
III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodelogi adalah sekumpulan prosedur yang terdokumentasi mendefinisikan siklus

pemecahan masalah atau pengembangannya dan menentukan bagaimana sistem akan

dibangun metodelogi penelitian, disini berisikan garis besar metode-metode pemecahan

masalah yang diterapkan dalam penelitian. Menurut Ridwan (2005:207) metode deskriptif

korelasi yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan, peristiwa atau

kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan

sesudahnya. Dimana yang dimaksud metode adalah cara yang teratur dan terfikir baik-

baik, untuk mencapai sesuatu maksud atau cara menyelidiki ilmu pengetahuan, mengajar

dan sebagainya. (Poerwodarminto, 1985:694)

Sedangkan metode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang teratur dan

terfikir baik-baik, untuk pemecahan masalah guna mengetahui hubungan status gizi

terhadap kemampuan lari 2,4 km. Menurut Ridwan (2005:141) analisis korelasi carl

pearson, untuk mencari besarnya pengaruh atau hubungan antara dua variabel bebas (X)

atau lebih secara simultan (bersama-sama) dengan variabel terikat (Y).

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Desain Penelitian X dan Y

Sumber : Ridwan (2005:141)

Berikut ini akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan metode penelitian,

yaitu:

YX



1. Variabel Penelitian

Didalam penelitian ini ditetapkan dua macam varibel yaitu:

a. Variabel Bebas (Independent Variabel)

kondisi manipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan

fenomena yang diobservasi, dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah status

gizi.

b. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

kondisi atau karakteristik yang berubah, atau mencul, atau tidak muncul ketika

pengeksperimen, mengintoduksi, mengubah atau mengganti variabel bebas.

Dalam penelitian ini variabel terikatnya (Y) adalah kemampuan lari 2,4 km, di

dalam penelitian ini variabel yang perlu didefinisikan agar arah operasionalnya

sesuai dengan tujuan adalah mengenai hubungan status gizi terhadap kemampuan

lari 2,4 km pada siswa kelas XI SMA N 6 Bandar Lampung.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah definisi yang memberikan batasan-batasan

pengertian suatu konsep dengan cara memberikan arah operasi yang spesifik dan

harus dilakukan, agar dapat mengukur suatu konsep tersebut. (Sanapiah

Faisal,1982:84)

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel yang diukur dalam

penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel sebagai berikut:



a. Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menghubungkan status gizi

terhadap kemampuan lari 2,4 Km pada siswa kelas XI SMA Negeri 6 Bandar

Lampung.

b. Yang dimaksud dengan status gizi adalah keadaan nasib makanan sejak ditelan

sampai diubah menjadi bagian tubuh dan enersi atau diekskresikan sebagai zat

sisa.

c. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsikan

secara normal melalui proses digesti, absorsi, transportasi, penyimpanan,

metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk

mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ,

serta menghasilkan energi.

d. Kemampuan Lari 2,4 km adalah kesanggupan untuk melakukan kegiatan atau

aktivitas, lari 2,4 km ini menggunakan sistem aerobik, dengan tujuan mengukur

kemampuan dan kesanggupan kerja fisik seseorang, dengan syarat utama tes lari

ini adalah berusia 13 tahun, berbadan sehat, telah mempersiapkan diri untuk

mengikuti tes ini, sebaiknya tes ini dikasanakan pagi hari dan tidak melewati

pukul 11:00, tes dilaksanakan di lintasan yang rata dengan jarak tempuh 2,4 km,

dilakukan dengan cara berlari secepat mungkin, apabila tidak kuat berlari terus-

menerus dapat diselingi dengan jalan kaki kemudian lari kembali dan selama tes

berlangsung peserta tidak boleh berhenti/istirahat, makan/minum.

B. Penetapan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek, yang

mempunyai sifat-

semua ini yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif kualitatif,



mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan lengkap dan jelas, yang

dipelajari sifat-

Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 6

Bandar Lampung seluruhnya berjumlah 230 orang.

b. Sampel

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti akan tetapi dapat

dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002:109) menjelaskan bahwa sampel adalah

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Apabila kurang dari 100, lebih baik

diambil semua hingga penelitian merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika

jumlah subjek besar dapat diambil antara 10-25% atau 20-25% atau lebih besar dari

itu.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka penulis memberikan hak yang sama kepada

setiap subyek untuk memperoleh kesempatan dipilih sebagai sampel sebanyak 46

orang siswa (20% dari populasi) yang terdiri dari 23 putra dan 23 putri.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes hasil status gizi dan lari 2,4

Km dengan cara tes antropometri dan tes lari 2,4 Km bentuk tes standar (Standarized

test). Sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (1993:171) yang mengatakan, tes

standar adalah tes yang mengalami uji coba berkali-kali, direvisi berkali-kali sehingga

dikatakan sudah cukup baik.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Dilaksanakan di tempat Sekolah SMA N 6 Bandar Lampung, Jalan Ki Agus Anang

No. 35 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dan Lapangan PKOR Way Halim.



b. Waktu Penilitian

Penilitian ini dilaksanakan selama 2 minggu, pada tanggal 13 April 2010 sampai

dengan tanggal 27 April 2010.

2. Pelakasanaan Tes

a. Alat dan Perlengkapan

Alat yang dibutuhkan dalam tes antropometri dan kemampuan lari 2,4 Km, yaitu:

Timbangan berat badan.

Alat ukur tinggi badan.

Meteran untuk mengukur LILA.

Serbuk kapur.

Stop watch.

Peluit, alat tulis.

Kamera, blangko (kertas kerja).

D. Instrumen Penelitian

a. Tes Antropometri, dengan cara menimbang berat badan, tinggi badan, dan umur.

dengan rumus Indeks Massa Tubuh :
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atau
Berat badan (dalam kilogram) dibagi kuadrat tinggi (dalam meter), selanjutnya hasil

perhitungan IMT dikonsultasikan dengan tabel status gizi

Tabel kategori status gizi (Irianto, 2007:74)

Status Gizi Laki-laki Perempuan
Kurus < 20.1 < 18.7

Normal 20.1 - 25.0 18.7 23.8
Obese > 30 > 28.6

Rata-rata 22.0 20.8

Tabel Indeks Linkar Lengan Atas Menurut (LLA/U) Anak Umur 6-19 Tahun



Umur Lingkar Lengan Atas (Cm)
(Standar Nilai)Tahun

13 22.5
14 23.25

15-19 23.50
(Irianto, 2007:74)

Tabel Penilaian Status Gizi Berdasarkan LLA/U

Standar Nilai Status Gizi
> 85 Baik

71 - 85 Kurang
Buruk

(Irianto, 2007:74)

b. Tes Kemampuan lari dengan jarak 2,4 km, dengan pelaksanaan tes sebagai

berikut:

1. Sikap awal rombongan peserta tes yang telah dengan nomor dada   diberangkatkan

dari belakang garis start.

2. Gerakan siap peserta bersiap akan berlari.

3. Aba- lari sampai menempuh jarak 2,4 km pencatatan

hasilnya dicatat pada saat peserta telah masuk finish.

4. Pencatatan hasilnya dicatat pada saat peserta telah masuk finish, dalam satuan

menit dan detik.

TABEL NILAI
PENILAIAN TES LARI 2,4 KM

UNTUK LAKI-LAKI

KATAGORI
KELOMPOK UMUR

13 - 19 TAHUN

Sangat Kurang > - 15.31
Kurang 12.11 - 15.30
Sedang 10.49 - 12.10
Baik 09.41 - 10.48
Baik Sekali 08.37 - 09.40
Baik Sekali dan
terlatih

< - 08.37

(Cooper, 1980:31)



TABEL NILAI
PENILAIAN TES LARI 2,4 KM

UNTUK PEREMPUAN

KATAGORI
KELOMPOK UMUR

13 - 19 TAHUN

Sangat Kurang > - 18.31
Kurang 16.55 - 18.30
Sedang 14.31 - 16.54
Baik 12.30 - 14.30
Baik Sekali 11.50 - 12.29
Baik Sekali dan
terlatih

< - 11.50

(Cooper, 1980:31)

E. Teknik Analisis data

Teknik analisis data menggunakan teknik statistik korelasi product moment dilanjutkan

dengan mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas,

dalam  (Suharsimi Arikunto,1998:245)  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

rxy =
(∑ ) (∑ ) (∑ ){∑ (∑ ) } { ∑ (∑ ) }

Keterangan:

rxy = koefesien korelasi

n  = Jumlah sampel

X  = Skor variabel X 2 = Jumlah kuadrat  skor variabel X

Y = Skor variabel 2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y


