
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:136) metode penelitian adalah cara yang

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, dapat berupa

angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes dan dokumentasi. Suatu

penelitian dapat berhasil dengan baik dan sesuai dengan prosedur ilmiah,

apabila penelitian tersebut menggunakan metode atau alat yang tepat. Dengan

menggunakan metode atau alat yang tepat penilaian yang dilaksanakan akan

lebih terarah dan dapat memperoleh hasil yang baik sesaia dengan tujuan

yang diharpakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

diskriptif korelasional. Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 251) penelitian

korelasinal bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan dan

apabila ada, seberapa erat hubungan, serta bearti atau tidaknya hubungan itu.

Sedangkan menurut Riduwan (2005 : 49) penelitian korelasional adalah

penelitian yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan dan

seberapa jauh hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif korelasional yang artinya mencari besarnya hubungan antara dua

variabel bebas (X) atau lebih secara simultan (bersama-sama) dengan variabel
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terikat (Y) serta untuk mengetahui seberapa erat hubungan dan berarti atau

tidaknya hubungan tersebut dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui hubungan antara keseimbangan dan kekuatan lengan dengan

keterampilan gerak dasar baling-baling pada siswa kelas XI SMA Arjuna

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:108) populasi adalah keseluruhan

subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang

ada dalam wilayah penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang akan

digunakan adalah siswa kelas XI SMA Arjuna Bandar Lampung tahun

pelajaran 2009/2010 berjumlah 104 orang, yang terdiri dari 3 kelas dengan

rincian pada tabel dibawah ini :

No Kelas Jumlah
siswa

Jumlah
Putra Putri

1 XI-A 35 25 10
2 XI-B 35 27 8
3 XI-C 34 22 12

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). Karena populasi

terdiri dari 3 kelas yang memiliki jumlah siswa berbeda masing-masing

kelas dan terdiri dari putra dan putri maka teknik sampel yang diambil

dalam penelitian ini adalah proposional stratified random sampling yaitu
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pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara

proporsional, dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya

heterogen (Riduwan, 2005: 58). Karena siswa kelas XI SMA Arjuna

terdapat 104 orang, maka diambil 25 % dari jumlah siswa kelas XI yaitu

26 orang. Dengan perincian pengambilan sampel sebagai berikut :

Kelas XI-A :

siswaxputraSiswa 643,625
35

9

siswaxputriSiswa 357,210
35

9

Kelas IX-B :

siswaxputraSiswa 794,627
35

9

siswaxputriSiswa 206,28
35

9

Kelas IX-C :

siswaxputraSiswa 517,522
34

8

siswaxputriSiswa 382,212
34

8

No Kelas
Pengambilan

sampel
Jumlah
siswa

Setiap
kelas

Jumlah
Putra Putri

1 XI-A

26

35 9 6 3

2 XI-B 35 9 7 2

3 XI-C 34 8 5 3

C. Variabel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:94) variabel adalah objek penelitian yang

bervariasi. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas

dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel bebas : keseimbangan (X1) dan kekuatan otot lengan (X2).

2) Variabel terikat : keterampilan gerak dasar baling-baling (Y).

D. Metode Pengumpulan Data
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Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah metode

pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan

teknik tes dan pengukuran. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah hasil dari keterampilan gerak dasar baling-baling, pengukuran

keseimbangan, pengukuran kekuatan lengan dan hasil keterampilan gerak

dasar baling-baling pada siswa kelas XI SMA Arjuna Bandar Lampung tahun

pelajaran 2009/2010.

Rancangan dalam penelitian ini adalah rancangan korelasional, yang hendak

menyelidiki ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel

terikat. Secara grafis rancangan dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 4. Desain Penelitian X1,X2,Y.
Sumber : Sugiyono (2008: 10)

O. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi (2006: 149) 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 kemudian ditarik kesimpulan. Instrumen

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1) Mengukur Keseimbangan

X1

X2

Y
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Untuk mengukur keseimbangan seseorang dapat menggunakan tes stork

stand, yaitu tes berdiri di ujung satu kaki ( jinjit) pada kaki yang dominan

(Nurhasan, 2000). Memiliki reliabilitas 0,87 yang diperoleh dari hasil tes

dan validitas tergolong face validity.

Petugas : Pemandu tes dan pencatat skor

Pelaksanaan :

a. Siswa berdiri dengan satu kaki, pada kaki yang dominan

b. Kaki yang lain diletakkan di lutut bagian dalam dari tungkai tumpu.

c. Kedua tangan diletakkan di pinggang

d. Dengan aba- ngangkat tumit kaki tumpu, sehingga

hanya bertumpu pada bola kaki (jinjit)

e. Pertahankan posisi selama mungkin, tanpa menggeser posisi kaki

tumpu, dan tumit tidak menyentuh lantai.

f. Pencatat waktu mulai dihidupkan pada saat siswa mulai mengangkat

tumit kaki tumpu (jinjit) hingga ia kehilangan keseimbangan.

g. Setiap siswa diberi kesempatan sebanyak 3 kali.

Penilaian : Setelah kesempatan ketiga, waktu terlama yang akan

dicatat sebagai hasil akhir.

Tabel 1. Norma Keseimbangan Statis.

No. Norma Detik
1 Baik Sekali 51 ke atas
2 Baik 37 50
3 Sedang 15 36
4 Kurang 5 14
5 Kurang Sekali 0 4

(Sumber : Depdiknas, 2000)

2) Mengukur Kekuatan Otot Lengan
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Tes untuk mengukur kekuatan otot lengan menggunakan push

dynamometer. Satuan dalam instrumen push dynamometer ini adalah

kilogram (Depdiknas, 2000). Memiliki indeks validitas sebesar 0.63 dan

reliabilitas 0,63.

Tujuan : Untuk mengukur kekuatan otot lengan dalam mendorong.

Alat : Push dynamometer.

Petugas : Pemandu tes dan pencatat skor

Pelaksanaan : Peserta ters berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar

bahu dan pandangan lurus ke depan. Tangan memegang

push dynamometer dengan kedua tangan di depan dada.

Posisi lengan dan tangan lurus dengan bahu. Dorong alat

tersebut sekuat tenaga. Pada saat mendorong, alat tidak

boleh menempel pada dada, sedangkan tangan dan siku

tetap sejajar bahu. Tes dilakukan sebanyak tiga kali.

Penilaian : Skor kekuatan dorong terbaik dari tiga kali percobaan

dicatat sebagai skor dalam satuan kg, dengan tingkat

ketelitian 0,5 kg.

Tabel 2. Norma Penilaian Kekuatan Otot Lengan.

No. Norma Kg
1 Baik Sekali 55.00 ke atas
2 Baik 46.50 55.00
3 Sedang 36.50 46.00
4 Kurang 27.50 36.00
5 Kurang Sekali s.d 27.00

(Sumber : Depdiknas, 2000)

3) Mengukur Keterampilan Gerak Dasar Meroda / Baling-Baling.
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Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah dengan melakukan penilaian kualitas gerakan. Dengan penilaian tes

keterampilan gerak dasar baling-baling yang diadaptasi dari Roji (2006)

dengan aspek yang diamati dari instrumen terdiri dari : (1) Tahap

Persiapan (2) Tahap gerak atau tahap pelaksanaan (3) Tahap akhir

gerak/gerak lanjutan. Untuk menetapkan skala penilaian dari instrumen ini,

dibuat rentang nilai atau skor dari angka 1 sampai dengan 5. Angka 1

menunjukkan nilai kurang sekali (KS), angka 2 menunjukkan nilai kurang

(K), angka 3 menunjukkan nilai sedang (S), angka 4 menunjukkan nilai

baik (B) dan angka 5 menunjukkan nilai baik sekali (BS).

Instrumen keterampilan gerak dasar baling-baling ini belum standar maka

sebelum digunakan dalam penelitian diadakan ujicoba untuk mengukur

tingkat validitas dan reliabilitasnya. Hasil pengujian ini akan menetukan

apakaha instrumen tersebut valid dan reliabel untuk mengukur

keterampilan gerak dasar baling-baling.

Tabel 3. Format Penilaian Gerak Dasar Baling-Baling.

Tahap Aspek
(Indikator) Kriteria Gerak (Deskriptor) Nilai

Persiapan 1. Posisi
kaki

Berdiri tegak sikap menyamping arah
gerakan, kedua kaki dibuka selebar
bahu.

5

Berdiri sikap menyamping arah
gerakan, kedua kaki dibuka bahu
terlalu lebar/ lebih dari bahu.

4

Berdiri tegak sikap menyamping arah
gerakan, kedua kaki dibuka tidak
selebar bahu/ kurang dari bahu.

3

Berdiri sikap menyamping arah
gerakan, kedua kaki dirapatkan. 2

Tidak berdiri tegak sikap menyamping
arah gerakan, kedua kaki dirapatkan.

1
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2. Posisi
tangan

Kedua tangan direntangkan sedikit
lebar di atas bahu, telapak tangan
menghadap ke atas depan.

5

Kedua tangan direntangkan
membentuk huruf V, telapak tangan
menghadap ke atas depan.

4

Kedua tangan direntangkan sejajar
bahu, telapak tangan dibuka ke
samping.

3

Kedua tangan direntangkan di bawah
bahu, telapak tangan menghadap ke
bawah.

2

Tidak merentangkan tangan 1
Pelaksanaan 1. Posisi

Kaki
Posisi kedua kaki saat kedua tangan
menopang di bawah terbuka lebar
lurus ke atas.

5

Posisi kedua kaki saat kedua tangan
menopang di bawah terbuka terlalu
lebar lurus ke atas.

4

Posisi kedua kaki saat kedua tangan
menopang di bawah terbuka hanya
selebar bahu lurus ke atas.

3

Posisi kedua kaki saat kedua tangan
menopang di bawah terbuka terlalu
lebar lurus ke samping.

2

Posisi kedua kaki saat kedua tangan
menopang di bawah tidak terbuka
karenan kaki bersamaan jatuhnya.

1

2. Posisi
tangan

Kedua tangan dibuka lebar sama
dengan lebar kaki, tangan lurus
menopang badan.

5

Kedua tangan dibuka hanya selebar
bahu, tangan lurus menopang badan. 4

Kedua tangan dibuka lebar sama
dengan lebar kaki, tetapi tangan tidak
lurus menopang badan.

3

Kedua tangan dibuka terlalu lebar dari
lebar kaki.

2

Kedua tangan tidak menopang badan
dengan lurus. 1

3. Gerakan
kaki dan
tangan

Saat melakukan baling-baling,
jalannya kaki dan tangan berurutan
secara teratur ke arah samping. Kaki
dan tangan dibuka sama lebar.
Jatuhnya kaki bergantian dengan kaki
lainnya,

5

Saat melakukan baling-baling,
jalannya kaki dan tangan berurutan
secara teratur ke arah samping. Kaki

4
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dan tangan yang dibuka tidak sama
lebarnya. Jatuhnya kaki bergantian
dengan kaki lainnya.
Saat melakukan baling-baling,
jalannya kaki dan tangan berurutan
tetapi tidak lurus ke samping. Kaki
dan tangan yang dibuka sama
lebarnya. Jatuhnya kaki bergantian
dengan kaki lainnya.

3

Saat melakukan baling-baling,
jalannya kaki dan tangan berurutan
tetapi tidak lurus ke samping. Kaki
dan tangan yang dibuka sama
lebarnya. Tetapi Saat gerakan kembali
ke posisi semula, kaki jatuh
bersamaan, tidak bergantian.

2

Saat melakukan baling-baling, jalannya
kaki dan tangan bersamaan. Kaki dan
tangan tidak terbuka saat meroda. Saat
gerakan kembali ke posisi semula, kaki
jatuh bersamaan, tidak bergantian.

1

Gerak
Lanjutan

1. Posisi
kaki

Berdiri tegak sikap menyamping arah
gerakan, kedua kaki dibuka selebar
bahu.

5

Berdiri sikap menyamping arah
gerakan, kedua kaki dibuka bahu
terlalu lebar/ lebih dari bahu.

4

Berdiri tegak sikap menyamping arah
gerakan, kedua kaki dibuka tidak
selebar bahu/ kurang dari bahu.

3

Berdiri sikap menyamping arah
gerakan, kedua kaki dirapatkan.

2

Tidak berdiri tegak sikap menyamping
arah gerakan, kedua kaki dirapatkan. 1

2. Posisi
tangan

Kedua tangan direntangkan sedikit
lebar di atas bahu, telapak tangan
menghadap ke atas depan.

5

Kedua tangan direntangkan
membentuk huruf V, telapak tangan
menghadap ke atas depan.

4

Kedua tangan direntangkan sejajar
bahu, telapak tangan dibuka ke
samping.

3

Kedua tangan direntangkan di bawah
bahu, telapak tangan menghadap ke
bawah.

2

Tidak merentangkan tangan 1
(Sumber: Roji, 2006)
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P. Uji Prasyarat Instrumen Gerak Dasar Baling-Baling

Uji coba instrumen di maksudkan untuk mengetahui apakah instrumen yang

disusun benar-benar instrumen yang baik.

1. Uji Validitas

Menurut Suharisimi Arikunto (2006 : 168) validitas adalah suatu ukuran

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu

instrumen. Validitas tes adalah suatu alat ukur yang dikatakan valid

apabila dapat mengukur atau apa yang seharusnya diukur. Jadi alat yang

digunakan untuk mengukur tersebut mengandung persesuaian dengan

tujuan pengukuran. Validitas dalam penelitian ini adalah validitas faktor.

Untuk menghitung validitas digunakan rumus korelasi product moment

dengan angka kasar, menggunakan rumus :

2222
X.Y

Y-YnX-Xn

YX-X.Y
r

n

Keterangan :
r xy = Koefesien korelasi
n       = Jumlah sampel
X      = Skor variabel X
Y = Skor variabel Y

2 = Jumlah kuadrat skor variabel X
2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

Selanjutnya harga r tersebut dikonsultasikan ke harga r tabel, dianggap valid

apabila harga rhitung > rtabel . Dan berdasarkan hasil tes

uji coba instrumen diperoleh rhitung tahap persiapan sebesar 0,902;

rhitung tahap pelaksanaan sebesar 0,984; dan rhitung tahap followthrough
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sebesar 0,867; sedangkan rtabel sebesar 0,388. Karena rhitung > rtabel maka

dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah valid.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas tes adalah suatu tes yang dikatakan reliabel apabila tes itu

berulang-ulang memberikan hasil yang sama/tetap. Pada penelitian ini alat

ukur menggunakan metode teknik ulang. Menurut Suharsimi Arikunto

(2006: 171) teknik ulang hanya menyusun satu instrumen, kemudian

diujicobakan kepada sekelompok responden dan dicatat hasilnya.

Kemudian instrumen tersebut diberikan pada kelompok yang sama dan

dicatat hasilnya, kedua hasil pengukuran tersebut dikoreksi dengan

menggunakan korelasi product-moment atau korelasi pearson dengan

rumus product-moment adalah sebagai berikut :

2222
X.Y

Y-YnX-Xn

YX-X.Y
r

n

Keterangan :

1x yr = Koefesien korelasi

n       = Jumlah sampel
X1 = Skor variabel X
Y      = Skor variabel Y

2 = Jumlah kuadrat skor variabel X
2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

Selanjutnya dari hasil perhitungan menggunakan rumus product-moment

kemudian dimasukkan ke dalam rumus :

rb

rb
r

1
2

11

Keterangan :
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r11 : reliabelitas yang dicari

rb : korelasi Product Moment antar belahan

Harga r yang diperoleh dari perhitungan uji coba instrument tes,

dikonsultasikan dengan koefisien reabilitas dengan klasifikasi menurut

Suharsimi Arikunto (2006 : 75), sebagai berikut : 0,80 1,00 = sangat

tinggi, 0,60- 0,80 = tinggi, 0,40 0,60 = cukup, 0,20 0,40 = rendah dan

0,00 0,20 = sangat rendah. Dan berdasarkan hasil tes uji coba instrumen

diperoleh hasil reabilitas sebesar 0,992 = sangat tinggi.

Q. Teknik Analisis Data

Sehubungan penelitian ini adalah penelitian sampel, maka diperlukan uji

persyaratan untuk menentukan teknik analisis statistik yang digunakan. Uji

persyaratan yang diperlukan adalah uji normalitas dan uji linearitas sebaran

data. Secara lebih jelas pengujian analisis data dari uji prasyarat hingga

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

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 (Sudjana,

2005: 466). Dari perhitungan tersebut akan diperoleh L hitung . Dengan

taraf signifikan 0,05 atau taraf kepercayaan 95% data berdistribusi

normal jika Nilai L tabel lebih besar dari L hitung . Sebaliknya jika L hitung

lebih besar dari L tabel maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

2. Pengujian Hipotesis
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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 :

222
i

2
i

ii
X

-X-X

X-X
r

nn

n
i

Keterangan :

iXr = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel
X      = Skor variabel X
Y      = Skor variabel Y

2 = Jumlah kuadrat skor variabel X
2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

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.
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Menurut Sugiyono (2008: 231) untuk dapat memberikan penafsiran

terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil,

maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel 4

sebagai berikut :

Tabel 4. 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 kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%).

Kaidah pengujian signifikan : Jika  r hitung tabel , maka tolak Ho

artinya ada hubungan yang signifikan dan jika r hitung <  r tabel, maka

terima Ho artinya tidak ada hubungan yang signifikan.

Sedangkan untuk mencari hubungan kedua variabel bebas dengan

variable terikat dengan menggunakan rumus Korelasi Ganda ( )

2
XX

XXYXYX
2

YX
2

YX
YXX

21

212121

21 r1

rrr2rr
R

Keterangan :

: Koefisien korelasi ganda antar variabel dan secara

bersama-sama dengan variabel Y

: Koefisien korelasi terhadap Y

: Koefisien korelasi terhadap Y
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: Koefisien korelasi terhadap


