
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Metodologi Penelitian 

 

Arikunto  (2006:160)  menjelaskan  bahwa:  “Metode  penelitian  adalah  cara 

yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  mengumpulkan  data  penelitian”.    Dalam  

penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode deskriptif korelasional. 

Menurut Sukardi, (2013:157) Penelitan Deskriptif merupakan metode penelitian 

yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa 

adanya. Dengan metode deskriptif peneliti memungkinkan untuk melakukan 

hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi dan 

mengembangkan teori yang memilki validitas universal. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Pada  bagian  ini,  akan  dijelaskan  populasi  penelitian  dan  sampel  penelitian. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 
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3.2.1. Populasi Penelitian  

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono, (2013:80). Sedangkan 

menurut Arikunto, (2013: 173) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sukoharjo 

Pringsewu. Populasi yang dimaksud tersebar dalam  sembilan  kelas, yaitu : 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi 

 

No Kelas VIII Jumlah Siswa 

1 VIII.a 36 

2 VIII.b 36 

3 VIII.c 35 

4 VIII.d 36 

5 VIII.e 34 

6 VIII.f 36 

7 VIII.g 35 

8 VIII.h 34 

9 VIII.i 35 

Jumlah 317 

   

3.2.2. Sampel Penelitian  

Menurut Arikunto (2013 : 174) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Sebaliknya 

jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%”. 

Berdasarkan pendapat tersebut penulis mengambil sampel sebesar 15 % dari 317 

populasi. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 49 siswa. 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik proporsional 

random sampling, dikatakan proporsional karena sampelnya terdiri dari sub-sub 

populasi, dan dikatakan random karena dalam penelitian ini penentuan sampel 

dilakukan secara acak dan masing-masing individu diberikan hak yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel. Sehubungan jumlah populasi siswa, terdiri dari 9 

kelas maka prosedur pengambilan sampel dapat dilakukan dengan perincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Jumlah sampel 

No. Kelas Jumlah Sampel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

VIII F 

VIII G 

VIII H 

VIII I 

6 

6 

5 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

 Jumlah 49 

 

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

setiap populasi untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel sebanyak 

49 siswa, seluruh sampel adalah siswa, dan diambil secara acak dari jumlah 317 

orang populasi yang ada tanpa pengecualian dengan cara undian. Cara undian 

Sugiyono, (2013:120) adalah sebagai berikut : 

Pengambilan sampel dengan cara undian dilakukan dengan cara : 

a. Mencatat nama dan memberi nomor urut pada semua populasi. 

b. Menuliskan nomor urut dan nama populasi pada selembar kertas yang dipotong 

kecil-kecil. 
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c. Menggulung kertas, isinya nama, nomor lalu dimasukkan kedalam kaleng 

kemudian dikocok. 

d. Mengeluarkan kertas tersebut yang berisi nomor dan nama populasi satu 

persatu sejumlah yang dibutuhkan sebagai sampel. 

 

3.3. Desain penelitian 

 

Desain  penelitiian  merupakan  rancangan  tentang  cara  menyimpulkan  dan 

menganalisis data agar dapat dilaksanakan secar  ekonomis dan  sesuai dengan  

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

penelitian ini  

adalah sebagai berikut:  

1) variabel bebas ( ), yaitu Siswa dengan minat belajar penjas tinggi 

2) variabel bebas ( ), yaitu Siswa dengan aktivitas pagi hari 

3) variabel terikat (Y), yaitu Kebugaran jasmani  

Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 1 

  Y 

X 2 
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3.4. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Instrumen Penelitian  

 

Instrumen  penelitian  adalah  suatu  alat  yang  digunakan  untuk  mengukur 

fenomena  alam  maupun  sosial  yang  diamati.  Secara  spesifik,  fenomena  ini  

disebut variabel penelitian Sugiyono, (2013:222).  

 Sebelum  melakukan  penelitian,  peneliti  terlebih  dahulu  mempersiapkan 

instrumen  penelitian  yang  akan  digunakan.  Adapun instrument yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan angket untuk mengukur minat belajar penjas 

dan Tes Kebugaran Jasmani Insonesia (TKJI) remaja umur 13-15 tahun untuk 

mengukur tingkat kebugaran jasmani siswa. 

 

3.4.2. Instrumen untuk mengukur minat belajar penjaskes dan aktivitas 

pagi hari 

 

Alat untuk mengukur minat belajar penjaskes siswa di SMP Negeri 1 Sukoharjo 

Pringsewu adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Mengenai angket 

atau kuesioner ini Arikunto (2006: 151) menjelaskan sebagai berikut : “Kuesioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui”. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tipe pilihan. Adapun  

alasan  peneliti  memilih  angket  tipe  pilihan karena  angket  tipe  ini lebih  

menarik  sehingga  responden  segera  terdorong  untuk  mengisi  angket  tersebut. 

Selain  itu,  kelebihan  angket  tipe  pilihan  adalah  lebih  mudah  bagi  responden  
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untuk  memberikan jawaban dan waktu yang diperlukan untuk menjawab cukup 

singkat jika dibandingkan dengan angket tipe lain.   

Selanjutnya peneliti melakukan langkah-langkah penyusunan angket yaitu dengan 

melakukan spesifikasi data. Maksudnya untuk menjabarkan ruang lingkup 

masalah yang akan diukur. Untuk lebih jelas dan memudahkan penyusunan 

spesifikasi data tersebut maka penulis menuangkan dalam bentuk kisi-kisi 

sebagaimana terlampir. 

Mengenai  kisi-kisi  angket  minat dan aktifitas pagi hari siswa  di  SMP Negeri 1 

Sukoharjo Pringsewu tampak  aspek  dan  indikator untuk  membuat  butir  

pernyataan.  Setiap  butir  pernyataan  telah  diiringi  alternatif jawaban,  dalam  

alternatif    jawaban  setiap    butir  pernyataan  angket  diberikan  bobot skor  

dengan  menggunakan  skala  litert,  skala  likert  menurut  Sugiyono, (2013:134)  

menjelaskan:  Skala  likert  digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  dan  

persepsi seseorang  atau  sekelompok  orang  tentang  kejadian atau gejala sosial.   

 

Dalam  penelitian, gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 

yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan  menjadi  indikator  variabel.  Kemudian  indikator  

tersebut  dijasikan sebagai  titik    tolak  umtuk  menyusun  item-item  instrumen  

yang  dapat  berupa pernyataan atau pertanyaan. Penulis  menetapkan  kategori  

penyekoran sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Ketentuan Pemberian Skor Pada Angket Minat Belajar Penjas 

Melalui Model Skala Sikap Likert 

 

Alternatif Jawaban 
Skor Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-Ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tabel 3.5 

Ketentuan Pemberian Skor Pada Angket Aktifitas Pagi Hari 

Melalui Model Skala Sikap Likert 

 

Alternatif Jawaban 
Skor Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 

Sangat Sering 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak 

Tidak sama sekali 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

3.4.2.1. Instrumen untuk mengukur kebugaran jasmani siswa 

 

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran 

jasmnai siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo Pringsewu adalah Tes Kebugaran Jasmani 

Indonesia (TKJI) umur 13-15 tahun. Adapun alasan peneliti menggunakan TKJI 

umur 13-15 ini adalah karena dalam tingkat pendidikan menengah pertama, rata-

rata umur siswa adalah 13-15 tahun. Sehingga pengukurannya lebih di khususkan 

dan lebih cocok untuk siswa tingkat SMP. 

Adapun Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk laki-laki terdiri dari : lari 50 meter, gantung angkat tubuh 60 detik, 

baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari jauh 1.000 meter. 
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b. Untuk perempuan terdiri dari : lari 50 meter, gantung angkat tubuh 60 detik, 

baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari jauh 800 meter. 

 

c. Alat dan fasilitas yang digunakan : lintasan lari atau lapangan, stopwatch, 

bendera start, palang tunggal, nomor dada, papan berskala loncat tegak, serbuk 

kapur, penghapus, formulir isian dan alat tulis, pluit, pengetes (tester), 

pengambil waktu (timmer), pengawas, pembantu, pencatat. 

 

d. Urutan Pelaksanaan Tes : 

pertama : lari 50 m, 

kedua  : gantung angkat tubuh untuk laki-laki, 

  gantung siku tekuk untuk perempuan, 

ketiga  : baring duduk, 

keempat : loncat tegak, 

kelima  : lari 1000 m untuk laki-laki, 

  lari 800 m untuk perempuan. 

 

Sedangkan untuk menentukan kategori baik tidaknya, tertera pada table kebugaran 

jasmani Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 

(2010:28) 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.6 

Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Untuk Umur 13-15 Tahun Laki-Laki 

 

Lari 50 

meter 

Gantung 

angkat 

tubuh 

Baring 

duduk 60 

detik 

Loncat 

tegak 

Lari 1000 

meter 
Nilai 

<6,7” 16” >38 >66 <3’04” 5 

6,8-7,6” 11”-15” 28-37 53-65 3’05”-3’35” 4 

7,7”-8,7” 6”-10” 19-27 42-32 3’34”-4’46” 3 

8,8”-10,3” 2”-5” 8-18 31-41 4’47”-6’04” 2 

10,5”> 0”-1” 0-7 <30 >6’05” 1 

 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Kualitas 

Jasmani, (2010:28) Penilaian tingkat kebugaran jasmani umur 13-15 tahun 

dilakukan dengan merujuk pada tabel nilai untuk menilai prestasi dari masing-

masing butir tes. 

Tabel 3.7 

Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Untuk Umur 13-15 Tahun Perempuan 

 

Lari 50 

meter 

Gantung 

angkat 

tubuh 

Baring 

duduk 60 

detik 

Loncat 

tegak 

Lari 800 

meter 
Nilai 

<7,7” 41” >28 >50 <3’06” 5 

7,8”-8,7” 22”-40” 19-27 39-49 3’07”-3’55” 4 

8,8”-9,9” 10”-21” 9-18 30-38 3’56”-4’58” 3 

10”-11,9” 3”-9” 3-8 21-29 4’59”-6’40” 2 

>12,0” 0”-2” 0-2 <20 >6’41” 1 

 

Tabel 3.8 

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 (K) 

5 5-9 Kurang Sekali (KS) 
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Sedangkan norma tes kebugaran jasmani menurut Departemen Pendidikan 

Nasional Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, (2010:29) adalah untuk 

menentukan klasifikasi hasil dari tes kebugaran jasmani secara keseluruhan. 

 

3.4.2.2.  Teknik Pengumpulan Data  

Metode  pengumpulan  data  dalam  sebuah  penelitian  mutlak diperlukan untuk  

memperoleh  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan.  Data  yang  diperoleh  akan 

menunjang  terhadap  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan.  Semakin  akurat  

data  yang diperoleh,  maka  akan  dapat  menghasilkan  penlitian  yang  baik  

pula.  Sebaliknya  jika data yang diperoleh tidak akurat, maka hasil penelitian juga 

kurang baik.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :  

a. Metode Angket (kuesioner) 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia 

memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. 

Metode angket ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar minat belajar 

dalam pembelajarn penjaskes. 

b. Observasi 

observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik 

dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap 

kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu 

terjadi. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan daftar nama dan 

jumlah siswa yang menjadi anggota sampel dalam penelitian. 

 

d. Tes Kebugaran Jasmani 

Tes kebugaran jasmani digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

tingkat kebugaran jasmani siswa. Tes kebugaran jasmani yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) untuk 

kelompok umur 13-15 tahun. 

 

3.5. Metode analisis data 

  

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

Untuk memperoleh kesahihan dari tiap butir soal, uji validitas instrumen yang 

digunakan adalah uji validitas internal butir dengan mengkorelasikan antara skor 

tiap butir  soal  yang  didapat  dengan  skor  total  responden.  Sedangkan  untuk  

uji  coba reabilitas  instrumen,  peneliti  menggunakan  teknik  belah  dua  dengan  

rumus  korelasi Product Moment .  

 

3.5.1. Pengujian Validitas Instrumen  

Uji validitas instrumen berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep 

yang  diukur  sehingga  benar-benar  mengukur  apa  yang hendak  diukur.  

Arikunto (2006:160) mengemukakan: “Validitas adalah pengukuran yang 

menunjukan tungkat kevalidatasan dan kesahihan suatu instrumen”.  
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Langkah-langkah dalam mengolah data untuk menentukan validitas instrumen 

tersebut adalah :   

a. Memberikan skor pada setiap butir pernyataan  

b. Menjumlahkan  seluruh  skor  yang  merupakan  skor  tiap responden  uji  coba 

angket.  

c. Mencari rata-rata dari komponen pernyataan dengan rumus sebagai berikut : 

 

keterangan : 

  : Nilai Rata-Rata 

  : Jumlah Skor 

  : Banyaknya Responden 

 

 

 

d. Mengkorelasikan  antara  skor  butir  soal  kelompok  dua  (variabel  X  dan  

variabel Y)  dengan  menggunakan  teknik  korelasi product  moment.     

 

Keterangan : 

  = Koefesien Korelasi 

  = Jumlah skor x 

  = Jumlah skor y 

  = Jumlah perkalian skor x dan y 

  = Jumlah skor x yang dikuadratkan 

  = Jumlah skor y yang dikuadratkan 
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  = Jumlah responden 

 

Sugiyono, (2013:255) 

 

e. Membandingkan  nilai    dengan  nilai  dalam  taraf  nyata  

0,05  atau dengan tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kesahihan (dk = n-2).  

Kaidah keputusan : 

Jika    > berarti valid, sebaliknya 

          < berarti tidak valid 

Berdasarkan hasil uji validitas angket penelitian pada lampiran menunjukan 

bahwa keseluruhan angket minat belajar yang terdiri dari 37 item soal dan 

aktifitas pagi hari yang terdiri dari 10 item soal berada pada kategori valid, karena 

memiliki harga rxy r tabel .  

 

 

3.5.2. Pengujian Reliabilitas instrumen  

 

Reliabilitas  menunjukan  pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah baik Arikunto, (2006 ). 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat  dipercaya  untuk  digunakan  sebagai  alat  pengumpulan  data  karena  

instrumen tersebut baik. Instrumen akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

juga.  Berikut  langkah-langkah  pengolahan  data  untuk  menentukan  realibilitas 

angket tersebut adalah:  



31 

a. Membagi  butir  pernyataan  valid  menjadi  dua  bagian  pernyataan  yang 

bernomor ganjil dan bernomor genap.  

b. Skor dari butir pernyataan  yang  ganjil dikelompokan menjadi variabel X dan 

skor dari butir pernyataan yang bernoomor genap menjadi variabel Y.  

c. Mengkorelasikan  antara  skor  butir-butir  pernyataan valid  yang  bernomor 

ganjil  dengan  butir-butir  pernyataan  yang  bernomor  genap  dengan 

menggunakan   rumus korelasi Person Product Moment.  

 

Keterangan : 

  = Koefesien Korelasi 

  = Jumlah skor x 

  = Jumlah skor y 

  = Jumlah perkalian skor x dan y 

  = Jumlah skor x yang dikuadratkan 

  = Jumlah skor y yang dikuadratkan 

  = Jumlah responden 

 

d. Mencari reliabilitas seluruh butir dengan menggunakan rumus Spearman 

Brown, dengan rumus sebagai berikut : 

 

=  

Keterangan : 

  = Koefesien yang dicari 

  = Dua kali koefesien korelasi 

 = Satu tambah koefesien korelasi 

Sugiyono, (2013:255) 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket penelitian pada lampiran diperoleh 

keputusan bahwa keseluruhan item valid dan reliabel, sehingga ke 37 butir soal 

minat belajar dan 10 soal aktifitas pagi hari dapat digunakan untuk pengambilam 

data penelitian.  

 

3.5.3. Prosedur Pengolahan Data  

 

Setelah  melakukan  uji  coba,  penulis  melaksanakan  pengumpulan  data  dan 

selanjutnya melakukan pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif presentase. 

 

3.5.3.1. Analisis Korelasi Ganda 

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel 

minat belajar (X1) dan aktifitas belajar (X2) terhadap kebugaran jasmani siswa 

(Y). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Rx1x2  = Nilai korelasi ganda 

rx1y  = Nilai korelasi antara x1 dengan y 

rx2y  = Nilai korelasi antara x2 dengan y 

rx1x2  = Nilai korelasi antara x1 dengan x2 

 

Sugiyono, (2013:255) 
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3.5.3.2 Analisis Deskriptif  Persentase  

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel pada penelitian, yang 

terdiri dari tingkat kesegaran jasmani, minat belajar, dan aktivitas pagi hari. 

Adapun rumusnya adalah : 

 

Keterangan :  

% = Nilai persentase / hasil  

n  =  Jumlah frekuensi tiap kategori  

N =  Jumlah seluruh responden 

 

Sukardi, (2013:157) 

 


