
BAB III 

METODE PENELITIN

3.1. Desain Penelitian

Dalam  melakukan  sebauh  penelitian  maka  sudah  seharusnya  peneliti

membuat langkag-langkah yang akan ditempuh selama proses penelitian tersebut.

Hal  ini  bertujuan  untuk  menunjang  keberhasilan  penelitian,  mulai  dari

mengungkapkan permasalahan yang akan dikaji, sampai proses pengumpulan dan

analisis  data.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode

deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis correlational research. “Correlational

research is also sometimes referred to as a form of descriptive research because it

describes an existing relationship between variables” [ CITATION Jac121 \l 1033

 ]. Dari pernyataan tersebut dikatakan bahwa penelitian korelasi atau korelasional

adalah  sebuah  usaha  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  ada  hubungan

antara variabel satu dengan variabel lainnya. Lebih lanjut lagi  penelitian korelasi

ke dalam penelitian deskriptif merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi

yang  sudah  terjadi  (Fraenkel,  2012).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  berusaha

menggambarkan kondisi  sekarang dalam konteks kuantitatif  yang direfleksikan

dalam variabel.

Selanjutnya  yaitu  menentukan  desain  penelitian,  dalam  sebuah  desain

penelitian  biasanya  dijelaskan  bagaimana  data  atau  informasi  dikumpulkan,

mekanisme kontrol dilakukan,  dan upaya peningkatan validitas penelitian.  Dua

atau lebih dari data yang diperoleh dari masing-masing individu dalam kelompok

sampel  adalah  data  yang  dihitung  (Frangkel,  2012).  Pasangan  skor  data

selanjutnya  dikorelasikan  dan  hasil  dari  koefisien  korelasi  mengindikasikan

derajat  hubungan  antar  variabel  tersebut.  Lebih  lanjut  desain  penelitian  ini

menggunakan  desain  penelitian  korelasi  ganda.  Pada  desain  ini  terdapat  dua

variabel independen dan satu variabel dependen seperti pada Gambar 3.1.
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Gambar 3 1. Desain penelitian korelasi
Sumber: [CITATION Fra121 \p 339 \l 1033 ]

Subjek : nama individu yang akan di teliti

X1 : kecerdasan emosional 

X2 : self-efficacy 

Y : penguasaan teknik roll kayak slalom

rx1y : hubungan kecerdasan emosional dengan penguasaan teknik  roll kayak

slalom 

rx2y : Hubungan self-efficacy dengan penguasaan teknik roll kayak slalom

rx1x2y : hubungan kecerdasan emosional dan  self-efficacy  dengan penguasaan

teknik roll kayak slalom

r : Korelasi

R : Regresi

Pada penelitian  ini  peneliti  mengambil  3  data  penelitian  yaitu  hubungan

kecerdasan  emosional  dengan  penguasaan  teknik  roll kayak  slalom,  hubungan

self-efficacy  dengan  penguasaan  teknik  roll kayak  slalom,  sertahubungan

kecerdasan  emosional  dan  self-efficacy  dengan  penguasaan  teknik  roll  kayak

slalom.

3.2. Partisipan 

Partisipani dalam penelitian ini dibantu oleh 1 orang dokumentasi, 1 orang

penilai, 1 orang pelatih dan 1 orang asisten pelatih 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi
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Populasi  memegang  peranan  penting  dalam  suatu  penelitian,  karena

populasi  merupakan  keseluruhan  sumber  data  atau  objek  yang  akan  diteliti.

Berkenaan  dengan  populasi.  Populasi  terdiri  dari  setiap  kasus  individu  yang

memiliki karakteristik yang menarik bagi peneliti,  populasi terdiri dari keadaan

setiap  individu  yang  memiliki  karakteristik  yang  sesuai  dengan  kepentingan

peneliti [ CITATION Jon04 \l 1033  ]. 

Beranjak  dari  kutipan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  yang  dimaksud

dengan populasi adalah sekumpulan kelompok objek penelitian, baik benda hidup,

manusia,  benda  mati,  atau  berupa  gejala  maupun  peristiwa-peristiwa  yang

dijadikan  sebagai  sumber  data  yang memilki  berbagai  karakteristik  tertentu  di

dalam suatu penelitian.  Dari  sekelompok unsur atau objek tersebut  diharapkan

akan memperoleh informasi yang berguna untuk memecahkan penelitian.Populasi

yang akan diguakan adalah Atlet Dayung cabang canoeing 40 orang dan sedang

melaksanakan tahap seleksi untuk Pekan Olahraga Nasional ke XX di Papua. 

3.3.2. Sampel 

.  Sampel mengacu pada sekumpulan populasi  tertentu.  Tujuannya, dalam

banyak hal,  untuk memperoleh informasi  tentang keseluruhan populasi  dengan

memilih jumlah yang lebih kecil dari kondisi individual pada populasi. Menurut

[CITATION Jon04 \p 100 \l 1033 ] Sampel mengacu pada subset dari populasi

tertentu.  Tujuannya adalah,  dalam banyak kasus,  untuk mendapatkan informasi

tentang  populasi  secara  keseluruhan  dengan  memilih  sejumlah  kecil  kasus

individu dari  populasi  Karena peneliti  tidak mungkin mempelajari  semua yang

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Untuk  itu  sampel  yang  diambil  dari  populasi  harus  betul-betul  representatif

(mewakili).

Sampel  diambil  menggunakan  Purposive  Sampling,  menurut  [CITATION

Jac121 \p 100 \l 1033 ] yaitu berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang suatu

populasi  dan tujuan spesifik dari  penelitian,  simpatisan menggunakan penilaian

pribadi  untuk  memilih  sampel. Pengambilan  sampel  berdasarkan  pengetahuan
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sebelumnya dari populasi dan tujuan khusus dari penelitian, peneliti menggunakan

penilaian pribadi untuk memilih sampel dengan kriteria khusus dapat dilihat pada

tabel 3.1.

Tabel 3.1.  Kriteria khusus sampel

Usia  18-23 tahun
Jenis kelamin Pria dan wanita
Nomor pertandingan Caone slalom pada cabang canoeing

Bedasarkan tabel 3.1 sampel yang digunakan adalah atlet dayung canoeing

pada nomor pertandingan  canoe  slalom. Hal ini dilakukan karena sampel yang

dibutuhkan  harus  memiliki  karakteristik  yang  sudah  ditentukam oleh  peneliti,

dengan  demikian  peneliti  mengambil  seluruh  atlet  canoe slalom yang  terpilih

yang  mengikuti  tahap  seleksi  dan  pemusatan  latihan  untuk  mengikuti  Pekan

Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, terdiri dari 12 orang diantaranya yaitu 6

orang putra dan 6 orang putri.

3.3. Instrumen 

3.3.1. Emotional intelligence 

Instrumen Kecerdasan Emosional menggunakan Angket Untuk memperoleh

data tentang tingkat kecerdasan Emosional seorang atlet  dayung kayak slalom,

Jenis angket yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup.

Angket  yang  digunakan  merupakan  kuesioner  kecerdasan  emosional.  Adapun

Indikator kecerdasan emosional  terbagai kedalam 5 bagian yaitu Self awareness,

Social Skills, Motivation Empathy, Self management(Goleman, 2000).  Tes yang

digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kecerdasan  emosional  yaitu  dengan

menggunakan  instrumen  angket  yang  mengadopsi  dari  tesis  (Latifah  2016)

mencantumkan hasil uji reliabilitas (koefisien reliabilitas) sebesar 0,896, jumlah

soal yang valid sebanyak 32 soal  dengan hasil uji validitas berkisar 0,704 sampai

0,810 dari jumlah total 52 .

3.3.2. Self-efficacy

Untuk melengkapi proses pembelajaran ini,  psikolog olahraga mendorong

para  atlet  untuk  mengembangkan  keterampilan  psikologis.  Psikolog  olahraga

cenderung  menilai  keterampilan  psikologis  atlet  sebagai  bagian  dari  analisis
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kebutuhan.  Keterampilan  psikologis  dipandang  sebagai  dasar  untuk

mengembangkan intervensi. Misalnya, keterampilan psikologis dapat memberikan

wawasan tentang bagaimana seorang individu akan mengatasi  persaingan,  dan

dengan  demikian  meningkatkan  self-efficacy.  Misalnya,  individu  yang

melaporkan  menggunakan  keterampilan  relaksasi  harus  dapat  menggunakan

keterampilan ini untuk bersantai sebelum kompetisi. Instrument yang digunakan

adalah skala  self-efficacy  dari variabel  self-efficacy  pada (Bandura, 1997,) yang

telah diterjemahkan oleh (Jannah 2016)  sebelumnya angket telah di uji cobakan

dengan  reliabilitas  sebesar  0,790  dan  validitas  berkisar  0,422  sampai  0,767.

(Bandura,  1997).  Penulis   mengadopsi  angket  yang  telah  valid  sesuai  dengan

kebutuhan sesuai dengan Tabel 3.3. 

Tabel 3.2. Validitas instrumen Self-efficacy

ITEM
KOEFISI

EN
KETERAN

GAN ITEM
KOEFISI

EN
KETERAN

GAN
1 0.687116 Diterima 25 0.558662 Diterima
2 0.721565 Diterima 26 0.529725 Diterima
3 0.759608 Diterima 27 0.489937 Diterima
4 0.76178 Diterima 28 0.537747 Diterima
5 0.771528 Diterima 29 0.456966 Diterima
6 0.473592 Diterima 30 0.543051 Diterima
7 0.479407 Diterima 31 0.711132 Diterima
8 0.531573 Diterima 32 0.725191 Diterima
9 0.573429 Diterima 33 0.610283 Diterima

10 0.576468 Diterima 34 0.543592 Diterima
11 0.563804 Diterima 35 0.65795 Diterima
12 0.517355 Diterima 36 0.479669 Diterima
13 0.580569 Diterima 37 0.606098 Diterima
14 0.5304 Diterima 38 0.500196 Diterima
15 0.519649 Diterima 39 0.505867 Diterima
16 0.465775 Diterima 40 0.565625 Diterima
17 0.628634 Diterima 41 0.535043 Diterima
18 0.498581 Diterima 42 0.538429 Diterima
19 0.444458 Diterima 43 0.496703 Diterima
20 0.502831 Diterima 44 0.568351 Diterima
21 0.767728 Diterima 45 0.455913 Diterima
22 0.700957 Diterima 46 0.422983 Diterima
23 0.470083 Diterima 47 0.484254 Diterima
24 0.537428 Diterima 48 0.692328 Diterima

Tabel 3.3 Reliabilitas
Cronbach's Alpha of items
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0.797148105 48

3.3.3. Teknik Roll

Teknik roll merupakan suatu teknik yang berusaha untuk mmengembalikan

perahu  keposisi  semula  ketika  perahu  terbalik  dari  permukaan  air.  Teknik  ini

merupakan  kunci  dalam  sebuah  perlombaan  dayung  nomor  slalom.  Dalam

mengambil data penulis menggunakan kisi-kisi  Eskimo-roll  technic yang dikutip

dari kayak paddling (2014)  namun belum di uji validitas dan realibilitas Tabel 3.1.

Tabel 3.4. Instrumen teknik eskimoroll

No Gambar
Jenis Gerakan

Nilai
4 3 2 1

1
1. Posisi  sangat  baik  saat  mengambil

posisi  awal  untuk  melakukan  roll

sebelum perahu terbalik.
2. Posisi baik saat mengambil posisi awal

untuk  melakukan  roll sebelum perahu

terbalik.
3. Posisi  kurang  baik  saat  mengambil

posisi  awal  untuk  melakukan  roll

sebelum perahu terbalik.
4. Posisi  buruk  saat  mengambil  posisi

awal  untuk  melakukan  roll sebelum

perahu terbalik.

2 1. Posisi sangat baik saat pegang dayung

secara  normal  bersiap  menyimpan

dayungan disisi perahu. 

2. Posisi  baik saat pegang dayung secara

normal  bersiap  menyimpan  dayungan

disisi perahu. 

3. Posisi kurang baik saat pegang dayung
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secara  norma  bersiap  menyimpan

dayungan disisi perahu l..

4. Posisi buruk saat pegang dayung secara

normal  bersiap  menyimpan  dayungan

disisi perahu.

3
1. Posisi  Baik  ketika  putar  tubuh bagian

atas  dan  letakkan  dayung  di  sisi  kiri

kayak.
2. Posisi  baik  ketika  putar  tubuh  bagian

atas  dan  letakkan  dayung  di  sisi  kiri

kayak.
3. Posisi  Kurang baik ketika putar  tubuh

bagian atas dan letakkan dayung di sisi

kiri kayak.
4. Posisi  burukketika  putar  tubuh  bagian

atas  dan  letakkan  dayung  di  sisi  kiri

kayak.

4
1. Posisi  sangat  baik  saat  condongkan

tubuh  ke  depan  hingga  wajah  dekat

dengan  perahu,  condongkan  badan

sedikit ke kiri dan dan jatuhkan badan

kedalam air.
2. Posisi  baik  saat  condongkan tubuh ke

depan  hingga  wajah  dekat  dengan

perahu,  condongkan  badan  sedikit  ke

kiri  dan  dan  jatuhkan  badan  kedalam

air.
3. Posisi  kurang  baik  saat  condongkan

tubuh  ke  depan  hingga  wajah  dekat

dengan  perahu,  condongkan  badan

sedikit ke kiri dan dan jatuhkan badan

kedalam air.
4. Posisi buruk saat condongkan tubuh ke
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depan  hingga  wajah  dekat  dengan

perahu,  condongkan  badan  sedikit  ke

kiri  dan  dan  jatuhkan  badan  kedalam

air.

5
1. Posisi sangat baik saat sapu dayung ke

permukaan  air  dari  haluan  ke  depan,

jaga  tangan  Anda  dalam  posisi  tetap

dan  mulai  stroke  dengan  mulai

meluruskan  tubuh  bagian  atas  Anda.

Pastikan  bilah  akan  tetap  berada  di

sudut  "panjat"  yang  tepat  saat  Anda

melakukan penyapuan
2. Posisi  baik  saat  sapu  dayung  ke

permukaan  air  dari  haluan  ke  depan,

jaga  tangan  Anda  dalam  posisi  tetap

dan  mulai  stroke  dengan  mulai

meluruskan  tubuh  bagian  atas  Anda.

Pastikan  bilah  akan  tetap  berada  di

sudut  "panjat"  yang  tepat  saat  Anda

melakukan penyapuan
3. Posisi kurang baik saat sapu dayung ke

permukaan  air  dari  haluan  ke  depan,

jaga  tangan  Anda  dalam  posisi  tetap

dan  mulai  stroke  dengan  mulai

meluruskan  tubuh  bagian  atas  Anda.

Pastikan  bilah  akan  tetap  berada  di

sudut  "panjat"  yang  tepat  saat  Anda

melakukan penyapuan
4. Posisi  buruk  saat  sapu  dayung  ke

permukaan  air  dari  haluan  ke  depan,

jaga  tangan  Anda  dalam  posisi  tetap

dan  mulai  stroke  dengan  mulai
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meluruskan  tubuh  bagian  atas  Anda.

Pastikan  bilah  akan  tetap  berada  di

sudut  "panjat"  yang  tepat  saat  Anda

melakukan penyapuan

6
1. Posisi  sangat  baik  saat  terus  lakukan

penyapuan  dengan  meluruskan  tubuh

anda,  luruskan  perahu  dengan

melakukan  gerakan  pinggul;  putar

pinggang anda dan dorong dek kayak

dengan lutut kanan anda.
2. Posisi  baik  saat  terus  lakukan

penyapuan  dengan  meluruskan  tubuh

anda,  luruskan  perahu  dengan

melakukan  gerakan  pinggul;  putar

pinggang anda dan dorong dek kayak

dengan lutut kanan anda.
3. Posisi  kurang  baik  saat  terus  lakukan

penyapuan  dengan  meluruskan  tubuh

anda,  luruskan  perahu  dengan

melakukan  gerakan  pinggul;  putar

pinggang anda dan dorong dek kayak

dengan lutut kanan anda.
4. Posisi  buruk  saat  terus  lakukan

penyapuan  dengan  meluruskan  tubuh

anda,  luruskan  perahu  dengan

melakukan  gerakan  pinggul;  putar

pinggang anda dan dorong dek kayak

dengan lutut kanan anda.

7
1. Posisi sangat baik saat dapatkan tubuh

bagian  atas  anda  di  atas  kayak,

lanjutkan  sapuan  dan  condongkan

baddan ke dek belakang. mengibaskan
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pinggul  dengan   cukup  cepat  dan

gerakan kayak untuk memutar.
2. Posisi baik saat dapatkan tubuh bagian

atas  anda  di  atas  kayak,  lanjutkan

sapuan dan condongkan baddan ke dek

belakang. mengibaskan pinggul dengan

cukup cepat  dan gerakan kayak untuk

memutar.
3. Posisi kurang baik saat dapatkan tubuh

bagian  atas  anda  di  atas  kayak,

lanjutkan  sapuan  dan  condongkan

baddan ke dek belakang. mengibaskan

pinggul  dengan   cukup  cepat  dan

gerakan kayak untuk memutar.
4. Posisi buruk saat dapatkan tubuh bagian

atas  anda  di  atas  kayak,  lanjutkan

sapuan dan condongkan baddan ke dek

belakang. mengibaskan pinggul dengan

cukup cepat  dan gerakan kayak untuk

memutar.

8
1. Posisi  sangat  baik  saat  terus  lakukan

penyapuan  dengan  meluruskan  tubuh

anda. Dorong bilah ke bawah dan coba

geser  bagin  bawah  kayak  dengan

bagian  atas  tubuh  bawah  tubuh  atas

anda
2. Posisi  baik  saat  saat  terus  lakukan

penyapuan  dengan  meluruskan  tubuh

anda. Dorong bilah ke bawah dan coba

geser  bagin  bawah  kayak  dengan

bagian  atas  tubuh  bawah  tubuh  atas

anda
3. Posisi  kurang  baik  saat  terus  lakukan
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penyapuan  dengan  meluruskan  tubuh

anda. Dorong bilah ke bawah dan coba

geser  bagin  bawah  kayak  dengan

bagian  atas  tubuh  bawah  tubuh  atas

anda
4. Posisi  buruk  saat  terus  lakukan

penyapuan  dengan  meluruskan  tubuh

anda. Dorong bilah ke bawah dan coba

geser  bagin  bawah  kayak  dengan

bagian  atas  tubuh  bawah  tubuh  atas

anda.

Tabel 3 6. Tabel kriteria penilaian teknik eskimoroll kayak slalom
Nilai Kriteria Indikator

4 Sangat Baik

1. Dapat  menunjukan  mengambil  posisi  awal

sebelum  melakukan  teknik  eskimoroll dengan

sangat baik
2. Dapat menunjukan saat memegang dayung secara

normal  bersiap  menyimpan  dayungan  disisi

perahu.
3. Dapat  menunjukan  memutar  tubuh  bagian  atas

dan  letakkan  dayung  di  sisi  kiri  kayak  dengan

sangat baik.
4. Dapat  menunjukan  menyonongkan  tubuh

kedepan,  hingga  wajah  dekat  dengan  perahu,

badan  sedikit  condong  kea  rah  kiri  atau  kanan

dengan sangat baik.
5. Dapat menunjukan saat Menyapu dayungan kea

rah  permukaan  air,  mulai  meluruskan  tubuh  ke

atas  dengan  sudut  panjat  yang  tepat  dengan

sangat baik.
6. Dapat menunjukan  saat terus melakukan sapuan,

putarkan  dan  luruskan  perahu  dengan

menggunakan pinggul dengan sangat baik.
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7. Dapat menunjukan saat posisi bagian tubuh atas

dipermukaan  air  berada  di  atas  perahu  dan

menggerakan  pinggul  ke  arah  permukaan  air

dengan kuat, putar pinggang anda dan dorong dek

kayak  dengan  lutut  kanan  atau  kiri  anda  yang

berada  di  dekat  permukaan  air  anda dengan

sangat baik.
8. Dapat  menunjukan  saat  melakukan  penyapuan

dengan meluruskan tubuh anda. Dorong bilah ke

bawah dan coba geser bagin bawah kayak dengan

bagian atas tubuh bawah tubuh atas anda dengan

sangat baik.

3 Baik

1. Dapat  menunjukan  mengambil  posisi  awal

sebelum  melakukan  teknik  eskimoroll dengan

baik
2. Dapat menunjukan saat memegang dayung secara

normal  bersiap  menyimpan  dayungan  disisi

perahu.
3. Dapat  menunjukan  memutar  tubuh  bagian  atas

dan  letakkan  dayung  di  sisi  kiri  kayak  dengan

baik.
4. Dapat  menunjukan  menyonongkan  tubuh

kedepan,  hingga  wajah  dekat  dengan  perahu,

badan  sedikit  condong  kea  rah  kiri  atau  kanan

dengan baik.
5. Dapat menunjukan saat Menyapu dayungan kea

rah  permukaan  air,  mulai  meluruskan  tubuh  ke

atas dengan sudut panjat yang tepat dengan baik.
6. Dapat menunjukan  saat terus melakukan sapuan,

putarkan  dan  luruskan  perahu  dengan

menggunakan pinggul dengan baik.
7. Dapat menunjukan saat posisi bagian tubuh atas

dipermukaan  air  berada  di  atas  perahu  dan

menggerakan  pinggul  ke  arah  permukaan  air
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dengan kuat, putar pinggang anda dan dorong dek

kayak  dengan  lutut  kanan  atau  kiri  anda  yang

berada di dekat permukaan air anda dengan baik
8. Dapat  menunjukan  saat  melakukan  penyapuan

dengan meluruskan tubuh anda. Dorong bilah ke

bawah dan coba geser bagin bawah kayak dengan

bagian atas tubuh bawah tubuh atas anda dengan

baik.

2 Kurang Baik

1. Kurang  menunjukan  mengambil  posisi  awal
sebelum melakukan teknik eskimoroll.

2. Kurang  menunjukan  saat  memegang  dayung
secara  normal  bersiap  menyimpan  dayungan
disisi perahu.

3. Kurang menunjukan memutar tubuh bagian atas

dan letakkan dayung di sisi kiri kayak.
4. Kurang  menunjukan  saat  menyonongkan  tubuh

kedepan,  hingga  wajah  dekat  dengan  perahu,
badan sedikit condong kea rah kiri atau kanan.

5. Kurang menunjukan saat menyapu dayungan kea
rah  permukaan  air,  mulai  meluruskan  tubuh  ke
atas dengan sudut panjat yang tepat.

6. Kurang  menunjukan   saat  terus  melakukan
sapuan,  putarkan  dan  luruskan  perahu  dengan
menggunakan pinggul.

7. Kurang menunjukan saat posisi bagian tubuh atas
dipermukaan  air  berada  di  atas  perahu  dan
menggerakan  pinggul  ke  arah  permukaan  air
dengan kuat, putar pinggang anda dan dorong dek
kayak  dengan  lutut  kanan  atau  kiri  anda  yang
berada di dekat permukaan air anda.

8. Kurang menunjukan saat  melakukan penyapuan
dengan meluruskan tubuh anda. Dorong bilah ke
bawah dan coba geser bagin bawah kayak dengan
bagian atas tubuh bawah tubuh atas anda dengan
sangat baik.

1. Tidak dapat menunjukan mengambil posisi awal
sebelum melakukan teknik eskimoroll.

2. Tidak dapat menunjukan saat memegang dayung
secara  normal  bersiap  menyimpan  dayungan
disisi perahu.

3. Tidak dapat menunjukan memutar tubuh bagian

atas dan letakkan dayung di sisi kiri kayak.
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1 Buruk

4. Tidak  dapat  menyonongkan  tubuh  kedepan,
hingga wajah dekat dengan perahu, badan sedikit
condong kea rah kiri atau kanan.

5. Tidak dapat menunjukan saat Menyapu dayungan
kea rah permukaan air, mulai meluruskan tubuh
ke atas dengan sudut panjat yang tepat.

6. Tidak dapat  menunjukan  saat  terus  melakukan
sapuan,  putarkan  dan  luruskan  perahu  dengan
menggunakan pinggul.

7. Tidak dapat menunjukan saat posisi bagian tubuh
atas dipermukaan air  berada di atas perahu dan
menggerakan  pinggul  ke  arah  permukaan  air
dengan kuat, putar pinggang anda dan dorong dek
kayak  dengan  lutut  kanan  atau  kiri  anda  yang
berada di dekat permukaan air anda.

8. Tidak  dapat  menunjukan  saat  melakukan
penyapuan  dengan  meluruskan  tubuh  anda.
Dorong  bilah  ke  bawah  dan  coba  geser  bagin
bawah  kayak  dengan  bagian  atas  tubuh  bawah
tubuh atas anda.

Tabel 3. 7. validitas instrument eskimoroll

N %

Cases

Valid 16 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 16 100,0

Tabel 3. 8. realibilitas instrument eskimoroll

Cronbach's Alpha N of Items

,921 3

3.4. Pengolahan Data

Analisis  data  atau  penghitungan  data  dalam  suatu   penelitian

dimaksudkan untuk mengetahui makna dari data yang diiperoleh dalam rangka

memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, setelah data dari
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sampel  terkumpul  langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  analisis  data.

Kegiatan  dalam  analisis  data  yaitu  menguji  hipotesis  yang  sudah  diajukan

sebelumnya.  Dalam penelitian ini  menggunakan program  Statistical  Product

and Service Solusion (SPSS) versi 17. dan analisis data yang digunakan adalah

sebagai berikut:

3.4.1. Uji Normalitas

Analisis uji normalitas untuk melihat apakah data yang digunakan dalam

penelitian ini berdistribusi normal atau tidak, dengan pengambilan keputusan

apabila  nilai  signifikassi  atau  nilai  probalilitas  <0,05,  maka  data  tersebut

berdistribusi tidak normal, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi atau nilai

probabilitas >0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

3.4.2. Uji Hipotesis

Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  normalitas,  apabila  data  yang

diperoleh dengan nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat diartikan bahwa data

berdistribusi normal dan dilakukan analisis uji parametrik dengan menggunakan

rumus  Koefisien  Korelasi  Product  Moment/Bivariate,  dan  apabila  data  yang

diperoleh dengan nilai signifikansinya < 0,05, maka dapat diartikan bahwa data

tidak berdistribusi normal dan dilakukan analisis  uji non- parametrik dengan

menggunakan rumus Pearson Korelasi.dengan Tabel 3.3.

Tabel 3.3. pearson correlation

Koefisien Kekuatan Hubungan
0.00 Tidak ada hubungan

0.01 – 0.09 Hubungan kurang berarti
0.10 – 0.29 Hubungan lemah
0.30 – 0.49 Hubungan moderat
0.50 – 0.69 Hubungan kuat
0.70 – 0.89 Hubungan sangat kuat

>0.9. Hubungan mendekati sempurna
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3.4.3. Uji Regresi

Uji regresi sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai persentase

hubungan antara kecerdasan emosional,  self-efficacy dan penguasaan teknik  roll

kayak slalom.
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