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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Metode penilitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara tertentu yang digunakna untuk meneliti suatu 

permasalahan sehingga mendapat hasil atau tujuan yang diinginkan. Menurut arikunto 

(1991:3) penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan maksud 

untuk melihat akibat dari suatu perlakuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbandingan grab start dan swing start terhadap hasil luncuran renang dan penagruh 

yang signifikan. 

 

Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen perbandingan yaitu 

untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 

 

 

 

Gambar 6 : Desain Penelitian 

Keterangan :  

X1 : Grab start  

X2 : Swing start  

Y : Hasil luncuran renang  
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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 mempengaruhi, yaitu grab start (X1) dan swing start (X2) 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu hasil luncuran renang (Y) 

 

C. Populasi 

Populasi adalah seluruh subyek penelitian (Suharsimi, 1998 : 115). Populasi yang 

dimaksud adalah Ada pengaruh yang signifikan  grab start terhadap hasil luncuran renang  

pada klub renang metal sc metro tahun 2013, tahun 2013 berjumlah 46 peserta. Karena 

populasi dalam penelitian ini  Bersyarat; (1). Jumlah Ada pengaruh yang signifikan  grab 

start terhadap hasil luncuran renang  pada klub renang metal sc metro tahun 2013. (2). 

Terampil melakukan grab start dan swing start. Dari jumlah atlet 46 maka keseluruhannya 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian. 

 

D. Sampel Dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagai atau wakil Populasi yang diteliti (Suharsimi, 199 : 115). 

Sampel dalam penelitian ini adalah atlet. Ada pengaruh yang signifikan  grab start 

terhadap hasil luncuran renang  pada klub renang metal sc metro tahun 2013, sebanyak 46 

peserta. Smua populasi menjadi sampel dalam penulis mengambil sampel dengan teknik 

total sampling. 
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E. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah metode teknik tes dan pengukuran. Tes 

dan pengukuran untuk pengambilan data antar lain: tes grab start dan swing start terhadap 

hasil luncuran renang. Ada pun tahap pengambilan data dalam penelitan ini adalah: 

a. Tahap persiapan peneliti 

b. Mendata peserta yang akan di jadikan sampel di klub renang metal sc metro 

c. Menyiapkan dan mengecek sarana prasarana tes dan pengukuran yaitu: rol meter dan 

peluit. 

d. Tahap pelaksanaan penelitian tempat dan waktu penelitan dilaksanakan di kolam 

renang 24, pada 18 April 2013 pukul 15:00-18.00 wib, Sebelum tes dan pengukuran 

peserta diberikan penjelasan tentang tes dan pengukuran dengan baik dan benar. 

e. Tes Grab Start Dan Swing Start terhadap hasil luncuran renang, menggunakan rol 

meter (meteran). 

Dalam pelaksanaan pengambilan data dibutuhkan 2 orang, mencatat data tes dan 

pengukuran menggunakan belangko seperti pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Blangko Pengambilan Data 

No Nama Siswa Grab Start Swing Start 

1. 

2. 

3 

   

 

Format ini terdiri dari 4 kolom, (1). Nomor urut, (2). Nama Siswa, (3). Hasil Pengukuran 

luncuran Grab start, (4). Hasil Pengukuran Luncuran  Swing Start. 
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F. Analisis Data 

Data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa statistik karena data yang 

dikumpulkan berupa angka-angka. Kata statistik telah digunakan untuk membatasi cara-

cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas dan menyajikan data 

penyelidikan. Lebih lanjut statistik merupakan cara mengolah data tersebut dan menarik 

kesimpulan yang teliti dan keputusan-keputusan yang logis dari pengolahan data tersebut 

(Sutrisno Hadi, 2000 : 1). 

 Untuk mengetahui Perbandingan grab start dan swing start terhadap hasil luncuran 

maka akan dilakukan penghitungan nilai rata-rata,uji normalitas, uji Homogenitas dan 

analisis uji t hitung. 

 

a. 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. Langkah pengujiannya mengikuti produser sudjana 

(2005 : 466) yaitu: 

1. Pengamatan X1,X2,....Xn dijadikan bilangan baku Z1,Z2,.....Zn dengan 

menggunakan rumus Zi  = (  dan s masing-masing merupakan rata-rata dan 

simpangan baku sampel) 

2. Untuk bilangan baku ini dengan menggunakna daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(Zi)=P (Z ≤ Zi) 
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Selanjutnya dihitung proporsi Z1,Z2,....Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi, 

jika proporsi ini dinyatakan dengan S (Zi) maka 

        

3. Hitung selisih F(Zi) – S(Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

4. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. 

Setelah  harga terbesar (Lo), nilai hasil perhitungan tersebut dibandingankan 

dengan nilai kritis L untuk uji Liliefors dengan taraf signifikan 0,05. jika Lo< Ltabel 

: normal, dan jika Ltabel < Lo : tidak normal. 

 

b.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel 

memiliki varian yang homogen atau tidak. Menurut sudjana (2002 : 250) untuk 

pengujian  homogenitas digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Varians dinyatakan homogen apabila Ho diterima (Fhit > Ftabel), dan varians dinyatakan 

tidak homogen apabila Ha diterima (Fhit > Ftabel), dimana distribusi F yang digunakan 

mempunyai dk pembilang = n1 - 1 dan dk penyebut =(n2-1). 
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c. Analisis uji t pengaruh 

Berdasarkan kenormalan atau tidaknya serta homogen atau tidaknya varians antara kedua 

kelompok latihan, maka analisis yang digunakan dapat dikemukakan berdasarkan 

alternative. Menurut sujana, 2005 : 242 untuk menguji perbandingan grab start dan swing 

start sebagai berikut: 

 

Selanjutnya data hasil penelitian di persentasikan untuk mengetahui peningkatan 

kebugaran jasmani, dengan rumus persentase menurut (Sudjana, 2002 :50) sebagai 

berikut : 

      f =  
1

12

T

TT
 x 100 % 

Keterangan : 

    f   :  Frekuensi relatif ( hasil Presentase) 

    T 1  :  Data hasil tes awal 

    T 2    :  Data hasil tes Akhir 

 


