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Penelitian ini dilakukan di Sekolah Sepakbola Persitema Kelurahan Sawojajar Jawa Tengah. 
Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
frekuensi menonton acara World Cup di SCTV terhadap proses imitasi bermain sepakbola di 

kalangan remaja putra. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa sekolah sepakbola Indonesia Muda di Keluraha n 
Sawojajar yang berjumlah 300 anak. Sedangkan untuk pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik purposive sampling, dimana sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yaitu 
pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriterianya 

antara lain : Siswa SSB Indonesia Muda yang sudah bergabung minimal 6 bulan (satu semester) 
dengan umur antara 15-19 tahun dan siswa SSB Indonesia Muda yang suka menonton tayangan 
liga Calcio di SCTV. Maka sampel yang diambil adalah 96 siswa. Teknik pengumpulan datanya 

menggunakan metode angket, observasi dan dokumentasi sedangkan rencana analisis data yang 
digunakan adalah kuantitatif yaitu data yang terkumpul akan dinyatakan dalam bentuk angka-

angka menggunakan rumus regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS 10.00 untuk 
windows. 
Data yang telah dianalis menunjukkan hasil analisis korelasi sebesar 0,802. Sedangkan F Hitung 

yang diperoleh sebesar 17,667, di konsultasikan dengan F Tabel pada taraf kebenaran 95% 

sebesar 3,94 dan  F Tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga oleh karena F Hitung  

terbukti ada pengaruh yang signifikan antara variabel X (frekuensi menonton acara World Cup di 
SCTV) terhadap variabel Y (proses imitasi bermain sepakbola di kalangan remaja putra). 

Adapun koefisien determinasi (r2) atau besar pengaruh dari variabel X terhadap Y sebesar 64,3% 
dan sisanya sebesar 35,7% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian 
ini. 

 


