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III.METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan

analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

Menurut Kartini Kartono metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-

metode dipergunakan dalam proses penelitian. Sedangkan menurut Winarno

Surachman metodologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang jalan atau

cara mendapatkan sesuatu (dalam hal ini data) dengan menggunakan tekhnik serta

alat-alat yang sistematis dalam rangka mendapatkan suatu hasil yang diinginkan.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah

metode korelasi . Dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto (2002) penelitian korelasi

bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, seberapa

erat hubungan, serta berarti atau tidak hubungan itu. Sedangkan Sukardi (2003)

penelitian korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk menentukan ada

tidaknya hubungan dan seberapa jauh hubungan antara dua variabel atau lebih.

Menurut Riduwan (2005 : 49) penelitian korelasi adalah penelitian yang bertujuan

untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan dan seberapa jauh hubungan

antara dua variabel atau lebih.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian

korelasi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan dalam penelitian ini

akan dicari hubungan dari kebugaran jasmani dan prestasi akademik dengan

hasil belajar pendidikan jasmani pada siswa SMK Bhakti Utama.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 130) Populasi adalah keseluruhan dari

subjek penelitian. Populasi penelitian ini adalah : siswa kelas XII di SMK

Bhakti Utama Bandar Lampung sejumlah 150 orang.

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 131) 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 %. Maka pengambilan sampel dalam

penelitian ini adalah 20 % dari populasi dengan teknik pengambilan sampel

adalah random sampling yaitu 30 siswa, masing-masing kelas diambil 6

siswa secara acak. Jadi sampel penelitian ini adalah sebanyak 30 orang.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah gejala bervariasi, gejala adalah objek penelitian, jadi

variabel adalah objek bervariasi (Suharsimi Arikunto, 2002 : 99). Dalam

penelitian ini menggunakan  variabel bebas dan variabel terikat, yaitu :
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1. Variabel bebas ialah kebugaran jasmani disimbolkan dengan X1 dan

Prestasi akademik  X2.

2. Variabel terikat ialah hasil belajar pendidikan jasmani disimbolkan dengan

Y.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menurut Husaini Usman (2008:7) ialah petunjuk tentang

bagaimana suatu variabel diukur. Untuk menyamakan persepsi mengenai

variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hubungan

Menurut KBBI (2005 : 358), hubungan adalah keadaan berhubungan atau

sangkut paut. Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 251) bahwa penelitian

korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila

ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.

Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya

hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk

hubungan positif dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan

dalam besarnya koefisien korelasi. (Sugiyono, 2008: 224)

2. Kebugaran Jasmani

Menurut Sudoso Sumodisarjono (1989), kebugaran jasmani adalah

kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan

mudah tanpa merasakan lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai

sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk

keperluan-keperluan mendadak. Sedangkan menurut dalam Nurhasan
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(2001: 132), kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan

pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi

dalam penelitian ini diharapkan bila seseorang memiliki kebugaran

jasmani yang tinggi maka ia dapat melakukan kegiatan lebih sempurna

sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya.

3. Prestasi Akademik

Menurut Sobur (2006) bahwa prestasi akademik merupakan perubahan

dalam hal kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat

bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses

pertumbuhan tetapi adanya situasi belajar. Sedangkan Setiawan (2006)

menjelaskan prestasi akademik adalah istilah untuk menunjukkan suatu

pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan karena suatu usaha

belajar telah dilakukan oleh seseorang secara optimal.

4. Hasil Belajar

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 3) hasil belajar merupakan hasil

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru,

tindak mengajar diakhiri dengan evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa,

hasil belajar merupakan berakhirnya pengalaman dan puncak proses

belajar.



31

5. Pendidikan Jasmani

Dalam Kurikulum Penjas (2004) dijelaskan bahwa Pendidikan Jasmani

adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain

untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan

motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif,

dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, baik

jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Pengalaman yang

disajikan akan membantu siswa untuk memahami mengapa manusia

bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien,

dan efektif.

6. Hasil belajar Pendidikan Jasmani

Hasil belajar Pendidikan Jasmani adalah adanya perubahan atau

peningkatan keterampilan yang menyangkut kognitif, afektif dan

terutama psikomotor setelah anak melakukan aktivitas jasmani, sehingga

pada akhirnya tercapailah kebugaran jasmani yang menunjang

pelaksanaan aktivitasnya sehari-hari.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data

(Suharsimi Arikunto 192 : 188).  Penelitian ini menggunakan instrumen

penelitian, yaitu kebugaran jasmani dan  prestasi akademik dan hasil belajar

pendidikan jasmani siswa yang diperoleh dari nilai akademik Penjaskes
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semester I tahun pelajaran 2010/2011. Kemudian kebugaran jasmani diukur

dengan tes TKJI yang terdiri dari beberapa rangkaian tes seperti: a) lari 60

meter, b) gantung angkat tubuh untuk putra dan gantung siku tekuk untuk putri,

c) baring duduk 60 detik, d) loncat tegak, dan 5) lari 1200 meter untuk putra

dan lari 1000 meter untuk putri.

1. Lari Cepat Untuk Putra dan Putri 60 Meter.

Tujuan : mengukur kecepatan lari seseorang

Alat/fasilitas : a) lintasan lurus, rata dan tidak licin; 2) peluit, 3) stop

wacth, 4) bendera start dan tiang pancang, dan 5) Formulir

pencatatan hasil tes dan alat tulis

Pelaksanaan : Testee berdiri di belakang garis start dengan sikap start

berdiri, pada waktu diberi aba-aba “ya”, testee lari ke

depan secepat mungkin untuk menempuh jarak 60 meter.

Pada saat testee sampai finish, stopwatch dihentikan.

Skor : Skor hasil tes yaitu waktu yang dicapai untuk menempuh

jarak 60 meter. Waktu dicatat sampai persepuluh detik.

Gambar 2. Tes Lari 60 Meter.



33

2. Gantung angkat tubuh untuk putra 60 detik dan gantung tekuk siku
untuk putri maksimal 60 detik.

Tujuan : mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan bahu

Alat/fasilitas :a) lantai yang rata dan bersih, b) palang tunggal, yang

tinggi rendahnya dapat diatur sehingga testee dapat

bergantung, c) stop watch dan d) formulir pencatatan

hasil tes dan alat tulis

Pelaksanaan :Untuk putra : Testee bergantung pada palang tunggal,

sehingga kepala, badan dan tungkai lurus. Kemudian

testee mengangkat tubuhnya, dengan membengkokkan

kedua lengan, sehingga dagu menyentuh atau melewati

palang tunggal, kemudian kembali kesikap semula.

Lakukan gerakan tersebut sebanyak mungkin, tanpa

istirahat selama 60 detik untuk putra.

Gambar 3. Tes Gantung Angkat Tubuh.

Untuk putri :  Testee berdiri di bawah palang tunggal, kedua tangan

berpegangan pada palang tunggal selebar bahu, sehingga kepala, badan

dan tungkai lurus. Pegangan telapak tangan menghadap ke arah kepala.
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Dengan bantuan tolakan kedua kaki, test melompat ke atas sampai

mencapai sikap bergantung siku tekuk, dagu berada di atas palang. Sikap

tersebut dipertahankan selama mungkin, maksimal 60 detik.

Gambar 4. Tes Angkat Siku Tekuk.

3. Baring duduk untuk putra dan putri 60 detik

Tujuan : untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut

Alat/fasilitas : a) lantai/lapangan rumput yang bersih, b) stop wacth,

c) Formulir pencatatan hasil tes

Pelaksanaan :Testee berbaring terlentang di atas lantai/rumput. Kedua

lutut ditekuk (90º). Kedua tangan dilipat dan diletakkan di

belakang kepala, demgam jari tangan saling berkaitan dan

kedua tangan menyentuh lantai. Salah seorang teman

testee membantu memegang dan menekan kedua

pergelangan kaki, agar jkaki testee tidak terangkat. Pada

aba-aba “ya”, testee bergerak mengambil sikap duduk,

sehingga kedua sikunya menyentuh paha, kemudian
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kembali kesikap semula. Lakukan gerakan itu berulang-

ulang cepat tanpa istirahat dalam waktu 60 detik.

Skor :Jumlah baring duduk yang dilakukan dengan benar selama

60 detik. Setiap gerakan baring duduk yang tidak benar

diberi angka 0 (nol).

Gambar 5. Tes Baring Duduk.

4. Loncat Tegak

Tujuan : untuk mengukur daya ledak (power) otot tungkai

Alat/fasilitas : a) dinding yang rata dan lantai yang rata dan cukup luas,

b) papan berwarna gelap berukuran 30 X 150 cm beskala

satuan ukuran sentimeter, yang digantung pada dinding

dengan ketinggian jarak antara lantai dengan angka 0

(nol) pada papan yang berskala ukuran 150 cm, c)Serbuk

kapur dan alat penghapus dan d) formulir pencatatan

hasil tes dan alat tulis.

Pelaksanaan : Testee berdiri tegak dekat didinding, bertumpu pada

kedua kaki, dan papan dinding berada di samping tangan

kiri atau kanannya. Kemudian, tangan yang berada dekat

dinding diangkat lurus ke atas telapak tangan,
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ditempelkan pada papan berskala. Kedua tangan lurus di

samping telinga. Kemudian, meloncat setinggi mungkin

sambil menepuk papan beskala dengan tangan yang

terdekat dengan dinding., sehingga meninggalkan bekas

raihan pada paapn berskala. Testee diberi kesempatan

melakukan sebanyak tiga kali loncatan.

Skor : Ambil tinggi raihan yang tetinggi dari ketiga loncatan

tersebut kemudian hasil loncat tegak tsb dengan cara hasil

tertinggi dikurangi tinggi raihan tanpa loncatan.

Gambar 6. Tes Loncat Tegak.

5. Lari jarak sedang untuk putra 1200 meter dan putri 1000 meter.

Tujuan : untuk mengukur daya tahan kardiorespiratori

Alat/fasilitas : a) lapangan yang rata atau lintasan yang telah diketahui

panjangnya sehingga mudah untuk menentukan jarak 800

atau 1000 meter, b) bendera start dan tiang pancang, c)

pluit, d) stop wacth, e) nomor dada, f) formulir pencatatan

hasil ter dan alat tulis, dan g) tanda/ garis untuk start dan

finish.
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Pelaksanaan :Testee berdiri di belakang garis start. Pada aba-aba “ya”,

testee lari menuju garis finish, dengan menempuh jarak

1200 meter untuk putra dan 1000 meter untuk putri. Bila

ada yang mencuri start, maka testee tersebut dapat

mengulangi tes tersebut.

Skor : Hasil yang dicatat sebagai skor kemampuan lari jarak

sedang adalah waktu tempuh jarak 1200 meter untuk putra,

dan 1000 meter untuk putri. Hasil yang dicatat sampai

sepersepuluh detik.

Gambar 7 : Tes Lari Jarak Sedang.

F. Teknik Analisis Data

1. Setelah data dikumpulkan diperoleh hasil tes kebugaran jasmani, dan

prestasi belajar Pendidikan jasmani semeseter II tahun pelajaran

2010/2011 dilakukan uji korelasi ganda.
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G. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat

digunakan korelasi product moment dan korelasi ganda. Menurut Sudjana

(2005: 369) Koefisien korelasi antara variabel X dengan Y, dapat dicari

dengan menggunakan rumus korelasi Carl Pearson :
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Keterangan :

Xir = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

X      = Skor variabel X

Y      = Skor variabel Y

∑X   = Jumlah skor variabel X

∑Y   = Jumlah skor variabel Y

∑X2= Jumlah kuadrat skor variabel X

∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

Dalam Sugiyono (2008: 226) kuatnya hubungan antar variabel

dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar =

1 dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil

adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai

koefisien korelasi = 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. Jika

didapat r = -1 maka terdapat korelasi negatif sempurna, artinya setiap
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peningkatan pada variabel tertentu maka terjadi penurunan pada variabel

lainnya. Sebaliknya jika didapat r = 1, maka diperoleh korelasi positif

sempurna. Artinya ada hubungan yang positif antara variabel, dan kuat

atau tidaknya hubungan ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien

korelasi. Dan koefisien korelasi adalah 0 maka tidak terdapat hubungan.

Menurut Sugiyono (2008: 231) untuk dapat memberikan penafsiran

terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil,

maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel 1

sebagai berikut :

Tabel 1. Interpretasi  koefisien korelasi nilai r.

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan

0,80 - 1,00
0,60 - 0,79
0,40 - 0,59
0,20 - 0,39
0,00 - 0,19

Sangat kuat
Kuat
Cukup kuat
Rendah
Sangat rendah

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan signifikan

atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan r tabel Product Moment,

dengan taraf kesalahan 5 % (taraf kepercayaan 95 %). Kaidah pengujian

signifikan : Jika  r hitung ≥  r tabel , maka tolak Ho artinya ada hubungan

yang signifikan dan jika r hitung <  r tabel, maka terima Ho artinya tidak

ada hubungan yang signifikan.

Sedangkan untuk mencari hubungan kedua variabel bebas dengan

variable terikat dengan menggunakan rumus Korelasi Ganda ( )
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Keterangan :

: Koefisien korelasi ganda antar variabel dan secara

bersama-sama dengan variabel Y

: Koefisien korelasi terhadap Y

: Koefisien korelasi terhadap Y

: Koefisien korelasi terhadap


