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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Desain  Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan satu 

variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel 

lainnya. Dalam penelitian ini hanya menggambarkan seberapa jauh tingkat 

keterampilan dasar bermain sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler 

sepakbola di SMK Negeri 1 Jumo Kabupaten Temanggung. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan teknik 

pengumpulan datannya menggunakan tes dan pengukuran. 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah Tingkat Keterampilan Dasar 

Bermain Sepakbola Siswa Peserta Ekstrakulikuler Sepakbola di SMK Negeri 

1 Jumo Kabupaten Temanggung. Keterampilan adalah derajat keberhasilan 

yang konsisten dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Dengan 

demikian bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten 

dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif yang dilakukan oleh siswa 

peserta ekstrakurikuler sepakbola SMK Negeri 1 Jumo dalam melakukan 

serangkaian tes dari butir-butir teknik dasar dalam sepakbola seperti: passing, 

dribbling zig-zag, stopping, dribbling cepat. Keseluruhan komponen 

keterampilan dasar bermain sepakbola siswa peserta ekstrakurikuler 

sepakbola di SMK Negeri 1 Jumo tersebut diukur dengan “David Lee Test” 

(Australia Soccer Federation, 1984: 18). Sedangkan batas operasionalnya 

adalah angka atau nilai yang diperoleh siswa setelah melakukan tes dengan 
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memasukan hasil tes dan mengelompokkan ke dalam norma yang telah 

ditentukan, waktu dicatat dalam satuan detik. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jumo, 

pengambilan data dilaksanakan di lapangan sepakbola Desa Gedongsari, 

Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 

sampai dengan selesai, apabila data yang didapatkan belum lengkap, 

maka waktu penelitian akan ditambah. 

D. Populasi dan Subjek Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 173), populasi adalah keseluruhan 

dari subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMK Negeri 1 Jumo, yang 

berjumlah 30 siswa putra. Kemudian data tersebut diambil saat siswa 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Instrumen Penelitian  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 149), instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan pada waktu penelitian dengan 

mengunakan suatu metode. Manfaat dari instrumen penelitian ini 

mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan hasilnya lebih baik, 
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dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah “David Lee Test” (Australia Soccer Federation, 

1984: 18), dalam instrumen “David Lee Test” merupakan rangkaian dari 

butir-butir teknik dasar sepakbola seperti passing, dribbling zig-zag, 

stopping dan dribbling cepat. 

2. Uji Validitas 

Suharsimi Arikunto (2006: 168), mengemukakan pengertian validitas 

adalah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

sesuai instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila benar-benar 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam proses penelitian, 

pernyataan yang dinilai absah itu dianggap benar atau teruji bila 

pernyataan tersebut telah melakukan pembuktian atau serangkaian 

pembuktian. 

Sedangkan Saifudin Azwar (1986: 5), menyatakan bahwa: 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 
ukuranya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan 
mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 
ukuranya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 
dilakukan pengukuran tersebut. 

 
Sementara itu Anas Sudijono (1998: 177), menyatakan bahwa tes 

sebagai alat pengukuran dapat dikatakan telah memiliki validitas 

bandingan apabila tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan 
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secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan yang searah, 

antara tes pertama dengan tes berikutnya. 

Hasil uji validitas instrumen tes “David Lee” (Australia Soccer 

Federation, 1984: 18), dalam penelitian ini akan di uji cobakan siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Candiroto. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas dalam penelitian yang 

diperoleh dengan menggunakan tes “David Lee”, hasil tes tahap 1, tes 

tahap 2 dan hasil tes terbaik dari siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

sepakbola di SMA Negeri 1 Candiroto berjumlah 15 siswa. Adapun data 

hasil tes terbaik diperoleh berdasarkan data tes tahap 1 dan tes tahap 2. 

Hasil uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

  Item  Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

Tes 1 0,969 0,3 Valid 

Tes 2 0,963 0,3 Valid 

Hasil tes terbaik 0,998 0,3 Valid 

Sumber: Data Primer 2013 
 

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa dari semua tahapan tes 

dinyatakan valid semua, hal ini dikarenakan semua nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel. Data selengkapnya dapat dilihat dilampiran halaman 91. 

3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas Instrumen sebagaian alat ukur diperlukan pula di 

samping validitasnya. Reliabilitas atau keterandalan suatu instrumen 
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sebagai alat ukur dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran 

alat ukur tersebut cocok digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur 

sesuatu. Saifuddin Azwar (1986: 6), menyatakan bahwa:  

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reability yang 
mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang mempunyai 
realibilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang mempunyai 
reliable (reliable). Walaupun reliabilitas mempunyai nama lain 
seperti kepercayaan, keterandalan, keajengan, kesetabilan, 
kosistensi, dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam 
konsep reliabilitas adalah sejauh mana suatu hasil pengukuran dapat 
dipercaya. 
 

 Hasil uji reliabilitas instrumen tes “David Lee” (Australia Soccer 

Federation, 1984: 18), dalam penelitian ini akan di uji cobakan siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Candiroto. 

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

      Nilai Cronbach   
Alpha Keterangan 

0,989 Reliabel 

Sumber : Data Primer 2013 

Berdasarkan perhitungan hasil uji reliabilitas siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Candirito berjumlah 15 siswa, 

menunjukkan bahwa tes sebagai alat pengumpulan data dinyatakan reliabel 

karena mempunyai nilai Cronbach Alpha > 0.60. Data selengkapnya dapat 

dilihat dilampiran halaman 91. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengukur tingkat keterampilan dasar bermain sepakbola siswa 

peserta ekstrakulikuler sepakbola di SMK Negeri 1 Jumo Kabupaten 

Temanggung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

metode survai dengan teknik tes dan pengukuran. 

a. Pelaksanaan penelitian tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 

Mei 2013 sampai dengan selesai. 

b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam “David Lee Test” sebagai 

berikut:  

1) Lapangan sepakbola Desa Gedongsari, Kecamatan Jumo. 

2) Bola ukuran 5 = 7 buah bola sepak 

3) Pancang 1,5 meter dan torong = 12 buah 

4) Stopwatch. 

5) Peluit. 

6) Pulpen dan kertas untuk penilaian. 

7) Kapur untuk mewarnai garis lapangan. 

8) Meteran untuk mengukur lapangan. 

c. Pada saat pengambilan data, tes tersebut dibantu oleh 2 orang. 

d. Sebelum pelaksanaan tes dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Datang ke sekolah meminta ijin membawa testi/siswa ke lapangan 

untuk melakukan tes “David Lee”. 

2) Testi/siswa disarankan menggunakan sepatu sepakbola. 
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3) Testi/siswa dibariskan dan diberikan pengarahan cara melakukan tes 

“David Lee” tersebut. 

4) Sebelum melakukan tes testi/siswa melakukan pemanasan terlebih 

dahulu selama 10-15 menit. 

5) Testi/siswa disuruh mencoba terlebih dahulu tes “David Lee” 

6) Testi/siswa setelah mencoba kemudian melakukan tes “David Lee” 

e. Pelaksanaan tes “David Lee” 

Testor: Yan Adi 

Pencatat waktu: Septyanto dan Abi Woto 

Testor memberikan aba-aba siap, testi/siswa bersiap dibelakang garis 

start berdiri. Testor memberikan aba-aba dengan meniup peluit, 

dilanjutkan dengan menekan dengan tombol start stopwatch, testi/siswa 

melakukan tes “David Lee”, yaitu testi/siswa melakukan teknik 

menggiring bola melewati 8 tiang yang berjarak 2 meter, kemudian bola 

yang digiring testi/siswa dihentikan di posisi A. Testi/siswa berlari 

menuju bola yang disiapkan untuk melakukan teknik menendang bola 

ke arah sasaran, yaitu berupa gawang yang berukuran lebar 2 meter. 

Setelah melakukan teknik menendang kemudian kembali lagi 

mengambil bola yang di posisi A, testi/siswa menggiring bola secepat-

cepatnya menuju garis finish. Ketika testi/siswa melewati garis finish, 

testor menghentikan waktu pada stopwatch. Waktu yang tertera pada 

stopwatch kemudian dicatat oleh pencatat waktu. Tes “David Lee” 

dilakukan 2 kali percobaan. 
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Adapun gambar lapangan dalam “David Lee Test” ini adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 27. The David Lee Soccer Circuit Test (Teknik Dengan Bola) 

          (Australia Soccer Federation, 1984: 18) 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran realitas yang ada tentang Tingkat Keterampilan Dasar 

Bermain Sepakbola Siswa Peserta Ekstrakurikuler Sepakbola di SMK Negeri 

1 Jumo. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. 

Statistik ini ditujukan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, dan 

menentukan nilai. Selanjutnya dapat dilakukan pemaknaan sebagai 

pembahasan atas permasalahan yang diajukan dengan mengacu pada standar 

kemampuan dasar sepakbola yang sudah ditentukan. 

Hasil penelitian dituangkan dalam 5 kategori, yaitu baik sekali, baik, 

sedang, kurang, kurang sekali. Menurut Anas Sudijono (2009: 174) 

pengkategorian berdasarkan Mean dan Standar Deviasi adalah sebagai 

berikut:  

8 pancang & Berjarak 2 meter 
20 meter 

2 meter 

3,5 meter 
6 bola 9 meter 

1 meter 
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Selanjutnya karena ini merupakan data invers maka makna kategori 

akan terbalik seperti berikut: 

Tabel 3. Kategori Keterampilan Dasar Bermain Sepakbola 

No Rumus Interval Kategori 
1. X < (M – 1,5 SD) Baik Sekali 
2. (M – 1,5 SD) < X < (M – 0,5 SD) Baik 
3. (M – 0,5 SD) < X < (M + 0,5 SD) Sedang  
4. (M + 0,5 SD) < X < (M + 1,5 SD) Kurang 
5. X > (M + 1,5 SD) Kurang Sekali 

Sumber: Anas Sudijono (2009: 175) 

Keterangan: 

X = Skor  
M = Mean Hitung 
SD = Standar Deviasi Hitung 

 Sumber: Anas Sudijono (2009: 175) 
 
Setelah diketahui Tingkat Keterampilan Dasar Bermain Sepakbola 

Siswa Peserta Ekstrakurikuler Sepakbola di SMK Negeri 1 Jumo, yang 

termasuk kategori baik sekali, baik, sedang, kurang, kurang sekali, maka akan 

dapat ditentukan berapa besar persentase. Cara menghitung persen dengan 

rumus yaitu: 

Persentase hasil (%) P = 	푥	100% 
Keterangan:  

 f  =  frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
 n =  jumlah frekuensi/banyak subjek penilaian 

P =  angka persentase 
Sumber: Anas Sudjono (2009: 43) 


