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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah adalah suatu cara berfikir dan berbuat, yang 

dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan suatu kegiatan penelitian dan 

untuk mencapai suatu tujuan dengan sebaik mungkin dari usaha penelitian itu 

sendiri (Winarto Surachman, 1980:131). 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu 

terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat 

(Riduwan, 2005:50) 

 

B. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 1998: 99). Variabel dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

a) Variabel bebas   :  metode bagian (X1) 

dan metode keseluruhan (X2) 

b) Variabel terikat  :  Keterampilan renang gaya dada (Y) 
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C. Rancangan Penelitian 

 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : ”the 

nonrandomized pre-test post-tes the same subject design”. Rancangan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

O          T1          OP  

 

 

Keterangan : 

O   = Objek penelitian 

T1 = Tes awal (pre-test) 

OP = Ordinal Pairing (pengelompokan) 

K1 = Kelompok perlakuan dengan metode bagian 

K2 = Kelompok perlakuan dengan metode keseluruhan 

X1 = Perlakuan dengan metode bagian 

X2 = Perlakuan dengan metode keseluruhan 

T2 = Tes akhir (post-test) 

 

D. Objek Penelitian 

 

Menurut Arikunto (1998 : 187), apa bila peneliti berpendapat bahwa populasi 

(seluruh objek penelitian) terbagi atas tingkatan-tingkatan atau strata, maka 

setiap strata harus diwakili sebagai sampel (bagian objek penelitian). Ada 

kelompok ahli yang berpendapat bahwa penentuan strata penelitian harus 

dilakukan secara hati-hati.  Pemberian makna strata, kalau yang bersangkutan 

tahu, akan berakibat menyinggung perasaan.   

 

K1 

K2 

X1 

X2 

T2 

T2 
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Pada uji coba terbatas, pengambilan objek penelitian dilakukan dengan cara 

simple random sampling. Pada simple random sampling, pengambilan sampel 

(bagian objek penelitian) dari populasi (seluruh objek penelitian) dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi (seluruh objek 

penelitian) tersebut. 

 

Dari uraian diatas maka yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Rumbia kelas VII 7 yaitu berjumlah 30 

orang. 

 

E. Tempat Penelitian 

 

1. Nama sekolah  :   SMP N 1 Rumbia 

2. Alamat              : Reno Basuki kecamatan Rumbia     

                                      Kabupaten Lampung Tengah 

 

F. Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Waktu penelitian :  12 kali pertemuan selama 4 minggu 

2. Frekuensi  :  3 x seminggu 

3. Set   :  2 x 45 menit 

 

G. Teknik Pengambilan Data 

 

Tehnik pengambilan data dilaksanakan dengan tes dan pengukuran. Tes dan 

pengukuran merupakan bagian yang integral dalam proses penilaian hasil 

belajar siswa, dengan melalui tes dan pengukuran kita akan memperoleh data 

yang objektif Nurhasan (1989:1.3). Dalam penelitian ini, objek penelitian 
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dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama diberi pembelajaran 

dengan metode bagian dan kelompok kedua diberi pembelajaran dengan 

metode keseluruhan. 

Alat ukur yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tes 

keterampilan gerak dasar renang gaya dada.  Pertemuan pertama melakukan tes 

awal dan pembagian kelompok eksperimen yaitu kelompok metode bagian dan 

metode keseluruhan. Pada pertemuan kedua sampai pertemuan kesebelas 

kelompok metode keseluruhan langsung mempelajari teknik renang gaya dada 

secara keseluruhan yaitu koordinasi gerakan meluncur, lengan, kaki dan 

pernafasan. Sedangkan kelompok metode bagian pada pertemuan kedua 

mempelajari teknik meluncur. Pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 

ketiga sampai kesebelas secara berurutan kelompok metode bagian 

mempelajari teknik gerakan lengan, kaki, pernafasan dan koordinasi 

keseluruhan. Pada pertemuan kedua belas kedua kelompok melakukan tes akhir 

gerakan koordinasi meluncur, lengan, kaki dan nafas pada keterampilan gerak 

dasar renang gaya dada sejauh 20 meter. 

 

H. Instrumen Penelitian 

 

Menurut Arikunto (1998: 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. 

Intrumen penelitian adalah alat pengambilan data.  Instrumen tes gaya dada ini 

sebagai berikut : 
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a. Menentukan obyek penelitian. 

b. Memberikan tes awal berupa gerakan koordinasi meluncur, lengan, kaki 

dan nafas selanjutnya dilakukan Ordinal Pairing. 

c. Setelah menilai dan merangking dari skor yang tertinggi sampai terendah 

selanjutnya dibagi dua, yaitu kelompok 1 dengan menggunakan metode 

bagian dan kelompok 2 menggunakan metode keseluruhan. Kemudian 

melakukan perlakuan secara masing-masing menurut metode yang 

diberikan. 

d. Setelah melakukan perlakuan tahap akhir dilakukan tes akhir keterampilan 

renang gaya dada. 

 

Berikut ini adalah penjelasan dari tes keterampilan gerak dasar renang gaya 

dada.   

Tujuan : Mengukur keterampilan renang gaya dada. 

Alat yang digunakan : 

- Peluit 

- Alat tulis pencatat hasil tes 

Siswa bersiap untuk melakukan renang gaya dada dan berdiri dipinggir kolam 

renang secara individu.  Serta penilaian keterampilan gerak dasar renang gaya 

dada. 
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Tabel 1 : Format analisis penilaian tes gerak dasar renang gaya dada 

 

LEMBAR PENILAIAN 

 

 

Nama          : ....................... 

Kelas          : ........................ 

Materi        : ........................ 

 

No Gerakan Kriteria Penilaian 
Nilai Nilai 

Akhir 1 2 3 4 5 

1 
Sikap 

Awal 

1. Posisi badan tegak lurus di bawah 

start box dengan satu kaki ditekuk 

menempel tembok 

      

2. Kedua tangan di samping badan       

3. Pandangan lurus ke depan       

2 
Pelaksana

an 

1. Posisi badan streamline pada saat 

meluncur dan berenang 

      

2. Kedua tangan mendorong secara 

bersamaan 

      

3. Kedua kaki menendang secara 

bersamaan 

      

4. Ketepatan saat mengambil nafas       

5. Koordinasi seluruh gerakan renang 

gaya dada 

      

3 
Sikap 

Akhir 

1. Tangan meyentuh tepi kolam       

2. Posisi badan kembali tegak lurus       

Sumber: Budi Setiadi, 2010 

 

Keterangan Nilai : 

1. Bobot 1 Nilainya =   0  –  20   (Kurang Sekali) 

2. Bobot 2 Nilainya =  21 –  40    (Kurang) 

3. Bobot 3 Nilainya =  41 –  60 (Cukup)        

4. Bobot 4 Nilainya =  61 –  80  (Baik) 

5. Bobot 5 Nilainya = 81 –  100  (Baik Sekali) 
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Tabel 2 : Kisi-kisi penilaian renang gaya dada 

 

Kiteria Aspek yang dinilai Kriteria 

penilaiaan 

Gerakan tangan Melakukan gerakan tangan lurus ke depan 

dengan sikut tertekuk 

1 

Melakukan gerakan lengan hanya ke sisi 

bawah 

2 

Melakukan gerakan lengan ke sisi bawah 

dan tangan melebar melebihi lebarnya bahu 

3 

Melakukan gerakan lengan ke sisi bawah, 

tangan melebar melebihi lebarnya bahu 

dengan gerakan melingkar yang tidak 

terlalu dalam, sikut membesar sehingga 

bentuk sikut yang tinggi. 

4 

Melakukan gerakan lengan ke sisi bawah, 

tangan melebar melebihi lebarnya bahu 

dengan gerakkan melingkar yang tidak 

terlalu dalam, sikut mebesar sehingga 

bentuk sikut yang tinggi dan bersiap 

mengambil udara diatas permukaan air. 

5 

Gerakan kaki Melakukan tarikan tumit kearah pantat saja, 

melakukan dorongan ke belakang saja 

1 

Melakukan tarikan tumit dan dekat dengan 

pantat, melakukan dorongan ke belakang 

dan jari-jari kaki menghadap keluar 

2 

Melakukan tarikan tumit kearah pantat dan 

mengangkat kaki sedekat mungkin kearah 

pantat, melakukan dorongan ke belakang, 

jari-jari kaki menghadap keluar dan kaki 

disepakkan pada saat bersamaan. 

3 

Melakukan tarikan tumit ke arah pantat dan 

mengangkat kaki sedekat mungkin kea rah 

pantat dan lutut berdampingan dan tumit 

rapat, melakukan dorongan ke belakang, 

4 
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jari-jari kaki menghadap keluar, kaki 

disepakkan ke belakang dan diputar secara 

bersamaan. 

Melakukan tarikan tumit kea rah pantat dan 

mengangkat kaki sedekat mungkin ke arah 

pantat dan lutut masih berdampingan dan 

tumit tidak terlalu rapat satu dan yang lain, 

melakukan dorongan ke belakang, jari-jari 

kaki menghadap keluar,  kaki disepakkan 

ke belakang dan diputar secara bersamaan. 

dengan gerakan kaki dibuka lebar-lebar.  

5 

Pernapasan Gerakan kepala mengangkat ke depan 

posisi badan tidak strime line 

1 

Gerakan kepala mengangkat ke depan 

posisi badan tidak strime line dan mulut di 

buka lebar 

2 

Gerakan kepala mengangkat ke depan 

posisi badan tidak strime line dan mulut di 

buka lebar 

3 

Gerakan kepala mengangkat ke depan 

posisi badan tidak strime line, mulut di 

buka lebar dan dapat mengambil nafas 

secara bebas 

4 

Gerakan kepala mengangkat ke depan 

posisi badan tidak strime line, mulut di 

buka lebar, dapat mengambil nafas secara 

bebas dan   menghembuskan udara dari 

mulut secara tepat (explosive) 

5 

Gerakan 

Kombinasi 

Kepala naik, tangan dan kaki ke bawah 1 

Kepala naik, tubuh turu ke bawah 2 

Kepala sedikit naik, kaki tertekuk dan 

pantat agak condong ke bawah 

3 

Kepala sedikit naik, tangan dan kaki lurus 

di atas permukaan air dan pantat agak 

condong ke bawah 

4 
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Kepala sedikit naik, tangan dan kaki lurus 

di atas permukaan air. 

5 

 

 

I. Teknik Analisis Data 

 

Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung hasil 

tes awal dan akhir keterampilan renang gaya dada menggunakan teknik analisa 

data uji t. Adapun syarat dalam menggunakan uji t adalah : 

1. Uji Normalitas, menggunakan Liliefors 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian  yang 

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Untuk 

pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji Liliefors. Langkah 

pengujiannya mengikuti prosedur (Sudjana 200:466) yaitu : 

a. Pengamatan nXXX ,...,, 21  dijadikan bilangan baku  nZZZ ,...,, 21 dengan 

menggunakan rumus  

S

XX
Z i

21

 

SD : Simpangan baku 

Z   : Skor baku 

X  : Row skor 

X  : Rata-rata 

 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi 

normal baku. Kemudian di hitung peluang  )()( ii ZZPZF  
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c. Selanjutnya dihitung nZZZ ,...,, 21   yang lebih kecil atau sama dengan iZ  

kalau proporsi ini dinyatakan dengan )( iZS maka  

 
n

ZyangZZZbanyaknya
ZS in

i

...,...,,..
)( 21  

d. Hitung selisih  )()( ii ZSZF  kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini dengan   0L . Setelah harga   0L  , nilai hasil 

perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis  0L  untuk uji 

Liliefors dengan taraf signifikan 0,05. bila harga   0L  lebih kecil (<) dari 

L tabel maka data yang akan di olah tersebut berdistribusi normal 

sedangkan bila   0L  lebih besar (>) dari L tabel maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal. 

0L < L tabel : normal   

0L > L tabel :  normal 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua 

kelompok sample memiliki varian yang homogen atau tidak. Menurut 

Sudjana (2006 : 250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus 

sebagai berikut : 

TerkecilVarians

TerbesarVarians
F  

Membandingkan nilai  F hitung dengan F tabel dengan rumus 
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Dk pembilang  : n-1 (untuk varians terbesar) 

Dk penyebut : n-1 (untuk varians terkecil) 

Taraf signifikan ( 0.05) maka dicari pada tabel F  

Didapat dari tabel F  

Dengan kriteria pengujian 

Jika  : F hitung ≥ F tabel  tidak homogen 

   F hitung ≤ F tabel berarti  homogen 

Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka 

data tersebut mempunyai varians yang homogen. Tapi sebaliknya bila F 

hitung (>) dari F tabel maka kedua kelompok mempunyai varians yang 

berbeda. 

 

3. Uji t 

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya varians 

antar kedua kelompok sample maka analisis yang digunakan dapat di 

kemukan beberapa alternatif : 

a. Data berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai varians yang 

homogen (  
21

  ) maka uji t- tes yang dipergunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2006 : 263) 

sebagai berikut : 

 t hitung = 

21

21

11

nn
xS

XX

gab
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2

)1()1(

21

2

22

2

11

nn

SxnSxn
S gab  

Keterangan : 

X  : Rerata kelompok eksperimen 1 

X  : Rerata kelompok eksperimen 2 

1S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen 1 

2S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen 2 

1n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen  1 

2n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen 2  

 

b.  Salah satu data berdistribusi normal dan data yang lain tidak 

berdistribusi   normal ( ) kedua kelompok sampel yang 

mempunyai varians yang homogen atau tidak homogen maka rumus yang 

digunakan menurut (Sudjana 2006:241) : 

 t hitung =  

1

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
  

Keterangan : 

X  : Rerata kelompok eksperimen 1 

X  : Rerata kelompok eksperimen 2  

1S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen 1 

2S  : Simpangan baku  kelompok eksperimen 2 

1n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen 1 

2n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen 2 

 

c. Bila kedua data berdistribusi tidak normal, kedua kelompok sampel 

homogen atau tidak, maka rumus yang digunakan seperti yang di 

kemukakan (Sanafiah Faisal 1982:371) adalah : 
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 2

)1(

2

2121

21

nnNN

NN
U

Z
 

2

1)1( 2121 RnnNN
U  

 
2

2)1( 2121 RnnNN
U  

Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen A dan 

kelompok eksperimen B adalah bila Z hitung < dari Z tabel berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan 

kelompok eksperimen B sebaliknya bila Z hitung > dari Z tabel berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen A dan 

kelompok eksperimen B. 

4. Pengujian Hipotesis 

Untuk uji t kriteria pengujian adalah terima hipotesis, jika t < t 1 – a untuk 

harga lain Ho ditolak. T tabel diperoleh dari distribusi t dengan tingkat 

kepercayaan 0,95 dan derajat kebebeasan (dk) = (n1 + n2 – 2). 


