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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode, karena 

metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

penelitian. Menurut Arikunto Suharsimi (2010:203) metode penelitian adalah 

cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.  

Penelitian ini menggunakan metode metode deskriptif korelasional,  yaitu 

studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau 

kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan 

sebelum dan sesudahnya. Dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana atau regresi linier tunggal. Membahas hubungan variabel terikat 

dengan dua atau lebih variabel bebas. Sesuai dengan judul penelitian ini untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi power otot tungkai, panjang tungkai dan 

keseimbangan terhadap kecepatan tendangan mawasi gery di ranting karate 

Bushido Bandar Lampung. 
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B. Popolasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010 : 17 ) 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. Sedangkan menurut Arikunto Suharsimi (2010:173) populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2008:116) “sample adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sedangkan menurut 

Arikunto Suharsimi (2010:174) sample adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. 

Menurut Arikunto Suharsimi (2008:116) “Penentuan pengambilan Sample 

sebagai berikut : 

Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-55% . 

Jadi kesimpulan penelitian ini adalah penelitian populasi karena jumlah 

populasi atlet karate di ranting karate Bushido Bandar Lampung adalah 

sebanyak 16 atlet. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian 

(Arikunto Suharsimi, 2002 : 96). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 

3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. 

 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainnya, dalam penelitian ini ada empat variabel bebas, yaitu : 

1. Power otot tungkai (X1) 

2. Panjang tungkai (X2) 

3. Keseimbangan  (X3) 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel 

lainnya, dalam penelitian ini variabel terikat adalah kecepatan tendangan 

mawashi gery (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

                           

                                      

   

                  

 
 

Gambar 5. Desain Penelitian 

(Sumber: Sugiyono, 2008) 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 : power otot tungkai 

X2 : panajng tungkai 

X3 : keseimbangan 

Y  : kecepatan tendangan mawashi gery 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep variabel 

yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut perlu 

didefinisikan secara operasional sebagai berikut : 

 

1. Power tungkai dimaksud adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya memadukan antara kecepatan dan kekuatan. Power 

 X2 

 

 X3 

 

Y 

 X1 
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seseorang dapat diketahui dengan tes standing broad jump dengan satuan 

centimeter. 

2. Panjang tungkai merupakan alah satu aspek biologis yang ikut menentukan 

pencapaian prestasi dalam olahraga yaitu struktur dan postur tubuh”. 

Panjang tungkai dapat diukur dengan atrophometer. 

3. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan 

selama isitrahat (berhenti) dan pada waktu melakukan satu seri gerakan 

tertentu. Keseimbangan seseorang dapat diketahui dengan melakukan 

pengukuran menggunakan balance one. 

4. Kecepatan tendangan mawasi gery adalah tendangan yang dilakukan 

dengan menendang kearah kepal dengan menggunakan punggung kaki 

dengan waktu sesingkat singkat nya. Kecepatan tendangan mawasi gery 

dapat diukur dengan stopwatch. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto Suharsimi (2002 : 136) “instrumen adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah”. Tes dan pengukuran 

yang diukur meliputi : 

 

a. Instrumen pengukuran power otot tungkai 

1) Standing board jump 

2) Blangko pengukuran power otot tungkai 
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3) Alat tulis 

 

b. Instrumen pengukuran panjang tungkai 

1) Antrophometer  

2) Blangko pengukuran panjang tungkai 

3) Alat tulis 

c. Instrumen pengukuran keseimbangan 

1) Balance one 

1) Blangko pengukuran keseimbangan 

2) Alat tulis 

 

G. Teknik Pengambilan Data 

 

Menurut Arikunto Suharsimi (2010:265) dijelaskan bahwa metode 

pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Arikunto 

Suharsimi (2010:265) bahwa untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai 

dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data 

merupakan langkah yang sukar karena data yang salah akan menyebabkan 

kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. 

Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui 

metode deskriptif korelasional dengan pendekatan one shot medel , yaitu 

peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran 

dilapangan. 
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1. Instrumen pengambilan data power otot tungkai 

Untuk mengukur power otot tungkai dengan cara standing broad jump. 

Alat yang digunakan antara lain : 

a. Standing broad jump   

b. Pita ukur 

c. Bak pasir/ matras 

d. Blanko pengukuran power otot tungkai 

e. Alat tulis 

Pelaksanaan standing broad jump: 

Orang yang dites berdiri pada papan tolakan dengan lutut di tekuk sampai 

membentuk sudut 45 derajat kedua lengan lurus kebelakang. Kemudian 

menolak kedepan dengan kedua kaki sekuat-kuatnya dan mendarat dengan 

kedua kaki. Jarak lompatan diukur mulai dari tepi dalam papan tolak 

sampai batas tumpuan kaki atau badan yang terdekat dengan papan tolak.  

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 6. Standing Broad Jump Test 

                           Sumber : Dwikusworo Eri. P ( 2010 : 33 ) 
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2. Instrumen Pengambilan Data Panjang Tungkai 

Untuk mengukur panjang tungkai peneliti menggunakan alat  

antrophometer. 

Alat yang digunakan : 

1. Anthrophometer atau penggaris ukur 

2. Blanko pengukuran panjang tungkai 

3. Alat tulis 

Pelaksanaan tes : 

Siswa berdiri tegak lurus dan menempel di tembok, tubuh tetap tegak lurus 

ke depan. Panjang tungkai mula di ukur dari spina iliaca anterior superior 

(pangkal paha) sampai malleolus lateral (mata kaki). Apabila penggaris 

sudah menunjukkan pada bawah mata kaki dan ujung pangkal paha maka 

baca angka dalam satuan cm.  

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Antropometer 
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3. Intsrumen Pengambilan data Keseimbangan 

Untuk mengukur keseimbangan menggunakan alat Balance one. 

Alat yang difunakan : 

1. Balance one 

2. Blangko pengukuran keseimbangan 

3. Alat tulis 

Pelaksanaan tes : 

Peserta menaruh sebelah kaki (kanan atau kiri) dilantai dan sebelah kaki 

diatas reaction stand. Kemudian peserta mengangkat sebelah kaki yang 

tadi berada dilantai, meletakkan tangan dipinggang, dan menutup mata 

ketika mendengar suara buzzer. Tekan tombol start, perintahkan peserta 

bersiap begitu buzzer berbunyi peseta mengangkat satu kaki, meletakkan 

tangan dipinggang dan menutup mata kemudian menahan posisi tersebut  

selama mungkin. Jika peserta meletakkan sebelah kaki yang tadi diangkat, 

maka alat akan berhenti menghitung. Catatlah hasil yang muncul di 

display, tekan reset untuk mengembalikan display ke posisi “0”. Tes 

dilakukan sebanyak dua kali pengukuran dan diambil nilai yang terbaik.  

 

 

Gambar 8. Balance one 
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4. Kecepatan Tendangan Mawasi Gery 

Alat yang digunakan : 

1. Lapangan / matras 

2. Samsak  

3. Stopwatch 

4. Blanko pengukuran kecepatan tendangan mawasi gery 

5. Alat tulis 

Pelaksanaan tes : 

Siswa berdiri  tegap dengan kaki kanan didepan dan lutut sedikit ditekuk. 

Setelah diberi aba-aba “ya” siswa langsung melakukan tendangan mawasi 

gery dengan kaki kiri sebanyak sepuluh kali. Penghitungan pertama 

dilakukan ketika siswa menendang mengenai sasaran dan penghitungan 

terakhir dihitung setelah mengenai sasaran juga. Setelah kaki kiri selesai 

siswa kembali melanjutkan tendangan dengan menggunakan kaki kanan 

sebanyak sepuluh kali. Tendangan yang dilakukan harus mengenai sasaran 

yaitu bagian kepala. Tes dilakukan sebanyak dua kali pengulangan dan 

sebagai hasil akhir dicatat waktu tercepat dengan penghitungan stopwatch. 

 

Gambar 9. Kecepatan Tendangan Mawasi Gry 
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H. Teknik Analisis Data  

Analisis data ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang 

masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan 

satuan ukurannya sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. 

Dengan demikian data mentah diubah menjadi data yang standart ( TSkor ). 

Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. 

 
Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) power otot 

tungkai, (X2) panjang tungkai, (X3) keseimbangan serta variabel terikat (Y) 

kecepatan tendangan mawasi gery. Analisis dilakukan untuk menguji 

hipotesis yang telah dikemukakan, yaitu untuk mengetahui apakah ada 

kontribusi yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas pada variabel 

terikat, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. 

Untuk perhitungan statistic menggunakan program SPSS for windows release 

16. 

Rumus untuk Regresi linear sederhana : 

 

 

 

Keterangan : 

Ŷ = Variabel Terikat ( Dependent ) 

X = Variabel Bebas 

Ŷ = a + bX 
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a = Nilai Konstanta 

b = Koefesien Arah Regresi 

 

 
Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, akan 

dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji normalitas data, uji 

homogenitas varians data dan uji linieritas data. 

 


