggu 

dan waktu tersebut merupakan waktu yang optimal dalam 

proses pembelajaran. 
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F. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil test dan pengukuran merupakan data 

mentah, sehingga perlu pengolahan data, dan dapat dianalisis sehingga 

menghasilkan suatu makna atau kesimpulan yang dapat menjelaskan tentang hasil 

dari penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam pengolahan data ini sebagai 

berikut : 

1. Menghitung nilai rata-rata kedua kelompok sampel dengan menggunakan 

rumus dari Nurhasan et al (2008, hlm. 24) sebagai berikut: 

 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

X = Nilai rata-rata yang dicari 

∑ xi = Jumlah skor yang di dapat 

n = Banyak sampel 

2. Menghitung simpangan buku dengan rumus dari Nurhasan et al (2008, 

hlm. 41) sebagai berikut : 

  

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

S  = Simpangan baku yang dicari 

n  = Banyaknya sampel 

∑ (x - x)
2 

= Jumlah kuadrat nilai data dikurangi rata-rata. 

3. Menguji normalitas data menggunakan uji kenormalan Liliefors. 

Prosedur yang digunakan menurut Nurhasan (2008,hlm. 118) adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengamatan X1, X2, ... Xn  dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ... , Zn 

dengan menggunakan rumus: 

 

b. Untuk bilangan baku ini digunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang. 
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(Z1) = P (Z Z1). 

c. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, ... Zn   ∑Zi. Jika proporsi ini 

dinyatakan S(Zi), maka: 

S (Zi) =  

d. Menghitung selisih F (Zi) – S (Zi) kemudian tentukan harga 

mutlaknya. 

e. Ambil harga yang yang paling besar diantara harga-harga mutlak 

selisih tersebut. Untuk menolak atau menerima hipotesis, kita 

bandingkan L0 dengan nilai kritis L yang diambil dari daftar untuk 

taraf nyata α yang dipilih. Kriterianya adalah: tolak hipotesis nol jika 

L0 yang diperoleh dari data pengalaman melebihi L dari daftar tabel. 

Dalam hal ini lainnya hipotesis nol diterima. 

4. Uji homogenitas mengunakan rumus menurut Sudjana ( 2005 : 250 ) 

adalah sebagai berikut :  

F = Varian terbesar / varian terkecil 

- Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis :  

Tolak hipotesis ( ho ) jika F > Fa, dalam hal lain ho di terima. 

- Batas kritis penolakan dan penerima hipotesis : 

dk pembilang = n-1 =10-1=9 

dk penyebut = n-1 =10-1=9 

dengan a = 0,05  

5. Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, maka kita bandingkan L0 

ini dengan nilai kritis L0 yang diambil dari daftar nilai kritis untuk Uji 

Leliefors, dengan tarap nyata α  = 0,05. 

1. Hipotesis diterima apabila L0  L = Normal 

Hipotesis ditolak apabila L0  L = Tidak Norma 


