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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara tingkat kebugaran jasmani dengan prestasi belajar penjasorkes 

siswa kelas V SD Negeri 2 Sukoharjo III Pringsewu. metode yang digunakan 

adalah metode survei dengan dokumentasi dari nilai rapot untuk menilai prestasi 

belajar dan teknik tes kebugaran jasmani Depdiknas Tahun 2010 untuk mengukur 

tingkat kebugaran jasmani.  

 

3.2. Populasi Penelitian 

Menurut Hadi (2004 :77), Populasi adalah seluruh penduduk yang diselidiki dan 

dibagi oleh sejumlah individu yang paling sedikit memiliki sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 2 Sukoharjo 

III Pringsewu Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 40 orang, dan berusia 

antara 10 sampai 12 tahun.  

 

3.3. Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (2013 :109), Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti, 

sedangkan menurut Hadi (2004 : 81), besar kecilnya sampel dari jumlah populasi 
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sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak, berapa persen sampel yang diambil 

dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa Kelas V SDN 2 

Sukoharjo III Pringsewu yang berusia antara 10 sampai 12 tahun sebanyak 40 

orang. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, karena sampel 

yang digunakan atau yang dipakai sejumlah populasi yang ada. Menurut Arikunto 

(2013 : 120), bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subjeknya kurang dari 100, 

maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. 

 

3.4. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan tentang cara menyimpulkan dan 

menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis dan sesuai dengan 

tujuan penelitian. Secara kuantitatif, variabel-variabel dalam permasalahan pokok 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel bebas (X), yaitu Kebugaran Jasmani 

2. Variabel terikat (Y), yaitu Prestasi Belajar Penjasorkes 

Adapun rancangan dalam penelitian sebagai berikut : 

 

 

3.5. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan judul dan permasalahan yang Penulis ajukan, maka penelitian ini 

termasukj jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitaif. Dalam hal 

ini adalah korelasi antara tingkat Kebugaran jasmani terhadap                      

prestasi belajar penjasorkes. 

X Y 
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3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur venomena 

alam maupun sosial yang diamati. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian 

ini penulis menguraikan jenis data yang diambil. Jenis data dalam penelitian ini 

adalah jenis data primer dan data skunder. 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek 

penelitian dan dengan cara tes TKJI siswa. 

2. Data sekunder yaitu prestasi belajar penjasorkes ( nilai rata-rata pada rapor 

siswa semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015). 

 

3.7. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan dan valid, guna menjawab permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :  

 

3.7.1. Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Dalam penelitian ini akan menggunakan Tes Kebugaran 

Jasmani Indonesia Depdiknas 2010. Metode ini digunakan untuk mencari data 

tentang tingkat kebugaran jasmani siswa. Tes kebugaran jasmani Indonesia untuk 

anak 10 – 12 tahun putera – puteri. terdiri dari 5 butir tes yaitu :  

a. Lari 40 meter  

b. Gantung siku tekuk  

c. Baring duduk, 30 detik  
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d. Loncat tegak  

e. Lari 600 meter  

1) Ketentuan Pelaksanaan Tes 

 Tes Kebugaran Jasmani Indonesia ini merupakan satu rangkaian tes. Oleh 

karena itu semua butir tes harus dilaksanakan dalam satu satuan waktu. 

 Tenggang waktu yang terjadi pada perpindahan pelaksanaan butir tes ke 

butir tes berikutnya tidak lebih dari 3 menit. 

 Urutan pelaksanaan butir tes harus sesuai ketentuan, tidak boleh diacak.  

2) Ketentuan Penilaian  

Penilaian kebugaran jasmani bagi remaja yang telah mengikuti tes 

kebugaran jasmani indonesia dinilai dengan menggunakan tabel nilai  

(untuk menilai prestasi dari masing – masing butir tes) dan menggunakan 

norma ( untuk menentukan klasifikasi tingkat kebugaran jasmani). 

 

a) Tabel Nilai 

 

Tabel 3.1 

Tabel Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Untuk Anak Umur 10 – 12 Tahun Putra 

Nilai Lari 40 
Gantung  

Baring 

Duduk Loncat  Lari 600 Nilai 

Siku Tekuk 30 Detik Tegak Meter 

1 sd -6,3'' 51'' keatas 23 keatas 46 keatas sd-2'09'' 1 

2 6,4''-6,9'' 31''-50 18-22 38-45 2'20''-2'30'' 2 

3 7,0''-7,7'' 15''-30'' 12--17 31-37 2'31''-2'45'' 3 

4 7,8''-8,8'' 5''-14'' 4--11 24-30 2'46-3'44'' 4 

5 8,9''-dst 4''-dst 0-3 23 dst 3'45'' dst 5 
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Tabel 3.2 

Tabel Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Untuk Anak Umur 10 – 12 Tahun Putri 
 

Nilai Lari 40 
Gantung  

Baring 

Duduk Loncat  Lari 600 Nilai 

Siku Tekuk 30 Detik Tegak Meter 

1 sd -6,7'' 40'' keatas 20 keatas 42 keatas sd-2'32'' 1 

2 6,48''-7,5'' 20''-39 14-19 34-41 2'33''-2'54'' 2 

3 7,6''-8,3'' 8''-19'' 07--13 28-33 2'55''-3'28'' 3 

4 8,3''-9,6'' 2''-7'' 2--6 21-27 3'29-4'22'' 4 

5 9,7''-dst 0-1''-dst 0-1 20 dst 4'23'' dst 5 

 
 

 

 

b) Tabel Norma  

Untuk mengklasifikasikan tingkat kebugaran jasmani siswa, yang telah 

mengikuti tes kebugaran jasmani indonesia dipergunakan norma seperti 

tertera pada tabel III yang berlaku untuk putra dan putri.  

 

Tabel 3.3 

Norma Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

 

No 
Jumlah 

Nilai 
Klasifikasi 

1 22-25 Baik sekali (BS) 

2 18-21 Baik ( B) 

3 14-17 Sedang ( S) 

4 10—13 Kurang (Kurang) 

5 5—9 Kurang Sekali ( KS) 
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3.7.2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang– barang tertulis. Di 

dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda – benda 

tertulis seperti buku – buku, majalah, dokumen, peraturan – peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data yang berupa : prestasi belajar penjasorkes siswa yakni melalui 

nilai raport siswa semester ganjil tahun pelajaran 20014/2015.  

 

3.8. Metode Analisis Data 

3.8.1. Uji Prasarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data  

yang akan dianalisis. Uji normalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria 

uji jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan normal, sebaliknya jika signifikansi 

<0,05 data dinyatakan tidak normal. 

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat digunakan 

korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

 = Koefesien Korelasi 
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  = Jumlah skor x 

  = Jumlah skor y 

  = Jumlah perkalian skor x dan y 

  = Jumlah skor x yang dikuadratkan 

  = Jumlah skor y yang dikuadratkan 

  = Jumlah responden 

 

Sugiyono, (2013:255) 

 

Hasil dari koefisien korelasi nantinya akan menunjukkan seberapa besar 

hubungan antar variabel dengan melihat interpretasi nilai koefesien korelasi yang 

disajikan dalam tabel sebagi berikut: 

Tabel 3.4 

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 

 

 

 

 


