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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen, 

karena adanya (treatment), seperti pendapat(Thomas dan Nelson 1997: 

352dalamRismaFeni, 2007). Bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu 

perlakuan pada suatu kelompok. Melalui penelitian eksperimen akan diperoleh 

informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan menghasilkan 

analisa yang obyektif untuk memperoleh kesimpulan yang valid. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yaitu 

untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah Senam pramuka sebagai 

(X1), senam bugar indonesia sebagai (X2), sedangkan variabel terikatnya (Y) 

adalah Tingkat Kebugaran Jasmani pada siswa Kelas X . 

B. Variabel Penelitian 

Adapun Variable penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1998), Ibnu (1996:56) berpendapat bahwa 

Variabel penelitian adalah objek pengamatan yang menjadi titik perbedaan 
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dalam suatu penelitian.  Dalam suatu penelitian hrus adanya variabel yang dapat 

di identifikasikan sebagai berikut: 

 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainya yang menggunakan untuk menerangkan dan meramalkan nilai 

variabel yang di lambangkan dengan (X). Adapun variabel bebas dalam 

penelitian ini (X1) dan (X2) adalah latihan senam irama, senam pramuka dan 

senam bugar indonesia. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel 

lainya dan merupakan variabel yang diterangkan nilainya, lambangkan 

dengan (Y). adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaituTingkat 

Kebugaran Jasmani siswa Kelas X (Y).  

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan Senam irama, 

Senam Pramuka  ( X1), Senam bugar indonesia (X2), terhadap Tingkat 

Kebugaran Jasmani pada siswa Kelas X (Y) . Desain penelitian  dibuat agar 

peneliti mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan objektif, tepat dan 

sehemat mungkin. Adapun desain dalam penelitian ini adalah: 
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Rancangan penelitian ini adalah digunakan “Pre-test dan Post-test. Gambar 

metode eksperimen komparatif sebagai berikut : 

 

                                                   X1      Treatmen A        Post Test 

          P       S      PreTest     Op              X2       Treatmen B        Post Test 

                                                     Xo                               Post Test 

 

Keterangan : 

P   : Populasi 

S   : Sempel  

Pre test  : Tes awal kebugaran jasmani  

OP  : Ordinal Pairing (pengelompokan) 

X1  : Kelompok kelas Eksperimen A 

X2  : Kelompok kelas Eksperimen B 

Xo  : Kelompok Kelas Control  

A   : Perlakuan dengan latihan senam pramuka 

B   : Perlakuan dengan latihan senam bugar indonesia 

Post test  : Tes akhir 
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DesainOrdinal Pairing : 

1                 2        

 

                           3          4 

 

      6                                 5 

 

       7                8 

 

                         9                10 

 

       12                                11 

 

 *dst. 52 siswa . 

 

 

     Tabel.3. Rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Subjek Pre-

Test 

Treatment (perlakuan) Post – Test 

Kelompok 

Eksperimen A 

Ta 1 A Latihan senam 

pramuka  

X1 Tr 2 A 

Kelompok 

Eksperimen B 

Ta 1 B Latihan Senam bugar 

Indonesia 

X2 Tr 2 B 

 

 

Kelompok 

Kontrol 

Ta 1 C - X0 Tr 2 c 

 

 

 

Keterangan : 

 Ta 1 A : Tes awal kelompok A 

 Ta 1 B : Tes awal kelompok B 

 Ta 1 C : Tes awal kelompok control 
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 Tr 2 A : Tes Akhir kelompok A 

 Tr 2 B : Tes Akhir kelompok B 

 Tr 2 C : Tes Akhir kelompok Control 

 X1 : Perlakuan pada kelompok Eksperimen 1  

 X2 : Perlakuan pada kelompok Eksperimen 2       

 Treatmen A = Senam Pramuka  

 Treatmen B = Senam Bugar Indonesia                             

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 

Untuk menghindri penfsiran yang keliru maka variabel penelitian ini perlu 

diberikan definisi, yaitu : 

1. Yang dimaksut latihan Senam Irama dalam penelitaian ini adalah suatu 

aktifitas fisik yang disusun secar sistematis, dan gerakan-gerakan yang 

melibatkan otot-otot besar tubuh. Dilakukan secara terus menerus, dinamis 

dan ritmik juga dalam aktifitasnya energi yang digunaka dari sistem irama 

yang dilakukan selama 30 menit dengan gerakan benturan low 

inpact(benturan ringan), high inpact (benturan keras), dan gabungan antara 

highdanlow inpact (mix inpact).  

2. Yang dimaksud dengan Kebugaran Jasmani dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah, tanpa 

merasa lelah yang berlebihan. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 

 Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2002 : 115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas X SMAN 1 Seputih 

Mataram Kab. Lampung Tengah sebanyak 191` siswa yang terdiri dari kelas 

Xa sampai Xf. 

 

2.  Sampel 

Sampel menurut Suharsimi Arikunto (1998:109) adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sampel adalah sebagai individu yang hendak diselidiki 

(Sutrisno Hadi, 1986:70). 

Menurut suharismi Arikunto (1998:131), menyatakan bahwa sebagai ancer-

ancer dalam pengambilan sampel apabila subjeknya kecil, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiaannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya 

jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau 

lebih tergantung kemampuan peneliti. Sampel penelitian ini diambil dengan 

menggunakan teknik Porposionalrandom sampling.  

 Pelaksanaan pengambilan sampel memilih subjek penelitian dilakukan secara 

acak atau Porposionalrandom sampling.  Berdasarkan pelaksanaan tahapan 

tersebut diperoleh siswa yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 52 siswa 

dari jumlah populasi 191 siwa-siswi. 



44 
 

F. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 1 Seputih Mataram Kabupaten 

Lampung Tengah 

2. Waktu Penelitian  

 Pre tes dilaksanakan pada hari Sabtu19 Januarai 2013, pukul 07.30 

wib, sds.  

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Januari s.d. 16 Februari 

2013. Pelaksanaan latihan senam dilaksanakan tiga kali dalam 

seminggu pada pukul 15.30 wib, sds. 

 Post tes dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, 

pukul 07.30 wib, sds. 

Rencana penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2013. Latihan 

Senam irama, senam pramuka, senam bugar indonesia, atau perlakuan diberikan 

sebnyak tiga kali dalam seminggu. Sebelum diberikan perlakuan dilaksanakan 

pre-tes dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal sebelum diberi 

perlakuan. 

 

      G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik tes. 

Instrumen penelitian ini menggunakan tes kebugaran Vo2Max atau Tes 

Multitahap (Multistage Fitness Test). Alasan menggunakan jenis tes ini karena 

sudah memiliki validitas dan reliabilitas cukup tinggi. Sebab tes ini telah 
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digunakan dalam penelitian Sport Development Indeks (SDI) yang 

dilaksanakan oleh Dirjen Olahraga Depdiknas tahun 2002 dan Kementrian 

Negra Pemuda dan Olahraga tahun 2004-2006. Penelitian ini dilakukan secra 

nasional, karena itu untuk memperoleh data kebugaran dari penelitian ini tepat 

sekali bila menggunakan tes multitahap karena dianggap sesuai.  

 

H. Prosedur Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengurus surat izin penelitian 

b. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan 

c.   Mempersiapkan tenaga pembantu 

d. Membagi kelompok dengan urutan rangking dengan menggunakan teknik 

ordinal phairing berdasarkan hasil pre – test 

e. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal latihan, hari, tanggal, maupun 

waktu dengan pihak sekolah 

Prosedur penelitian tentang Latihan Senam irama ini dilakukan dalam 14 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuan 2 x 45 menit. Dari 14 kali 

pertemuan tersebut pada pertemuan pertama didahului pre test / tes awal, 12 

pertemuan berikutnya diberikan program latihan senam pramuka dan senam 

bugar indonesia, pada akhir pertemuan diadakan post test. Adapun kegiatan 

latihan tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Tes Awal (Pre Test) 

Tes awal (pre test) kebugaran jasmani dilakukan sebelum diberikan 

latihan senam irama dilakukan. Tujuan dari pre test adalah untuk 

mengetahui kemampuan awal dari masing-masing siswa sebelum 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

  2. Kegitan Latihan 

Kegiatan Latihan gerak dasar senam irama ini dilakukan dalam tiga 

tahap, yaitu: 

a.  Pemanasan  

Sebelum pemanasan siswa dipimpin berdo’a, kemudian diberikan 

pengantar mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Bentuk 

latihan pemanasan meliputi : stretching, senam penguluran, 

perenggangan, kelentukan, dan penguatan. Alokasi waktu yang 

digunakan untuk pemanasan ini kurang lebih 10 menit. 

   b. Kegiatan Inti 

Inti dari latihan disini adalah latihan gerak dasar senam irama dalam 

pelaksanaanya, kelompok eksperimen 1 diberikan latihan gerak 

dasar senam pramuka dan kelompok eksperimen 2 diberikan latihan 

gerak dasar senam pagi. Alokasi waktu yang digunakan untuk 

kegiatan ini kurang lebih 65 menit. 
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   c. Penenangan (colling down) 

Tujuan dari penenangan adalah mengembalikan kondisi anak 

sesudah latihan, pelaksanaan colling down dengan senam relaksasi 

atau stretching, evaluasi jalanya latihan dan koreksi secara umum. 

Alokasi waktu yang digunakan untuk kegiatan ini kurang lebih 10 

menit. 

   d. Tes Akhir (Post Test) 

Setelah dilakukan pembelajaran selama 12 kali pertemuan 

kemudian diadakan tes akhir yang pelaksanaanya sama seperti awal. 

I. Instrumen Penelitian  

 

 

Instrumen ini mengukur tingkat efisiensi fungsi jantung dan paru-paru, yang 

ditujukan melalui pengukuran ambilan oksigen maksimum (maksimum oxsygen 

upteke atau Vo2 Max). Selain itu juga tes ini lebih efisien dibandingkan dengan 

tes yang lainnya karena tak membutuhkan lapangan yang luas dan biaya yang 

besar. Adapun presedur pelaksanaan tes multi tahap sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Gambar  1. Tes lari multi tahap 
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a). Peralatan yang digunakan adalah : 

lintasan lari/ lapangan yang datar dan tidak licin, meteran, kaset dan tape 

recorded/ laptope, kerucut serta stopwatch. 

b). Persiapan pelaksanaan tes 

pertama mengukur jarak sepanjang 20 meter dan diberi tanda pada kedua 

ujungnya dengan kerucut atau tanda sebagai tanda jarak. Kaset dimasukan 

kedalam tape racorded dan dipastikan kaset terpasang dengan benar. 

c). Persiapan yang dilakukan oleh teste  

Teste disarankan agar melakukan pemanasan terlebih dahulu, melakukan 

beberapa gerakan seluruh anggota tubuh secara umum, sekaligus dengan 

beberapa macam peregangan, dari ujung kepala sampai ujung kaki atau 

sebalinya.  

Sebelum teste melakukan tes sebaiknya : 

 Jangan makan selama dua jam sebelum melaksanakan tes 

 Pakai pakaian olahraga dan kenakan sepatu olahraga agar 

mengurangi kemungkinan tergelincir 

 Jangan melakukan tes setelah melakukan latihan yang berat pada 

hari yang sama 

 Hindari kondisi udara lembab atau hujan/ maupun cuaca yang 

panas.  
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d). Pelaksanaan tes 

Mulailah menghidupkan tape recorded. Pada permulaan pita tersebut, jarak 

antara dua bunyi ”tut” menandai 1 interval 1 menit yang telah diukur secara 

akurat. Pengukuran saat permulaan ini untuk memastikan bahwa pita dalam 

kaset itu belum mengalami pereganagan (molor) dan juga kecepatan mesin 

pemutar kaset bekerja dengan benar. Apabila waktunya berselisih lebih besar 

dari 0,5 detik. Maka jarak dari tempat berlari perlu diubah. 

Beberapa petunjuk pada teste telah tersedia dalam pita tersebut berlanjut 

dengan penjelasan ringkas mengenai pelaksanaan tes yang mengantarkan 

pada perhitungan mundur selama 5 detik menjelang pelaksanaan dari 

permulaan tes tersebut. Setelah itu pita kaset mengeluarkan bunyi ”tut” 

tunggal pada beberapa interval teratur. Para teste diharpkan berusaha agar 

sampai keujung yang berlawanan bertepatan dengan sinyal ”tut” yang 

pertama berbunyi. Kemudian teste harus meneruskan lari pada kecepatan 

seperti ini, dengan tujuan agar dapat sampai kesalah satu dari kedua ujung 

tersebut bertepatan dengan terdengarnya sinyal ”tut” berikutnya. Setelah 

mencapai waktu selama satu menit, interval waktu diantara kedua waktu 

sinyal ”tut” akan berkurang. Sehingga dengan demikian kecepatan lari harus 

makin ditingkatkan. Kecepatan lari dari menit pertama disebut level 1, 

kecepatan lari pada menit kedua disebut menit level 2, lari pada menit ketiga 

disebut level ke 3, dan seterusnya. Masing-masing lever berlangsung kurang 

lebih satu menit, dan rekaman pita berlangsung meningkat sampai level 21. 

Penting untuk diketahui bahwa kecepatan lari pada permulaan tes lari multi 



50 
 

tahap ini amat lambat. Pada level 1 testee diberikan waktu 9 detik harus 

sudah satu kali lari sepanjang 20 meter. Testee harus selalu menempatkan 

satu kaki tepat atau dibelakang tanda meter ke-20 pada akhir setiap kali lari. 

Apabila testee telah mencapai salah satu ujung batas lari sebelum sinyal 

”tut” berikutny, testee harus balik (dengan bertumpu pada sumbu kaki 

tersebut) dan menunggu sinyal ”tut” kemudian melanjutkan lari kembali dan 

menyelesaikan kecepatan lari pada level berikutnya. Tiap testee harus 

meneruskan lari selama mungkin sampai tidak mampu lagi mengikuti 

dengan kecepatan yang telah diatur dalam pita rekaman, sehingga testi 

secara skarela harus menarik diri dari tes yang sedang dilakukan. Apabila 

testee gagal mencapai jarak dua langkah menuju garis ujung pada saat 

terdengar sinyal ”tut” testee masih diberi kesempatan untuk meneruskan dua 

langkah lari agar dapat memperoleh kembali langkah yang diperlukan 

sebelum ditarik mundur. Tes multitahap ini bersifat maksimal dan progresif 

artinya cukup mudah permulaannya tetapi makin meningkat makin sulit 

menjelang saat-saat akhir. Agar hasilnya cukup Valid testee hararus 

mengerahkan kerja maksimal waktu dalam menjalankan tes ini, dan oleh 

kaerna itu testee harus berusaha mencapai level setinggi mungkin sesuai 

dengan kemampuannya dalam menghentikan tes ini. Pelaksanaan penelitian 

ini memakan waktu selama 4 minggu, dengan perincian 3 kali seminggu 

sehingga jumlah pertemuan seluruhnya yaitu 12 kali pertemuan termasuk tes 

awal dan tes akhir.  
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e). Alat yang dipersiapkandalam tes lari multi tahap adalah: 

 Lintasan lari/lapangan di SMAN 1 Seputih Matlaram Lampung Tengah 

 Ruang Aula/Lapangan terbuka 

 Bendera/ corong garis star 

 Meteran  

 Tape (kaset) recorder/ sounsistem 

 Perlengkapan alat tulis/ belangko penilaian 

 

J. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung hasil 

tes awal dan akhir latihan SenamPramuka dan SenamBugar Indonesiaterhadap 

kebugaran jasmani menggunakan teknik analisis data uji F. Adapun syarat 

dalam menggunakan uji F adalah. 

 ANAVA (ANALISIS VARIANS) SATU JALUR 

Untuk menguji perbedaan mean terhadap dua kelompok, yang satu 

memperoleh perlakuan, yang lain tidak. Dengan menggunakan t-test (uji-t), 

kita memeriksa efektivitas perlakuan. Dengan t-test hanya dapat dilihat 

perbedaan mean dua kelompok. Apabila misalnya kita memiliki tiga sampel, 

yaitu sampel X1, Sampel X2, dan sampel Xo  maka pengujian perbedaan 

meantidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi berpasangan dua-dua secara 

berpasangan. 
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a. Pertama, menguji perbedaan mean sampel X1 dengan X2 

b. Kedua, menguji perbedaan mean sampel X1 dengan X0 

c. Ketiga, menguji perbedaan mean sampel X2 dengan X0 

Untuk dapat membandingkan ketiga mean sekaligus, harus digunakan teknik 

lain, yaitu F-tes, atau analisi varians, catatan : 

a. t-tes diajukan oleh Gossett, diambil huruf paling belakang huruf  t. 

b. F-tes diajukan oleh Fisher, diambil huruf paling depan huruf F. 

Dengan mengunakan F-test, dapat diuji perbedaan mean dari tiga sampel secara 

serentak. Dengan demikian, maka ditinjau dari segi waktu penggunaan F-tes 

lebih efisien. Disamping itu, dengan F-test dapat diketahui gambaran menegani 

interaksi antara variabel-variabel yang menjadi pusat perhatian. Analisis 

Varians yang digunakan adalah Analisis Varians kalsifikasi tunggal karna tidak 

terdapat variabel baris hanya terdapat kolom, yg juga disebut anava satu jalan 

adapun rumus anava tunggal sebagai berikut. 

Tabel .4. Rumus Anava tunggal 
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Keterangan:  

  =  jumlah subyek dalam kelompok 

  k   =  banyak kelompok 

  N  =  jumlah subyek seluruhnya 

 

1. Menghitung  Jumlah Kuadrat Total dengan rumus : 

                                         = ∑X
2
T   

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Kelompok  ( ) dengan rumus:  

 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam ) dengan rumus : 

                                       =  

4. Menghitung Jumlah Derajat Kebebasan Total ( ) dengan rumus : 

 

5. Menghitung Jumlah Derajat Kebebasan Kelompok ( ) dengan rumus : 

                                              db k = K - 1 

6. Menghitung Jumlah Derajat Kebebasan Dalam ( ) dengan rumus : 

 

 

7. Menghitung Jumlah Mean Kelompok ( ) dengan rumus : 

 

8. Menghintung Jumlah Mean Kuadrat Dalam ( ) dengan rumus : 
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9. Mencari FHitung dengan rumus :  

     

 

10. Mencari  FTabel masing-masing kelompok dengan menggunakan α = 0,05 

11. Menyusul Tabel Ringkasan Anava Satu Jalur untuk  dasar penarikan 

kesimpulan analisis. 

12. Uji hipotesis  dengan menggunakan rumus : 

=  

Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen latihan 

senam pramuka dan senam bugar indonesia adalah apabila 

tabel berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 

latihan senam pramuka, kelompok senam bugar indonesia dan kelompok 

kontrol sebaliknya bila berarti terdapat perbedaan  yang 

signifikan antara latihan senam pramuka, senam bugar indonesia dan 

kelompok Kontrol. 


