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III.  METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 

kekuatan otot lengan dan tungkai dengan prestasi renang gaya bebas 25 meter 

pada Mahasiswa Penjaskes angkatan 2012 Tahun Pelajaran 2012/2013, maka 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional. 

Menurut Arikunto (1991) Penelitian deskriptif korelasional atau penelitian 

korelasional yaitu untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara kedua variabel 

atau lebih. Tujuan penelitian korelasional untuk menemukan ada tidaknya 

hubungan dan apabila ada, seberapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya 

hubungan itu. 

 

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2008:131) Penelitian 

deskriptif korelasi adalah penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara dua variabel atau lebih dan untuk mengetahui berapa besarnya sumbangan 

(kontribusi) variabel bebasnya (dependent variable) atau X terhadap variabel 

terikat (independent variable) atau Y.  

 

Peneliti menduga bahwa unsur kekuatan otot lengan dan tungkai memberikan 

hubungan yang berarti dengan prestasi renang gaya bebas 25 meter. Hubungan 
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kekuatan otot lengan dan tungkai dengan prestasi renang gaya bebas 25 meter 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

    Gambar 7. Kerangka Pikir 

 

Keterangan : 

X1  : Kekuatan otot lengan 

X2  : Kekuatan otot tungkai 

Y   : Prestasi renang gaya bebas 25 meter. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 1991:118). Sedangkan dalam penelitian ini ada dua variabel 

bebas dan satu variabel terikat.  

1. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi, yaitu kekuatan otot lengan (X1) 

dan kekuatan otot tungkai (X2). 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu prestasi renang gaya 

bebas 25 meter (Y).  

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel yang akan diukur dalam 

penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel sebagai 

berikut: 

 X1 

 X2 

 
 Y 
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1. Hubungan adalah sumbangan, sokongan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005: 520) Dalam setiap cabang olahraga unsur kondisi fisik memberikan 

hubungan dalam penguasaan teknik gerak bukan hanya sebagai faktor 

pendukung, tetapi terkadang juga sebagai unsur utama. 

2. Kekuatan otot atau muscular strength adalah tegangan yang dapat dikerahkan 

oleh otot atau sekelompok otot terhadap beban atatu tahanan dengan sekali 

usaha secara maksimal. Kekuatan otot bisa diartikan sebagai kemampuan 

menggunakan gaya tegang untuk melawan beban atau hambatan 

3. Renang merupakan gerakan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa 

perlengkapan buatan, manusia sudah dapat berenang sejak zaman prasejarah, 

bukti tertua mengenai berenang adalah lukisan-lukisan tentang perenang dari 

Zaman Batu telah ditemukan di "gua perenang" yang berdekatan dengan 

Wadi Sora di Gilf Kebir, Mesir barat daya. 

4. 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, 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 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_Batu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilf_Kebir&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
http://id.wikipedia.org/wiki/Dada
http://id.wikipedia.org/wiki/Tangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaki
http://id.wikipedia.org/wiki/Wajah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pernapasan
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D. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek suatu penelitian (Arikunto, 1988:155), sedangkan 

menurut Riduwan (2005:3) populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit 

hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Jadi populasi dalam penelitian ini 

adalah Mahasiswa Penjaskes angkatan 2012 yang berjumlah 20 orang. 

2) Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti (Arikunto, 1998:117). 

Untuk mengambil sampel dalam penelitian ini, penulis berpedoman terhadap 

pendapat (Arikunto, 2002:112) yang mengemukakan  “Apabila subjek penelitian 

kurang dari 100 maka lebih baik di ambil semua hingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi, selanjutnya jika populasi subjeknya lebih dari 100 dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. Jumlah Mahasiswa Penjaskes 

angkatan 2012 sebanyak 20 orang maka penulis mengambil semua populasi tersebut, 

serta seluruh mahasiswa penjaskes angkatan 2012 telah mendapatkan materi gaya 

bebas. 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

1.  Pelaksanaan Tes 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) tes renang 25 meter, (2) tes 

kekuatan otot lengan (pull and push strenght test) yang bertujuan untuk mengukur 

kekuatan otot lengan dalam menarik dan mendorong, (3) tes kekuatan otot tungkai 

(leg strength test) yang bertujuan untuk mengukur kekuatan otot tungkai, dan 

didistribusikan dengan tabel norma tes tersebut. 
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           Norma tes kekuatan otot lengan putra 

No Klasifikasi Standar Nilai 

1 Sangat baik > 44 

2 Baik 34-43 

3 Sedang 25-33 

4 Kurang 18-24 

5 Kurang sekali <17 

      Tabel 2. Pelatihan Kesehatan Olahraga , (2000:74) 
 

 Norma tes kekuatan otot lengan putri 

No Klasifikasi Standar Nilai 

1 Sangat baik > 39 

2 Baik 30-38 

3 Sedang 22-29 

4 Kurang 15-21 

5 Kurang sekali <14 

      Tabel 3. Pelatihan Kesehatan Olahraga , (2000:74) 
 

 Norma tes kekuatan otot tungkai putra 

No Klasifikasi Standar Nilai 

1 Sangat baik > 241 

2 Baik 214-240 

3 Sedang 160-213 

4 Kurang 137-159 

5 Kurang sekali <137 

   Tabel 4. Pelatihan Kesehatan Olahraga , (2000:74) 
 

 Norma tes kekuatan otot tungkai putri 

No Klasifikasi Standar Nilai 

1 Sangat baik > 136 

2 Baik 114-135 

3 Sedang 66-113 

4 Kurang 49-65 

5 Kurang sekali <49 

   Tabel 5. Pelatihan Kesehatan Olahraga , (2000:74) 
 

 

2.  Fasilitas dan Alat  

 

Fasilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolam renang, sedangkan alat-

alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Alat tulis,  2) Kamera,  
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 3) Pelampung, 4) Peluit, 5) Blangko (kertas kerja), 6) Pull and push dynamometer, 

 7)Legdynamometer. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi carl pearson dan korelasi 

ganda.  Sehubungan penelitian ini adalah penelitian populasi, maka tidak 

diperlukan uji prasyarat. 

1. Pengujian Hipotesis 

a. Mencari Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat 

digunakan korelasi product moment dan korelasi ganda. Menurut Sudjana (2005: 

369) Koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y, dan X2 dengan Y dapat 

dicari dengan menggunakan rumus korelasi Carl Pearson : 
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Keterangan : 

iXr
 = Koefisien korelasi 

n          = Jumlah sampel 

X = Skor variabel X 

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 
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Dalam Sugiyono (2008: 226) Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam 

koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi 

negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua 

variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi = 1 atau -1, maka hubungan 

tersebut sempurna. Jika didapat r = -1 maka terdapat korelasi negatif sempurna, 

artinya setiap peningkatan pada variabel tertentu maka terjadi penurunan pada 

variabel lainnya. Sebaliknya jika didapat r = 1, maka diperoleh korelasi positif 

sempurna. Artinya ada hubungan yang positif antara variabel, dan kuat atau 

tidaknya hubungan ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi. Dan 

koefisien korelasi adalah 0 maka tidak terdapat hubungan. 

Tabel 6. Interpretasi  koefisien korelasi nilai r. 

 

Interval Koefisien 

Korelasi 

Interpretasi 

Hubungan 

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 

 

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan signifikan atau 

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

signifikan 0,05 (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. 

 

Untuk mengetahui kontribusi variabel X terhadap Y dicari dengan menggunakan 

rumus koefisien determinasi (Sudjana, 2005: 369). 

Adapun rumus koefisien determinasi sebagai berikut : 
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KP = r 2 x 100 % 

 

Keterangan : 

KP = Nilai koefisien determinasi 

r
2 

  =  Koefisien korelasi dikuadratkan 

b. Mencari Korelasi Ganda 

Untuk mencari hubungan kedua variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan rumus Korelasi Ganda ( ) 
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Keterangan : 

YXX 21
R  : Koefisien korelasi ganda antar variabel X1 dan X2 secara   

                  bersama-sama dengan variabel Y 
 

ΥX1
r          : Koefisien korelasi X1 terhadap Y 

ΥX2
r          : Koefisien korelasi X2 terhadap Y 

21XXr
        : Koefisien korelasi X1 terhadap X2 

Untuk mengetahui sumbangan kedua variabel bebas dengan variabel terikat, 

koefisien determinasi dicari dengan mengalikan koefisisen korelasi ganda yang 

telah dikuadratkan (R
2
) dengan 100%. 

 

 


