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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A.  Metode Penelitian 

 

Menurut Suharismi Arikunto (2006:160) metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. 

Menurut Riduwan (2005:207) metode deskriptif korelasional yaitu studi yang 

bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan pristiwa atau kejadian yang 

sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan 

sesudahnya. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitain yaitu untuk mengetahui 

hubungan power otot lengan dan power otot tungkai dengan kemampuan 

loncat harimau (tiger sprong) pada siswa kelas VIII SMP Fitrah Insani maka 

metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasional.  

Desain penelitian yang di gunakan adalah: 

 

  

     Gambar 9. Hubungan power otot lengan (X1) dan power otot tungkai                                 

                       (X2)  dengan kemampuan loncat harimau (tiger sprong) (Y) 

 

 

X1 

Y 

X2 
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B. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah gejala bervariasi, gejala adalah objek penelitian, jadi 

variabel adalah objek bervariasi (Arikunto, 2006 : 99). Dalam penelitian ini 

menggunkan satu variabel bebas dan satu terikat, yaitu :  

1. Variable bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainya yang berguna untuk meramalkan nilai variabel atau 

variabel yang mempengaruhi dilambangkan dengan (X). Variabel 

bebasnya yaitu:  (X1) power otot lengan. (X2) yaitu power otot tungkai. 

2. Variable terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada  

variabel lainya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya 

dilambangkan dengan (Y). Variabel terikatnya adalah kemampuan loncat 

harimau (tiger sprong).  

 

C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Sudjana(2001:6) adalah totalitas nilai yang mungkin, 

hasil menghitung atau pun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif 

mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

 Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002:115) bahwa populasi 

adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini populasi 

adalah siswa kelas VIII SMP FITRAH INSANI sebanyak 120 siswa. 
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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%. (Suharsimi Arikunto, 2006:112). Bertitik tolak dari 

pendapat diatas, maka dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

30 orang siswa kelas VIII di SMP IT Fitrah Insani Bandar Lampung.  

 

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) 

 

D. Instrumen Penelitian  

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 112) instrumen penelitian adalah alat  

pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Keberhasilan suatu 

penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang digunakan, sebab data yang 

diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji melalui 

instrumen tersebut. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

     1.   Instrumen Power Otot Tungkai 

 Tujuan  : Mengukur power otot-otot kaki 

 Alat  : Testi Dinamometer Kaki (Leg Dynamometer) 
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 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. Testi dengan kepala tegak dan punggung 

tetap lurus berusaha meluruskan kedua lutut semaksimal mungkin sebagai 

pertanda/upaya mendapatkan power otot-otot kaki maksimal, seperti 

terlihat pada jarum penempatan terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 . Leg Dynamometer 

   Sumber : Depdiknas Pusegjas. 2000  

 

     2.  Instrumen Tes 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. 

Tujuan : Untuk mengukur power otot lengan. 
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Petugas : (1) Pemandu tes dan (2) Pencatat skor. 

Pelaksanaan : 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 tiga kali kesempatan dicatat  

   sebagai skor dalam satuan cm..  

 

 

 

 

 

Gambar 11. Tes Bola Medicine. 

Sumber : Depdiknas Pusegjas. 2000 

 

2. Instrumen Hasil Belajar Tiger Sprong  

Penilaian kualitas loncat harimau di matras adalah sebagai berikut:  

a. Nilai 1 = kurang sekali                                

b. Nilai 2 = kurang                         
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c. Nilai 3 = sedang 

d. Nilai 4 = baik 

e. Nilai 5 = baik sekali 

 

Nilai sekor maksimal dalam penelitian ini 50, lalu di ubah menjadi nilai 

bersekal 100, dengan demikian setiap perolehan sekor  mentah dikalikan 2. 

Indikator dari penilaian kemampuan gerak dasar loncat harimau pada tabel 

1 dan yaitu pase awalan, pase pelasksanaan, pase akhiran. Untuk 

menganalisis kemampuan gerak loncat harimau setiap indikator diberi 

bobot 1 – 5 . 

 

Adapun persiapan dan pelaksanaan tes pengukuran yang dilaksanakan adalah 

sbagai bikut : 

1. Persiapan Dan Pelaksanaan Tes Gerak Dasar Loncat Harimau  

Untuk mengetahu atau memperoleh data gerak dasar loncat harimau siswa 

yang perlu diperhatikan adalah : 

a. Menyediakan alat-alat yang diperlukan  

1. Lapangan  

2. Matras  

3. Alat tulis dan buku catatan 

b. Pelaksana (pelaksanaan diperlukan dua orang yang bertugas) 
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1. Sebagai pencatat  hasil  

2. Sebagai pengukur siswa  

c. Pelaksanaannya  

Melakukan tes gerak dasar loncat harimau  

1. Setiap sampel dipanggil stau persatu  

2. Setiap sampel diberikan 3 kali tes  

3. Dari 3 kali tes diambil nilai yang terbaik  

d. Tempat pelaksanaan di lapangan SMP IT Fitrah Insani Bandar Lampung. 

 

E. 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 : 
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Keterangan : 

 

r xy    = Koefesien korelasi 
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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 

 

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: 

 

Tabel 1. Interprestasi 

Besarnya nilai r  Interprestasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 

Antara 0,200 sampai dengan  0,399 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 

Snagat kuat 

Kuat  

Cukup kuat 

Rendah 

Sanagat rendah (tidak berkorelasi) 

 

2.  Uji Reliabilitas Instrument 

Sedangkan untuk menghitung reliabelitas instrumen digunakan rumus 

rb

rb
r




1

2
11   

 

Keterangan : 

R11  : reliabelitas yang dicari 

Rb   : korelasi Product Moment antar belahan 
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F. Teknik Analisis Data  

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan korelasi 

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

 

xyr  : koefesien X dan Y. 

N  : Jumlah sampel  

X : Skor variabel X 

Y : Skor variabel Y 

 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel X terhadap 

Y dapat di tentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut : 

 

KP = r
2
 x 100% 

 

Keterangan  

KP = Nilai kofesien Determinan  

r = Nilai Kofesien Korelasi 

 

 


