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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian, karena akan memberikan petujuk bagaimana penelitian 

tersebut harus dilaksanakan. Di dalam metode penelitian akan 

ditemukan cara-cara bagaimana objek penelitian yang dituju bisa 

diketahui dan diamati sehingga menghasilkan data-data yang tepat 

sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian penggunaan 

metode penelitian bergantung kepada permasalahan dan pertanyaan 

penelitian yang muncul. Dari pertanyaan penelitian dapat diketahui 

variabel yang muncul bersifat atau berupa gambaran peristiwa yang 

terjadi pada saat pengukuran dan pengumpulan data.  

Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan 

Surakhmad (2004, hlm.139) mengatakan bahwa “Metode deskriptif  

tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang”. 

Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai 

pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan 

interpretasi mengenai data itu. 

 Ciri-ciri metode deskriptif menurut Surakhmad (2004, 

hlm.140) adalah : 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang 

ada pada masa sekarang pada masalah-masalah yang 

actual. 

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

kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering disebut 

metode analisis). 

 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Withney (1960, hlm.160) 

dalam buku Nazir (1988, hlm.63,64) sebagai berikut: 

“Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi 

yang tepat. Penelitan deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”. 
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Definisi metode penelitian deskriptif berdasarkan para ahli 

tersebut. Dapat disimpulkan bahwa  metode penelitian adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 Agar penggunaan metode deskriptif ini menghasilkan suatu 

yang diharapkan, maka dibutuhkan teknik dalam pemecahannya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik survey tes. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 
      Populasi atau population mempunyai arti yang bervariasi.Pada 

prinsipnya populasi adalah semua anggota kelompok manusia, 

binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu 

tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil 

akhir suatu penelitian. Arikunto (2010, hlm.173) menyatakan 

bahwa: “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Sedangkan 

Sugiyono (2013, hlm. 117) menjelaskan bahwa “populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Menurut Sudjana (2005, hlm. 6) populasi merupakan: 

“Mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin di pelajari sifat-sifatnya”. Dalam buku 

belajar Mudah Penelitian  (2004, hlm. 54), Sugiyono memberikan  

pengertian populasi, yaitu: “wilayah generlaisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan penjelasan para ahli 

diatas penulis menyimpulkan bahwa populasi adalah salah satu 

sumber yang menjadi komponen penelitian, yaitu subjek/obyek yang 

menjalankan peran sebagai penghasil data. 

 

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian 

wasit yang bertugas di liga 1 Indonesia tahun 2017 yangterdiri dari 

40 orang wasit. 
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3.2.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek 

penelitian. Gay dan Diehl (1992) dalam Silalahi (2010,hlm.256) 

mengungkapkan bahwa pengertian sampling adalah “sampling is the 

process of selecting a number of units for a study in such a way that 

the units represent the large group from which they were selected”. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Senada dengan pernyataan Robert B. Burns 

(2000,hlm.82) dalam Silalahi (2010,hlm.256) yang mendefiniskan 

sampling sebagai berikut : “Sampling is the process of selecting a 

sufficient number of element from the population so that by studying 

the sample subject, we will be able to generalize the properties 

characteristics to the populations”. 

Dari kedua pernyataan diatas dapat diartikan bahwa sampling 

adalah sebuah proses pemilihan beberapa unit untuk sebuah 

penelitian dimana unit-unit tersebut diharapkan dapat 

menggambarkan suatu kelompok yang lebih besar atau populasi 

maka memilih sampel secara tepat merupakan hal yang penting 

dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang peneliti 

laksanakan adalah sampling jenuh. Mengenai sampling jenuh 

Riduwan (2005,hlm.64) mengatakan bahwa : “sampling jenuh 

adalah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi 

digunakan sebagai sampel”.  

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis menetukan 

jumlah sampel yang berjumlah 40 yang bertugas di Liga 1, secara 

keseluruhan yang dirasa sesuai dengan karakteristik penelitian 

yang penulis lakukan dan dapat mewakili populasi. 

 

3.3 Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian haruslah merupakan jalinan 

urutan yang sistematis, sehingga dapat mendukung untuk 

memecahkan masalah yang sampai akhirnya mendapatkan 

kesimpulan.Narbuko&Achmadi (2009, hlm. 57) mengemukakan 

bahwa: 

“Langkah-langkahpenelitian adalah serangkaian proses 

penelitian dimana peneliti dari awal yaitu merasa 

menghadapi masalah, berupaya untuk memecahkan masalah, 
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memecahkan masalah sampai akhirnya mengambil keputusan  

yang berupa kesimpulan bagaimana hasil penelitiannya, 

dapat memecahkan masalah atau tidak”. 

 

 Untuk mengetahuilebih jelasnya, langkah-langkah penelitian 

inidapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

Tabel 3.3.1 Langkah-langkah penelitian. 

POPULASI 

WASIT LIGA 1 INDONESIA 

 

SAMPLE 

WASIT NASIONAL LIGA 1 INDONESIA 

 

TES 

Instrumen Coopper Test ( 12 menit ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah Stadion Atletik Ragunan Jakarta. Adapun waktu penelitian 

dilaksanakan pada: 

Tabel 3.4.1 Jadwal Tes dan Pengukuran 

NO Variabel 

Penelitian 

Hari 

dan 

Tanggal 

Waktu Tempat Tujuan 

1 Coopper Sabtu, 07.00 Stadion Untuk 

PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 
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Test 7-11 

April, 

2017 

WIB Atletik 

Ragunan 

mengetahui 

hasil 

VO2MAX 
 

3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat untuk 

mengumpulkan data, seperti yang dikemukakan oleh Arikunto 

(2002, hlm.136) sebagai berikut „‟instrumen penelitian adalah suatu 

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‟‟. Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian 

diperlukan alat yang disebut instrumen dan untuk tercapainya 

sebuah penelitian yang sudah ditetapkan perlu didukung oleh data 

penelitian yang akurat, adapun untuk itu perlu digunakan alat 

pengumpulan data yang tepat. Sehubungan hal tersebut di atas maka 

dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian 

berupa survey test. Adapun tes penelitian yang digunakan penulis 

untuk mengumpulkan data kapasitas oksigen maksimal 

(VO2Max)wasit sepakbola C1 Nasional adalah yang sudah 

ditetapkan dan diberlakukan oleh PSSI / FIFA yang terdiri dari item 

test.  

Menurut(C. Castagna, 2007, hlm.383) : 

1. Lari 12 menit (Cooper Test) 

a. Tujuan  : Mengukur Tingkat Kapasitas Oksigen 

Maksimal (VO2Max) 

b. Alat  : Alat tulis, stop watch, lintasan/track, 

pluit, bendera start. 

c. Pelaksanaan : Peserta terlebih dahulu melakukan 

pemanasan sebelum melakukan tes. Peserta berdiri di 

belakang garis start, pada aba-aba “siap” peserta peserta 

mengambil sikap berdiri, pada aba-aba “ya” dan bunyi pluit 

peserta lari secepat dan semaksimal mungkin selama 12 

menit kemudian ketika waktu telah berakhir 12 menit 

ditandai dengan pluit panjang dibunyikan akan dicatat jarak 

yang diperoleh. 

d. Penghitungan hasil VO2MAX  menggunakan rumus sebagai 

berikut :   
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(Jarak tercakup dalam meter - 504,9) ÷ 44.73 Menurut: J.A. 

Casajus, (2006, hlm.383,384). 

Tabel 3.5.1 

Normatif Data Untuk Uji Cooper 

Pria Atlet  

Usia  
 Sangat 

baik  
Baik  Rata-rata  Buruk 

Sangat 

Buruk  

13-

14  
> 2700m  

2400-

2700m  

2200-

2399m  

2100-

2199m  
<2100m  

15-

16  
> 2800m  

2500-

2800m  

2300-

2499m  

2200-

2299m  
<2200m  

17-

19  
> 3000m  

2700-

3000m  

2500-

2699m  

2300-

2499m  
<2300m  

20-

29  
> 2800m  

2400-

2800m  

2200-

2399m  

1600-

2199m  
<1600m  

30-

39  
> 2700m  

2300-

2700m  

1900-

2299m  

1500-

1999m  
1500m < 

40-

49  
> 2500m  

2100-

2500m  

1700-

2099m  

1400-

1699m  
<1400m  

> 50  > 2400m  
2000-

2400m  

1600-

1999m  

1300-

1599m  
<1300m 

 

Sumber :  http://www.brianmac.co.uk/gentest.html 

 

 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Setelah data dari tes awal terkumpul, langkah selanjutnya 

adalah mengolah dan menganalisis data tersebut secara statistik. 

Langkah-langkah pengolahan data tersebut ditempuh dengan 

prosedur sebagai berikut: 

1. Mencari nilai rata-rata dari skor yang tidak dikelompokan. 

Menurut Nurhasan (2002, hlm.24) “cara ini biasanya 

digunakan apabila kelompok itu jumlah anggotanya realtif 

http://www.brianmac.co.uk/gentest.html
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kecil (dibawah 30).” Pendekatan statistikanya 

menggunakan rumus : 

 ̅   
∑ 

 
 

 

 Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut : 

  ̅: Skor rata-rata yang dicari 

 X : Skor yang diperoleh 

 N : Jumlah Sampel 

 ∑   „Sigma‟ yang berarti jumlah 

  

2. Menghitung simpangan baku, dengan skor yang tidak 

dikelompokan, menurut Nurhasan (2008, hlm.39) 

menggunakan pendekatan statistikanya menggunakan 

rumus : 

 

   √
∑(    ̅) 

   
 

  

 Arti dari unsur-unsur tersebut adalah : 

 S: Simpangan baku 

 ∑   „Sigma‟ yang berarti jumlah 

 X1: Skor yang dicapai seseorang 

  ̅  Nilai rata-rata 

 n : Banyaknya jumlah orang 

 

3. Menghitung presentase dari hasil VO2MAX  menurut 

sumber : brianmac (2005, hlm.33). 

  
∑  

∑  
x100 
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