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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Proses suatu penelitian hendaknya dapat ditentukan suatu metode 

penelitian yang akan digunakan, hal ini berdasarkan pada suatu pemahaman 

bahwa metode penelitian dapat dijadikan suatu cara atau langkah untuk 

memperoleh suatu data, menganalisis data, sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkan hasil dari sasaran serta tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan pada sebuah penelitian yang dilakukan maka 

penting sekali bagi peneliti untuk memilih metode penelitian yang tepat sebagai 

metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian. Pada proses sebuah 

penelitian penggunaan metode penelitian sangat tergantung kepada permasalahan 

yang akan dibahas, hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan suatu metode 

penelitian dapat dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, serta relevansinya metode 

penelitian tersebut dengan permasalahan pada sebuah penelitian yang dilakukan. 

Metode penelitian dikatakan efektif dalam hal ini dapat diartikan bahwa 

selama pelaksanaan penelitian dapat terlihat adanya suatu perubahan positif ke 

arah tujuan yang diharapkan. Sedangkan apabila dalam pelaksanaan penelitian 

penggunaan waktu, fasilitas, biaya, dan tenaga dapat terlaksana dengan sehemat 

mungkin akan tetapi tujuan dari penelitian tetap tercapai, maka metode tersebut 

dapat dikatakan efesien dalam sebuah penelitian. Selanjutnya penelitian dapat 

dikatakan relevan apabila penelitian tersebut berjalan dengan lancar serta dapat 

menghasilkan sesuai dengan tujuan penelitian serta adanya kesesuaian antara 
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waktu penggunaan hasil pengolahan dengan tujuan yang akan dicapai pada suatu 

penelitian tidak terjadi penyimpangan. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan secara umum 

yaitu profil tingkat kebugaran jasmani atlet futsal SMAN 16 Bandung. Dengan 

penggunaan metode deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan suatu 

gambaran yang menunjukan pemecahan terhadap suatu permasalahan dalam hal 

ini terdapat sebuah gambaran atau proses pemecahan masalah-masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan 

pengertian metode deskriptif itu sendiri yang dijelaskan oleh Sudjana (1989:64), 

“Penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada 

masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan”.  

Lebih lanjut diungkapkan Sukardi (2003:162), “Penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek 

yang diteliti sesuai dengan apa adanya”. Dari pemaparan di atas dapat diambil 

kesimpulan penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu 

kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010 :117).  

Populasi dari penelitian ini adalah atlet Futsal SMAN 16 Bandung. 
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2. Sampel 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik total sampling, dengan 

mengambil semua populasi untuk dijadikan sumber data. Dalam teknik ini penulis 

menggunakan pengetahuannya dalam melakukan pertimbangan memilih sampel. 

Menurut Arikunto (2006:131) : “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

teliti”. Sedangkan dalam menentukan jumlah sampel penelitian, penulis 

berpedoman pada pendapat Arikunto (2006:134), yaitu :  

“Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Hal ini selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih” 

Sampel atlet yang diambil untuk penelitian ini adalah atlet putera dari 

ekstrakulikuler Futsal SMAN 16 Bandung. Dari data yang diperoleh dari pembina  

ekstrakulikuler Futsal SMAN 16 Bandung jumlah atlet Futsal SMAN 16 Bandung 

yang masih aktif adalah 20 orang putera. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 96) adalah obyek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dan variabel 

sebagai obyek penelitian, maka ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel 

akibat. Variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel penyebab, variabel 

bebas atau independent, sedangkan variabel akibat disebut variabel tidak bebas 

atau variabel tergantung, variabel terikat atau dependent. Dalam penelitian ini 

hanya ada satu variabel ialah kesegaran jasmani. 

 

 



32 

 
Chandra Gustiana, 2012 
Profil Tingkat Kebugaran Jasmani Atlet Futsal SMA Negeri 16 Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

D. Alur Penelitian 

Adapun alur-alur penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Alur-alur Penelitian 

E. Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survey tes, dan dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Mengajukan proposal kepada dosen pembimbing. 

b. Mengajukan surat ijin penelitian. 

c.  Menentukan populasi dan sampel. 

d.  Mengadakan tes kesegaran jasmani indonesia kepada sampel 

             Tes dilakukan pada   

             Hari dan Tanggal :  Jumat, Sabtu, dan Minggu (14, 15 dan, 16 Sept 

2012) 

Sampel 

Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Pengolahan dan Analisis Data 

Kesimpulan 

Populasi 
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             Tempat              :  SABUGA (Sasana Budaya Ganesha) 

             Waktu                    :  15.00 s/d Selesai Wib. 

F. Instrumen Penelitian 

Untuk menghasilkan data dalam penelitian ini, dapat digunakan alat 

pengumpul data atau yang disebut instrument penelitian. Data tersebut didapat 

dari hasil pengukuran dan pengetesan melalui alat pengumpulan data. Berkaitan 

penelitian ini tes yang digunakan adalah tes kebugaran jasmani indonesia untuk 

anak usia SMA. 

G. Teknik Pengambilan Data 

 Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian diperlukan alat yang 

disebut instrument. Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian terutama berkaitan dengan proses bpengumpulan data. Nurhasan (2000 

: 1) menjelaskan mengenai tes dan pengukuran yaitu : “Suatu alat yang digunakan 

dalam memperoleh data dari suatu objek yang akan diukur, sedangkan 

pengukuran merupakan suatu proses untuk memperoleh data. “ 

 Penelitian ini memerlukan suatu alat pengumpul data yang betul-betul 

dirancang, disusun dengan baik agar penelitian ini berhasil. Data tersebut 

diperoleh melalui suatu tes dan pengukuran. Instrumen penelitian yang digunakan 

oleh peneliti adalah Tes Kesegaran Jasmani Indonesia. Untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini  penulis menggunakan Tes  Kesegaran Jasmani Indonesia 

(TKJI) untuk umur 16-19 Tahun yang dirancang dalam modul Tes dan 

Pengukuran Olahraga oleh Nurhasan Dan D.H Cholil (2007:123) yang terdiri dari 
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5 (lima) item tes dengan tingkat validitas sebesar = 0,92 dan Reliabilitas = 0,72. 

Adapun tata cara pelaksanaan tes kebugaran jasmani adalah sebagai berikut : 

1. Lari Cepat 60 Meter  

 

Gambar 3.2 

Pelaksanaan Lari 

Tujuan  : Untuk mengukur kecepatan lari 

Alat/Fasilitas : 

 Lintasan lurus, rata dan tidak licin, jarak antara garis start dan finish 60 meter 

 Peluit 

 Stop watch 

 Bendera start dan tiang pancang 

Pelaksanaan : Subyek berdiri di belakang garis start dengan sikap berdiri, aba-

aba “ya” subyek lari ke depan secepat mungkin menempuh jarak 60 meter. Pada 

saat subyek menyentuh/ melewati garis finish stop watch dihentikan. 
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2. Tes Angkat Tubuh (pull up) 60 Detik 

 

                                                Gambar 3.3 

                                       Permulaan angkat tubuh 

 

 
Gambar 3.4 

Gerakan angkat tubuh 

Tujuan  : Mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan otot   

bahu. 
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 Alat/Fasilitas :  

 Lantai yang rata dan bersih 

 Palang tunggal, yang tinggi rendahnya dapat diatur sehingga 

subyek dapat bergantung 

 Stop watch 

 Formulir pencatat hasil 

Pelaksanaan : Subyek bergantung pada palang tunggal, sehingga kepala, 

badan dan tungkai lurus. Kedua lengan dibuka selebar bahu dan keduanya 

lurus. Kemudian subyek mengangkat tubuhnya, dengan membengkokkan 

kedua lengan, sehingga dagu menyentuh atau melewati palang tunggal, 

kemudian kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan tersebut secara 

berulang-ulang, tanpa istirahat selama 60 detik. 

3. Tes Baring Duduk (sit up) 60 Detik 

 

                                                 Gambar 3.5 

                                   Pelaksanaan tes baring duduk 
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                                                   Gambar 3.6 

                                        Gerakan tes baring duduk 

 Tujuan  : Mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut 

 Alat/Fasilitas :  

 Lantai/lapangan rumput yang bersih  

 Stop watch 

 Formulir pencatat hasil 

 Alat tulis 

Pelaksanaan : Subyek berbaring di atas lantai atau rumput. Kedua lutut 

ditekuk  ± 90º. Kedua tangan dilipat dan diletakkan di belakang kepala 

dengan jari tangan saling berkaitan dan kedua lengan menyentuh lantai. 

Salah seorang teman subyek membantu memegang dan menekan kedua 

pergelangan kaki, agar kakisubyek tidak terangkat. Pada aba-aba “ya”, 

subyek bergerak mengambil sikap duduk, sehingga kedua sikunya 

menyentuh paha, kemudian kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan itu 

berulang-ulang cepat tanpa istirahat dalam waktu 60 detik. 
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4. Loncat Tegak (vertical jump) 

 

 

Gambar 3.7 

Permulaan Loncat Tegak 

 

 
Gambar 3.8 

Gerak awal loncat tegak 
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Gambar 3.9 

Gerak loncat tegak 

 Tujuan  : Mengukur daya ledak (tenaga eksplosif) otot tungkai 

 Alat/Fasilitas :  

 Dinding yang rata dan lantai yang rata dan cukup luas 

 Papan berwarna gelap berukuran 30 x 150 cm, berskala satuan 

ukuran sentimeter, yang digantung pada dinding, dengan 

ketinggian jarak antara lantai dengan angka 0 (nol) pada papan 

skala ukuran 150 cm 

 Serbuk kapur dan alat penghapus 

 Formulir pencatatan hasil tes dan alat tulis 

Pelaksanaan : Subyek berdiri tegak dekat dinding, kedua kaki, papan 

dinding berada di samping tangan kiri atau kanannya. Kemudian tangan 

yang berada dekat dinding diangkat lurus ke atas telapak tangan 

ditempelkan pada papan berskala, sehinggan meninggalkan bekas raihan 

jarinya. Kedua tangan lurus berada di samping badan kemudian subyek 
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mengambil sikap awalan dengan membengkokkan kedua lutut dan kedua 

tangan diayun ke belakang, kemudian subyek meloncat setinggi mungkin 

sambil menepuk papan berskala dengan tangan yang terdekat dengan 

dinding, sehingga meninggalkan bekas raihan pada papan berskala. Tanda 

ini menampilkan tinggi raihan loncatan subyek tersebut. Subyek diberi 

kesempatan melakukan sebanyak tiga kali loncatan.  

5. Lari 1200 Meter 

 

Gambar 3.10 

Pelaksanaan Tes Lari 1200m 

 
Gambar 3.11 

Posisi tester melewati garis finish 

 Tujuan  : Mengukur daya tahan (cardio respiratory endurance) 
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Alat/Fasilitas : 

 Lapangan yang rata atau lintasan yang telah diketahui panjangnya mudah 

untuk menentukan jarak 1200 meter 

 Bendera start dan tiang pancang 

 Peluit  

 Stop watch 

 Nomor dada 

 Formulir pencatatan hasil tes dan alat tulis 

 Tanda/garis untuk start dan finish 

Pelaksanaan : Subyek berdiri di belakang garis start. Pada aba-aba “siap” 

subyek mengambil sikap start berdiri untuk siap lari. Pada aba-aba “ya” subyek 

lari menuju garis finish, dengan menempuh jarak 1200 meter. Bila ada subyek 

yang mencuri start, maka subyek tersebut dapat mengulangi tes tersebut. Adapun 

kriteria penilaian tiap butir tes adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Tes Lari Cepat 60 Meter 

Putera Nilai 

Sd – 7.2” 5 

7.3” – 8.3” 4 

8.4” – 9.6” 3 

9.7” – 11.0” 2 

11.1” – dst  1 

 

 

 

 



42 

 
Chandra Gustiana, 2012 
Profil Tingkat Kebugaran Jasmani Atlet Futsal SMA Negeri 16 Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Tabel 3. 2 Tes Angkat Tubuh Selama 60 Detik 

Putera Nilai 

19 ke atas 5 

14 – 18 4 

9 – 13    3 

5 – 8  2 

0 – 4  1 

Tabel 3. 3 Tes Baring Duduk 60 Detik 

Putera Nilai 

41 ke atas 5 

30 – 40  4 

21 – 29  3 

10 – 20  2 

0 – 9  1 

Tabel 3. 4 Tes Loncat Tegak 

Putera Nilai 

73 ke atas 5 

60 – 72  4 

50 – 59  3 

39 – 49  2 

0 – 38  1 

Tabel 3. 5 Tes Lari 1200 Meter 

Putera Nilai 

Sd – 3’.14” 5 

3’.15” – 4’.25” 4 

4’.26” – 5’.12”  3 

5’.13” – 6’.33” 2 

6’.34” ke atas 1 

Untuk menetukan Tingkat Kebugaran Jasmani, langkah-langkahnya adalah 

sebagai  berikut,  

1. Jumlahkan kelima butir tes 

2. Cocokkan hasil penjumlahan nilai tersebut dengan norma tes kebugaran 

jasmani di bawah ini, yaitu : 
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Tabel 3. 6 Norma Tes Kebugaran Jasmani 

 

 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data dari tes terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data 

dan analisis data. Langkah-langkah pengolahan data tersebut ditempuh dengan 

prosedur sebagai berikut : 

1. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya data dimasukkan ke 

dalam microsof excel (entry data) sesuai dengan kelompok masing-masing 

tes tujuanya adalah agar data yang diperoleh bisa lebih mudah untuk diolah. 

2. Setelah entry data selanjutnya data ditabulasikan ke dalam tabel, sesuai 

dengan macam-macam tes yang dilakukan. Tujuannya supaya data lebih 

rapih sehingga mempermudah dalam menganalisis. 

3. Setelah tabulasi data tersebut dianalisis dan diklasifikasikan dalam Penilaian 

Acuan Patokan (PAP) dari buku Tes Kebugaran Jasmani Indonesia. 

4. Setelah di klasifikasikan data kemudian di presentasikan sesuai dengan 

masing-masing klasifikasi. 

5. Langkah terakhir setelah data di analisis dan di klasifikasikan melalui 

persentase adalah mendeskripsikan hasil pengolahan data. 

Jumlah Nilai Klasifikasi Nilai 

22 – 25 Baik Sekali 

18 – 21  Baik 

14 – 17    Sedang 

10 – 13  Kurang 

5 – 9  Kurang Sekali 

 


