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III.  METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara tertentu yang digunakan untuk meneliti 

suatu permasalahan sehingga mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan, 

berdasarkan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan reaksi 

tangan dan power lengan terhadap pukulan gyakusuki Tahun Pelajaran 2013/2014, 

maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional. 

Menurut Arikunto (1991:3) penelitian deskriptif korelasional atau penelitian 

korelasional yaitu untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara kedua variabel 

atau lebih. penTujuan penelitian korelasional untuk menemukan ada tidaknya 

hubungan dan apabila ada, seberapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya 

hubungan itu. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang signifikan reaksi 

tangan dan power lengan terhadap pukulan gyakusuki pada siswa ekstrakurikuler 

SMA N 13 Bandar Lampung. Maka metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskiptif korelasi perbandingan yaitu untuk mengetahui hubungan setiap 

variabel bebas terhadap variabel terikat.” 

 

Peneliti menduga bahwa unsur reaksi tangan dan power lengan memberikan 

hubungan yang berarti dengan kemampuan pukulan gyakusuki. Hubungan unsur  
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reaksi tangan dan power lengan dengan kemampuan pukulan gyakusuki cabang 

olahraga karate dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

  

    

 

Gambar 6. Kerangka Pikir. 

 

 

Keterangan : 

X1  : Reaksi tangan 

X2  : Power lengan 

Y   : Kemampuan  

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Arikunto, 1991:118). Sedangkan dalam penelitian ini ada dua variabel bebas dan 

satu variabel terikat.  

1. Variabel bebas adalah yang menghubungi, yaitu reaksi tangan (X1) dan power 

lengan (X2). 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dihubungani, yaitu pukulan gyakusuki 

(Y).  
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C. 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 

Hubungan adalah  sumbangan atau sokongan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005:520) dalam setiap cabang olahraga unsur kondisi fisik memberikan kontribusi 

dalam penguasaan teknik gerak bukan hanya sebagai  unsur utama. 

2. Karate 

Karate-do jika diartikan secara halifah mempunyai arti kara berarti kosong, langit 

atau cakrawala te berarti tangan yang menyerupai alat fisik utama do berarti jalan 

seni perkasa. Dengan demikian karate-do dapat diartikan sebagai teknik seni 

perkasa yang memungkinkan seseorang bela diri tampa senjata.  

3.  Reaksi 

Reaksi adalah kemampuan gerak menanggapi secepat mungkin hasil dari stimulus 

atau rangsangan yang ada.  

4. Power Lengan 

Power merupakan kemapuan otot untuk mengatasi beban/tahanan dengan kecepatan 

kontraksi yang tinggi, kemampuan ini merupakan kombinasi antara kekuatan dan 

kecepatan, kebanyakan cabang olahraga membutuhkan kekuatan kecepatan atau power. 

Kekuatan kecepatan terutama dibutuhkan dalam cabang-cabang olahraga yang 

menuntut ledakan (eksplosif) tubuh.  
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D.  Populasi dan Sampel 

1). Populasi 

 

Menurut Sukardi (2003:53), populasi adalah semua anggota kelompok manusia, 

binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan 

secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. 

Populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk sedikit mempunyai sifat yang sama 

atau homogen, sedangkan Suharsimi Arikunto (2006:130), bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah 22 siswa. 

 

2). Sampel 

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti akan tetapi 

dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002:109) menjelaskan bahwa 

sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Apabila kurang dari 

100, lebih baik diambil semua hingga penelitian merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10-25% atau 20-25% 

atau lebih besar dari itu.  Sesuai dengan pendapat di atas, karena jumlah populasi 

kurang dari 100 maka penulis mengambil sampel sebanyak 20 orang. 

 

E. Instrument Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes pukulan gyakusuki, tes reaksi 

tangan dan tes medicine ball. Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan 

reaksi tangan dan power lengan terhadap kemampuan pukulan gyakusuki. 
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a.  Tempat dan Waktu Penelitian 

(1).  Tempat Penelitian 

Dilaksanakan di tempat SMA N 13 Bandar Lampung 

(2).  Waktu Penilitian 

Waktu penelitian dilakukan 1 minggu, Sajoto (1988:70) mengatakan dengan 

mengambil satu kali data, yang akan dilaksanakan pada bulan September 

Tahun 2013. 

b.  Pelakasanaan Tes 

(1). Alat dan Perlengkapan 

Alat yang dibutuhkan dalam  tes pukulan gyakusuki, yaitu: 

1. Stopwatch. 

2. Body Protect. 

3. Samsak 

4. Pelindung tangan (hand protector) 

5. Pelindung gigi (gumshield) 

6. Penahan tulang kering (bokes) 

7. Pakaian karate (dogi) 

8. Blangko dan alat tulis untuk mencatat hasil tes. 

9. Bola medice 

10. Wale Body Reaction 

Untuk mengetahui gambaran hubungan reaksi tangan dan power lengan 

terhadap pukulan gyakusuki di lakukan dengan tes sebagai berikut: 
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1. Tes whole body reaction 

 

Tujuan pelaksanaan tes whole body reaction mengukur waktu reaksi tangan 

dan kaki dengan rangsang penglihatan  

atau pendengaran, alat perlengkapan yang dibutuhkan reaction time meter, 

dengan ketelitian sampai dengan per 10.000 detik. Alat ini terdiri dari unit 

operator, unit penjawab dan 4 lampu perangsang dengan warna berbeda, 

serta bel. 

Pelaksanaan tes whole body reaction: 

a. Lampu perangsang diletakkan di depan testi, terpisah sejauh 3 meter, 

tinggi lampu sedikitnya 30° dari pandangan testi. 

b. Unit penjawab diletakkan di lantai atau di atas meja di depan testi. 

c. Testi duduk dengan rileks, jari-jari diletakkan di atas tombol penjawab. 

d. Unit operator diletakkan di tempat yang tidak menghalangi pandangan 

testi terhadap lampu perangsang. 

e. Display angka pada unit operator harus menunjukkan angka 00.0000. 

f. Operator menekan tombol untuk menyalakan lampu perangsang (display 

angka berjalan). 

g. Testi menekan tombol penjawab sesuai dengan warna lampu yang 

menyala (display angka berhenti). 

h. Bila yang akan diukur waktu reaksi kaki, kaki diletakkan di atas tombol 

penjawab. 

i. Bila akan menggunakan rangsang audio, operator menekan bel dan testi 

menjawabnya dengan menekan tom¬bol penjawab bel. 
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Cara penilaian tes whole body reaction: 

a. Angka yang tertera pada display angka ketika orang coba menjawab 

rangsang menunjukkan waktu reaksinya. 

b. Waktu reaksi yang tercepat yang digunakan untuk menilai waktu reaksi 

testi. 

 

2. Tes gyakusuki selama 30 detik 

 

Tes gyakusuki dilakukan selama 30 detik dengan menghitung jumlah banyak 

pukulan tersebut yang dilakukan testee, tes ini dilakukan dengan 

menggunakan samsak yang digunakan sebagai alat latihan untuk pukulan 

tangan. 

3. Bola Medice 

Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan power lengan, 

dengan melemparkan bila medice seberat 2 kilo setelah itu diukur dengan 

meteran dari titik awal ketitik akiran lemparan. Kesempatan melempar 

diambil sebanyak 3 kali,dan lemparan yang terbaik itu yang diambil 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi carl pearson dan korelasi 

ganda.  Sehubungan penelitian ini adalah penelitian populasi, maka tidak 

diperlukan uji prasyarat. 

1. Pengujian Hipotesis 

a. Mencari Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat 

digunakan korelasi product moment dan korelasi ganda. Menurut Sudjana (2005: 
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369) Koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y, dan X2 dengan Y dapat 

dicari dengan menggunakan rumus korelasi Carl Pearson : 
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Keterangan : 

iXr
 = Koefisien korelasi 

n      = Jumlah sampel 

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 

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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Tabel 1. 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 

signifikan 0,05 (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 mengetahui kontribusi variabel X terhadap Y dicari dengan menggunakan 

rumus koefisien determinasi (Sudjana, 2005: 369). 

Adapun rumus koefisien determinasi sebagai berikut : 

KP = r
2

x 100 % 

 

Keterangan : 

KP = Nilai koefisien determinasi 

r
2 

  =  Koefisien korelasi dikuadratkan 

b. Mencari Korelasi Ganda 

Untuk mencari hubungan kedua variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan rumus Korelasi Ganda ( ) 
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Keterangan : 

YXX 21
R  : Koefisien korelasi ganda antar variabel X1 dan X2 secara   

                  bersama-sama dengan variabel Y 
 

ΥX1
r          : Koefisien korelasi X1 terhadap Y 

ΥX2
r          : Koefisien korelasi X2 terhadap Y 

21XXr
        : Koefisien korelasi X1 terhadap X2 

Untuk mengetahui sumbangan kedua variabel bebas dengan variabel terikat, 

koefisien determinasi dicari dengan mengalikan koefisisen korelasi ganda yang 

telah dikuadratkan (R
2
) dengan 100%. 

 

 


