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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:160) “Metode penelitian adalah cara yang

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional.

Menurut Riduwan (2005 : 207) metode deskriptif korelasional yaitu studi yang

bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang

sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan

sesudahnya. Menurut Riduwan (2005:141) analisis korelasi ganda untuk mencari

besarnya pengaruh atau hubungan antara dua variabel bebas (X) atau lebih secara

simultan (bersama-sama) dengan variabel terikat (Y).

Desain Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

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

X1

X2

Y
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Keterangan :
X1 = kelentukan
X2 = keseimbangan
Y     =  Hasil melakukan back over dalam senam

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sutrisno Hadi (2000:220), populasi adalah keseluruhan penduduk

penelitian yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi sebagai

jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang

sama atau homogen. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2004:108),

populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 05

Bandar Lampung yang berjumlah 128 siswa.

2. Sampel

Adapun untuk menentukan besarnya sampel yang akan diteliti, Suharsimi

Arikunto ( 1998:120 ) menjelaskan,

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila obyek kurang dari 100, maka lebih

baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penilitian populasi.

Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10% - 15%

atau 20% - 25%. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 25% dari populasi

yaitu sebanyak 32 siswa dengan teknik pengambilan sampel menggunakan

proposional random sampling.
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Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui hasil

pengukuran kelentukan tubuh dengan menggunakan Trunk extention,

keseimbangan dengan Strok stand, dan kemampuan back over.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa XI IPA SMA Negeri 05

Bandar Lampung .

C. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 136) instrumen adalah alat atau fasilitas

yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini

menggunakan pendekatan one-shot-model yaitu pendekatan yang

menggunakan satu kali pengumpulan data.

a.  Instrumen pengukuran kelentukan tubuh

Peralatan yang digunakan adalah :

1) Trunk Extention,

2) Blangko pengukuran kelentukan tubuh,

3) Alat tulis

b.  Instrumen pengukuran keseimbangan

1) Strok stand

2) Blangko pengukuran keseimbangan,

3) Alat tulis
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c.  Instrumen hasil back over

Peralatan yang digunakan adalah :

1) tes gerak dasar back over

2) Blangko tes,

3) Alat tulis.

D.  Teknik Pengambilan Data

a. Instrumen tes kelentukan tubuh

Tes yang digunakan untuk mengukur kelentukan seseorang menggunakan Trunk

Extentiont. Tingkat reliabilitas sebesar 0,72 dan validitas tergolong fase validity.

Tujuan : Mengukur kemampuan tubuh berektensi kearah belakang

Alat : Bangku/mistar dengan ukuran tinggi 50 cm

Cara : 1) Peserta berada pada posisi badan telungkup

2) Lutut bagian belakang lurus (lutut tidak boleh ditekuk)

3) Pelan-pelan lentingkan badan dengan posisi tangan

lurus ke depan mendorong mistar skala ke atas.

Usahakan agar ujung jari tangan mendorong skala

sejauh mungkin. Sikap ini dipertahankan 3 detik.
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4) Tes dilakukan 2 kali bertururt-turut

Hasil : 1) Yang diukur adalah tanda bekas jari yang tampak pada

mistar skala

2) Hasil yang dicatat adalah angka skala yang dapat

dicapai oleh kedua ujung jari yang terjauh.

Penilaian : Skor terjauh dari dua kali kesempatan dicatat sebagai skor

dalam satuan cm.

Gambar 1. Trunk Ekstention (Digital)

b.  Instrumen tes keseimbangan

Tes untuk mengukur keseimbangan dengan strok stand yaitu berdiri dengan

satu kaki dan memejamkan mata. Memiliki indeks validitas sebesar 0.63 dan

reliabilitas 0,63.

Tujuan : Untuk mengukur keseimbangan.
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Petugas : Pemandu tes dan pencatat skor

Pelaksanaan : Testee berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu dan

pandangan lurus ke depan. Tangan memegang pinggang dengan salah

satu kaki dinaikkan. Tes dilakukan sebanyak dua kali.

Penilaian : Skor terbaik dari dua kali percobaan dicatat sebagai skor

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah dengan melakukan pengukuran terhadap variable – variable yang

terdapat dalam penelitian ini.

Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan gerak

dasar back over dalam senam yang dinilai dengan skala 1-3.

No Aspek Deskriptor
Bobot

1 2 3 4 5

1 Persiapan

 Berdiri sikap
membelakangi arah
gerakan, kedua tangan
diangkat lurus

 Salah satu kaki diangkat
lurus ke depan
membentuk sudut 900

dengan kaki yang lain

2
Tahap

Gerakan

 Lentingkan tubuh ke
belakang sampai kedua
tangan menyentuh
lantai/matras yang diikuti
kedua kaki lurus
horizontal.

 Turunkan dengan cepat
kaki ayun pada matras
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disusul kaki berikutnya
tetapi tidak diturunkan ke
matras melainkan
membentuk sikap pesawat
dengan tangan yang
direntangkan.

3
Akhir

Gerakan

 Kaki ayun tegak lurus,
dan kaki yang mengikuti
lurus ke belakang
horizontal.

 Sikap kedua lengan
terentang agak ke atas di
samping telinga.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam

suatu penelitian. Dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat menggunakan

dua jenis analisis, yaitu analisis statistik dan analisis non statistik.

Pada dasarnya statistik mempunyai dua pengertian yang luas dan yang sempit.

Dalam pengertian yang luas statistik merupakan cara-cara ilmiah yang

dipersiapkan untuk mengumpulkan, mengajukan, dan menganalisis, data yang

berwujud angka. Sedangkan dalam pengertian yang sempit statistik merupakan

cara yang digunakan untuk menunjukkan semua kenyataan yang berwujud angka.

Data yang di nilai adalah data variabel bebas : kelentukan(x
1
),

keseimbangan (x
2
),serta variabel terikat yaitu hasil back over (Y).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi

ganda ( multiple corelation ). Menurut Suharsi Arikunto (2002), untuk menguji
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hipotesis antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y digunakan statistik melalui

korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut: xyr =
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Keterangan :

r xy = Koefesien korelasi

N      = Jumlah sampel

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

Untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi

product moment dengan rumus :

1xr y =     
     222
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Keterangan :

= Koefesien korelasi

N      = Jumlah sampel

X1 = Skor variabel X1

Y      = Skor variabel Y

∑X1 = Jumlah skor variabel X1

∑Y    = Jumlah skor variabel Y

∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X1

∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

1x yr
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Untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi

product moment dengan rumus :

2Xr y =     
     222

2
2
2
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Keterangan :

= Koefesien korelasi

N     = Jumlah sampel

X2 = Skor variabel X2

Y      = Skor variabel Y

∑X2 = Jumlah skor variabel X2

∑Y    = Jumlah skor variabel Y

∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X2

∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

Menurut Riduwan (2005:98), harga r yang diperoleh dari perhitungan hasil tes

dikonsultasikan dengan Tabel r  product moment. Interprestasi tersebut adalah

sebagai berikut:

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

Sumber : Riduwan. 2005

2x yr
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Setelah diketahui besar kecilnya r xy maka taraf signifikan dilihat dengan :

Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika t hitung > t tabel, dan terima Ho jika

t hitung < t tabel. Untuk dk distribusi t diambil n-2 dengan α = 0,05, dan untuk

mencari besarnya sumbangan ( kontribusi ) antara variabel X dan variabel Y

maka menggunakan rumus Koefisian Determinansi.

Adapun rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

Keterangan:

KP  = Nilai Koefisien Detreminansi

r 2 =  Koefisien Korelasi

Menurut Suharsimi ( 2006:144), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan X2

digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara  X1 dengan X2,

dengan rumus :

Keterangan:

r x1x2 = Koefesien korelasi antara X1 dengan X2

N = Jumlah sampel

X1 = Skor variabel X1

X2 = Skor variabel X2

2

r n -2
t =

1 -r

KP =  r 2 x 100%

  
     2

2
2
2

2
1

2
1
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∑ X1 = Jumlah skor variabel  X1

∑ X2 = Jumlah skor variabel  X2

∑ X1
2 = Jumlah dari kuadrat skor variabel X1

∑ X2
2 = Jumlah dari kuadrat skor variabel X2

Setelah dihitung r x1x2, selanjutnya dihitung dengan rumus korelasi ganda.

Analisis korelasi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan

yaitu untuk mengetahui besarnya hubungan variabel bebas (X1 dan X2)

terhadap variabel terikat (Y) baik secara terpisah maupun secara bersama-sama.

Pengujian hipotesis menggunakan rumus Korelasi Ganda dengan rumus

sebagai berikut:

Keterangan :

R X1 X2 = Koefisien Korelasi Ganda antar variabel X1 dan X2 secara

bersama-sama dengan variabel Y

r X1.Y = Koefisien Korelasi X1 terhadap Y

r X2.Y = Koefisien Korelasi X2 terhadap Y

r X1 X2 = Koefisien Korelasi X1 terhadap X2

    
2

22
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212121

21 1

2
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XXYXYXYXYX
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Dilanjutkan dengan uji F untuk mencari taraf signifikan antara variabel X1, X2

dan Y, dengan rumus sebagai berikut :

Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika F hitung > F tabek, dan terima H0 F hitung <

F table. Dimana distribusi dk pembilang k=2 dan dk penyebut (n-k-1) dengan

mengambil taraf uji α = 0,05.

2

2

R
KF =

(1 R )
n k 1


 


