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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Dalam setiap melakukan penelitian diperlukan suatu metode. Penggunaan 

metode dalam penelitian disesuaikan dengan masalah serta tujuan penelitian 

tersebut. 

Metode penelitian membahas mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. 

sedangkan prosedur penelitian membahas urutan kerja penelitian dan teknik 

penelitian membahas alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau 

mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi 

prosedur dan teknik penelitian. 

Penelitian merupakan suatu pencarian fakta, menghimpun data, 

mengadakan pengukuran, analisis, membandingkan, mencari hubungan, dan 

menafsirkan hal-hal yang dianggap sebagai masalah oleh peneliti. Dalam setiap 

melakukan penelitian diperlukan suatu metode. Penggunaan metode dalam 

penelitian disesuaikan dengan masalah serta tujuan penelitian tersebut. 

Mengenai metode penelitian, Arikunto (2006, hlm. 163) menjelaskan, 

“Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengumpulkan data penelitiannya”. Sedangkan menurut Sugiyono (2013, hlm. 3) 

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Jadi dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan metode penilitian guna 

memperlancar dalam memecahkan suatu masalah. Seperti yang sudah dijelaskan 

oleh para ahli dalam melakukan penelitian harus menggunakan cara-cara yang 

tepat dalam meneliti suatu masalah agar penulis tidak salah dalam melakukan 

pengambilan data maupun mengolahnya. 

Adapun berbagai macam metode penelitian yakni metode penelitian 

kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif adalah metode 

ilmiah yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkrit, obyektif, terukur, 

rasional, dan sistematis. Sedangkan metode kualitatif adalah metode yang 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian kuantitatif  
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metode penelitian yang dapat dilakukan adalah metode survey, ex post facto, 

eksperimen, evaluasi, action research, policy research, deskriptif, dll. 

Dalam menyusun sebuah skripsi ada berbagai macam pendekatan 

penelitian dan metode penelitiannya seperti kuantitatif, kualitatif, eksperimen, dan 

deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan 

metode deskriptif. Mengenai metode penelitian, Arikunto (2013, hlm. 203) 

menjelaskan, “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya.” Metode deskriptif menurut M. Iqbal Hasan 

(2002, hlm. 22), “metode deskriptif pada hakekatnya adalah mencari teori, bukan 

menguji teori. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah.” 

Deskriptif menurut M. Iqbal Hasan (2002, hlm. 22) “metode deskriptif 

pada hakekatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik 

beratkan pada observasi dan suasana alamiah”. Selanjutnya menurut Arikunto 

(2013, hlm. 3) “Deskriptif adalah peneltian yang dimaksudkan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya  

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. 

Dapat diambil kesimpulan dari pendapat para ahli yang dimaksud 

deskriptif yaitu suatu metode yang membahas mengenai tata cara pelaksanaan 

penelitian.  Tata cara pelaksanaan penelitian harus sesuai dengan metode yang 

sudah ada supaya lebih tepat, cepat dan akurat dalam melaksanakan penelitian. 

Penggunaan metode deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin 

mengungkapkan tentang keterkaitan antara kelincahan dan daya tahan otot tungkai 

dengan kemampuan dribbling dalam permainan sepak bola. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu rancangan penelitian yang diperlukan. 

Adapun untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti 

menyusun desain seperti gambar berikut: 
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Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Sumber : Sugiyono ( 2010, hlm. 68 ) 

Keterangan: 

X1  : Kelincahan. 

X2  : Daya tahan otot tungkai. 

Y  : Kemampuan dribbling. 

ry.1   : Korelasi kelincahan terhadap kemampuan dribbling. 

ry.2   : Korelasi daya tahan otot tungkai terhadap kemampuan dribbling. 

ry.1.2: Korelasi kelincahan dan daya tahan otot  tungkai secara bersama-sama  

dengan kemampuan dribbling. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan kumpulan individu yang memiliki sifat umum. Dari 

populasi dapat diambil suatu data yang diperlukan untuk memecahkan suatu 

permasalahan dalam penelitian. Arikunto (2013, hlm.173) menyatakan “Populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian”. Sedangkan menurut Lutan, dkk (2007, hlm. 

82) “Populasi adalah sekelompok subjek yang diperlukan oleh peneliti, yaitu 

kelompok dimana peneliti ingin menggeneralisasikan penemuannya”. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka ditetapkan populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah siswa/atlet SMAN 15 Bandung yang mengikuti 

ekstrakurikuler sepak bola. 

 

Y 

X1 

X2 

ry.1 

ry.2 

ry.1.2 
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2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi sebagai sumber 

informasi/data. Sampel yang akan diambil sebagai percobaan harus diperhatikan. 

Menurut Lutan, dkk (2007, hlm. 80) “Sampel adalah kelompok yang digunakan 

dalam penelitian dimana data/informasi itu diperoleh.” 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan 

karakter yang sama sehingga betul-betul mewakili populasinya. Seperti yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2015, hlm. 118) “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam menentukan 

jumlah sampel penelitian, penulis berpedoman pada pendapat Arikunto (2010, 

hlm. 120) “Untuk ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.” 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik total sampling, 

dimana peneliti mengambil seluruh siswa/atlet yang mengikuti ekstrakurikuler 

sepak bola sebanyak 25 orang. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam mengumpulkan data diperlukan alat pengukur, sehingga dengan 

menggunakan alat ini akan diperoleh data yang merupakan hasil pengukuran. 

Nurhasan (2007, hlm. 3) menjelaskan “Test adalah suatu alat yang digunakan 

untuk memperoleh data.” 

Menurut Sugiyono (2015, hlm. 148) “Instrumen penelitian adalah suatu 

alat mengukur fenomena maupun sosial yang diamati”. Secara spesifik semua 

fenomena itu disebut variabel penelitian. Selanjutnya menurut Arikunto (2013, 

hlm. 203) “Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah 

diolah.” 

Agar penelitian lebih konkrit, maka perlu ada alat tes. Data tersebut 

diperoleh melalui tes dan pengukuran. Berkaitan dengan penelitian ini, instrumen 

penelitian yang digunakan adalah zigzag run, squat jump dan tes slalom dribbling. 
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Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tes ziig-zag run yang disusun oleh Nurhasan ( 2007, hlm. 179), secara rinci 

pelaksanaan tes ini adalah sebagai berikut : 

1. Tes Kelincahan (zig-zag run) 

Nurhasan (2007, hlm. 179) menjelaskan dengan kriteria sebagai berikut: 

Validitas : 0,82 

Reliabilitas: 0,93 

Tujuan : Untuk mengukur kemampuan merubah arah dengan cepat dalam 

keadaan berlari cepat. 

Alat dan perlengkapan : 

1) Lapangan sepak bola. 

2) Cones (patok). 

3) Stop watch. 

4) Peluit. 

5) Alat tulis. 

6) Meteran. 

Pelaksanaan tes: 

1) Testee diberi pengarahan terlebih dahulu untuk melakukan tes zig-zag 

run. 

2) Pada aba-aba “siap”, testee berdiri dibelakang garis star. 

3) Pada aba-aba “bunyi peluit”, testee mulai berlari secepat mungkin ke 

arah rintangan pertama dan menuju rintangan berikutnya sesuai dengan 

arah panah yang telah ditetapkan sampai ia melewati garis finish. 

4) Salah arah dalam berlari dan menjatuhkan rintangan, testee dinyatakan 

gagal dalam kesempatan tersebut. 

5) Testee dalam melakukan tes ini diberikan kesempatan sebanyak 3 kali 

kesempatan. 

Skor: 

1) Waktu yang ditempuh oleh testee dari aba-aba „‟bunyi peluit‟‟sampai ia 

melewati garis finish. 

2) Nilai atau skor diperoleh dari 3 kesempatan yang diberikan oleh peneliti 

dan zig-zag run lancar dilakukan tanpa menyentuh cones yang terpasang. 
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3) Diambil waktu terkecil dari 3 kali kesempatan melakuan tes zig-zag run. 

4) Nilai terkecil dari 3 kesempatan melakukan zig-zag run tersebut berarti 

itu nilai terbaik dan itu yang diambil untuk data yang kemudian akan 

diolah. 

 

Gambar 3.2 Tes zig-zag run 

Sumber: Nurhasan (2007, hlm. 132) 

2. Tes Pengukuran Daya Tahan Otot Tungkai (squat jump) 

Nurhasan (2007, hlm. 169 dan 188) menjelaskan degan kriteria berikut: 

Validitas  : 0,98 

Reliabilitas : 0,95 

Tujuan    :  Untuk megukur daya tahan otot tungkai. 

Alat dan perlengkapan: 

1) Sebidang datar/ruangan. 

2) Stop watch. 

3) Alat tulis. 

4) Peluit. 

Pelaksanaan :  

1) Testee berada pada sikap jongkok dengan salah satu tumit kaki 

menyentuh pantatnya, dan kaki yang lainnya berada di depan, sedangkan 
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kedua tangan saling berkait diletakkan di belakang kepala, pandangan ke 

depan. 

2) Testee melompat ke atas sehingga kedua tungkai lurus, lalu mendarat 

dengan kedua kaki menyilang ke depan dan belakang, sehingga pantat 

menyentuh tumit kaki yang belakang. 

3) Lakukan gerakan ini berulang-ulang dengan sikap kaki bergantian, 

sampai testee tidak dapat melompat lagi secara sempurna. 

Skor: 

1) Jumlah gerakan squat jumps yang betul yang dapat dilakukan oleh testee 

2) Gerakan tidak akan dihitung jika tidak sesuai dengan ketentuan. 

                    

                              

Gambar 3.3 Tes squat jump 

Sumber: (Google) 

3. Tes Dribbling ( Slalom dribbling 2 meter)  

Menurut Vernom dalam skripsi Hisyam ( 2014, hlm. 34), dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Validitas       : 0,73 

Reliabilitas   : 0,70 

Tujuan          : Untuk mengetahui berapa besar kemampuan testee dalam 

melakukan dribbling dalam cabang olahraga sepak bola. 

Alat dan Perlengkapan : 

1) Lapangan sepak bola. 

2) Meteran. 

3) Cones untuk membuat jalur dribbling.  

4) Stopwatch. 
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5) Bola. 

6) Peluit. 

7) Kamera. 

Pelaksanaan tes : 

1) Testee diberi pengarahan terlebih dahulu untuk melakukan tes dribbling. 

2) Pada aba-aba “siap”, testee berdiri dibelakang garis star dengan bola 

dalam penguasaan kakinya. 

3) Pada aba-aba “bunyi peluit”, 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. 

4) Salah arah dalam menggiring bola, ia harus memperbaikinya tanpa 

menggunakan anggota badan selain kaki dimana melakukan kesalahan 

dan selama itu pula stop watch tetap berjalan. 

5) Menggiring bola dilakukan oleh kaki kanan dan kaki kiri bergantian, atau 

minimal salah satu kaki pernah menyentuh bola satu kali sentuhan. 

Skor : 

1) Waktu yang ditempuh oleh testee dari aba-aba „‟bunyi peluit‟‟sampai ia 

melewati garis finish. 

  

Gambar 3.4 Tes slalom dribbling 2 meter 

Sumber : Vernom dalam Hisyam (2014, hlm. 34) 

2) Nilai atau skor diperoleh dari 2 kesempatan yang diberikan oleh peneliti 

dan dribbling lancar dilakukan tanpa menyentuh cones yang terpasang. 

3) Diambil waktu terkecil dari 2 kali kesempatan melakuan tes slalom 

dribbling. 

4) Nilai terkecil dari 2 kesempatan melakukan dribbling tersebut berarti itu 

nilai terbaik dan itu yang diambil untuk data yang kemudian akan diolah. 
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E. Prosedur penelitian 

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa langkah atau prosedur yang di 

rencanakan peneliti agar penelitian ini berjalan lancar. Berkaitan dengan 

penelitian ini, adapun langkah-langkahnya seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Langkah-langkah Penelitian 
Sumber : Arikunto ( 2006, hlm. 13 ) 

Dari langkah-langkah di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: langkah 

pertama adalah menetukan populasi, kemudian memilih sampel yang akan 

dijadikan dalam penelitian ini,. Setelah memperoleh sampel langkah berikutnya 

adalah melakukan tes dan pengukuran terhadap sampel yang telah dipilih. Tes dan 

pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran kelincahan, daya tahan otot 

tungkai sebagai variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya adalah tes 

Populasi 

Sampel 

Pengolahan Data 

dan Analisis Data 

Kesimpulan 

Tes Daya Tahan 

Otot Tungkai 

Tes Dribbling 

Data 

Tes Kelincahan 
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kemampuan dribbling. Setelah diperoleh data, langkah berikutnya adalah 

mengolah dan menganalisis data. Dari hasil pengolahan dan analisis data maka 

dapat diketahui koefisien korelasi dan besarnya hubungan antara kelincahan dan 

daya tahan otot tungkai dengan kemampuan dribbling dalam permainan sepak 

bola. 

 

F. Prosedur Pengolahan  Data 

Data yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran merupakan data 

mentah, sehingga perlu pengolahan data, dan dapat dianalisa sehingga 

menghasilkan suatu makna atau kesimpulan yang dapat menjelaskan tentang hasil 

dari penelitian yang berhubungan dengan permasalahn dalam penelitian ini. 

Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam pengolahan data ini sebagai 

berikut: 

1. Menghitung nilai rata-rata dari hasil data mentah setiap variabel. Rumus 

untuk menhitung rata-rata adalah: 

X = 
n

X
 

Arti unsur-unsur tersebut: 

X  : Nilai rata-rata yang dicari 

∑X : Jumlah nilai yang diperoleh oleh seluruh sampel 

n  : Banyaknya sampel 

2. Menghitung simpangan baku dari semua variabel. Rumus yang digunakan 

adalah: 

 

 

 

Arti unsur-unsur tersebut: 

S  : Simpangan baku 

X  : Nilai yang didapat 

X  : Nilai rata-rata 

1

2)(







n

xx
s



  36 

 

    
Dani Kamaludin Muhammad, 2017 
HUBUNGAN KELINCAHAN DAN DAYA TAHAN OTOT TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN MENGGIRING 
BOLA DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

n  : Banyaknya sampel 

3. Menghitung t-skor keterampilan dribbling digunakan pendekatan statistik 

dengan rumus sebagai berikut: 

atau 

 

(untuk waktu) 

 

Arti unsur-unsur tersebut diatas adalah: 

T-skor : Skor standar yang dicari 

X  : Skor yang diperoleh seseorang/peristiwa 

X  : Nilai rata-rata 

S  : Simpangan baku 

4. Menguji normalitas distribusi data dengan menggunakan pendekatan Uji 

Liliefors 

Uji ini dinamakan uji normalitas distribusi dengan pendekatan non 

parametrik. Hal ini dilakukan andaikata kelompok sampel yang digunakan dalam 

sebuah penelitian itu diasumsikan sebagai kelompok kecil. Dalam uji ini tidak 

diperlukan parameter-parameter tertentu, oleh karena itu dikenal dengan 

pendekatan uji  normalitas distribusi non parametrik. 

Adapun langkah-langkah pengujian yang dapat dilakukan menurut 

Nurhasan (2002, hlm. 105) adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun data hasil pengamatan, yang dimulai dari pengamatan yang 

paling kecil sampai nilai pengamatan yang paling besar. 

b. Untuk semua nilai pengamatan dijadikan angka baku Z dengan pendekatan 

Z-skor yaitu : 

 

c. Untuk tiap baku angka tersebut dengan bantuan tabel distribusi normal baku 

(tabel distribusi Z). Kemudian hitung peluang dari masing-masing nilai Z 

(Fzi) dengan ketentuan: jika nilai Z negatif, maka dalam menetukan Fzi-nya 

adalah 0,5 – luas daerah distribusi Z. 
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d. Menentukan proporsi masing-masing nilai Z (Szi) dengan cara melihat 

kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang kemudian dibagi dengan 

banyaknnya sampel. 

e. Hitung selish antara F(zi)-S(zi) dan tentukan harga mutlaknya. 

f. Ambilah harga mutlak yang paling besar diantara harga mutlak dari seluruh 

sampel yang ada dan berilah simbol Lo. Dengan bantuan tabel nilai kritis L 

untuk Uji Liliefors, maka tentukan nilai L. Untuk menolak atau menerima 

hipotesis, kita bandingkan Lo dengan nilai kritis L yang diambil dari daftar 

untuk taraf nyata yang dipilih. Kriterianya adalah: tolak Ho jika Lo yang 

diperoleh dan data pengamatan melebihi L(Ho Jika Lo > L1 = tidak normal). 

Dalam hal lainnya hipotesis diterima (Ho jika Lo   L1 = normal). 

5. Menghitung uji koefisien korelasi dengan rumus pearson product moment: 

 
     

∑    
√(∑  )  (∑  ) 

 

Keterangan : 

rxy = korelasi antara variabel (x)dan variabel (y) 

x1 = perbedaan antara tiap skor dengan nilai rata-rata dari variabel (x) 

y1 = perbedaan antara tiap skor dengan nilai rata-rata dari variabel (y) 

6. Menguji signifikasi koefisien korelasi dengan rumus :  

 

 

Keterangan : 

t : nilai t hitung yang dicari 

r : koefisien korelasi yang dicari 

n : banyaknya sampel 

 

Kriteria :   
(  

 

  
)
     

(  
 

  
)
 

7. Menghitung korelasi ganda. Penghitungan ini dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana hubungan multi variabel dalam penelitian ini. Rumusnya adalah: 

 

21

2

r

n
rt
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        √
                             

        
 

 

Keterangan : 

Ry.x1x2 : koefisien korelasi ganda yang dicari 

Ryx1 : Koefisien korelasi antara Y dan X1 yang dikuadratkan 

Ryx2 : Koefisien korelasi antara Y dan X2 yang dikuadratkan 

rx1x2 : Koefisien korelasi antara x1 dan X2 

8. Menguji signifikan koefisien korelasi. Perhitungan ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana korelasi variabel-variabel dengan kemampuan 

dribbling. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  
     

(    )(     )
 

Keterangan: 

F : Nilai signifikan ganda 

K : Jumlah variabel bebas 

R : Korelasi ganda antara X1 dan X2 

n : Jumlah sampel 

9. Langkah terakhir adalah mencari seberapa besar persentase dukungan atau 

kontribusi dari tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat, maka 

digunakan rumus determinan sebagai berikut: 

 

D = r
2
 x 100% 

 

Keterangan: 

D : persentase dukungan 

r
2 

: kuadrat dari korelasi 

 

 

 

 


