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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah cara yang dilakukan secara sistematis mengikuti 

aturan-aturan, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan 

permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti 

sendiri. (Sukardi. 2003: 17) 

 

Menurut Arikunto (2002: 23) Penelitian deskriptif korelasional atau penelitian 

korelasional yaitu untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara kedua 

variabel atau lebih. Tujuan penelitian korelasional untuk menemukan ada 

tidaknya suatu hubungan korelasional dan apabila terdapat suatu hubungan, 

seberapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu. 

 

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

kekuatan otot lengan dan tungkai terhadap keterampilan tembakan bebas bola 

basket pada siswa ekstrakurikuler SMA N 2 Pringsewu. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang terjadi 

pada masa sekarang dengan melihat hubungan antara dua gejala atau lebih. 
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B. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel yang akan diukur 

dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel 

sebagai berikut : 

1. Hubungan adalah keadaan berhubungan atau sangkut paut. Korelasi 

merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif 

dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya 

koefisien korelasi. (Sugiyono, 2008: 224)   

2. Kekuatan merupakan daya yang dikeluarkan oleh sekelompok otot untuk 

menahan beban maksimal. Kekuatan otot lengan merupakan kemampuan 

otot lengan yang membangkitkan tegangan terhadap suatu beban. 

3. Kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut 

masalah kemampuan seseorang pada saat mempergunakan otot-ototnya, 

menerima beban dalam waktu kerja tertentu (M. Sajoto 1988 : 58). 

Menurut Sudarminto (1992 : 50 – 51) lengan adalah anggota gerak atas 

(ekstremitas superior) terdiri dari humerus (tulang lengan atas), ulna 

(tulang hasta), radius (tulang pengupil), carpalia (tulang pergelangan 

tangan), metacarpalia (tulang telapak tangan), phalanges (tulang jari-jari 

tangan).  

4. Menurut Soedarminto (1992: 60-61) tungkai terdiri dari tungkai atas dan 

tungkai bawah. Tungkai atas terdiri atas pangkal paha sampai lutut, 

sedangkan tungkai bawah terdiri atas lutut sampai kaki. Tulang tungkai 

terdiri atas: Tulang pangkal paha, Tulang paha, Tulang kering, Tulang 
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betis, Tulang tempurung lutut, Tulang pangkal kaki, Tulang telapak kaki, 

Tulang ruas jari kaki (Syaifudin, 1997: 31). 

5. Peraturan Perbasi ( 2004: 1 ), bola basket adalah permainan yang 

dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing terdiri dari lima orang 

pemain, tiap regu berusaha memasukkan bola kedalam keranjang lawan, 

mencegah lawan mencetak angka. 

6. Keterampilan adalah pengembangan intelektual,sosial dan fisik yang 

bersumber dari kemampuan-kemampuan yang mendasar yang prinsipnya 

telah ada didalam diri siswa.  

7. Tembakan bebas adalah kesempatan yang di berikan kepada seorang pemain 

untuk mencetak satu angka, tidak dihalangi pemain lawan, dari belakang garis 

tembakan bebas dan di dalam setengah lingkaran. (Perbasi, 2004: 54). 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Arikunto, 2002:118). Variabel dalam penelitian ini ada dua yakni  variabel 

bebas dan satu variabel terikat. 

1. Variabel bebas adalah yang menghubungkan, yaitu kekuatan otot lengan 

terhadap  tembakan bebas pada bola basket (X1)  

2. Variable bebas adalah yang menghubungkan, yaitu kekuatan otot tungkai 

terhadap  tembakan bebas pada bola basket (X2). 

3. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu keterampilan 

tembakan bebas bola basket (Y).  
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D. 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 

Arikunto (2002: 115) bahwa populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Dalam penelitian ini populasi adalah siswa SMA N 2 

Pringsewu yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket yang berjumlah 20 

siswa, yaitu 12 orang putra dan 8 orang putri.  

 
2. Sampel 

Arikunto (2002:72) di dalam bukunya menjelaskan sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sudjana 

(2001:184) sampel adalah sebagian dari populasi yang dimiliki staf dan 

karakter yang sama sehingga betul-betul dapat mewakili populasi.  

 

Adapun besarnya sampel yang akan diteliti, Arikunto (2002:61)  

menjelaskan, untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang 

dari 100 maka lebih baik di ambil semua, karena penilitian ini disebut 

penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat di 

ambil antara 10 – 15% atau 20 – 25%. 

 

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dalam penelitian ini sampel 

yang digunakan adalah total sampling yaitu siswa yang mengikuti 
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ekstrakurikuler bola basket yang berjumlah 20 orang. Teknik sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi sampel. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2002: 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 dan menguji melalui instrumen tersebut. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah : 

1.  Instrumen Tes Kekuatan Otot Lengan  

Pengukuran kekuatan otot lengan, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana kekuatan otot lengan para sampel dalam mendorong alat yang 

dinamakan Push and Pull Strenght Test Satuan dalam instrumen ini adalah 

kilogram Depdiknas (2000). Memiliki indeks validitas sebesar 0,63 dan 

realibilitas 0,63. Instrumen ini adalah instrumen standar namun dalam 

kajian ini tetap harus dihitung minimal reabilitasnya. Setelah melalui 

perhitungan uji coba alat didapat reabilitas sebesar 0,75 artinya signifikan 

dan akan digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.  

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan tes kekuatan 

otot tungkai : 

a. Peserta berdiri tegak dengan kedua tungkai sedikit terbuka. 

b. Alat dipegang dengan kedua tangan di depan. 

c. Badan dan alat menghadap ke luar atau ke depan. 
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d. Kedua lengan atas ke samping dan kedua siku ditekuk. 

e. Dorong kuat-kuat alat tersebut ke arah dalam dengan kedua tangan 

tidak boleh mengenai tubuh/benda lain. 

f. Tes dilakukan dua kali diambil prestasi yang baik. 

g. Satuan ukuran dinyatakan dalam kilogram. 

 

Penilaian  : 

Pengukuran dilakukan sebanyak dua kali, dan hasil terbaik yang akan 

digunakan sebagai data penelitian. 

 

Hasil Pengukuran Kekuatan Otot Lengan : 

Setelah mendapatkan hasil dari pengukuran yang berupa data penelitian, 

maka data tersebut dihitung dengan menggunakan teknik korelasi ganda 

(multiple corelation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alat Kekuatan Otot Lengan 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

2.  Instrumen Tes Kekuatan Otot Tungkai  

Instrumen ini adalah instrumen standar namun dalam kajian ini tetap harus 

dihitung minimal reabilitasnya. Setelah melalui perhitungan uji coba alat 

didapat reabilitas sebesar 0,87 artinya signifikan dan akan digunakan 

sebagai alat ukur dalam penelitian. 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan tes kekuatan 

otot tungkai : 

a) Siswa dikumpulkan dan diberi penjelasan akan diambil datanya untuk 

pengukuran kekuatan otot tungkai dengan  leg dynamometer. 

b) Sebelum melakukan tes siswa diberi contoh cara penggunaanya. 

c) Siswa berdiri pada leg dynamometer dengan lutut ditekuk membentuk 

sudut 130 – 140 derajat, tubuh tegak lurus dan pandangan ke depan. 

d) Panjang rantai dynamometer diatur sedemikian rupa sehingga sesuai 

dengan posisi berdiri. 

e) Tongkat pegangan di genggam dengan posisi tangan menghadap ke 

belakang. 

f) Tarik tongkat  pegangan sekuat mungkin dan meluruskan sendi lutut 

perlahan-lahan. 

g) Baca penunjukan  jarum pada skala saat maksimum tercapai. 

h) Tes dilakukan dua kali dan  diambil yang terbaik. 

 

Penilaian  : 

Pengukuran dilakukan sebanyak dua kali, dan hasil terbaik yang akan 

digunakan sebagai data penelitian. 
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Hasil Pengukuran Kekuatan Otot Tungkai : 

Setelah mendapatkan hasil dari pengukuran yang berupa data penelitian, 

maka data tersebut dihitung dengan menggunakan teknik korelasi ganda. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8  : Alat kekuatan otot tungkai 

 

3.  Tes menembakkan bola ke keranjang basket (Steinhoefer Basketball Test). 

Instrumen ini adalah instrumen standar namun dalam kajian ini tetap harus 

dihitung minimal reabilitasnya. Setelah melalui perhitungan uji coba alat 

didapat reabilitas sebesar 0,83 artinya signifikan dan akan digunakan sebagai 

alat ukur dalam penelitian. 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan tes kekuatan otot 

tungkai : 

a. Siswa berdiri di belakang garis T2. 

b. Setelah aba-aba “ya”, siswa berusaha menembakkan bola ke ring sebanyak 

20 kali tembakan. 

c. Siswa bisa mengambil bola cadangan dalam kotak yang telah disediakan 
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d. Siswa hanya diperkenankan memegang bola selama 5 detik sebelum 

menembakkannya ke ring, jika lewat dari waktu tersebut maka 

dinyatakan pelanggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  9 : Sketsa ring dengan daerahnya untuk          

pelaksanaan Steinhoefer basketball test. 

 
 

Penilaian : 

Setiap bola yang ditembakkan dan masuk ring di beri nilai 2, jika bola 

menyentuh ring dari atas, menyentuh papan pantul, atau jaring dan tidak 

masuk, maka di beri nilai 1, tapi jika bola tetap masuk tetap diberi nilai 2. 

Bagi siswa yang melanggar peraturan 5 detik dan menginjak garis T2 

dengan hasil tembakannya masuk ke ring di beri nilai 0. Nilai siswa adalah 

jumlah nilai yang diperoleh dalam 20 kali pelaksanaan. 
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            Tabel 1. Kriteria Penilaian Tembakan Bebas Bola Basket  

 

 

Perolehan Nilai Standar Koefisien 

Korelasi 

Kriteria 

Skor 
Klasifikasi 

Nilai Putra Putri 

> 20 masuk > 17 masuk 0,90 – 0,99 100 Sempurna 

17 – 19 masuk 14 – 16 masuk 0,80 – 0,89 90 Baik Sekali 

14 – 16 masuk 11 – 13 masuk 0,70 – 0,79 80 Baik 

11 – 13 masuk 8 – 10 masuk 0,60 – 0,69 70 Cukup 

< 11 masuk < 8 masuk Dibawah 0,59 60 Kurang  

    

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini maka diperlukan suatu alat 

ukur yang baku. Valid tidaknya suatu data ditentukan oleh alat ukurnya. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

data kekuatan otot lengan, data kekuatan otot tungkai, dan data keterampilan 

tembakan bebas dalam permainan bola basket. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data digunakan uji prasyarat,  

a.  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 (1992 : 466) yaitu : 

     a).  Pengamatan nXXX ,...,, 21  dijadikan bilangan baku  
 

           
dengan menggunakan rumus  

     S

XX
Z i

21   
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      SD : Simpangan baku 

      Z    : Skor baku 

  X  : Row skor 

               X  : Rata-rata 

2) Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi 

normal baku. Kemudian di hitung peluang  )()( ii ZZPZF   

3) Selanjutnya dihitung nZZZ ,...,, 21   yang lebih kecil atau sama dengan 

iZ  kalau proporsi ini dinyatakan dengan )( iZS maka  

4) 
n

ZyangZZZbanyaknya
ZS in

i




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

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

6) 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 

 

 

b.   Uji Homogenitas 
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Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua 

kelompok sample memiliki varian yang homogen atau tidak. Menurut 

Sudjana (2002 : 250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

TerkecilVarians

TerbesarVarians
F   

 

 

Membandingkan nilai  F hitung dengan F tabel dengan rumus : 

 

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. 

 

c. Uji Linearitas 

 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung untuk Tuna Cocok adalah 

0,499 sedangkan nilai F tabel  untuk a = 0,05, df1 = 8, df2 = 10 = 3,07. Nilai  F 
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hitung < Ftabel, maka dapat disimpulkan hubungan antara X1 dengan Y adalah 

linier. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung untuk Tuna Cocok adalah 

0,643 sedangkan nilai Ftabel  untuk a = 0,05, df1 = 12, df2 = 6 = 4,00. Nilai  

Fhitung < Ftabel, maka dapat disimpulkan hubungan antara X2 dengan Y adalah 

linier. 

 

Setelah mendapat hasil uji prasyarat dilakukan teknik analisis data 

menggunakan teknik korelasi carl pearson dan korelasi ganda. Dan  

pengelolaan data guna dianalisis diambil dari hasil tes kekuatan otot lengan 

(X1), hasil tes kekuatan otot tungkai (X2) dan hasil tes keterampilan tembakan 

bebas (Y), dengan menggunakan teknik korelasi dan korelasi ganda. 

 

Menurut Riduwan (2005:98), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y 

dan X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi product moment dengan 

rumus sebagai berikut: 

  

     2 22

i

2

i

ii

X

 - NX  - X  N

X  -X  N
r




i

 

Keterangan : 

iXr    = Koefisien korelasi 

N       = Jumlah populasi 

X       = Skor variabel X 

Y       = Skor variabel Y 

∑X    = Jumlah skor variabel X 

∑Y    = Jumlah skor variabel Y 

∑X2   = Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y2   = Jumlah kuadrat skor variabel Y 
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Untuk menghitung koefisien korelasi antara X1 dengan Y digunakan rumus 

statistik melalui korelasi product moment : 

  

     2 22

1

2

1

11

X

 - NX  - X  N

X  -X  N
r

1






 

Keterangan : 

1Xr    = Koefisien korelasi 

N       = Jumlah populasi 

X1      = Skor variabel kekuatan otot lengan 

Y       = Skor variabel tembakan bebas 

∑X1   = Jumlah skor variabel X1 

∑Y    = Jumlah skor variabel Y 

∑X2   = Jumlah kuadrat skor variabel X1 

∑Y2   = Jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

Untuk menghitung koefisien korelasi antara X2 dengan Y digunakan rumus 

statistik melalui korelasi product moment : 

 
  

     2 22

2

2

2

22

X

 - NX  - X  N

X  -X  N
r

2




  

 

Keterangan : 

2Xr   = Koefisien korelasi 

N       = Jumlah populasi 

X2      = Skor variabel kekuatan otot tungkai 

Y       = Skor variabel tembakan bebas 

∑X2   = Jumlah skor variabel X2 

∑Y    = Jumlah skor variabel Y 

∑X2   = Jumlah kuadrat skor variabel X2 

∑Y2   = Jumlah kuadrat skor variabel Y 
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Menurut Riduwan (2005:98), harga r yang diperoleh dari perhitungan hasil 

tes dikonsultasikan dengan Tabel r  product moment. Interprestasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 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 

 
 (Sumber: Riduwan 2005) 

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  ≥  r tabel , maka tolak Ho artinya ada 

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

tidak ada hubungan yang signifikan. 

Untuk mencari besarnya sumbangan ( kontribusi ) antara variabel X dan 

variabel Y maka menggunakan rumus Koefisian Determinasi : 

 

 

 Keterangan:     

KP  = Nilai Koefisien Detreminasi 

  r    =  Koefisien Korelasi 

KP =  r
2

x 100% 
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Menurut Riduwan ( 2005:144), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan X2 

digunakan perhitungan statistik melalui model korelasi ganda antara  X1 

dengan X2, dengan rumus : 

 

  

     2

2

 2

2

2

1

2

1

2121

XX

X -Xn  X  - X n  

XX  -XX  
r

21






n
 

 

Keterangan : 

 

 : Koefisien korelasi antara dan  

n       : Jumlah populasi  

   : Skor variabel  

   : Skor variabel  

 : Jumlah skor variabel     

 : Jumlah skor variabel    

  : Jumlah dari kuadrat skor variabel    

  : Jumlah dari kuadrat skor variabel  

Selanjutnya dalam Sudjana (2005 : 385) untuk mengetahui kontribusi secara 

bersamaan antara kekuatan otot lengan dan tungkai terhadap keterampilan 

tembakan bebas digunakan korelasi ganda. 

   
2

XX

XXYXYX

2

YX

2

YX

YXX

21

212121

21

r1

rrr2rr
R




  

Keterangan : 

YXX 21
R   : Koefisien korelasi ganda antar variabel dan secara   

                   bersama-sama dengan variabel Y 
 

ΥX1
r           : Koefisien korelasi terhadap Y 

ΥX 2
r           : Koefisien korelasi terhadap Y 

        : Koefisien korelasi terhadap  
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Selanjutnya untuk mengetahui sumbangan dua variabel  X1 dan X2 secara 

bersama-sama terhadap variabel Y, koefisien determinasi dicari dengan jalan 

mengalikan koefisisen korelasi ganda yang telah dikuadratkan (r2) dengan 

100%. 
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