
 

 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Arikunto (2006:136) metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dapat berupa angket, 

wawancara, pengamatan atau observasi, tes dan dokumentasi. Suatu 

penelitian dapat berhasil dengan baik dan sesuai dengan prosedur ilmiah, 

apabila penelitian tersebut menggunakan metode atau alat yang tepat. Dengan 

menggunakan metode atau alat yang tepat penilaian yang dilaksanakan akan 

lebih terarah dan dapat memperoleh hasil yang baik sesuai dengan tujuan 

yang diharpakan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelititannya. 

 

Berdasarkan kutipan di atas yang dimaksud dengan metode penelitian adalah 

ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mengumpulkan data penelitian 

untuk di uji kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian korelasional. Menurut Arikunto (2006 : 251) 

penelitian korelasional bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya 

hubungan dan apabila ada, seberapa erat hubungan, serta bearti atau tidaknya 

hubungan itu. Sedangkan menurut Riduwan (2005 : 49) penelitian 

korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan ada atau 



 38 

tidaknya hubungan dan seberapa jauh hubungan antara dua variabel atau 

lebih. 

 

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif korelasionalyang artinya mencari besarnya hubungan antara dua 

variabel bebas (X) atau lebih secara simultan (bersama-sama) dengan variabel 

terikat (Y) serta untuk mengetahui seberapa erat hubungan dan berarti atau 

tidaknya hubungan tersebut dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan dan otot tungkai dengan 

hasilketerampilan renang gaya dada pada siswa kelas XI SMKNegeri 4  

Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015. 

 

B. Variabel dan Data Penelitian 

 

1.   Variabel Penelitian 

Arikunto (2006:94) variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. 

Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 (Dua) variabel bebas dan 1 

(satu) variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung 

ada variabel lainya yang yang berguna untuk meramalkan nilai 

variabel yang disimbolkan dengan (X).  

variabel bebas dalam penelitian ini adalah :  

1.  Kekuatan otot lengan (X1)  

2. Kekuatan otot tungkai (X2). 
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b. Variabel terikat  

Variabel terikat adalah veriabel yang nilai-nilainya bergantung pada 

variabel lainya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya 

dilambangkan dengan (Y).  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah :  

1. gerak dasar renang gaya dada (Y).  

 

2. Data Penelitian 

 

Menuru tsumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu : 

a) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya, data primer disebut juga data asli atau data baru. 

Didalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti menganbil 

data secara langsung dan tidak melalui perantara siapapun. 

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan penelititer dahulu. Sehubung 

data dalam penelitian ini adalah data primer maka data sekunder 

tidak dipakai. 

 

Apabila di dalam merencanakan suatu penelitian, problema, tujuan 

penelitian dan hipotesis-hipotesis sudah diformulasikan dengan jelas, 

langkah berikutnya adalah menentukan apakah data yang akan 

dipergunakan untuk menguji hipotesis itu akan dikumpulkan dari sumber-

sumber pustaka yang sudah ada, ataukah akan diusahakan data langsung 
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dari individu-individu yang diselidiki. Data yang adadalampustaka- 

pustaka dinamakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan 

langsung dari individu yang diselidiki dinamakan data primer. 

Pengumpulan data primer dapat di lakukan dengan mengadakan suvey 

atau pencacahan lengkap. Berdasar kanteori di atas maka dapat di 

simpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah data primer, karena 

data di kumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Menurut Arikunto (2006:108) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.  

 

Sugiono (2008:220), mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

penduduk penelitian yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi di batasi 

sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai 

sifat yang sama atau homogen. 

 

Dari paparan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian atau penduduk penelitiana dengan 

maksud untuk diselidiki yang  mempunyai sifat yag sama atau homogen. 
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Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah siswa kelas XI 

SMK Negeri 4  Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015yang 

berjumlah 116 orang, 1 kelas terdapat 38 orang. 

 

Tabel 1.Populasi penelitian 

No Kelas 
Jumlah 

siswa 

Jumlah 

Putra Putri 

1 XI AK 1 38 10 28 

2 XI AK 2 38 13 25 

3 XI AK 3 40 14 26 

 

2. Sampel 

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk sekadar 

ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua. Sebaliknya jika subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10–

15% atau 20–25%. (Arikunto, 2006:112). Teknik sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah randomsampling. Karena siswa kelas XI SMK 

Negeri 4  Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015 terdapat 116 orang, 

maka diambil 25 % dari jumlah siswa kelas XI tersebut, maka sampel yang 

diambil berjumlah 30 orang.  

 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan system random 

sampling. Seperti pendapat Ridwan (2005:58) bahwa ” random sampling 

adalah pengambilan sampel dari angota populasi dengan menggunakan 

acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) 
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dari populasi tersebut” teknik random sampling digunakan dalam 

penelitian ini dengan alasan sebagai berikut : 

a. Memberikan kemungkinan kesempatan bagi individu dalam populasi 

untuk menjadi anggota sampel dari populasi 

b. Dalam pelaksananya penentuan sampel yang memakai teknik random  

sampling ini dengan cara membuat undian dengan mengisi nama-

nama siswa kelas XI kemudian setelah itu diundi dan yang keluar no 1 

sampai 30 itulah yang mewakili siswa kelas XI SMK N 4Bandar 

Lampung. 

 

Tabel 2.Sampel penelitian 

 

No Kelas 
Pengambilan 

sampel 

Jumlah 

siswa 

Setiap 

kelas 

Jumlah 

Putra Putri 

1 XI AK 1 

30 

38 10 5 5 

2 XI AK 2 38 10 6 4 

3 XI AK 3 40 10 4 6 

 

D. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.   Mengukur kekuatan otot lengan 

Tes untuk mengukur kekuatan otot lengan menggunakan push 

dynamometer. Satuan dalam instrumen pull push dynamometer ini adalah 

kilogram (Depdiknas, 2000). Memiliki indeks validitas sebesar 0.63 dan 

reliabilitas 0,63. 

Tujuan : Untuk mengukur kekuatan otot lengan dalam mendorong. 

Alat  : Pull Push dynamometer. 

Petugas : Pemandu tes dan pencatat skor 
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Pelaksanaan  : Peserta tes berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu  

dan pandangan lurus kedepan. Tangan memegang Pull 

push dynamometer dengan kedua tangan di depan dada. 

Posisi lengan dan tangan lurus dengan bahu. Dorong alat 

tersebut sekuat tenaga. Pada saat mendorong, alat tidak 

boleh menempel pada dada, sedangkan tangan dan siku 

tetap sejajar bahu. Tes dilakukan sebanyak tiga kali. 

 

Penilaian : Skor kekuatan dorong terbaik dari tiga kali percobaan  

dicatat sebagai skor dalam satuan kg, dengan tingkat 

ketelitian 0,5 kg. 

 

Tabel3. Norma KekuatanMendorongOtotBahu. 

 

No. Norma Kg 

1 BaikSekali 44,00 keatas 

2 Baik 35,00 – 43,50 

3 Sedang 26,00 – 34,50 

4 Kurang 13,00 – 25,50 

5 KurangSekali 17,50 kebawah 

 

2.   Mengukur Kekuatan Otot kaki/ Tungkai  

Tujuan : Mengukur power otot-otot kaki 

Alat  : Test Dinamometer Kaki (Leg Dynamometer) 

Pelaksanaan : berdiri di atas papan dinamometer kaki. Tapak kaki  

selebar ± 15 cm. Kedua tapak tangan berpegangan pada 

pegangan dinamometer kaki/tapak tangan hadap ke 

belakang. Kedua lutut bengkok, sedangkan punggung 

tegak.Tes dengan kepala tegak dan punggung tetap lurus 
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berusaha meluruskan kedua lutut semaksimal mungkin 

sebagai pertanda/ upaya mendapatkan power otot-otot kaki 

maksimal, seperti terlihat pada jarum penempatan terakhir. 

 

 

Gambar 6 . Leg Dynamometer 

Sumber : Depdiknas Pusegjas. 2000 

 

3.   Mengukur tes keterampilan renang gaya dada 

4.   Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah dengan melakukan penilaian kualitas gerakan. Dengan 

penilaian tes keterampilan gerak dasar renang gaya dada yang diadaptasi 

dari Muhajir (2007: 44)). Adapun aspek yang diamati dari instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Tahap Persiapan (2) 

Tahap gerak atau tahap pelaksanaan (3) Tahap akhir gerak/gerak 

lanjutan. 

 

Untuk menetapkan skala penilaian dari instrumen ini, dibuat rentang nilai 

atau skor dari angka 1 sampai dengan 3. Angka 1 menunjukkan nilai kurang, 

angka 2 nilai sedang (S), angka 3 menunjukkan nilai baik (B). Kriteria gerak 

dasar renang gaya dada terdapat pada lampiran 
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E. Variabel Data 

 

Arikunto (2006:94) variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Untuk 

persepsi mengenai variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini, maka 

perlu dipaparkan dalam variabel data sebagai berikut : 

a) Arti kata hubungan menurut (KBBI: 2008: 55) adalah bersambung atau 

berangkaian (yang satu dengan yang lain)  

b) Kekuatan (Strength) adalah kemampuan otot untuk menggunakan tenaga 

maksimal terhadap suatu tahanan. Sedangkan definisi kekuatan  menurut  

Sajoto  (1995 : 58) adalah kemampuan kondisi fisik  yang menyangkut 

masalah kemampuan seseorang atlet pada saat mempergunakan 

sekelompok ototnya untuk melakukan kerja dengan menahan beban yang 

diangkatnya. 

c) Otot lengan, otot lengan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

keberadaan lengan yang diukur dari ujung jari tangan sampai dengan 

pangkal bahu yang digunakan dalam menopang tubuh ke atas. Tubuh kita 

tersusun dari berbagai jenis otot yang tersebar dalam seluruh tubuh, otot 

merupakan suatu organ/alat yang memungkinkan tubuh dapat bergerak, 

otot termasuk alat kerja aktif dan lengan adalah anggota badan dari 

pergelangan tangan sampai bahu (KBBI, 2005: 585) 

d) Kekuatan otot tungkai, merupakan anggota tubuh (extrimitas) bagian 

bawah dan terdiri dari tungkai atas (femur), tungkai bawah terdiri dari 

tulang tibia dan fibula dan kaki terdiri dari: 1). Tarsus (akar kaki), 2). 

Metatarsus (tengah kaki), 3).  Digiti (jari-jari kaki). 
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e) Hasil, menurut KBBI definisi arti kata hasil adalah sesuatu yang diadakan 

(dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha. 

f) Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah sesuatu hal 

menjadi lebih bernilai dan memiliki makna. (Gordon, 1994: 78) 

keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam mengoprasikan 

pekerjaan secara lebih mudah dan tepat dan cenderung pada aktifitas 

psikomotor. 

g) Renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di dalam air dan 

merupakan cabang olahraga yang dilakukan oleh siapa saja, baik putra 

maupun putri. 

h) Renang gaya dada adalah Gaya dada atau gaya katak adalah cara atau gaya 

dalam berenang dengan posisi dada menghadap kepermukaan air, namun 

berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua 

belah kaki menendang kearah luar sementara kedua belah tangan 

diluruskan di depan. Kedua belah tangan di buka kesamping seperti 

gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat kedepan. Gerakan 

tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak 

i) Siswa adalah seseorang yang mengikuti kegiatan dilingkungan sekolah. 

Variabel data dalam penelitian ini adalah berupa data kuantitatif yaitu yang 

berbentuk angka, dan pengukuran proses dimana data diubah menjadi 

angka. Untuk bisa melakukan hal ini yang perlu dilakukan peneliti yang 

pertama kali adalah mengetahui hal apa yang akan di ukur dan 

menunjukkan adanya nilai yang bisa berubah-ubah. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berenang
http://id.wikipedia.org/wiki/Dada
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Tangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Katak
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F. TeknikPengumpulan Data 

 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

dengan teknik tes dan pengukuran. Data-data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hasil dari pengukuran kekuatan otot lengan, pengukuran 

kekuatan otot tungkai dan gerak dasar renang gaya dada pada siswa kelas XI 

SMKNegeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015. 

 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan tes keterampilan gerak dasar renanggaya dada 

yang digunakan untuk mengukur keberhasilan renanggaya dada. 

Cara menilai: 

1. Hasil kasar 

Prestasi setiap butir tes yang dicapai oleh peserta tes disebut hasil kasar. 

Tingkat ketrampilan gerak dasar renang gaya dada siswa tidak dapat 

dinilai secara langsung berdasarkan presentasi yang telah di capai. 

2. Nilai tes 

Hasil kasar yang masih merupakan satuan ukuran tersebut perlu diganti 

dengan ukuran yang sama. Satuan ukur pengganti ini adalah Nilai. Setelah 

hasil kasar setiap butir tes diubah menjadi nilai, langkah berikutnya adalah 

menjumlahkan nilai-nilai dari butir tes tersebut. Caranya dengan melihat 

table nilai dan table norma. Hasil penjumlahan menjadi dasar untuk 

menentukan klasifikasi renang gaya dada pada siswa tersebut. 
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Rancangan dalam penelitian ini adalah rancangan korelasional, yang 

hendak menyelidiki ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Secara grafis rancangan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Desain PenelitianX1,X2,Y. 

Sumber Sugiyono (2008: 10) 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Validitas dan Reliabelitas 

1. Uji validitas instrumen  

Validitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment dari Pearson dengan angka kasar (Arikunto, 2006: 275) 

Rumus korelasi Product Moment adalah: 

    

     2222 .

.

YYnXXn

YXXYn
rxy






 

 

Keterangan : 

r xy    = Koefesien korelasi 

n       = Jumlah sampel 

X      = Skor variabel X 

Y      = Skor variabel Y 

∑X   = Jumlah skor variabel X 

X1 

X2 

Y 
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∑Y   = Jumlah skor variabel Y 

∑X
2
  = Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y
2
  = Jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

Selanjutnya harga r tersebut ditransformasikan ke harga r tabel, sehingga 

dianggap valid apabila harga rhitung> rtabel  pada taraf α = 0,05. Menurut 

Ridwan (2005:139) bahwa besarnya korelasi yang diperoleh di 

interprestsikan dengan kriteria sebagai berikut: 

 

Menurut Sugiyono (2008: 231) untuk dapat memberikan penafsiran 

terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka 

dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel 5 sebagai 

berikut :  

 

Tabel 4. Interpretasi koefisien korelasi nilai r. 

Interval KoefisienKorelasi InterpretasiHubungan 

0,80 - 1,00 

0,60 - 0,79 

0,40 - 0,59 

0,20 - 0,39 

0,00 - 0,19 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup kuat 

Rendah 

Sangat rendah 

 

2. Uji Reliabilitas Instrument 

Reliabilitas ini menggambarkan derajat ketelitian atau keajegan hasil 

pengukuran. Jika alat pengukur itu reliabilitas maka pengukuran yang 

dilakukan test ulang dengan memakai alat yang sama terhadap objek dan 

subjek yang sama hasilnya akan tetap sama atau relatif sama. Untuk 

mengetahui besarnya derajat keterandalan suatu alat pengukur dapat 

dilakukan dengan melakukan dua kali pengukuran (test and retest) yaitu 
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pengukuran pertama dan ulangannya. Instrumen ini kemudian 

diujicobakan kepada sekelompok responden dan dicatat hasilnya, kedua 

hasil pengukuran tersebut dikoreksi dengan menggunakan korelasi 

product-moment. 

 

  

     2 222
X.Y

Y -Yn  X  - X n  

YX  -X.Y  
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n

 

 

Keterangan : 

1x yr
   = Koefisien korelasi 

n       = Jumlah sampel 

X1     = Skor variabel  

Y      = Skor variabel Y 

∑X   = Jumlah skor variabel X 

∑Y   = Jumlah skor variabel Y 

∑X
2
  = Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y
2
  = Jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel korelasi product 

moment, sehingga dianggap reliabel apabila harga r hitung> r tabel   pada taraf   

α = 0,05 atau .kepercayaan 95%. 

 

H. Teknik Analisis Data  

 

Teknikan alisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan korelasi 

pearson product moment Riduwan (2005: 139): 
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Keterangan : 

xyr
 : koefesien X dan Y. 

N  : Jumlah sampel  

X : Skor variabel X 

Y : Skorvariabel Y 

 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya hubungan variabel X dengan Y 

dapat di tentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

 

KP = r
2
 x 100% 

 

Keterangan 

KP = Nilai kofesien Determinan 

r  = Nilai Kofesien Korelasi 

 

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasilper hitungan signifikan atau 

tidak, maka perlu dibandingkan dengan r tabel Product Moment, dengan taraf 

kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%). 

 

Kaidah pengujian signifikan : 

Jika  r hitung  ≥  r tabel , maka tolak Ho artinya ada hubungan yang signifikan 

dan jika r hitung<  r tabel, maka terima Ho artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan. 

 

Sedangkan untuk mencari hubungan kedua variable babas dengan variable 

terikat dengan menggunakan rumus Korelasi Ganda ( ) 
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Keterangan : 

  : Koefisien korelasi ganda antar variabel dan secara  

bersama-sama dengan variabel Y 

       : Koefisien korelasi dengan  Y 

       : Koefisien korelasi dengan  Y 

     : Koefisien korelasi dengan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


