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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu, artinya penelitian yang 

bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat. Menurut Setyo (1997:36) penelitian 

eksperimen biasanya diakui sebagai penelitian yang paling ilmiah dari seluruh tipe 

penelitian karena peneliti dapat memanipulasi perlakuan yang menyebabkan 

terjadinya sesuatu. Menurut Iqbal Hasan (2004:10) penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian 

serta diadakannya kontrol terhadap variable tertentu. Penelitian ini sangat sesuai 

untuk pengujian hipotesis tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui hubungan 

sebab akibat variable penelitian. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “two groups 

pretest-postest design”, yaitu desain penelitian yang terdapat pretest sebelum diberi 

perlakuan dan posttest setelah diberi perlakuan, dengan demikian dapat diketahui 

lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan diadakan sebelum diberi perlakuan 

(Sugiyono, 2001:64). Penelitian ini akan membandingkan hasil pretest dan posttest 

keterampilan dasar sepakbola pemain usia 10-12 tahun di sekolah sepakbola Pesat 

Tempel. Untuk lebih memperjelas proses penelitian yang akan dilaksanakan, maka 

dapat diformulasikan  desain penelitian ini sebagai berikut:  

E1      O1 T1    O2 

E2   O3 T2    O4 
         Gambar 2. Desain Penelitian 

Keterangan: 
E1 : Kelompok eksperimen,penyampaian materi menggunakan media visual. 

E2 : Kelompok kontrol, tanpa media visual. 

O1 : Tes awal (pretest) pada kelompok eksperimen. 
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O2 : Tes akhir (postest) pada kelompok eksperimen. 

O3 : Tes awal (pretest) pada kelompok kontrol. 

O4 : Tes akhir (postest) pada kelompok kontrol. 

T1 : Perlakuan  kelompok eksperimen (penyampaian materi dengan media    
visual). 

T2 : Perlakuan  kelompok kontrol (tanpa media visual). 

 

Tujuan desain ini adalah untuk menentukan sejumlah perubahan yang 

dihasilkan oleh perlakuan. Dengan kata lain apakah kelompok eksperimental berubah 

lebih besar dibandingkan kelompok kontrol? Meskipun ancaman validitas internal 

telah dikendalikan, desain ini tetap menghadapi ancaman validitas internal khususnya 

pengaruh pengujian. 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Menurut Sumadi Suryabrata (1983:76) definisi operasional adalah definisi 

yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati. Penelitian ini 

bermaksud untuk memperoleh data yang nyata tentang pengaruh penyampaian materi 

latihan menggunakan media visual terhadap keterampilan dasar bermain sepakbola 

siswa sekolah sepakbola SSB Pesat Tempel kelompok umur 10-12 tahun. Adapun 

definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang 

bisa dinikmati melalui panca indera mata. Media visual ini merupakan media 

perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan sehingga 

membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Media visual dalam penelitian ini adalah media berupa 

gambar yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang posisi badan, cara 
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pelaksanaan, dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

pembelajaran dan latihan keterampilan  dasar bermain sepakbola. 

2. Keterampilan dasar bermain sepakbola adalah semua gerakan yang dilakukan 

dalam bermain sepakbola dengan mudah, mulus dan dapat menanggulangi kondisi 

sekitarnya, dengan cermat dalam usaha mengembangkan keterampilan dasar secara 

maksimal. Gerak dasar sepakbola meliputi lari, loncat, menendang, 

menghentakkan, dan menangkap bola bagi penjaga gawang. Semua gerakan 

tersebut terangkai dalam suatu pola yang diperlukan pemain dalam menjalankan 

perannya sebagai pemain sepakbola. Keterampilan atau teknik dasar sepakbola 

dibagi menjadi 2 yaitu, gerak tanpa bola meliputi berlari, melompat/meloncat, 

merubah arah, gerak tipu badan dan berhenti tiba-tiba. Gerak dasar dengan bola 

tersebut meliputi menendang bola, menggiring bola, menyundul bola, dan  

mengontrol bola. Dalam penelitian keterampilan atau teknik dasar bermain 

sepakbola, diukur dengan menggunakan tes potensi sepakbola David Lee. 

 

C. Prosedur Eksperimen 

Adapun prosedur eksperimen dalam penelitian ini adalah pada pertemuan 

pertama seluruh sampel melakukan pretest dengan tes keterampilan dasar sepakbola 

dari tes potensi sepakbola David Lee. Dari hasil pretest tersebut sampel dibagi ke 

dalam dua kelompok dengan teknik matching-pair. Teknik ini melibatkan penentuan 

subjek ke dalam kelompok penelitian ataupun control (Setyo Nugroho, 1998:14), 

dalam penelitian ini penentuan subjek ke dalam kelompok dengan rumus ‘abba’. 

Perlakuan diberikan selama 18 kali pertemuan. Kelompok eksperimen mendapat 

penyampaian materi latihan menggunakan  media visual. Kelompok kontrol mendapat 

pelatihan tetapi tidak menggunakan media visual. Pada pertemuan terakhir seluruh 
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sampel baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol melakukan posttest 

dengan tes keterampilan dasar sepakbola dari tes potensi sepakbola David Lee. 

Perlakuan diberikan selama 90 menit dalam setiap sesi latihan. Pada sesi latihan 

dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu pendahuluan selama 10 menit, pemanasan statis 

dan dinamis selama 15 menit, dan setiap sesi latihan siswa mendapatkan 2 materi 

keterampilan dasar sepakbola selama 30 menit, istirahat 5 menit, game selama 25 

menit, yang terakhir pendinginan selama 5 menit. Menurut Sukadiyanto (2003:51) 

latihan dengan sasaran kemampuan teknik, intensitas ditentukan dengan cara 

mengatur recovery dan interval. Pemberian recovery dan interval yang singkat berarti 

intensitas latihannya rendah, sebaliknya bila recovery dan interval diberi dalam waktu 

lama berarti intensitas latihannya tinggi. 

Latihan yang diberikan kepada kelompok A dan B sama. Intensitas latihan 

sekitar 50% - 70%. Demikian juga dalam melakukan latihan teknik dengan 

menggunakan intensitas, hanya 50% - 70% dari intensitas maksimal pemain. 

Perbedaannya pada kelompok A penyampaian materi latihan  menggunakan media 

visual, sedangkan kelompok B tidak menggunakan media visual. Dalam setiap 

pertemuan, latihan inti dilaksanakan selama 50 menit dan game selama 20 menit. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SSB Pesat Tempel KU 10-12 

tahun. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 35 siswa. 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002:109). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Sampel adalah siswa SSB Pesat Tempel yang tergabung dalam kelompok umur 

10-12 tahun. 

2. Sampel adalah siswa SSB Pesat Tempel yang sudah berlatih sepakbola selama 6 

bulan lebih. 

Peneliti menggunakan teknik sampling ini karena beberapa pertimbangan, 

seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak mengambil sampel besar 

dan jauh.  Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 siswa SSB Pesat 

Tempel. Dari 22 siswa tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang 

diberi penyampaian materi latihan menggunakan media visual dan kelompok yang 

tidak diberi penyampaian materi latihan menggunakan  media visual. Cara pembagian 

dua kelompok tersebut dengan dipasangkan (matched) menggunakan rumus ‘abba’ 

sehingga nantinya terdapat 11 siswa yang masuk dalam kelompok A dan 11 siswa 

dalam kelompok B. 

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:136) 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 lebih mudah untuk diolah. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian ini adalah tes keterampilan dasar sepakbola dari tes potensi 

sepakbola David Lee. Peneliti hanya menggunakan tes keterampilan sepakbola, 

karena perlakuan yang diberikan berupa penyampaian materi latihan menggunakan  

media visual terhadap keterampilan  dasar bermain sepakbola, sehingga dalam 

penelitian ini menekankan pada latihan keterampilan dasar bermain sepakbola. Unsur 

teknik yang ada dalam tes keterampilan dasar sepakbola dari tes potensi sepakbola 

David Lee yaitu menggiring bola melewati pembatas (cones), menghentikan bola 
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dalam kotak ukuran 1x1 meter, dan mengoper bola kesasaran. Adapun waktu yang 

digunakan adalah detik sepersepuluh detik. Pengukuran tes potensi sepakbola David 

Lee dilakukan 2 kali pada masing-masing siswa, kemudian diambil prestasi waktu 

tercepat dari pengambilan tes yang dilakukan 2 kali pada masing-masing siswa. 

Unsur teknik seperti teknik menjaga gawang, menyundul bola, dan merebut 

bola tidak dimasukkan dalam tes, karena teknik menjaga gawang sifatnya sangat 

khusus sehingga tidak dimasukkan dalam teknik umum. Teknik menyundul bola tidak 

masuk dalam tes karena secara mental anak-anak masih merasa takut untuk 

melakukan penguasaan bola dengan kepala. Teknik merebut bola sangat dipengaruhi 

oleh keterampilan lawan yang menguasai bola sehingga tidak dimasukkan ke dalam 

teknik umum dan tidak dimasukkan dalam tes. Pengumpulan data pada penelitian ini 

dengan cara pengukuran, yaitu berdasarkan hasil tes teknik dengan bola dari tes 

potensi sepakbola David Lee. 

F. Uji Instrumen 

Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

merupakan instrumen yang baik. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang baik, 

maka alat pengambilan datanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai alat pengukur 

yang baik. Adapun syaratnya adalah harus valid, reliable, dan objektif. (hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran). 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dengan menggunakan uji-t, yaitu dengan 

membandingkan hasil pretest dan posttest pada kelompok yang diberi perlakuan dan 

hasil pretest dan posttest pada kelompok yang tidak diberi perlakuan. Hasil posttest 

sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu mencari normalitas dan homogenitas 

data. Uji normalitas dengan Kolmogorov smirnov test dan uji homogenitas dengan uji-



 

47 
 

F menggunakan program SPSS 16. Keputusan menerima atau menolak hipotesis pada 

taraf signifikan 5% untuk menghitung data digunakan program SPSS 16 for windows. 

 


