
 

 

 

 

 

 

III  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Syarat mutlak dalam penelitian adalah metodologi penelitian, berbobot atau 

tidaknya penelitian tergantung pada pertanggung jawaban metodologi 

penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang 

cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras, maksudnya adalah untuk 

menjaga pengetahuan yang dicapai dari suatu penulisan dapat mempunyai 

harga ilmiah yang setinggi-tingginya (Sutrisno, 2001 : 4). Sebuah penelitian 

dilakukan berdasarkan pada metodologi penelitian harus mengarah pada 

tujuan penelitian agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Menurut Arikunto(2002 : 160) metode penelitian adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian survei dengan teknik tes. Metode penelitian 

dalam penelitian ini mencakup prosedur dan instrumen atau alat yang 

digunakan dalam penelitian. Maka berikut ini akan diuraikan tentang 

bagaimana metode yang digunakan untuk menentukan objek penelitian, 

metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data. 
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B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi  

 

Riduan (2004:55) memberikan pengertian bahwa, populasi merupakan 

objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-

syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Arikunto 

(1997:108) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan populasi adalah sekumpulan 

unsur yang akan diteliti seperti kumpulan individu, keluarga dan 

kumpulan unsur lainya yang mempunyai kualitas, karakteristik dan sifat 

yang sama.  Populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI 

SMA N 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur yang memiliki jumlah 

populasi sebanyak 305 terdiri dari 150 putra dan 155 putri. 

Keseluruahan populasi dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan 

antara lain: 

a. Siswa kelas XI SMA N 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur  

b. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

c. Usia yang relatif sama antara 16-18 tahun. 

Berdasarkan uraian di atas maka subyek yang dijadikan populasi dalam 

penelitian ini telah memenuhi syarat seebagai populasi. 
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2. Sampel 

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2010:174).Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan 

proposional random sampling, proporsi yang dipakai sebesar 20 % pada 

setiap kelas (Arikunto, 2010:177). 

 

Adapun teknik random samplingnya (sampel acak), yaitu peneliti 

mencampur subyek-subyek didalam populasi sehingga semua subyek 

dianggap sama. Dengan demikian peneliti memberi hak yang sama 

kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi 

sampel. Sedangkan cara yang digunakan adalah dengan cara undian, 

karena bagi peneliti cukup sederhana dan kemungkinan kesalahan dapat 

dihindari. Cara undiannya yaitu pada kertas kecil-kecil kita tuliskan 

subyek, satu nomor untuk tiap kertas sesuai dengan jumlah siswa di 

kelas dengan masing-masing kelas berjumlah 34 siswa-siswi, kemudian 

kertas ini kita gulung dengan tanpa prasangka, setelah itu kita 

mengambil gulungan kertas satu persatu sesuai dengan jumlah sampel 

yang telah ditentukan. Nomor yang tertera pada kertas yang terambil itu 

kemudian dicocokkan dengan nama anak yang tercantum didalam buku 

presensi kelas. Anak itulah yang menjadi subyek sampel penelitian.Jadi 

dalam pengambilan teknik random sampling ini, sampel yang diambil 

oleh peneliti tiap kelasnya adalah 7- 8 sampel putra dan putri. 

 

 

 

 



43 
 

C. Variabel dan Data Penelitian 

 

1. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2010:159). Penelitian ini terdiri dari variabel 

bebas dan variabel terikat.  

a. Variabel bebas adalah objek atau gejala-gejala dalam penelitian 

yang bebas dan tidak tergantung dengan hal-hal lain dilambangkan 

dengan (X). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebugaran 

jasmani (X) 

b. Variabel terikat adalah objek atau gejala-gejala yang keberadaannya 

tergantung atau terikat  dengan hal-hal lain yang mempengaruhi 

dilambangkan dengan (Y). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah  

1. Kapasitas paru-paru (Y1) 

2. Tekanan darah (Y2) 

 

2. Data Penelitian  

 

 

Menurut sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu : 

a) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya, data primer disebut juga data asli atau data baru. 

Di dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti 
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mengambil data secara langsung dan tidak melalui prantara 

siapapun. 

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut biasanya diperoleh 

dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu 

sehubung data dalam penelitian ini adalah data primer maka data 

seekunder tidak dipakai.  

Apabila di dalam merencanakan suatu penelitian, problema, tujuan 

penelitian dan hipotesis sudah diformulasikan dengan jelas, langkah 

berikutnya adalah menentukan apakah data yang akan dipergunakan 

untuk menguji hipotesis itu akan dikumpulkan dari sumber-sumber 

pustaka yang sudah ada, ataukah akan diusahakan data langsung dari 

individu yang diselidiki. Data yang ada dalam pustaka-pustaka 

dinamakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan langsung 

dari individu yang diselidiki dinamakan data primer. Pengumpulan data 

primer dapat dilakukan dengan mengadakan survey atau pencacahan 

lengkap. Berdasarkan teori diatas maka dapat  disimpulkan  bahwa data 

dalam penelitian ini adalah data primer, karena data dikumpulkan 

langsung dari individu-individu yang diselidiki. 

 

D. Definisi Oprasional Variabel 

 

Untuk menghindari terjadinya pengertian yang keliru tentang konsep variabel 

yang terlibat dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut perlu 

didefinisikan secara oprasional sebagai berikut : 
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1. Kebugaran Jasmani  

Menurut Sumosardjuno (1989), kebugaran jasmani adalah kemampuan 

seseorang untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah, tanpa 

merasa lelah yang berlebihan, serta mempunyai cadangan tenaga untuk 

menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak. 

 

2. Kapasitas Paru-paru 

 

Kapasitas paru-paru adalah volume udara yang dapat dicapai masuk dan 

keluar paru-paru pada penarikan napas paling kuat (C. Pearce, 2011 : 

267). Kapasitas paru-paru adalah kesanggupan paru-paru dalam 

menampung udara didalamnya. Kapasitas total merupakan jumlah udara 

yang dapat mengisi paru-paru pada saat inspirasi. Kapasitas vital yakni 

jumlah udara yang di keluarkan pada saat ekspirasi maksimal. 

 

3. Tekanan Darah 

 

Tekanan darah merupakan kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh 

darah yang menampungnya. Tekanan ini berubah-ubah pada setiap tahap 

siklus jantung. Selama systole ventrikuler, pada saat ventrikel kiri 

memaksa darah masuk aorta, tekanan naik sampai puncak, yang disebut 

tekanan sistolik. Selama diastole tekanan turun, nilai terendah yang 

dicapai disebut tekanan diastolik, (C. Pearce, 2011: 168-169). 
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E. Desain Penelitian 

 

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian yang telah penulis rumuskan, 

maka diperlukan sebuah desain penelitian. Desain penelitian merupakan 

rancangan tentang cara, proses dan menganalisis data agar dapat 

dilaksanakan dengan mudah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Desain 

penelitian ini berfungsi untuk memberikan jalan dan arah dari proses 

penelitian. Bentuk desain penelitian yang akan digunakan adalah: 

Gambar. Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar. 2. Desain Penelitian. 

 

Keterangan : 

 

X1: Kebugaran Jasmani 

Y1: Kapasitas Paru-paru 

Y2: Tekanan Darah 

 

F. Instrument Penelitian 

 

Arikunto (2006: 223), mengatakan bahwa mengumpulkan data merupakan 

kegiatan penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya itulah dilakukan 

penelitian dengan menganalisisnya untuk kemudian dibahas dan disimpulkan 

dengan referensi yang dimiliki, sedangkan yang dimaksud data itu sendiri 

adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta maupun angka. Adapun 

X1 

Y1 

Y2 
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metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tes dan pengukuran. Dalam penelitian ini ada 3  macam tes, yaitu: 1) 

tes kesegaran jasmani. 2) tes kapasitas paru-paru. 3) tes tekanan darah. 

 

Instrument mencangkup segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dalam 

penelitian ini, yakni: 

 

1. Tes Kebugaran Jasmani (TKJI) 

 

Tes merupakan suatu alat (instrument) pengumpulan data atau informasi 

tentang atau status sesuatu yang digunakan dengan setandar tertentu 

(Arikunto, 1998:138).Tes yang digunakan adalah TKJI (Tes Kesegaran 

Jasmani Indonesia) untuk usia 16-19 tahun.  

Kegunaan tes : 

Tes kesegaran jasmani Indonesia digunakan untuk mengukur dan 

menentukan tingkat kesegaran jasmani anak usia 16-19 tahun. 

Ada lima butir tes kebugaran jasmani untuk sekolah menengah atas, 

butir-butir tesnya, yaitu : 

Untuk tes putra dan putri terdiri dari: 

a. Lari cepat 60 meter 

b. Gantung siku tekuk 60 detik 

c. Baring duduk 60 detik 

d. Loncat tegak 

e. Lari 1200 meter / 1000 meter putri 
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Fasilitas dan alat yang digunakan adalah : 

a. Lintasan lari atau lapangan datar dan tidak licin 

b. Stopwatch 

c. Bendera start 

d. Tiang pancang 

e. Palang tunggal untuk gantung siku 

f. Papan berskala untuk papan loncat 

g. Serbuk kapur 

h. Penghapus 

i. Formulir tes 

j. Peluit 

k. Alat tulis 

 

Tabel 2. Table Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia putra dari 

Wadaningjar (2003: 19) 

 

Nil

ai 

Lari 60 

meter 

Gantungangk

attubuh 

Baring 

duduk 

Loncatteg

ak 

Lari 1200 

meter 

5 S.d – 7,2” 19 – > 41 – > 73 – > s.d – 3`14” 

4 7,3” – 8,3” 14 – 18 30 – 40 60 – 72 3’15” – 4’25” 

3 8,4” – 9,6” 9 – 13 21 – 29 50 – 59 4’26” – 5’12” 

2 9,7” – 11,0” 5 – 8 10 – 20 39 – 49 5’13” – 6’33” 

1 11,1” – dst” 0 – 4 0 – 9 38 – dst 6’34” –[dst. 
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Tabel 3. Table Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia putri dari 

Wadaningjar (2003: 19) 

 

Nilai Lari 60 

meter 

Gantungangk

attubuh 

Baring 

duduk 

Loncatteg

ak 

Lari 1000 

meter 

5 S.d – 8,4” 41” – > 28 – > 50 – > s.d – 3`04” 

4 8,5” – 9,8” 22” – 40” 19 – 27 39 – 49 3’07” – 3’55” 

3 9,9” – 11,4” 10” – 21” 9 – 18 30 – 38 3’56” – 4’58” 

2 11,5” – 13,4” 3” – 9” 3 – 8 21 – 29 4’59” – 6’40” 

1 13,5” – dst” 0 – 2” 0 – 2 0 – 20 6’41” – dst 

 

Tabel 4. Tabel Norma Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

No JumlahNilai KlasifikasiKesegaranJasmani 

1 22 – 25 Baiksekali( BS ) 

2 18 – 21 Baik( B ) 

3 14 – 17 Sedang( S ) 

4 10 – 13 Kurang( K ) 

5 5 – 9 Kurangsekali( KS ) 

 

2. Pengukuran Kapasitas Paru-paru 

 

Tes kapasitas paru-paru dapat dilakukan dengan menggunakan spirometer. 

Kapasitas vital paru adalah jumlah udara maksimum pada seseorang yang 

berpindah pada satu tarikan napas. Kapasitas ini mencakup volume 

cadangan inspirasi, volume tidal dan cadangan ekspirasi. Nilainya diukur 

dengan menyuruh individu melakukan inspirasi maksimum, kemudian 

menghembuskan sebanyak mungkin udara di dalam parunya ke alat 

pengukur (J. Corwin, 2000:403).  

 

Menurut Tambayong, (2001:84) kapasitas vital merupakan jumlah udara 

maksimal yang dapat dikeluarkan dari paru, setelah udara dipenuhi secara 
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maksimal. Standar kapasitas vital paru-paru berdasarkan umur dapat 

dilihat pada lampiran (standar kapasitas paru-paru berdasarkan umur, 

halaman ). 

 

Pengukuran dilakukan dalam keadaan tubuh tenang, karena posisi tubuh, 

psikologi, dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru. Berikut cara 

pengukuran kapasitas paru-paru dengan menggunakan spirometer.  

 Masing-masing siswa-siswi bersiap didepan spirometer dengan 

hidung yang telah dijepit. Kemudian dipersilahkan untuk bernafas 

lewat mout piece yang telah dipasangkan pada spirometer. Pastikan 

tidak ada udara yang bocor dari mulut peserta tes. 

 Kemudian dipersilahkan dapat meniup sedalam dan sekuat tenaga 

mengikuti irama metronom 120 x permenit. 

 

Tabel 5. Norma Penilaian dan Klasifikasi Kapasitas Pernafasan 

Maksimal (Pria)  

 

no Klasifikasi Nilai Satuan  Ukuran 

1 Baik sekali >- 154.41 L/BPTS 

2 Baik  128.65 – 154.40 L/BPTS 

3 Sedang  107.57 – 128.64 L/BPTS 

4 Kurang  73.89 – 107.56 L/BPTS 

5 Kurang sekali  S.d. – 73.88 L/BPTS 

(Widaninggar W dkk. 2003) 
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Tabel 6. Norma Penilaian dan Klasifikasi Kapasitas Pernafasan 

Maksimal (wanita)  

 

No Klasifikasi Nilai Satuan  Ukuran 

1 Baik sekali >- 117.44 L/BPTS 

2 Baik  86.48 – 117.43 L/BPTS 

3 Sedang  65.85 – 86.47 L/BPTS 

4 Kurang  44.97 – 65.84 L/BPTS 

5 Kurang sekali  S.d. – 44.96 L/BPTS 

(Widaninggar W dkk. 2003) 

 

3. Pengukuran Tekanan Darah  

 

 

Tekana darah arteri pada manusia rutin diukur dengan menggunakan 

metode Auskultasi. Alat yang dipergunakan adalah manset Riva Rocci 

yang dihubungkan pada manometer air raksa (sfignomanometer) 

kemudian dililitkan disekitar lengan dan stetoskop diletakkan diatas arteri 

brankialis pada siku. Kemudian manset di pompa secara cepat sampai 

tekanan yang dihasilkan diatas tekanan sistolik yang diharapkan. 

Metode aukultasi adalah akurat apabila dipergunakan secara tepat, tetapi 

beberapa pertimbangan harus diamati. Manset yang di ikatkan pada 

lengan harus setinggi jantung untuk memperoleh tekanan yang tidak 

dipengaruhi oleh gravitasi (Ganong, 2002) 
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Tabel 7. Tabel Nilai Tekanan Darah Normal (dalam mm Hg), (C. Pearce, 

2011:170) 

 

Masaperkembangan Diastolik Sistolik 

Padamasabayi 50 70 – 90 

Padamasaanak-anak 60 80 – 100 

Selamamasaremaja 60 90 – 110 

Dewasamuda 60 – 70 110 – 125 

Umurlebih tua 80 – 90 130 – 150 

 

 

G. Analisis Data 

 

Analisis data ditujukan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Mengingat data yang ada adalah data yang 

masih mentah dan memiliki satuan yang berbeda, maka perlu disamakan 

satuan ukurannya sehingga lebih mudah dalam pengolahan data selanjutnya. 

Dengan demikian data mentah diubah menjadi data yang standart (T Skor). 

Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. 

 

1. Uji Prasyarat 

 

Penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dengan program SPSS statistics 16.0 for windows. Uji ini 

dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dengan Z tabel dengan 

kreteria sebagai berikut: 
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 Jika Z hitung (Kolmogorov Smirnov) < Z tabel , atau angka signifikan 

> taraf signifikansi (α) 0,05; maka distribusi data dikatakan normal. 

 Jika Z hitung (Kolmogorov Smirnov) > Z tabel , atau angka  

signifikansi < taraf signifikansi (α) 0,05 distribusi data dikatakan 

tidak normal. 

 

Table 8. Hasil Uji Normalitas 

 

Data Signifikansi Kesimpulan 

Kebugaranjasmanisiswa

putra 
0,858 Normal 

Kebugaranjasmanisiswi

perempuan 
0,359 Normal 

Kapasitasparu-

parusiswaputra 
0,333 Normal 

Kapasitasparu-

parusiswiperempuan 
0,151 Normal 

TekanandarahSiswaputr

a 
0,266 Normal 

Tekanandarahsiswipere

mpuan 
0,372 Normal 

 

 

2. Analisis Regresi 

 

Rangkuman hasil SPSS tes tingkat kebugaran jasman terhadap kapasitas 

paru-paru dan tekanan darah adalah sebagai berikut: 

 

a. Regresi Linier Sederhana Tingkat Kebugaran Jasmani (X) 

Terhadap Kapasitas Paru-paru (Y1) Pada siswa Putra. 

 

Dari hasil perhitungan SPSS tabel Coefficientssebagaimana terlampir 

didapat persamaan regresi linier sederhana antara tingkat kebugaran 
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jasmani (X) terhadap nilai kapasitas paru-paru (Y1) yaitu : Ŷ = 

35,796+ 0,658X. Koefisien determinasi 0,225maka dapat diketahui 

besarnya kontribusi kebugaran jasmaniadalah sebesar 22,5 %. 

 

b. Regresi Linier Sederhana Tingkat Kebugaran Jasmani (X) 

Terhadap Kapasitas Paru-paru (Y1) Pada Siswi Putri. 

 

Dari hasil perhitungan SPSS tabel Coefficientssebagaimana terlampir 

didapat persamaan regresi linier sederhana antara tingkat kebugaran 

jasmani (X) terhadap nilai kapasitas paru-paru (Y1) yaitu : Ŷ = 23,524 

+ 0,524X. Koefisien determinasi 0,275maka dapat diketahui besarnya 

kontribusi kebugaran jasmaniadalah sebesar 27,5 %. 

 

c. Regresi Linier Sederhana Tingkat Kebugaran Jasmani (X) 

Terhadap Tekanan Darah (Y2) Pada Siswa Putra. 

 

Dari hasil perhitungan SPSS tabel Coefficientssebagaimana terlampir 

didapat persamaan regresi linier sederhana antara tingkat kebugaran 

jasmani (X) terhadap nilai kapasitas paru-paru (Y2) yaitu : Ŷ = 24,975 

+ 0,601X. Koefisien determinasi 0,361maka dapat diketahui besarnya 

kontribusi kebugaran jasmaniadalah sebesar 36,1 %. 

 

d. Regresi Linier Sederhana Tingkat Kebugaran Jasmani (X) 

Terhadap Tekanan Darah (Y2) Pada Siswi Putri. 

 

Dari hasil perhitungan SPSS tabel Coefficientssebagaimana terlampir 

didapat persamaan regresi linier sederhana antara tingkat kebugaran 

jasmani (X) terhadap nilai kapasitas paru-paru (Y2) yaitu : Ŷ = 
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21,408+ 0,626X. Koefisien determinasi 0,394maka dapat diketahui 

besarnya kontribusi kebugaran jasmaniadalah sebesar 39,4 %. 

 

3. Uji Hipotesis  

 

a. Hipotesis 1 

 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel Xterhadap 

Y1diperoleh nilai thitung 2,848> t tabel 1,701. Sehingga  H0 ditolak 

dan H1 diterima, tingkat kebugaran jasmani memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap kapasitas paru-paru siswi putra. 

 

b. Hipotesis 2 

 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel Xterhadap 

Y1diperoleh nilai thitung3,529> t tabel 1,701. Sehingga  H0 ditolak dan 

H2 diterima, tingkat kebugaran jasmani memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap kapasitas paru-parusiswi putri. 

 

c. Hipotesis 3 

 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel Xterhadap 

Y2diperoleh nilai thitung3,535> t tabel 1,701. Sehingga H0 ditolak dan 

H3 diterima, tingkat kebugaran jasmani memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap tekanan darah siswi putra. 

 

 

 

 

 



56 
 

d. Hipotesis 4 

 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel Xterhadap 

Y2diperoleh nilai thitung4,240> t tabel 1,701. Sehingga  H0 ditolak dan 

H1 diterima, tingkat kenugaran jasmani memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap tekanan darahsiswi putri. 

 

 

 


