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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode dalam penelitian ini menggunakan komparatif. Menurut Ulber (2005) 

penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau 

lebih. Penelitian komparatif dapat berupa komparatif deskriptif (descriptive 

comparative) maupun komparatif korelasional (correlation comparative). 

Komparatif deskriptif membandingkan variabel yang sama untuk sampel 

yang berbeda. Selanjutnya menurut Arikunto (2002:126-127)  analisis 

komparasi atau perbandingan adalah prosedur statistic guna menguji 

perbedaan diantara dua kelompok data (variabel) atau lebih.  

 

B. Populasi Penelitian 

 

Menurut Arikunto (2007:115) Populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Sedangkan menurut Azwar (2007:77) mendefinisikan populasi 

sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian.Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa populasi 

adalah keseluruhan individu atau obyek penelitian yang diduga mempunyai 

cirri atau sifat yang sama. Penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket putra di SMP N 9 Bandar 
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Lampung yang berjumlah 24 dan SMP Kartika Jaya Bandar Lampung yang 

berjumlah24. 

 

C.  Sample Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2006:56) Sempel adalah sebagian jumlah karakteistik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

penentu sampel dengan pertimbangan tertentu. Sample dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa putra yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baik di 

SMP N 9 Bandar Lampung yang berjumlah 24 dan SMP Kartika Jaya Bandar 

Lampung yang berjumlah 24. Jadi total sampel dalam penelitian ini adalah 48 

sampel. 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Menurut Arikunto (2007:99) variable adalah obyek penelitian, atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan menurut Hadi (1993:224) 

variable sebagai gejala yang bervariasi baik dalam jenis maupun dalam 

klasifikasi tingkatnya. Berdasarkan pendapat Azwar (2007:59) variable 

merupakan konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subyek 

penelitian yang dapat bervariasi secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditegaskan bahwa variable 

merupakan obyek yang bervariasi dan dapat dijadikan sebagai titik perhatian 

suatu penelitian. Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perbedaan tingkat kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler antara.SMP 
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Kartika Jaya Bandar Lampung dengan SMP N 9 Bandar Lampung ditinjau 

dari prestasi bola basket. 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan TKJI 

(Tes Kebugaran Jasmani Indonesia), dimana dalam Tes Kebugaran Jasmani 

Indonesia (TKJI) terdiri sub-tes yang meliputi lari jarak pendek (40,50,60 

meter), gantung siku tekuk atau gantung angkat tubuh (pull up), baring duduk 

(sit up), loncat tegak (vertical jump), dan lari jarak menengah (Depdiknas, 

2010).  

 

Norma TKJI dalam penelitian ini mengikuti TKJI kategori putra umur 13-15 

tahun hal ini dilakukan karena umur siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

bola basket rata-rata 13 sampai 15 tahun. Berikut jenis tes dan norma TKJI 

kategori usia 13-15 tahun; 

 

a. Lari Jarak Pendek 50 meter (Sprint) 

 
 

Sprint atau lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan.  

Tabel 1. Norma Penilaian Lari Pendek 50 meter Putra 

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai 

Sd - 6.7 detik 5 

6.8 – 7.6 detik 4 

7.7 – 8.7 detik 3 

8.8 – 10.3 detik 2 

10.4 – dst 1 

 

 

 

b. Gantung tekuk siku atau gantung angkat tubuh (Pull up) 
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Pull-Up bertujuan untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. 

Tabel 2. Norma Penilaian Tes Gantung Angkat Tubuh Kelompok Umur 

13 – 15 Tahun 

 

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai 

16 keatas 5 

11–15 kali 4 

06–10 kali 3 

02–05 kali 2 

00–01 kali 1 

 

c. Baring duduk (Sit up) 

 
Sit-up bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. 

Tabel 3. Norma Penilaian Tes Baring Duduk (Sit Up) Kelompok Umur 

13–15  Tahun 

 

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai 

38 keatas 5 

28-37 kali 4 

19-27 kali 3 

08-18 kali 2 

00-07 kali 1 

 

d. Loncat tegak (vertical jump) 

 
Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. 

 

Tabel 4. Penilaian Tes Loncat Tegak (Vertical Jump) Kelompok Umur 13–

15 Tahun 

 

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai 

66 cm keatas 5 

53-56 cm 4 

42-52 cm 3 

31-41 cm 2 

Dibawah 31 cm 1 
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e. Lari Jarak Sedang 

 

 

Lari jarak sedang dilakukan untuk mengukur daya tahan paru, jantung, 

dan pembuluh darah Jarak yang ditempuh bergantung kelompok usia 13-

15 tahun yaitu 100 meter. 

 

Tabel 5. Norma Penilaian Tes Lari Jarak Menengah Kelompok Umur 13–

15 Tahun 

 

Umur 13 s/d 15 tahun Nilai 

Sd3’04” 5 

3’05”-3’53” 4 

3’54”-4’46” 3 

4’47”-6’04” 2 

Dibawah 6’04” 1 

 

Untuk menentukan criteria kebugaran dari (teste), maka nilai-nilai yang 

diperoleh dari setiap sub-tes dijumlahkan, kemudian hasil dari jumlas 

seluruhnya dimasukkan kedalam kategori norma Tes Kebugaran Jasmani 

Indonesia. Norma tersebut dapat dilihat dalam table berikut. 

 

Tabel 6. NormaTes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI). 

 

Jumlahnilai Klasifikasi 

22–25 Baik sekali (BS) 

18–21 Baik (B ) 

14–17 Sedang (S) 

10–13 Kurang (K) 

5–9 Kurangsekali (KS) 

 

Untuk melihat petunjuk dan formulir TKJI dapat dilihat pada lampiran 1 dan 

2 halaman 60 dan 62. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Arikunto (2007:245) Analisis data atau pengolahan data 

merupakan satu langkah penting dalam penelitian. Dalam pelaksanaanya 

terdapat dua bentuk analisis data berdasarkan jenis data, bahwa apabila data 

telah terkumpul, maka dikualifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu 

data kualitatif digunakan pada analisis non statistic dan data kuantitatif 

digunakan pada analisis statistik. 

 

Dalam penelitian ini setelah data di dapat maka yang akan di analisis 

adalah data tentang tingkat kebugaran jasmani, selanjutnya data akan 

dideskripsikan dengan acuan norma TKJI. Kemudian untuk membedakan 

tingkat kebugaran jasmani antara SMP Kartika Jaya Bandar Lampung 

dengan SMP N 9 Bandar Lampung akan di analisis dengan SPSS versi 

20.0 dengan menggunakan independent t-test. 

 


