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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode adalah salah satu cara yang di tempuh untuk mencapai tujuan sedangkan 

tujuan dari penelitian adalah mengungkapkan, menggambarkan, dan menyimpulkan 

hasil pemecahan masalah melalui cara-cara tertentu sesuai dengan prosedur 

penelitiannya. Ada beberapa macam metode yang biasa dipergunakan dalam suatu 

penelitian, diantaranya metode historis, deskriptif, dan eksperimental. Khusus dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode yang memberikan gambaran yang terjadi 

pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Untuk mendapatkan 

gambaran mengenai metode deskriptif Sudjana (2005:64) menjelaskan bahwa : 

"penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah aktual sebagai mana adanya pada saat penelitian dilaksanakan". 

Menurut Surakhmad (2004:139) dalam pelaksanaannya sebagai berikut: 

"...tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa 

dan interpretasi atau keterangan tentang arti data itu". 

Ada beberapa jenis metode deskriptif yang biasa dipergunakan antara lain, teknik 

survei, studi kasus, studi komparatif. Metode deskriptif yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan metode teknik korelasional.  
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a. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian deskritif pengambilan data yang digunakan  harus dipilih dasar 

yang tepat dan susunan dengan variable-variabel yang tergantung dalam penelitian. 

Adapun desain penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

(Sudjana, 2005:72 ) 

Keterangan :  

a. Variabel bebas ke – 1 kayuhan lengan (X1) 

b. Variabel bebas ke – 2 dorongan kaki (X2) 

c. Variabel kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada (Y) 

d. Variabel kayuhan lengan dan dorongan kaki terhadap kecepatan 25 

meter renang gaya dada(R12y) 

Berdasarkan desain penelitian di atas, maka penulis dapat membuat  langkah-

langkah penelitian yaitu sebagai berikut: 
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Bagan 3.1 

Langkah-langkah penelitian 

 

 

POPULASI 

Sampel 

 Tes kayuhan 

lengan kecepatan 

jarak 25 meter 

Tes dorongan kaki 

kecepatan jarak 25 

meter  

Tes kecepatan jarak 

25 meter renang 

gaya dada 

 

Analisis 

Kesimpulan 
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b. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif,  variabel penelitian hal yang 

harus di pahami bagi setiap peneliti. Variabel penelitian dapat di bedakan 

menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sugiyono (2009:73) 

menjelaskan bahwa :”Variabel bebas atau variabel X yakni variabel yang 

diselidiki, sedangkan variabel terikat Y.” 

Maka dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah kayuhan lengan dan dorongan kaki, 

sedangkan variabel terikat di sini adalah kecepatan 25 meter renang gaya dada. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Untuk memperoleh pemecahan masalah diperlukan adanya data. Data 

termaksud diperoleh dari objek penelitian atau populasi yang diselidiki. 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek 

yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut Arikunto (2002:108) 

menjelaskan sebagai berikut: “Populasi adalah keseluruhan objek penelitian”. 

Lebih lanjut menurut Sujdanan (2006:5) dijelaskan bahwa: “Populasi adalah 

totalitas yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuruan kuantitas dari 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan yang 

jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya”. Populasi pada penelitian ini adalah 

siswa putri ekstrakulikuler renang di SMK Bhakti Kencana Subang. 
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2. Sampel 

Sampel menurut Sudjana (2006:85) bahwa: “ Sampel adalah sebagain dari 

populasi yang memiliki sifat yang sama dengan populasi”. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Arikunto (2002:117) menjelaskan bahwa: “ purposive 

sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas 

strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu”. 

Adapun jumlah sampel dalam penelitin ini sebanyak 10 orang. 

Alasan pengambilan teknik purposive sampling dalam penenlitian ini 

adalah siswa ekstrakulikurer olahraga renang di SMK Bhakti Kencana 

Subang dengan Usia15-17 tahun merupakan masa perkembangan penguasaan 

gerak dasar terjadi sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik. 

Mengenai hal ini, Bompa (2000:11) menjelaskan bahwa: “Development 

characteristic age 15-17 is fast growth and development in height, weight and 

efficiency of some organs, sexsual maturation with change in interest and 

behaviors”. 

 

C. Instrumen  Penelitian 

Instrumen yang digunakan harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Artinya 

instrumen yang digunakan harus dapat mengukur suatu yang ingin diukur. 

Tentang hal tersebut oleh Nurhasan dan Cholil (2007:6) mengatakan: “Dengan 



40 
 

alat ukur ini kita akan memperoleh data dari suatu objek tertentu, sehingga kita 

dapat mengungkapkan tentang keadaan objek tersebut secara objektif ”. Adapun 

isntrumen yang penulis gunakan terdiri dari tiga item tes yaitu: 

1. Tes kayuhan Lengan, tujuannya untuk mengukur kemampuan gerakan 

lengan dalam renang gaya dada. Alat ukur yang digunakan adalah stop 

watch 

2. Tes dorongan kaki, tujuannya untuk mengukur kemampuan gerakan kaki 

dalam renang gaya dada. Alat ukur yang digunakan adalah stop watch. 

3. Tes kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada, tujuanya untuk 

mengetahui pengaruh latihan gerakan kayuhan lengan dan gerakan 

dorongan kaki secara bersama-sama terhadap kecepatan jarak 25 meter 

renang gaya dada. 

Sebelum menentukan skoring harus di uji validitas dan reabilitas instrument 

penenltian, untuk lebih jelas sebagai berikut: 

a. Validitas  

Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila intrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, 

atau memberikan hasil ukur sesuai dengan maksud yang dilakukannya 

pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. 

Terkandung disini pengertian bahwa ketepatan validitas pada suatu alat 

ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan 

pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Suatu tes yang dimaksudkan 
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untuk mengukur variabel A dan kemudian memberikan hasil pengukuran 

mengenai variabel A, dikatakan sebagai alat ukur yang memilki validitas 

yang tinggi. Suatu tes yang dimaksudkan mengukur variabel A akan tetap 

menghasilkan data mengenai variabel A’ atau bahkan B, dikatakan sebagai 

alat ukur yang memilki validitas rendah untuk mengukur  variabel A dan 

tinggi validitasnya untuk mengukur variabel A atau B.Menurut kerlinger 

(1990). Membagi validitas menjadi tiga yaitu : “Conten validity (validitas isi) 

adalah validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur 

dengan analisis rasional”. 

Adapun hasil uji validitas kayuhan lengan, doroangan kaki dan kecepatan 

jarak 25 meter renang gaya dada. Didapat nilai koefisien korelasi kayuhan 

lengan sebesar 0.533, nilai koefisien validitas kayuhan lengan sebesar 0.533, r 

tabel pearson dengan α 0,05 n=24 sebesar 0,404. Karena nilai koefisien 

validitas (0.533) > nilai r tabel pearson (0,404) maka uji validitas tes kayuhan 

lengan kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada dinyatakan valid. 

Selanjutnya hasil  skoring dapat dilihat di lampiran, di dapat nilai koefisien 

korelasi dorongan kaki sebesar 0.919, nilai koefisien validitas dorongan kaki 

sebesar 0.919, r tabel pearson dengan α 0,05 n=24 sebesar 0,404. Karena 

nilai koefisien validitas (0.919) > nilai r tabel pearson (0,404) maka uji 

validitas tes dorongan kaki dinyatakan valid. . Selanjutnya hasil kecepatan 

jarak 25 meter renang gaya dada  skoring dapat dilihat di lampiran, di dapat 

nilai koefisien korelasi kecepatan jarak 25 meter reanang gaya dada sebesar 

0.735, nilai koefisien validitas  kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada 
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sebesar 0.735, r tabel pearson dengan α 0,05 n=24 sebesar 0,404. Karena 

nilai koefisien validitas (735) > nilai r tabel pearson (0,404) maka uji 

validitas tes kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada dinyatakan valid 

.untuk menentukan kategori dari validitas instrumen yang mengacu pada 

pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford (1956, h.145) 

dalam BAPM (2009) maka uji validitas tes kayuhan lengan, dorongan kaki 

terhadap kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada mempunyai nilai sangat 

tinggi. 

b. Reabilitas  

Adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk 

mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relative 

konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain reabilitas 

menunjukan konsistensi suatu alat pengukur didalam pengukur gejala yang 

sama. 

Menurut brennan (2001:295). “Reabilitas merupakan karakteristik skor, 

bukan tentang tes ataupun bentuk tes”.Sedangkan menurut Suryabrata 

(2004:28). Reabilitas menunjukan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat 

tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus 

memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. 

Adapun hasil uji reabilitas tes kayuhan lengan, doronagan kaki dan 

kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada skoring dapat dilihat di lampiran. 

Penghitungan uji reabilitas di atas di dapat nilai koefisien korelasi power 
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lengan sebesar 0,577, nilai koefisien reliabilitas kayuhan lengan sebesar 

0.577, r tabel pearson dengan α 0,05 n=24 sebesar 0,404. Karena nilai 

koefisien reliabilitas kayuhan lengan (0.577) > nilai r tabel pearson (0,404) 

maka uji reabilitas tes kayuhan lengan dinyatakan reabel. Selanjutnya 

penghitungan uji reabilitas di atas di dapat nilai koefisien korelasi dorongan 

kaki sebesar 0,535, nilai koefisien reliabilitas dororngan kaki sebesar 0.535, r 

tabel pearson dengan α 0,05 n=24 sebesar 0,404. Karena nilai koefisien 

reliabilitas dorongan kaki (0.535) > nilai r tabel pearson (0,404) maka uji 

reabilitas tes dorongan kaki dinyatakan reabel. Penghitungan uji reabilitas di 

dapat nilai koefisien korelasi kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada 

sebesar 0,415, nilai koefisien reliabilitas kecepatan jarak 25 meter renang 

gaya dada sebesar 0.415, r tabel pearson dengan α 0,05 n=24 sebesar 0,404. 

Karena nilai koefisien reliabilitas kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada 

(0.415) > nilai r tabel pearson (0,404) maka uji reabilitas tes kecepatan jarak 

25 meter renang gaya dada dinyatakan reabel. Merujuk pada Singapure Med J 

(2009) mengenai pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi, 

maka uji reliabilitas tes kayuhan lengan, dorongan kaki dan kecepatan jarak 

25 meter renang gaya dada mempunyai nilai kuat. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian sudah tentu memerlukan alat untuk mengumpulkan 

data. Pada penelitian ini alat yang dipergunakan adalah tes dan pengukuran yaitu 

berupa: 
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1. Tes kayuhan lengan 

a. Fasilitas dan alat yang digunakan adalah kolam renang, stop wacth, 

peluit dan alat tulis 

b. Petugas tes (Tester): 

1) Satu orang peniup peluit 

2) Satu orang pencatat waktu 

3) Satu orang pencatat hasil 

c. Pelaksaan tes: 

1) Testee berada di kolam dan berdiri di dinding kolam atau batas 

start  sebagai awalan hanya dengan menggunakan kayuhan lengan 

renang gaya dada 

2) Setelah aba-aba ya, tester melakukan renang jarak 25 meter 

kayuhan lengan saja, kecepatanya diukur mulai dari bunyi peluit 

sampai finish.  

3) Testee diberi dua kali kesempatan melakukan kayuhan lengan 

renang gaya dada dengan jarak 25 meter. 

d. Penskoran: 

Testee melakukan kayuhan lengan renang gaya dada dengan benar 

dan memenuhi syarat-syarat tes. Apabila melakukan kesalahan dalam 

teknik kayuhan lengan renang gaya dada, maka teste diskualifikasi. Dari 

dua kali kesempatan tersebut diambil waktu yang terbaik sebagai data 
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dari tes kayuhan lengan renang gaya dada dengan jarak 25 meter. Waktu 

dicatat dalam satuan detik. 

2. Tes dorongan kaki 

a. Fasilitas dan alat yang digunakan adalah kolam renang, stop wacth, peluit 

dan alat tulis 

b. Petugas tes (Tester): 

1) Satu orang peniup peluit 

2) Satu orang pencatat waktu 

3) Satu orang pencatat hasil 

c. Pelaksaan tes: 

1) Testee berada di kolam dan berdiri di dinding kolam atau batas start  

sebagai awalan hanya dengan menggunakan dorongan kaki renang 

gaya dada 

2) Setelah aba-aba ya, tester melakukan renang jarak 25 meter dorongan 

kaki saja, kecepatanya diukur mulai dari bunyi peluit sampai finish.  

3) Testee diberi dua kali kesempatan melakukan dorongan kaki renang 

gaya dada dengan jarak 25 meter. 

d. Penskoran: 

Testee melakukan kayuhan lengan renang gaya dada dengan benar dan 

memenuhi syarat-syarat tes. Apabila melakukan kesalahan dalam teknik 

dorongan kaki renang gaya dada, maka teste diskualifikasi. Dari dua kali 

kesempatan tersebut diambil waktu yang terbaik sebagai data dari tes 
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dorongan kaki renang gaya dada dengan jarak 25 meter. Waktu dicatat dalam 

satuan detik. 

 

3. Tes kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada 

a. Fasilitas dan alat yang digunakan adalah kolam renang, stop wacth, 

peluit dan alat tulis 

b. Petugas tes (Tester): 

1) Satu orang peniup peluit 

2) Satu orang pencatat waktu 

3) Satu orang pencatat hasil 

c. Pelaksaan tes: 

1) Testee berada di kolam dan berdiri di dinding kolam atau batas 

start  sebagai awalan hanya dengan menggunakan kecepatan jarak 

25 meter renang gaya dada 

2) Setelah aba-aba ya, tester melakukan  kecepatan jarak 25 meter 

renang gaya dada, kecepatanya diukur mulai dari bunyi peluit 

sampai finish.  

3) Testee diberi dua kali kesempatan melakukan renang gaya dada 

dengan jarak 25 meter. 

d. Penskoran: 

Testee melakukan renang gaya dada dengan benar dan memenuhi 

syarat-syarat tes. Apabila melakukan kesalahan dalam teknik  renang gaya 

dada, maka teste diskualifikasi. Dari dua kali kesempatan tersebut diambil 
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waktu yang terbaik sebagai data dari tes renang gaya dada dengan jarak 

25 meter. Waktu dicatat dalam satuan detik. 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data masing-masing variabel yang diperoleh melalui proses pengukuran, 

merupakan nilai yang masih mentah. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari 

latihan kayuhan lengan dan dorongan kaki terhadap kecepatan jarak 25 meter 

renang gya dada, maka harus melalui proses penghitungan secara statistik. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data hasil penelitian 

tersebut sebagai berikut : 

1. Menghitung koefisien korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan 

variabel kayuhan lengan, dorongan kaki dengan kecepatan jarak 25 meter 

renang gaya dada. Penghitungan ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS for Window. Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a. Sebelum dilakukan analisis korelasi product moment maka dilakukan 

uji asumsi normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-

Smimov, dengan langkah :  

1) Aktifkan SPSS for Window 

2) Pada halaman SPSS data editor klik Variabel View. Kemudian 

ketik inisial kedua variabel pada kolom name dan nama variabel 

pada kolom Label, serta Scale pada kolom Measure.  
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3) Klik Data View, kemudian masukan data sesuai dengan 

variabelnya. 

4) Klik Analyze  Descriptive Statistics  Explore. Kemudian 

pindahkan kedua variabel ke kotak Dependent List. Klik Plots dan 

pilih Normality Plots With Tests. Klik continue dan kemudian klik 

OK. 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

Jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi  normal. 

b. Setelah data berdistribusi normal, untuk menjawab permasalahan 

penelitian nomor satu dan dua maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji korelasi dengan teknik korelasi bivariate Product 

moment. Apabila data tidak berdistribusi normal maka uji korelasi 

yang dilakukan adalah dengan teknik Rank Spearman atau Kendall 

atau dengan langkah sebagai berikut : buka data variabel yang akan 

dikorelasikan, kemudian klik Analyze  Correlate  Bivariate  

setelah terbuka kotak dialog Bivariate Crrelations pindahkan 

kedua variabel yang akan dikorelasikan kemudian, lalu centang 

Pearson (apabila data berdistribusi normal) atau centang Spearman 

/ Kendall tau (apabila data tidak berdistribusi normal)  klik OK. 

c. Dari hasil analisis korelasi akan didapatkan koefisien korelasi yang 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dan arah 

hubungan, dilakukan uji Regresi Linear Berganda dengan langkah 
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sebagai berikut : buka data variabel yang akan dikorelasikan, 

kemudian klik Anlyze        Regression        Linear. 

d. Kemudian untuk menjawab permasalahan penelitian nomor tiga 

tentang hubungan kayuhan lengan, dorongan kaki dengan 

kecepatan jarak 25 meter renang gaya dada dilakukan uji korelasi 

partial product moment dengan langkah sebagai berikut : buka data 

variabel yang akan dikorelasikan, kemudian klik Analyze  

Correlate  Partial  setelah terbuka kotak dialog Bivariate 

Crrelations pindahkan variabel kayuhan lengan dengan kecepatan 

jarak 25 meter renang gaya dada ke dalam kotak variables dan 

dorongn kaki ke dalam kotak controlling for, lalu centang Pearson 

(apabila data berdistribusi normal) atau centang Spearman / 

Kendall tau (apabila data tidak berdistribusi normal)  klik OK. 

Dari hasil analisis korelasi akan didapatkan koefisien korelasi yang 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dan arah 

hubungan, sedangkan signifikansi untuk mengetahui apakah 

hubungan yang terjadi berarti atau tidak.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari setiap variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka dihitung koefisien determinan dengan 

rumus sebagai berikut : 

Kd = r2 x 100% 

Keterangan : 

Kd : Persentase kontribusi variabel (koefisien determinasi) 

r2 : Kuadrat dari koefisien korelasi. 
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F. Setting Penelitian 

Jadwal pelaksanaan tes dan pengukuran yang penulis rencanakan pada 

penelitian yang akan dilakukan terhadap variabel-variabel yang akan diselidiki 

adalah sebagai berikut: Tempat melakukan penelitian ini adalah di kolam renang 

Pujasera Waterboom (PW) Subang. Sedangkan waktu penelitianya tanggal 4-6 

Desember 2015. Untuk lebih Jelasnya mengenai jadwal Pelaksanaan tes dan 

pengukuran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

 

NO Variabel Penelitian Hari/Tanggal Waktu Tempat 

1 Kayuhan Lengan Jumat, 

4 Desember 

2015 

16.00 

WIB 

Kolam Renang 

PW Subang 

2 Dorongan kaki 5 Desember 

2015 

16.00 

WIB 

Kolam Renang 

PW Subang 

3 Kecepatan Renang 

Gaya Dada Kecepatan 

25 Meter 

6 Desember 

2015 

16.00 

WIB 

Kolam Renang 

PW Subang 

  


