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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. Metode penelitian adalah semua  kegiatan pencarian, penyelidikan, dan 

percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-

fakta  atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian 

baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi, Margono S. (2005). 

 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode 

deskriptif korelasional. Teknik analisis data 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 kekuatan power otot tungkai, power otot 

lengan dan kelentukan togok terhadap kecepatan renang gaya bebas pada 

Mahasiswa Putra Penjaskesrek Universitas Lampung angkatan 2014. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto Suharsimi (2002 : 106) “Populasi adalah keseluruhan dari 

subjek penelitian. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, 
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karena tanpa kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak 

mungkin terlaksana”. Dari pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa putra penjaskesrek universitas lampung angkatan 2014 

sebanyak 71 orang. 

 
2. Sampel 

Menurut Arikunto Suharsimi (2002 : 108) “Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua. Sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25%”. Berdasarkan pendapat di atas penulis 

mengambil seluruh populasi, karena jumlah populasi kurang dari 100. Maka 

dalam penelitian ini menggunakan penelitian populasi sebesar 71 orang. 

 

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. Power otot lengan (X2) 

3. Kelentukan togok (X3) 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel 

lainnya, dalam penelitian ini variabel terikat adalah kecepatan renang gaya 

bebas (Y). 

 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 14. Desain penelitian variabel X dan variabel Y 

 

Keterangan : 

X1 : power otot tungkai 

X2 : power otot lengan 

X3 : kelentukan togok 

Y  : kecepatan renang gaya bebas 

 

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 merupakan hasil dari gabungan dua komponene kondisi fisik, yaitu 

kekuatan dan kecepatan. Ini sesuai dengan pendapat Pear and Morgan (1986 : 
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57) yang mengemukakan “Power is something different. Power = strength + 

speed”. Begitu pula Rushall dan Pyke (1990 : 252) mengatakan “power is 

usuakky described as function of both the force (strength) and speed movent”. 

Maksudnya adalah power biasanya dinyatakan sebagai gabungan dari dua 

bentuk gerakan yaiut kekuatan dan kecepatan. Tungkai merupakan bagian 

tubuh sebagai anggota dan alat gerak bagian bawah yang memegang peranan 

penting dalam penampilan gerak. Tungkai dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu tungkai atas dan tungkai bawah. Power otot tungkai seseorang dapat 

diketahui dengan tes standing broad jump. 

 

2. Power adalah suatu kemampuan kecepatan kontraksi semaximal mungkin 

sebuah otot atau segerombolan otot dalam satu gerakan yang tak terputus. 

Dengan kata lain gerakan ini merupakan gerak yang meledak dalam satu 

gerakan dalam waktu yang tertentu pula (Soeharno HP, 1978 : 23). Lengan 

merupakan anggota gerak atas (extremitas superior). Power otot lengan 

seseorang dapat diketahui dengan Two-Hand Medicine Ball Put test. 

 

3. Kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak 

sendi, kecuali oleh ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan oleh 

elastisitas tidaknya otot-otot, tendo dan ligamen. Kelentukan togok sesorang 

dapat dapat diketahui dengan tes Ekstention dynamometer. 

 

4. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke 

permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke 

depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian 

dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dada
http://id.wikipedia.org/wiki/Tangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaki
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posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan 

digerakkan ke luar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke 

samping. Sewaktu mengambil napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke 

kiri atau ke kanan. 

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 : 

1. Instrumen pengukuran power otot tungkai 

1) standing broad jump  

2) Blangko pengukuran  

3) Alat tulis 

2. Instrumen pengukuran power otot lengan 

1) Two-Hand Medicine Ball Put Test 

2) Blangko pengukuran  

3) Alat tulis 

3. Instrumen pengukuran kelentukan togok 

1) Ekstention dynamometer 

2) Blangko pengukuran  

3) Alat tulis 

4. Instrumen kecepatan Renang Gaya Bebas 

1) Kolam renang sepanjang 20 meter 

2) Blangko pengukuran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wajah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pernapasan


42 
 

3) Alat tulis 

 

G. Teknik Pengumpulan 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 data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti 

sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar 

karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang 

ditarik akan salah pula. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan 

pengukuran melalui metode survey, yaitu peneliti mengamati secara langsung 

pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. 

 
1. Instrumen power otot tungkai 

 

Instrumen penelitian merupakan alat atau cara yang digunakan untuk 

mengambil data penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengambil data 

penelitian diantaranya adalah power otot tungkai. Untuk mengukur power otot 

tungkai dengan cara standing broad jump. Alat yang digunakan antara lain: 

a. Pita ukuran 

b. Bak pasir/matras 

c. Blangko tes 

d. Alat tulis 

 
Pelaksanaan tes : 

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

membentuk sudut 45 derajat kedua lengan lurus kebelakang. Kemudian 
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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 15. Standing Board Jump Test 

                     (Sumber : Dwikusworo Pratiknyo Eri ( 2010 : 33 ) 

 
Penilaian : 

Jarak lompatan bisa dilihat pada alat pengukur dalam satuan cm. Nilai yang 

diambil adalah jarak terbaik dari dua kali pengulangan. 

2. Instrumen Power Otot Lengan 

Dijelaskan dalam Nurhasan (2000) bahwa tes untuk mengukur power otot lengan 

untuk pria dan wanita usia 12 tahun hingga tingkat mahasiswa, dapat 

menggunakan bola medicine. Dengan tingkat validitas 0,77 dan  reliabilitas 0,81. 

Alat yang digunakan antara lain : 

a. Medicine Ball 

b. Blangko tes 

c. Alat tulis 
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Pelaksanaan medicine ball : 

Tesste duduk dengan kaki menjulur ke depan dan pandangan lurus ke depan. 

Tangan memegang bola medicine dengan kedua tangan di depan dada. Posisi 

lengan dan tangan lurus dengan bahu. Dorong bola tersebut sekuat tenaga. Pada 

saat mendorong, tangan lurus ke depan . Tes dilakukan sebanyak tiga kali. 

 
Penilaian : 

Skor power terbaik dari dua kali kesempatan dicatat sebagai skor dalam  satuan 

cm. 

 

              Gambar 16.  Two-Hand Medicine Ball Put 

            Sumber : ( Johnson and L. Barry (1986:217) 

 

3. Instrumen Kelentukan Togok Belakang 

Untuk mengukur kelentukan togok belakang digunakan ekstention dynamometer. 

Alat yang digunakan antara lain: 

a. Extention dynamometer 
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b. Blangko tes 

c. Alat tulis 

 
Pelaksanaan extention dynamometer : 

1) Sampel telungkup, Kedua lengan dibelakang pinggul, Dagu rapat dilantai 

sedangkan tungkai lurus dan tetap kontak pada lantai. 

2) Sampel mengankat badan dan kepalanya ke atas sejauh mungkin. 

3) Untuk menjaga kestabilan badan sampel, diperlukan seseorang duduk di 

tungkai sampel.  

4) Kesempatan diberikan dua kali berturut-turut. 

5) Yang di ukur adalah jarak (tinggi) dari lantai ke dagu. 

 
Penilaian : 

Skor diambil yang terbaik dari 2 kali pengulangan dalam satuan cm. 

 

Gambar 17. Tes kelentukan togok belakang (Extention Dynamometer) 

Sumber : ( Johnson and L. Barry (1986:95) 

 

 

 

4. Instrumen Kecepatan Renang Gaya Bebas 

Tes dengan melakukan renang gaya bebas secepat-cepatnya dengan jarak 20 

meter.  
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Pelaksanaan tes  :  

Perenang melakukan start dengan starting box dan perenang dianjurkan untuk 

berenang secepat mungkin dalam lintasannya sendiri. 

Penilaian :  

Dicatat waktu terbaik yang dapat dilakukan perenang. Bila perenang tidak dapat 

menyelesaikan jarak tersebut, tidak akan dinilai.  

 

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) power otot lengan, (X3) kelentukan togok, serta variabel terikat (Y) 

kecepatan renang gaya bebas. 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, X3 terhadap Y.  

 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

sederhana. Untuk perhitungan statistik menggunakan program SPSS for windows 

release 16. 
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Rumus untuk Regresi linear sederhana : 

 

 

 

Keterangan : 

Ŷ = Variabel Terikat ( Dependent ) 

X = Variabel Bebas 

a = Nilai Konstanta 

b = Koefesien Arah Regresi 

 

 

 

1. Uji Prasyarat Analisis 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.  

Adapun hasilnya dirangkum pada tabel-tabel di bawah ini. 

 
a. Uji Normalitas 

  

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Ŷ = a + bX 
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Tabel 1.  Tabel Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov . 

NPar Tests 
 

A

n

a

l

i

s

i

s

 

data hasil Output :  

Untuk menguji normalitas data, digunakan hipotesis sebagai berikut :  

H0 : Data tidak berdistribusi normal  

H1 : Data berdistribusi normal  

Kriteria  penerimaan H1 

H1 diterima jika nilai sig (2-tailed) ≥ 5%.  

Tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi atau Asymp. Sig. (2-

tailed) semua variabel bebas > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data yang kita uji berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Power 

Tungkai 

Power 

Lengan 

Kelentuka

n Togok 

Renang 

Gaya Bebas  

N 71 71 71 71 

Normal Parameters
a
 Mean 2.3163 5.0763 19.3042 29.1831 

Std. 

Deviation 
.33667 .75669 3.62328 4.75786 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .063 .083 .097 .098 

Positive .041 .083 .097 .098 

Negative -.063 -.077 -.072 -.086 

Kolmogorov-Smirnov Z .530 .696 .816 .827 

Asymp. Sig. (2-tailed) .941 .718 .518 .501 

a. Test distribution is Normal.     
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Uji linieritas pada analisis regresi sederhana berguna untuk mengetahui apakah 

penggunaan model regresi linier dalam penelitian ini tepat atau tidak. Untuk 

melakukan uji linieritas dapat dilihat pada rangkuman tabel 1 Anova (terlampir) 

dibawah ini: 

 
Tabel 2.  Tabel Uji Linieritas  

 

 

 

 

 Renang Gaya Bebas  * Power Lengan 

 Between Groups 

Within Groups Total 

 

(Combined) Linearity 

Deviation from 

Linearity 

Sum of Squares 6099.041 3.279E3 2819.730 900.959 7.000E3 

df 54 1 53 16 70 

Mean Square 112.945 3.279E3 53.202 56.310  

F 2.006 58.237 .945   

Sig. .063 .000 .584   

 

 

 

 

 

 

 

 Renang Gaya Bebas  * Power Tungkai 

 Between Groups 

Within 

Groups Total 

 

(Combined) Linearity 

Deviation 

from Linearity 

Sum of 

Squares 
6055.660 2.107E3 3948.212 944.340 7.000E3 

df 46 1 45 24 70 

Mean Square 131.645 2.107E3 87.738 39.348  

F 3.346 53.560 2.230   

Sig. .001 .000 .079   
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 Renang Gaya Bebas  * Kelentukan Togok 

 Between Groups 

Within Groups Total 

 

(Combined) Linearity 

Deviation from 

Linearity 

Sum of Squares 4853.760 1.318E3 3535.409 2146.240 7.000E3 

df 52 1 51 18 70 

Mean Square 93.342 1.318E3 69.322 119.236  

F .783 11.057 .581   

Sig. .759 .004 .934   

 

Berdasarkan nilai signifikansi dari output di atas, diperoleh : 

1. Nilai signifikansi (Sig.) kolom  Deviation from Linearity Renang 

Gaya Bebas  * Power Tungkai = 0,079<0,05, yang artinya terdapat 

hubungan linear secara signifikan antara variable power tungkai (X1) 

dengan variable hasil renang gaya bebas (Y). 

2. Nilai signifikansi (Sig.) kolom Deviation from Linearity Renang 

Gaya Bebas  * Power Lengan  = 0,584<0,05, yang artinya terdapat 

hubungan linear secara signifikan antara variable power lengan (X2) 

dengan variable hasil renang gaya bebas (Y). 

3. Nilai signifikansi (Sig.) kolom Deviation from Linearity Renang 

Gaya Bebas  * Kelentukan Togok  = 0,934<0,05, yang artinya 

terdapat hubungan linear secara signifikan antara variable kelentukan 

togok (X3) dengan variable hasil renang gaya bebas (Y). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas atau Uji Homogenitas 

Dari hasil output SPSS ternyata seluruh variabel adalah homogen 
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karena nilai probabilitas (Sig.)>0,05. 

 

2. Analisis Regresi 

Rangkuman hasil perhitungan SPSS tes power tungkai, power lengan, kelentukan 

togok terhadap kecepatan renang gaya bebas adalah sebagai berikut : 

a. Regresi Power Tungkai (X1) Terhadap Kecepatan Renang Gaya Bebas (Y) 

 

Lampiran 7 Output Bagian Keempat (Coefficients) : Pada tabel Coefficients, pada 

kolom B pada Constant (a) adalah 22,565, sedang nilai power tungkai (b) 

adalah 0,549, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis : 

 

Ŷ = a + bX atau 22,565+0,549X 
 
 
Koefisien b dinamakan keofisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata 

variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan 

ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b 

bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan : 

 

 Kostanta sebesar 22,565 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai power tungkai 

maka nilai hasil kecepatan tendangan mawasi gery 22,565. 

 Koefisien regresi X sebesar 0,549 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

nilai power tungkai, maka hasil kecepatan renang gaya bebas bertambah 

sebesar 0,549. 

 

Lampiran 7 Output Bagian Kedua (Model Summary) : Menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,549 dan dijelaskan besarnya prosentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut 
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diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,301, yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (power tungkai) terhadap variabel 

terikat (kecepatan renang gaya bebas) adalah sebesar 30,1%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

b. Regresi Power Lengan (X2) Terhadap Kecepatan Renang Gaya Bebas (Y) 
 
 
Lampiran 8 Output Bagian Keempat (Coefficients) : Pada tabel Coefficients, pada 

kolom B pada Constant (a) adalah 15,777, sedang nilai power lengan (b) adalah 

0,684, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis : 

 

Ŷ = a + bX atau 15,777+0,684X 
 

Koefisien b dinamakan keofisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata 

variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan 

ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b 

bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan : 

 

 Kostanta sebesar 15,777 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai power lengan 

maka nilai hasil kecepatan tendangan mawasi gery 15,777. 

 Koefisien regresi X sebesar 0,684 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

nilai power lengan, maka hasil kecepatan renang gaya bebas bertambah sebesar 

0,684. 

 

Lampiran 8 Output Bagian Kedua (Model Summary) : menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,684 dan dijelaskan besarnya prosentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut 
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diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,468, yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (power lengan) terhadap variabel 

terikat (kecepatan renang gaya bebas) adalah sebesar 46,8%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

 

c. Regresi Kelentukan Togok (X3) Terhadap Kecepatan Renang Gaya Bebas 

(Y) 

 
 
Lampiran 9 Output Bagian Keempat (Coefficients) : Pada tabel Coefficients, pada 

kolom B pada Constant (a) adalah 28,301, sedang nilai kelentukan togok (b) 

adalah 0,434, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis : 

 

Ŷ = a + bX atau 28,301+0,434X 
 

Koefisien b dinamakan keofisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata 

variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan 

ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b 

bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan : 

 

 Kostanta sebesar 28,301 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai kelentukan 

togok maka nilai hasil kecepatan tendangan mawasi gery 28,301. 

 Koefisien regresi X sebesar 0,434 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

nilai kelentukan togok, maka hasil kecepatan renang gaya bebas bertambah 

sebesar 0,434. 

 

Lampiran 9 Output Bagian Kedua (Model Summary) : menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,434 dan dijelaskan besarnya prosentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 
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determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut 

diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,188, yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (kelentukan togok) terhadap 

variabel terikat (kecepatan renang gaya bebas) adalah sebesar 18,8%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

d. Regresi Power Tungkai (X1), Power Lengan (X2) Dan Kelentukan Togok 

(X3)  Terhadap Kecepatan Renang Gaya Bebas (Y) 
 
 

Lampiran 10 Output Bagian Keempat (Coefficients) : Pada tabel Coefficients, 

pada kolom B pada Constant (a) adalah 4,181, sedang nilai power tungkai (b1) 

adalah 0,304, power lengan (b2) adalah 0,517 dan  kelentukan togok (b3) adalah 

0,095 persamaan regresinya dapat ditulis : 

 

Ŷ  = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn  atau 4,181+0,304X1+0,517X2+0,095X3 
 

Koefisien b dinamakan keofisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-

rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. 

Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan 

bila b bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan : 

 

 Kostanta sebesar 4,181 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai power tungkai, 

power lengan, dan kelentukan togok maka nilai hasil kecepatan tendangan 

mawasi gery 4,181. 

 Koefisien regresi X1 sebesar 0,304 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

nilai power tungkai, maka hasil kecepatan renang gaya bebas bertambah 

sebesar 0,304. 
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 Koefisien regresi X2 sebesar 0,517 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

nilai power lengan, maka hasil kecepatan renang gaya bebas bertambah sebesar 

0,517. 

 Koefisien regresi X3 sebesar 0,095 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

nilai kelentukan togok, maka hasil kecepatan renang gaya bebas bertambah 

sebesar 0,095. 

 

Lampiran 10 Output Bagian Kedua (Model Summary) : Menjelaskan besarnya 

nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,750 dan dijelaskan besarnya 

prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,562, yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (power tungkai, power lengan, dan 

kelentukan togok) terhadap variabel terikat (kecepatan renang gaya bebas) 

adalah sebesar 56,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

 

3. Uji Hipotesis 

 

Hipotesis 1 

Power tungkai memiliki nilai        5,452 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000. 

Tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan (df) = n-2 = 72-

2 = 70, serta pengujian satu sisi diperoleh nilai        1,994.  Artinya 

        4,153>1,994        atau (Sig.) 0,000<0,05. Sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Ada kontribusi antara power otot tungkai terhadap kecepatan renang 

gaya bebas pada mahasiswa putra Penjaskesrek Universitas Lampung angkatan 

2014. 
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Hipotesis 2 

Power otot lengan memiliki nilai         7,798 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000. 

Tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan (df) = n-2 = 72-

2 = 70, serta pengujian satu sisi diperoleh nilai        1,994.  Artinya 

        7,798>1,994        atau (Sig.) 0,000<0,05. Sehingga H0 ditolak dan H2 

diterima. Ada kontribusi antara power otot lengan terhadap kecepatan renang 

gaya bebas pada mahasiswa putra Penjaskesrek Universitas Lampung angkatan 

2014. 

 

Hipotesis 3 

Kelentukan togok memiliki nilai          4,001 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000. 

Tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan (df) = n-2 = 72-

2 = 70, serta pengujian satu sisi diperoleh nilai        1,994.  Artinya  

        4,001>1,994        atau (Sig.) 0,000<0,05. Sehingga H0 ditolak dan H3 

diterima. Ada kontribusi antara kelentukan togok terhadap kecepatan renang 

gaya bebas pada mahasiswa putra penjaskesrek universitas lampung angkatan 

2014. 

 

Hipotesis 4 

Power otot tungkai, power otot lengan dan kelentukan togok memiliki nilai 

        16,308 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000. Dengan menggunakan tingkat 

keyakinan 95%,  = 5%, df1 = 3, dan df2 = 67 hasil diperoleh untuk         

sebesar 2,742. Karena         16,308 >2,742        atau (Sig.) 0,000<0,05. 

Sehingga H0 ditolak dan H4 diterima. Secara bersama-sama ada kontribusi 
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antara power otot tungkai, power otot lengan dan kelentukan togok terhadap 

kecepatan renang gaya bebas pada mahasiswa putra penjaskesrek universitas 

lampung angkatan 2014. 

 

 

 

 

 

 
 


