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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Pada dasarnya penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu 

masalah. Tujuannya untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yanag signifikan, 

melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah (Margono, 2007:18). Adapun syarat dalam 

penyusunan penelitian yaitu metodologi penelitian, Menurut Suharsimi Arikunto 

(2006:160) “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian. Berbobot atau tidaknya penelitian tergantung pada 

pertanggung jawaban metodologi penelitian sebagaimana kita kenal sekarang 

memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, 

maksudnya adalah untuk menjaga pengetahuan yang dicapai dari suatu penulisan dapat 

mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya (Hadi, 2000 : 4). 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Menurut 

Margono (2007 : 31) survey merupakan suatu metode yang secara kuantitatif 

menentukan hubaungan-hubungan antara variabel-variabel serta membuat generalisasi 

untuk populasi  yang dipelajari. Dan menurut Karlinger (1973) dalam Sugiyono (2014 : 

12) Penelitian survey adalah penelitian  yang dilakukan pada populasi besar maupun 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari populasi 

tersebut, untuk menemukan kjadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan 

antar veriabel sosiologis maupun psikologis. 
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B. Populasi dan Sampel 

 

 

1. Populasi 

 

Menurut Babbie (1983) dalam Sukardi (2003:53) memberikan pengertian bahwa, 

Populasi adalah elemen penelitian yang hidup da tinggal bersama-sama dan secara 

teoritis menjadi target hasil penelitian. Menurut Margono (2007:119) populasi 

adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan 

waktu yang kita temukan. Maka, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Purbolinggo dengan jumlah 131 siswa. 

Keseluruhan populasi ini memiliki beberapa kesamaan, diantaranya;  

1) Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Purbolinggo Lampung Timur 

2) Jenis kelamin laki-laki 

3) Memiliki usia yang relatif sama 16-17 tahun. 

 

2. Sampel 

Menurut Suharsimi 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 sampel sebesar 25 % dari 131 

populasi. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 33 siswa.  

Teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 

random sampling. 
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C. Variabel dan Data Penelitian 

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:159) Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 3 

(tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang 

nilainya tidak tergantung pada variabel  lainnya (X). Variabel terikat adalah variabel 

yang nilainya bergantung pada variabel lainnya (Y). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari :  

1). Power lengan (X1) 

2). power tungkai (X2) 

3). kelentukan (X3) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil lempar lembing  (Y). 

 

Menurut sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu : 

a)  Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya, data primer 

disebut juga data asli atau data baru. Di dalam penelitian ini adalah data primer, 

karena peneliti mengambil data secara langsung dan tidak melalui prantara 

siapapun. 

b)   Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data tersebut biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari 

laporan-laporan peneliti terdahulu sehubung data dalam penelitian ini adalah data 

primer maka data seekunder tidak dipakai.  

Apabila di dalam merencanakan suatu penelitian, problema, tujuan penelitian dan 

hipotesis sudah diformulasikan dengan jelas, langkah berikutnya adalah 
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menentukan apakah data yang akan dipergunakan untuk menguji hipotesis itu akan 

dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka yang sudah ada, ataukah akan 

diusahakan data langsung dari individu yang diselidiki. Data yang ada dalam 

pustaka-pustaka dinamakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan 

langsung dari individu yang diselidiki dinamakan data primer. Pengumpulan data 

primer dapat dilakukan dengan mengadakan survey atau pencacahan lengkap. 

Berdasarkan teori diatas maka dapat  disimpulkan  bahwa data dalam penelitian ini 

adalah data primer, karena data dikumpulkan langsung dari individu-individu yang 

diselidiki. 

 

D. Devinisi Oprasional Variabel 

 

 

Untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep variabel yang 

terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara 

oprasional sebagai berikut : 

1. Power Lengan 

 

Power adalah kekuatan otot yang bekerja dalam waktu singkat. Menurut Sajoto 

(1995: 17), daya ledak (power) adalah kemampuan seseorang  untuk 

mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. Power  lengan  adalah kemampuan otot tlengan  untuk 

menggerakkan,  meledakkan tenaga secara maksimal dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. 

 

2. Power Tungkai 

 

Power adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Kekuatan mengukur 

kemampuan untuk mengangkat bebannya dan kecepatan mengukur kecepatan untuk 
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megangkat beban itu (Mahendra, 2000: 39). Power adalah  kemampuan untuk 

mengerahkan kekuatan dengan  maksimum dalam jangka waktu yang minim. Power  

tungkai adalah kemampuan otot tungkai untuk menggerakkan,  meledakkan tenaga 

secara maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

 

3. Kelentukan 

 

Kelentukan merupakan kemampuan sendi otot untuk melakukan gerakan dalam 

ruang gerak sendi. Menurut Sajoto (1990:17) daya lentur (flexybility) adalah 

efektivitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan 

penguluran tubuh yang luas. 

 

4. Lempar Lembing 

 

Lempar lembing merupakan bagian dari cabang olahraga atletik. Unsur fisik yang 

diperlukan dalam nomor lempar ini adalah kekuatan, kelentukan dan koordinasi 

gerakan secara keseluruhan. Mengenai koordinasi, Sajoto (1990 : 17) menyatakan 

bahwa koordinasi merupakan kemampuan seseorang mengintegrasikan bermacam-

macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif 

 

E. Desain Penelitian 

 

 

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian yang telah penulis rumuskan, maka 

diperlukan sebuah desain penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan tentang 

cara, proses dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan dengan mudah dan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Desain penelitian ini berfungsi untuk memberikan jalan dan 

arah dari proses penelitian. Bentuk desain penelitian yang akan digunakan adalah: 
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Gambar 12. Desain penelitian variabel X dan Y 

(Sugiyono, 2014:71) 

 

Keterangan : 

X1 : Power Lengan 

X2 : Power Tungkai 

X3 : Kelentukan 

Y : Hasil lempar lembing 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Arikunto (2006: 223), mengatakan bahwa mengumpulkan data merupakan kegiatan 

penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya itulah dilakukan penelitian dengan 

menganalisisnya untuk kemudian dibahas dan disimpulkan dengan referensi yang 

dimiliki, sedangkan yang dimaksud data itu sendiri adalah hasil pencatatan penelitian 

baik berupa fakta maupun angka. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode tes dan pengukuran. Dalam penelitian ini ada 4 tes 

yakni, 1) tes power lengan 2) tes power tungkai 3) tes kelentukan dan 4) lempar lembing. 

 

G. Instrumen Penelitian 

 

 

1. Tes Power Lengan 

 

Untuk mengukur power lengan dilakukan dengan menggunakan tes lempar bola 

medicine, menurut A Chu (2000 : 17) Berat bola medicine sebesar 60 % x berat 

Y 

X1 

X2 

X3 
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badan sampel, misalnya berat badan sampel 45 – 60 Kg, maka ditetapkan berat bola 

medicine memiliki berat 3 Kg.  

Pelaksanaan pengukuran dilakukan dengan cara duduk, punggung dan kepala rapat 

dengan tembok, kedua kaki diluruskan, kedua tangan memegang bola dirapatkan ke 

dada kemudian kedua lengan diluruskan bersamaan dengan bola didorongkan sejauh 

mungkin ke depan. Penilaian hasil diperoleh dengan cara mengukur jarak dari 

lepasnya bola sampai jatuhnya bola, pencatatan hasil diukur dengan meteran, setiap 

sampel diberi kesempatan melempar sebanyak tiga kali. 

1. Tujuan tes : Untuk mengetahui power lengan masing-masing  

  sampel. 

2. Alat dan Fasilitas yang digunakan : 

- Bola medicine yang beratnya 3 Kg. 

- Roll Meter. 

- Tembok dan lantai yang rata. 

- Blangko penilaian dan alat tulis. 

 

2. Power otot tungkai di ukur dengan menggunakan Standing Broad Jump 

 

a. Tujuan 

Untuk mengukur power otot kaki dengan meloncat ke atas (horisontal). 

 

b. Alat dan fasilitas 

1. Meteran 

2. Alat tulis 

3. Formulir tes 
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c. Pelaksanaan  

Peserta tes melakukan setangah berjongkok, kaki ditempatkan pada balok 

lompat jauh atau tanda garis, lengan luruskan ke belakang. Meloncat atau 

menolak ke depan sejauh mungkin disertai ayunan lengan dari kedua tangan. 

Setelah itu mendarat denga kedua kaki. Percobaan dilakukan 3 kali. 

 

d. Penilaian  

Skor peserta tes adalah skor tertinggi dari tiga kali kesempatan. Skor tersebut 

selanjutnya dikonversikan ke dalam tabel seperti dibawah ini : 

  

 

Gambar 13 : Standing Broad Jump 

3.  Tes Kelentukan 

Alat yang digunakan untuk mengukur kelentukan adalah flexometer,  

 

a. Tujuan 

 Untuk mengukur komponen kelentukan tubuh. 

 

b. Alat dan fasilitas 

1. Flexometer 

2. Alat tulis 

3. Formulir tes 
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c. Pelaksanaan  

Testee berdiri tegak diatas bangku alat pengukur dengan 2 kaki rapat, dan 

kedua ujung jari kaki rata dengan pinggir bangku alat ukur. Badan 

dibungkukkan kebawah,tangan lurus. Renggutkan badan kebawah perlahan-

lahan sejauh mungkin, ke 2 tangan menelusuri pita alat ukur dan berhenti pada 

jangkauan yang terjauh yang dihitung. Peserta diberi kesempatan 3 kali. 

d. Penilaian 

 Jarak jangkauan yang terjauh yang dicapai testee. 

 

Gambar 14. Flexometer 

 

4. Tes Hasil Lempar Lembing 

 

Hasil lempar lembing diukur dengan menggunakan tes lempar lembing gaya hop 

step. Pelaksanaan tes dimulai dari awalan kemudian lari secepat-cepatnya dan 

melakukan lemparan. Penilaian hasil diperoleh masing-masing sampel dengan cara 

mengukur hasil lemparan lembing di ukur tegak lurus. Hasil tes dicatat dalam satuan 

meter, setiap sampel diberi kesempatan melempar sebanyak tiga kali. 

 

1. Tujuan tes : Untuk mengetahui prestasi lempar lembing masing-  

 masing sampel dengan menggunakan tes lempar lembing gaya hop  

 step.  
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2.   Alat dan Fasilitas yang digunakan : 

a. Lembing 

b. Roll Meter. 

c. Blangko penilaian dan alat tulis. 

 

5. Instrumen Tes Hasil Lempar Lembing 

 

Pengambilan hasil  lempar lembing menggunakan instrumen tees hasil lempar 

lembing. Sebelum menggunaakan instrumen untuk mengambil data, maka instrumen 

yang digunakan perlu diujcobakan terlebih dahlu untuk mengetahui tingkat validitas 

dan reliabilitas instrumen tersebut. Uji coba instrumen dimakasutkan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang disusun benar-benar instrumen yang baik. Uji 

coba instrumen hasil lempar lembing dalam penelitian ini dilakukan di SMAN 1 

Natar. (lampiran 1 halaman  58) 

 

1. Uji validitas instrumen hasil lempar lembing 

 

Menurut Arikunto (2002 : 168) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Menururt Hadi (1983, 

113) bahwa untuk instrumen yang menilai kualitas gerak dasar suatu 

keterampilan olahraga digunakan jenis validitas faktor (factorial validity), yaitu 

dengan mengecek kecocokan antara items test dengan keseluruhan items 

menggunakan korelasi product moment. 

  

     2 222
X.Y

Y -Yn  X  - X n  

YX  -X.Y  
r






n
 

Keterangan : 

r xy    : Koefisien korelasi 

n       : Jumlah sampel 
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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 

 

 

Menghitung harga korelasi setiap items dengan korelasi Product Moment : 

Korelasi Hasil Test 

     
  (        )  (      ) (      )

√*            (      ) +*            (      ) +
 

     
          

√*         +*          +
 

     
          

        
 

              

Menghitung harga korelasi setiap items dengan korelasi Product Moment : 

Korelasi Hasil Retest  

     
  (        )  (     ) (      )

√*            (     ) +*            (      ) +
 

     
          

√*        +*          +
 

     
          

        
 

              

Menghitung harga t hitung dengan uji t signifikan : 
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  √   

√    
 

1. Test  

          
          √    

√            
 

                

2. Retest  

          
          √    

√            
 

                

Mencari t tabel apabila diketahui signifikansi untuk α = 0,05 dan dk= 15-2= 13 

dengan uji satu pihak, maka diperoleh harga t tabel = 1,771. Membuat keputusan 

dengan membandingkan thitung dengan t tabel. Dengan kaidah pengujian jika t hitung 

> t tabel berarti valid sebaliknya jika t hitung < t tabel berarti tidak valid. 

Validitas 

Koefisien 

Korelasi 

t hitung t tabel Keputusan Validitas 

Test                 1,771 Valid          

Retest                 1,771 Valid          

 

Dan berdasarkan hasil tes uji coba instrumen diperoleh thitung Test dan Retest 

lebih besar dari harga ttabel  maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian 

adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas Hasil Lempar Lembing Dengan Pengukuran Ulang/ Retest 

Menurut Nurhasan  (2001: 118) untuk mengetahui besarnya derat keterandalan 

suatu alat pengukur dapat dilakukan dengan melakukan dua kali pengukuran (retest) 
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yaitu pengukuran pertama dan ulangannya. Instrumen ini kemudian diujicobakan 

kepada sekelompok responden dan dicatat hasilnya, kedua hasil pengukuran tersebut 

dikoreksi dengan menggunakan korelasi product-moment. 

     
  (        )  (      ) (     )

√*            (      ) +*            (     ) +
 

     
         

√*         +*        +
 

     
         

        
 

              

Karena r hitung  0,924599 > r tabel 0,441, maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Reliabilitas Tes Lempar Lembing : 0,924599 

 

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 (T Skor). Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Untuk perhitungan statistik menggunakan program SPSS for windows release 

16. 

 

Data yang di analisis adalah data variabel bebas yaitu (X1) power lengan, (X2) power 

tungkai, (X3) kelentukan, serta variabel terikat (Y) lempar lembing. Analisis dilakukan 

untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, yaitu untuk mengetahui apakah ada 
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kontribusi yang signifikan dan melihat besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing 

masing variabel bebas pada variabel terikat, X1 terhadap Y, X2  terhadap Y dan X3 

terhadap Y. 

Rumus untuk Regresi linear sederhana : 

 

 

Keterangan : 

Ŷ = Variabel Terikat ( Dependent ) 

X = Variabel Bebas 

a = Nilai Konstanta 

b = Koefesien Arah Regresi 

 

Ket : 

X1  = power lengan 

X2  = power tungkai 

X3 = kelentukan 

Y  = hasil lempar lembing  

 

 

Ŷ = a + bX 

 


