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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). 

 
Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu peneliti mengamati secara 

langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. 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 keseimbangan, power tungkai dan kelentukan pergelangan tangan 

dengan kemampuan lay-up shoot dalam permainan bola basket pada siswa 

ekstrakulikuler SMK N 4 Bandar Lampung. 
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B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (1998 : 106) “Populasi adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena 

tanpa kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin 

terlaksana”. Dari pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa ekstrakulikuler SMK N 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2014 – 

2015 sebanyak 34 orang. 

 
2. Sampel 

Menurut Arikunto (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 untuk 

dijadikan sampel karena populasi kurang dari 100. Maka subjek penelitian 

adalah populasi sampel, sehingga jumlah siswa yang akan menjadi subjek 

penelitian ini adalah 34 siswa. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian 

(Arikunto, 2002 : 96). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) 

variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. 
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1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada 

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

1. Keseimbangan (X1) 

2. Power tungkai (X2) 

3. Kelentukan pergelangan tangan (X3) 

 
2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel 

lainnya, dalam penelitian ini variabel terikat adalah kemampuan lay-up 

shoot  (Y). 

 

D. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Desain penelitian variabel X dan variabel Y 

                        (Sumber: Arikunto. 2002) 

 

 

Keterangan : 

X1 : keseimbangan 

X2 : power tungkai 

X3 : kelentukan pergelangan tangan 

Y   : Lay-up shoot 

 

 X2 

 X3 

X1 

Y 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 
Menurut Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Arikunto (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 di lapangan. 

 
 

F. Instrumen Penelitian 

 
 
Menurut Arikunto (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 keseimbangan 

Untuk mengukur keseimbangan digunakan suatu alat yang disebut Balance 

One. Alat yang digunakan antara lain : 

1. Balance one, Blangko tes, dan alat tulis. 

2. Blangko tes 

3. Alat tulis 
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Pelaksanaan balance one: 

Beri penjelasan kepada peserta mengenai tes yang akan dilakukan sampai 

peserta benar-benar paham, dan tes dilakukan sebanyak dua kali 

pengukuran dan diambil nilai yang terbaik. 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” dan alat siap untuk melakukan tes 

pada peserta berikutnya. 

Penilaian : 

Hasil dari besarnya keseimbangan bisa dilihat pada alat pengukur dalam 

satuan detik. Nilai yang diambil adalah nilai terbaik dari dua kali 

pengulangan. 

 

 

 

 Gambar 9. Balance One 
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2. Instrumen power tungkai 

Testi berdiri kedua kaki rapat, telapak kaki menempel penuh dilantai, 

dengan menggunakan  alat vertical jump di ikatkan di pinggang.  Lihat di 

monitor bahwa angka yang tertera 0. Posisi awal ketika meloncat adalah 

telapak kaki tetap menempel di lantai, lutut ditekuk, tangan lurus agak di 

belakang badan.  Testi meloncat ke atas setinggi mungkin.  Lakukan tiga 

kali loncatan.  Catat tinggi loncatannya yang tertera pada monitor. 

 
Tabel 1.  Norma Tes Vertical Jump 

Laki-laki 

* Dalam Inci 

Norma  Usia 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18> 

Baik sekali  16” 16” 16” 20” 20” 20” 25” 25” 25” 26” 

Baik  14” 14” 14” 17” 17” 17” 23” 23” 23” 24” 

Cukup 11” 11” 11” 14” 14” 14” 19” 19” 19” 19” 

Kurang 9” 9” 9” 11” 11” 11” 12” 12” 12” 13” 

Kurang sekali 4” 4” 4” 5” 5” 5” 5” 5” 5” 8” 

 

Sumber: Johnson & Nelson (2000) dalam Panduan Penetapan Parameter  

Tes pada Pusat PPLP dan Sekolah Khusus Olahragawan 

 
 

3. Instrumen kelentukan pergelangan tangan 

Mengukur kelentukan pergelangan tangan menggunakan goniometer: 

Petunjuk: 

a. Teste dikumpulkan dan diberi penjelasan akan diambil datanya untuk 
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pengukuran kelantukan pergelangan tangan dengan goniometer. 

b. Sebelum melakukan tes, teste mencontohkan cara menggunakan alat 

c. Teste duduk pada tempat yang sudah disediakan dan goniometer berada 

diatas meja. 

d. Telapak tangan teste diletakkan di samping menempel pada alat dan 

menghadap ke atas. 

e. Pergelangan tangan melakukan gerakan fleksi dengan mengangkat 

jarum penunjuk. 

f. Baca penunjuk jarum pada skala saat maksimum terjadi. 

g. Tes dilakukan dua kali dan diambil yang terbaik 

h. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan derajat (0) 

 
 

4. Instrumen kemampuan lay-up shoot 

Tes kemampuan lay-up shoot 

a.  Fasilitas dan alat 

1. Lapangan bola basket 

2. Bola basket 

3. Peluit  

4. Stopwatch 

5. Alat tulis 

6. Dua orang untuk pemberi aba-aba dan pencatat hasil lay-up shoot 

 
 

b.  Pelaksanaan Tes 

Testi berdiri pada garis start yang terletak pada tanda T2 dengan bola 

ditangan, setelah aba-aba pelaksanaan diberikan testi memantulkan bola 
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dengan tangan kanan ke arah ring dan selanjutnya memasukkan bola 

kedalam ring dari sisi kanan menggunakan tangan kanan.  Bola yang 

memantul dari ring kemudian ditangkap atau rebound dan kemudian 

memantulkan bola (dribble) dengan tangan kiri kearah T1,  lakukan 

pembalikan pada T1 dari dalam keluar, selanjutnya memantulkan bola 

kembali ke ring dengan tangan kiri, lalu masukkan bola lagi ke dalam 

ring dengan tangan kiri.  Bola ditangkap lagi selanjutnya dribble 

dengan tangan kanan ke T2 dan berputar dari dalam keluar pada T2, 

lakukan lagi hal ini selama 1 menit, untuk testi yang kidal 

diperkenankan titik T1 sebagai tempat start. 

c. Cara Penilaian 

 

Setiap  bola yang masuk dalam ring diberi nilai 1, jika terjadi kesalahan 

arah pelaksanaan, kesalahan tangan yang memasukkan bola, bola 

dibawa jalan dan menggiring double diberi nilai 0, jika waktu habis 

bola sudah lepas dari tangan testi dan masuk maka tetap diberi nilai 1.  

nilai testi adalah jumlah nilai yang berhasil diperoleh selama 1 menit, 

nilai ini kemudian di rubah kedalam T-skor. 

         

       

 

 

 

 

Gambar 10. Sketsa lapangan Kerbleger test 
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Tabel 2.  T-score Kerbleger Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Iryadi A dan Iyahsuddin (1997), Tes dan Pengukuran Olah raga. 

 

G. 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 (T-Skor). 

Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. 

 
Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) keseimbangan, 

(X2) power tungkai, (X3) kelentukan pergelangan tangan, serta variabel 

terikat (Y) hasil lay-up shoot. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis 

Nilai  T-score 

1 26 

2 29 

3 33 

4 36 

5 40 

6 43 

7 46 

8 50 

9 53 

10 57 

11 60 

12 64 

13 67 

14 71 

15 74 

16 78 
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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 statistic menggunakan program SPSS for windows release 16. 

 
 
 

Rumus untuk Regresi linear sederhana : 

 

 

 
 

Keterangan : 
 

Ŷ = Variabel Terikat (Dependent) 

X = Variabel Bebas 

a = Nilai Konstanta 

b = Koefesien Arah Regresi 

 

Ket : 
 

X1  = Keseimbangan 

X2  = Power Tungkai 

X3 = Kelentukan pergelangan tangan 

Y  = Kemampuan lay up shoot  
 
 
 

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 dapat dilihat pada table uji normalitas 

dengan Kolmogorov-Smirnov terlampir hal. 80. 

Ŷ = a + bX 
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b. Uji Linieritas 
 

 
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 hal. 81-82.  

 

c. Uji Heteroskedastisitas atau Uji Homogenitas 

Dari hasil output SPSS ternyata seluruh variabel adalah homogen 

karena nilai probabilitas (Sig.)>0,05. 

 
 

2. Analisis Regresi 

Rangkuman hasil perhitungan SPSS tes keseimbangan, power tungkai, 

kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan Lay-Up Shoot adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Regresi Keseimbangan (X1) terhadap Kemampuan Lay-Up Shoot 

(Y) 

 

Lampiran 7 Output Bagian Keempat (Coefficients) : Pada tabel 

Coefficients, pada kolom B pada Constant (a) adalah 28,711, sedang 

nilai keseimbangan (b) adalah 0,816, sehingga persamaan regresinya 

dapat ditulis : 

 

Y = a + bX atau 28,711+ 0,816X 

 

 

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 
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bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Sehingga dari 

persamaan tersebut dapat diterjemahkan : 

 

 Kostanta sebesar 28,711menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

keseimbangan
a
 maka nilai kemampuan lay-up shoot 28,711. 

 Koefisien regresi X sebesar 0,816 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 nilai keseimbangan
a
, maka kemampuan lay-up shoot 

bertambah sebesar 0,816. 

 

Lampiran 7 Output Bagian Kedua (Model Summary): Menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,816 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 0,666, yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh/ kontribusi variabel bebas (keseimbangan
a
) terhadap variabel 

terikat (kemampuan lay-up shoot) adalah sebesar 66,6%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

b. Regresi Power Tungkai (X2) terhadap Kemampuan Lay-Up Shoot 

(Y) 

 
Lampiran 8 Output Bagian Keempat (Coefficients) : Pada tabel 

Coefficients, pada kolom B pada Constant (a) adalah 11,064, sedang 

nilai power tungkai (b) adalah 0,873, sehingga persamaan regresinya 

dapat ditulis : 

 

Y = a + bX atau 11,064+ 0,873X 
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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 11,064 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

power tungkai
a
 maka nilai kemampuan lay-up shoot 11,064. 

 Koefisien regresi X sebesar 0,873 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 nilai power tungkai
a
, maka kemampuan lay-up shoot 

bertambah sebesar 0,873. 

 
Lampiran 8 Output Bagian Kedua (Model Summary): Menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,873 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 0,763, yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh/ kontribusi variabel bebas (power tungkai
a
) terhadap variabel 

terikat (kemampuan lay-up shoot) adalah sebesar 76,3%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 
 

c. Regresi Regresi Kelentukan Pergelangan Tangan  (X3) terhadap 

Kemampuan Lay-Up Shoot (Y) 

 

Lampiran 9 Output Bagian Keempat (Coefficients): Pada tabel 

Coefficients, pada kolom B pada Constant (a) adalah 34,515, sedang 



42 

 

nilai kelentukan pergelangan tangan (b) adalah 0,679, sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis : 

 

Y = a + bX atau 34,515+0,679X 

 

 

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 34,515 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai 

kelentukan pergelangan tangan
a
 maka nilai kemampuan lay-up 

shoot 34,515. 

 Koefisien regresi X sebesar 0,679 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 nilai kelentukan pergelangan tangan
a
, maka 

kemampuan lay-up shoot bertambah sebesar 0,679. 

 

Lampiran 9 Output Bagian Kedua (Model Summary): Menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,679 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 0,461, yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh/ kontribusi variabel bebas (kekuatan otot tungkai
a
) terhadap 
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variabel terikat (hasil kayang) adalah sebesar 46,1%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

 

3. Uji Hipotesis 

 

Hipotesis 1 

Keseimbangan memiliki nilai         7,988 dan nilai signifikansi (Sig.) 

0,000. Tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan (df) 

= n-2 = 34-2 = 32, serta pengujian satu sisi diperoleh nilai        2,036933. 

Artinya         7,988>2,036933        atau (Sig.) 0,000<0,05. Sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima. Ada kontribusi yang signifikan antara 

keseimbangan dengan kemampuan lay-up shoot. 

 

Hipotesis 2 

Power tungkai memiliki nilai         5,432 dan nilai signifikansi (Sig.) 

0,000. Tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan (df) 

= n-2 = 34-2 = 32, serta pengujian satu sisi diperoleh nilai        2,036933.  

Artinya         10,145 >2,036933        atau (Sig.) 0,000<0,05. Sehingga 

H0 ditolak dan H2 diterima. Ada kontribusi yang signifikan antara power 

tungkai
a
 dengan kemampuan lay-up shoot. 

 

Hipotesis 3 

Kelentukan pergelangan tangan memiliki nilai         5,234 dan nilai 

signifikansi (Sig.) 0,000. Tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. 

Derajat kebebasan (df) = n-2 = 34-2 = 32, serta pengujian satu sisi 

diperoleh nilai        2,036933.  Artinya          5,234> 2,036933 
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       atau (Sig.) 0,000<0,05. Sehingga H0 ditolak dan H3 diterima. Ada 

kontribusi yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan dengan 

kemampuan lay-up shoot. 


