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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Metode Penelitian  

  Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode. Yang di maksud dengan 

metode ini di kemukakan oleh Surakhmad (1989, hlm. 31) “metode merupakan 

cara utama yang di pergunakan untuk mencapai tujuan misalnya untuk menguji 

hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat – alat tertentu”. Penggunaan 

metode dalam penelitian ini di sesuaikan dengan masalah – masalah serta tujuan 

penelitiaanya, yang berarti hal ini mempunyai kedudukan yang penting dalam 

pengumpulan dan analisis data.  

  Dalam suatu penelitian di perlukan suatu metode. Dari kutipan di atas, dapat 

di artikan bahwa metode merupakan suatu cara yang mempergunakan teknik atau 

alat – alat tertentu sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang 

ingin di capai. Maka metode yang akan di gunakan oleh penulis adalah metode 

ekspos fakto. Penjelasan mengenai metode expost facto di kemukakan oleh 

Sukmadinata (2008, hlm.55) sebagai berikut:  

 Penelitian ekspos fakto (expost facto research) meneliti hubungan sebab- 

 akibat yang tidak di manipulasi atau di beri perlakuan (dirancang dan 

 dilaksanakan) oleh peneliti. Penelitian hubungan sebab akibat didasarkan 

 atas kajian teoritis, bahwa satu variabel tertentu  atau mengakibatkan 

 variabel tertentu. 
 
  Penelitian ekspos fakto mirip dengan penelitian eksperimen, tetapi tidak ada 

pengontrolan variabel dan biasanya juga tidak ada pre tes. Penelitian ini lebih di 

tujukan untuk menganalisa korelasi dari kebugaran jasmani dengan performa 

wasit bola basket pada saat memimpin pertandingan. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi Penelitian  

 Dalam melaksanaan penelitian tidak akan lepas dari objek atau populasi 

yang akan di teliti yang akan di peroleh variabel – variabel yang merupakan 

permasalahan yang akan menunjang keberhasilan. Populasi menurut Sugiyono 

(2012, hlm. 80) “populasi adalah wiliayah generalisasi yang terdiri atas: objek 

atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan 

oleh peneliti untuk di pelajari, sehingga dapat di tarik kesimpulannya”. Dari 
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penjelasan ahli tersebut, maka dari itu penulis menetapkan populasi dalam 

penelitian ini adalah wasit bola basket PERBASI Jawa Barat yang berlisensi 

minimal B2. 

2. Sampel Penelitian  

  Pembuatan sampel dari populasi untuk mewakili populasi di sebabkan untuk 

mengangnkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi, 

menurut Sugiyono (2012, hlm. 82) “sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut”.  

 Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel menggunakan teknik 

purposive sampling, purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

berdasasrkan penilaian. Penialain yang di maksud adalah penilaian dari kordinator 

yang memilih menurunkan wasit pada saat kejuaraan atau event. Berdasarkan 

pejelasan tersebut jumlah yang di gunakan sebanyak 10 (sepuluh) orang wasit 

bola basket.  

 

C. Desain Penelitian  

 Desain penelitian berfungsi untuk mempermudah langkah yang di lakukan 

dalam suatu penelitiandan juga dapat di jadikan sebagai suatu pegangan agar tidak 

keluar dari ketentuan, sehingga dapat mencapai tujuan yang di harapkan. Desain 

penelitian harus sesuai dengan variabel – variabel yang terkandung di dalamnnya. 

Untuk di uji kebenaran dalam suatu penelitian perlu terdapat suatu desain 

penelitian yang sesuai dengan variabel – variabel yang terkandung dalam tujuan 

dan hipotesis penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan tentang cara 

menganalisis data agar dapat di laksanakan secara ekonomis dan sesuai dengan 

tujuan penelitian pada gambar 3.1  

 

r = Korelasi 

 Gambar 3.1 

Desain penelitian 

Ket: 

X = Kebugaran jasmani 

Y = Performa Wasit 

Kebugaran 
Jasmani 

X 

Performa Wasit 
Y 
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 Jadi di dalam desain penelitian ini menggambarkan bahwa apakah X 

(kebugaran jasmani) mempunyai pengaruh terhadap Y (Performa Wasit) pada 

wasit bola basket PERBASI JAWA BARAT 

 Setelah desain penelitian ditentukan untuk memberikan kelancaran dan 

kelangsungan dalam proses pelaksanaan penelitian, kemudian penulis menyusun 

mengenai langkah – langkah penelitian adapun langkah – langkah yang di susun 

sebagai berikut:  

a. Menetapkan populasi dan sampel  

b. Mengumpulkan data dan pelaksanaan tes 

c. Mengolah data 

d. Menganalisi data 

e. Menetapkan kesimpulan  

 Adapun desain penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas    : Kebugaran Jasmani (X) 

2. Variabel terikat    : Performa Wasit (Y) 

 Desain penelitian merupakan proses yang di lakukakan dalam 

merencanakan proses penelitian, dalam pengertian yang lebih sempit, desain 

penelitian hanya pengumpulan data dan analisis dari data tersebut. Dalam desain 

penelitian ini terdapat beberapa proses yang tercangkup di dalamnya, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Identifikasi dan pemilihan masalah untuk di jadikan penelitian 

b. Memformulasikan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari 

tujuan penelitian, luas jangkauan penelitian, dan hipotesis untuk di uji.  

c. Memilih prosedur serta teknik sampling yang di gunakan. 

d. Mengadakan editing dan proses pengolahan data. 

e. Menganalisis data serta pemilihan prosedur statistik untuk mengadakan 

generalisasi secara inferensi statistik. 

f. Pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi, serta 

interpretasi data, generalisasi , kekurangan – kekurangan dalam 

penemuan, serta menganjurkan beberapa saran untuk kerja penelitian 

yang akan datang.  

 



 

 

Fahmi Respati Prakasa, 2016 
Korelasi Kebugaran Jasmani dengan Performa Wasit Bola Basket 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

34 

 Berdasarkan desain penelitian yang di gunakan, maka langkah – langkah 

dalam penelitian ini yaitu, pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. 

Langkah-Langkah Penelitian 

 

D.  Instrumen Penelitian  

   Untuk pengumpulan data dari sampel penelitian di perlukan alat yang di 

sebut instrument. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tes kebugaran 

jasmani yaitu tes lari multi tahap atau biasa disebut tes bleep test dan lembar 

penilaian performa wasit bola basket sebagai alat pengumpul datanya. 

1. Tes lari multi tahap  

 Kebugaran jasmani di definisikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

melakukan kerja sehari – hari atau kegiatan fisik secara efisien tanpa 

menimbuklan kelelahan yang berarti sehingga dapat menikmati waktu luangnnya 

dan dapat melakukan aktifitas seperti biasa di besok harinya tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti. Selain itu kebugaran jasmani di kelompokan menjadi tiga 

sampel 

Pengolahan dan 

analisis data 

kesimpulan 

Performa Wasit 

(penilain performa 

oleh koordinator 

wasit) 

Kebugaran 

jasmani (bleep 

test)   

 

populasi 

 



 

 

Fahmi Respati Prakasa, 2016 
Korelasi Kebugaran Jasmani dengan Performa Wasit Bola Basket 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

35 

kelompok yakni: 1) Kebugaran statis dalam arti kata keadaan seseorang dimana 

bebas dari penyakit, 2) Kebugaran dinamis dalam arti kemampuan seseorang 

untuk bekerja secara efisien  yang tidak memerlukan kemampuan atau 

keterampilan, misalnya, berjalan, mengangkat, dan lainnya, 3) Kebugaran motoris 

dalam arti kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dengan keterampilan 

tinggi serta efektif dan efisien.  

 Bleep test atau lari multi tahap ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

kemampuan efisiensi fungsi jantung dan paru – paru, yang di tunjukan melalui 

pengukuran pengambilan oksigen maksimum. Menurut artikel yang di ambil pada 

halaman www.penjasorkes.com yang di tulis oleh Nazhif Ghiffari, bleep test 

merupakan salah satu item untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani. 

 Pengukuran kebugaran jasmani dapat di lakukan dengan salah satu cara 

 yaitu  bleep test  sebagai indikator kebugaran tubuh. Tes ini meliputi lari 

 terus  menerus di antara dua garis yang berjarak 20 meter selama terdengan 

 suara  beep  yang sudah di rekam sebelumnya. Itulah sebabnya tes ini sering 

 juga  di sebut bleep test. Bleep test  akan menjadi ukuran kebugaran tubuh. 

 Upaya meningkatkan kebugaran jasmani. Perlu di lakukan kegiatan yang 

 dapat menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani. Salah satu cara yang 

 dapat dilakukan yaitu olahraga secara teratur dan pengukurannya dapat di 

 lakukan dengan bleep test.   
 
 Tes ini bersifat progresif dan maksimal pada saat di laksanakan, artinya 

cukup mudah pada permulaan kemudian meningkat dan makin sulit menjelang 

saat – saat akhir. Agar hasil nya cukup valid peserta tes harus mengerahkan kerja 

maksimal sewaktu menjalani tes ini, oleh karena itu peserta tes harus berusaha 

mencapai tahap setinggi mungkin sebelum menghentikan tes. Ini mungkin akan 

berpengaruh pada saat memimpin pertandingan kelas atas atau saat memimpin 

pertandingan yang seru, dan imbang sehingga membutuhkan stamina yang bagus. 

Kenapa penulis menggunakan lari tes multi tahap untuk mengukur kebugaran 

jasmani seorang wasit bola basket? Karena menurut peraturan PERBASI dalam 

Kurikulum Nasional Penataran Wasit Bola Basket mengenai kebugaran jasmani 

wasit.  

- Tes fisik dengan standar bleep test minimal 76 balikan untuk pria. 

- Tes fisik dengan standar bleep test  minimal 66 balikan untuk wanita 

Selain menurut kurikulum penataran ada juga menurut FIBA yang di kutip 
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dari www. FIBA.com/referee yang di terjemahkan oleh penulis mengenai 

kebugaran jasmani adalah:  

 Tes Kebugaran Untuk Wasit Bola Basket yang Di Keluarkan Oleh FIBA : 

- Dua garis lurus sepanjang 20m yang terpisah dari satu sama lain harus 

jelas terlihat dari permukaan  

- Para peserta harus menyentuh garis sebelum terdengar bunyi (tidak terlalu 

awal atau tidak terlalu lambat) 

- Para peserta laki-laki harus menjalankan tes dan mengikuti sinyal dari 

suara dengan waktu 9.3menit atau 76 balikan x 20m 

- Para peserta perempuan harus lari mengikuti sinya sepanjang 1320m atau 

66 balikan x 20m  

 

E. Penampilan/ Performa Wasit  

 

 Untuk mengetahui informasi dari responden dalam arti untuk mengetahui 

laporan dari pribadinya atau hal – hal lain pada saat tugas menjadi seorang wasit. 

Penilaian dari performa wasit ini di  di nilai melalui  Form penilaian kordinator 

wasit yang di buat oleh PERBASI untuk memudahkan penialaian dari performa 

wasit pada saat memimpin pertandingan di lapangan.  

 Dalam form penilaian ini lebih kepada keseluruhan performa pada saat 

wasit di lapangan memimpin pertandingan. Adapun contoh lembar penilaian yang 

di gunakan kordinator wasit pada saat kejuaraan: 

 

 

Gambar 3.3 

Format Penilaian Wasit 
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F.  Prosedur Pengolahan Data  

  Setelah data diperoleh dari hasil tes maka langkah selanjutnya adalah 

mengolahnya dengan menggunakan rumus – rumus statistika. Langkah – langkah 

pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

  Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berada pada 

taraf distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan uji Kolmogorof-smirnov, dengan asumsi kelompok 

sampel termasuk kedalam sampel kecil atau 30 kebawah. Format pengujiannya 

dengan membandingkan nilai probabilitas (p) atau signifikansi (Sig.) dengan 

derajat kebebasan (dk) α = 0,05. Uji kebermaknaannya adalah sebagai berikut:  

1) Jika nilai Sig. Atau P-value > 0,05 maka data dinyatakan normal.  

2) Jika nilai Sig. Atau P-value < 0,05 maka data dinyatakan tidak normal. 

2. Uji Hipotesis  

a. Uji Hipotesis Statistik Penelitian  

a) H0  =  Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kebugaran jasmani 

 terhadap performa wasit bola basket pada saat memimpin pertandingan. 

b) H1  =   Terdapat korelasi yang signifikan antara kebugaran jasmani dan 

 performa wasit pada saat memimpin pertandingan di lapangan. 

Kriteria Keputusan : 

a) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 H0 Diterima 

b) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 H0 Ditolak 

3.   Koefisien Korelasi  

  Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan dan kontribusi variabel 

bebas dan variabel terikat, dalam hal ini untuk menghitung korelasi antara 

kebugaran jasmani dan performa wasit, adapun katagori koefisien korelasi dapat 

di lihat di table 3.4 
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      Tabel 3.4 

Kategori Koefisien Korelasi 

 

Koefisien Korelasi Makna 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,200-0,399 Rendah 

0,400-0,599 Sedang 

0,600-0,799 Kuat 

0,800-1,00 Sangat Kuat 

 

4. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (r
2
) merupakan cara untuk mengetahui besar kecilnya 

sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dapat 

dihitung dengan rumus : 

 

 

Keterangan : 

KD  : Nilai Koefisien determinasi 

r : Nilai Koefisien korelasi   

   
  Presentasi koefisien determinasi itu diartikan sebagai besarnya 

pengaruh yang diberikan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel 

terikat yang disebabkan oleh variabel lainnya. 

 

5.  Pembahasan Penelitian/ Diskusi Temuan 

  Diskusi temuan ini menguraikan tentang perihal permasalahan dan 

penemuan yang muncul selama melakukan penelitian 

 

KD = r
2 

× 100% 


