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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penggunaan metode penelitian dalam penelitian harus tepat sasaran dan 

mengarah pada tujuan penelitian serta dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah agar metode penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan meskipun 

banyak metode yang dapat digunakan dalam penelitian. Permasalahannya bukan 

terletak pada baik buruknya metode melainkan pada ketepatan dalam penggunaan 

metode.  

Dalam proses penelitian penulis menggunakan metode deskriptif 

komparatif. Penentuan metode dalam peneletian ini karena penelitian ini memiliki 

tujuan untuk meneliti suatu fenomena kelompok tertentu yang memiliki perbedaan 

antara yang satu dengan yang lainnya yaitu, meneliti tentang tingkat disiplin 

dengan dua sampel yang berbeda yaitu siswa yang menjadi atlet karate dan siswa 

yang menjadi atlet sepakbola yang mengikuti pembelajaran penjas di SMPN 1 

Banjaran. Menurut Sukmadinata mengenai prosedur penelitian yang diteliti 

menyatakan bahwa : 

 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah 

maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, 

aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan 

fenomena yang satu dengan yang lainnya. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang mendeskripsikan dan menginterprestasikan sesuatu, 

misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 

proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang 

kecenderungan yang sedang terjadi.( http://ardhana12.wordpress.com) 

Sedangkan Komparatif yang dijelaskan Sugiyono (2008, hal. 57) yang 

menyatakan bahwa : ”Komparatif adalah penelitian yang membandingkan 

keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau 

pada waktu yang berbeda.” 

http://ardhana12.wordpress.com/
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Metode ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa sifat penelitian yang 

bersifat deskriptif yaitu menganalisa data dari kelompok sampel tertentu dan 

kemudian menarik kesimpulan dari sampel yang diteliti saja tanpa memberikan 

suatu perlakukan apapun. Menurut Furchan bahwa: 

 

1) Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya 

dengan cara menelaah secara teratur, ketat, mengutamakan obyektivitas dan 

dilakukan secara cermat 

2) Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan  

3) Tidak adanya uji hipotesis.”  

(http://ardhana12.wordpress.com) 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif komparatif yang 

dimaksud dalam penelitian ini ialah meneliti perbandingan satu variabel disiplin 

belajar dengan dua sampel yang berbeda yaitu sampel kelompok siswa yang 

menjadi atlet sepakbola dan siswa yang menjadi atlet karate. Dalam penelitian ini 

yang akan diteliti adalah perbandingan tingkat disiplin antara kedua sampel 

tersebut. Dalam hal ini kemudian penulis merumuskan judul penelitiannya adalah 

”Perbandingan Tingkat Disiplin antara Atlet Karate dan Atlet Sepakbola Pada 

Pembelajaran Penjas di SMPN 1 Banjaran Kabupaten Bandung”. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008, hal. 117) mengemukakan pendapatnya tentang 

definisi populasi sebagai berikut: ”Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakterisrik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Untuk mengetahui besar kecilnya sampel penelitian, menurut Sugiyono 

(2008, hal. 18) menjelaskan bahwa :  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah 

pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu 

dan sebagainya. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul representatif (mewakili).” 

 

http://ardhana12.wordpress.com/
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Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh atlet karate yang berjumlah 60 

orang dan atlet sepakbola yang berjumlah 65 orang di SMP Negeri 1 Banjaran 

Kabupaten Bandung tahun ajaran 2012/2013. Dengan alasan penulis menganggap 

karakteristik yang relatif homogen, artinya tingkat disiplin peserta didik terhadap 

mata pelajaran penjas relatif rendah dan status peserta didik yang masih dalam 

fase remaja yang memiliki tugas perkembangannya yang sama. 

Mengenai sampel, Sugiyono (2011, hal. 81) menjelaskan bahwa “Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Lebih lanjut Arikunto (2002, hal. 104) menjelaskan bahwa “Sampel adalah 

sebagian atau mewakili sebagian populasi yang diteliti”. Dalam penelitian ini 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2011, hal. 85) menjelaskan tentang pengertian purposive 

sampling adalah sebagai berikut: “Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu”. Pertimbangan yang dimaksudkan 

untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dilihat dari jumlah 

kehadiran atlet minimal 80% dari jumlah pertemuan maksimal pada saat latihan, 

memiliki keterampilan yang baik, memiliki tingkat disiplin yang baik pada saat 

latihan,  memiliki prestasi yang bagus dan pertimbangan lainnya tidak semua 

siswa menjadi atlet sepakbola dan atlet karate. Maka dari itu Tingkat Disiplin 

sebagai variabel  terikat, atlet karate dan atlet sepakbola sebagai variabel  bebas. 

Oleh karena karakteristik populasi tersebut dapat dikatakan penulis relatif 

homogen dari segi tugas perkembangan psikologi karena generalisasi keadaan, 

situasi dan faktor internal peserta didik hampir sama secara keseluruhan, penulis 

dapat memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Karakteristik 

psikologi peserta didik SMP yang berada dalam rentan usia 13-15 tahun (early 

adolescence) yaitu; 1). Perkembangan fisik psikologi. 2). Perkembangan kognitif 

psikologi. 3). Perkembangan emosi psikologi. 4). Perkembangan moral psikologi. 

5). Perkembangan sosial psikologi. 6). Perkembangan kepribadian psikologi. 

(http://belajarpsikologi.com) 

http://belajarpsikologi.com/
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Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karate di SMPN 1 Banjaran tahun 

pelajaran 2012/2013 berjumlah 60 orang siswa dan siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler sepakbola di SMPN 1 Banjaran tahun pelajaran 2012/2013 

berjumlah 65 orang siswa, dengan rincian sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Siswa yang Mengikuti Ekstrakurikuler Karate dan 

Ekstrakurikuler Sepakbola 
ATLET SMPN 1 BANJARAN KAB.BANDUNG 

JENIS 

EKSTRAKURIKULER 
KELAS VII KELAS VIII KELAS IX JUMLAH 

Ekstrakurikuler karate 20 30 10 60 

Ekstrakurikuler 

sepakbola 
23 27 15 65 

JUMLAH 125 

.  

 Untuk menentukan besarnya sampel, peneliti mengacu pada tabel yang 

dibuat oleh Isaac dan Michael, untuk tingkat kesalahan, 1%, 5% dan 10%. Rumus 

untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah 

sebagai berikut : 

 

 

(untuk jumlah sampel berdasarkan rumus diatas, dapat dilihat pada tabel 5.1 

beserta keterangannya dalam buku Sugiyono (2011, hal. 87)) 

 

Populasi atlet karate berjumlah 60 orang dan atlet sepakbola berjumlah 65, 

total populasi keseluruhan berjumlah 125 orang. Pada tabel tidak ada angka 

populasi 125, kemudian penulis pilih angka yang dibulatkan menjadi 120 . Jumlah 

sampel yang diambil dari populasi sebanyak 120 siswa dengan tingkat kesalahan 

S = 

λ
2
 . N . P . Q  

-----------------------------  

d
2
 (N-1) + λ

2
 . N . P . Q  

λ
2 

dengan dk = 1, taraf  kesalahan bisa 1%, 5%, 10%. 

P = Q = 0,5.  d = 0,05.  s = jumlah sampel 
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5%  adalah 89 atlet atau jika dibulatkan menjadi 90 orang atlet. Jadi jumlah siswa 

yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 45 orang siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler sepakbola dan 45 orang siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

karate. Pemilihan sampel berdasarkan kepada tingkat kehadiran siswa atau atlet 

pada saat latihan ekstrakurikuler dan pada saat pembelajaran Penjas minimal 80% 

dari jumlah kehadiran maksimal pada saat latihan, memiliki keterampilan yang 

baik, memiliki prestasi yang bagus. 

 

C. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu tingkat disiplin belajar 

siswa pada pembelajaran penjas dan dua sampel yaitu atlet sepakbola dan atlet 

karate. Sebagaimana dapat kita lihat dalam bagan 3.1 tentang desain penelitian di 

bawah ini. 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Desain Penelitian 

 

D. Langkah-langkah Penelitian 

Untuk memberikan gambaran mengenai langkah penelitian yang dilakukan 

maka diperlukan langkah penelitian sebagai rencana kerja. Dengan adanya 

gambaran langkah penelitian maka akan mempermudah kita untuk memulai 

langkah dari sebuah penelitian. Adapun mengenai langkah-langkah penelitian 

penulis dijelaskan sebagai berikut : 

 

Atlet karate 

Atlet 

sepakbola 

Angket tingkat 

disiplin 

Tingkat 

disiplin 
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1. Langkah pertama menentukan populasi yaitu diambil dari siswa SMPN 1 

Banjaran yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola dan ekstrakurikuler karate 

yang akan dijadikan populasi penelitian. 

2. Menghitung jumlah populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

atlet sepakbola yang berjumlah 65 orang dan atlet karate yang berjumlah 60 

orang. Keseluruhan jumlah populasi adalah 125 orang siswa. 

3. Kemudian menentukan total sampel sebanyak 125 orang yang dibulatkan 

menjadi 120 orang. Total sampel yang berjumlah 120 orang dengan tarap 

kesalahan 5% adalah 89, kemudian dibulatkan menjadi 90 orang, 45 orang atlet 

sepakbola dan 45 orang atlet karate. 

4. Kemudian melakukan tes pengukuran dengan menggunakan angket terhadap 

dua kelompok tersebut. 

5. Setelah didapat hasil pengukuran dengan menggunakan angket dari kedua 

kelompok, selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan menganalisis data. 

6. Pengolahan dan analisis data dengan menggunakan dengan bantuan komputer 

program microsoft office excel 2007. 

7. Langkah terakhir menentukan kesimpulan yang didasarkan dari hasil 

pengolahan dan analisis data tersebut. 
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Berikut adalah bagan langkah-langkah penelitian :  

   Populasi    

         

   Sampel    

            

             

Kelompok A   Kelompok B 

Atlet Karate SMPN 1 

Banjaran   

Atlet Sepakbola SMPN 1 

Banjaran 

               

         

   Tes Dengan    

   

Menggunakan 

Angket    

              

          

 Hasil Tes Kelompok A   Hasil Tes Kelompok B 

Atlet Karate SMPN 1 

Banjaran   

Atlet Sepakbola SMPN 1 

Banjaran 

               

         

   Pengolahan Data    

          

   Analisis Data    

         

   Kesimpulan    
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Bagan 3.2 

           Langkah-langkah penelitian 

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data penelitian yang akan menjadi 

penunjang terhadap masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sesuai 

dengan apa yang diharapkan maka diperlukan suatu alat ukur untuk memperoleh 

data penelitian.  Sebagaimana yang diungkapkan Sugiyono (2008, hal. 148), 

”Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya disebut instrumen 

penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian.” 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, kuesioner 

adalah teknik pengumpulan data yang berupa instrumen berisi sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh responden, sebagaimana penjelasan 

Sugiyono (2008, hal. 199) yang menyatakan: ”Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Isi pertanyaan 

dalam kuesioner merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 

variabel penelitian yang nantinya akan diperoleh sebuah data penelitian. 

Kuesioner memiliki keuntungan dan kelemahan sebagai alat pengumpul data 

dalam suatu penelitian. Keuntungan kuesioner adalah tidak memerlukan hadirnya 

peneliti, dapat dibagikan secara serentak kepada responden, dapat dijawab oleh 

responden menurut kecepatannya masing-masing menurut waktu senggang 

mereka, sehingga responden bebas jujur dalam memberikan jawaban. Sedangkan 

kelemahan kuesioner adalah responden sering tidak teliti dalam menjawab 

sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak terjawab. 

Dalam menyusun butir-butir pertanyaan penulis berpatokan kepada prinsip 

penyusunan butir-butir pertanyaan angket. Dalam merumuskan pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut : 
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1. Isi pertanyaan yang berbentuk pengukuran harus diteliti, skala 

pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel 

yang harus diteliti. 

2. Bahasa yang digunakan mudah. 

3. Pertanyaan dapat terbuka atau tertutup. 

4. Pertanyaan tidak mempunyai arti yang mendua. 

5. Tidak menanyakan yang sudah lupa. 

6. Pertanyaan tidak menggiring ke jawaban yang baik atau yang jelek saja. 

7. Pertanyaan tidak terlalu panjang. 

8. Urutan pertanyaan : dari yang umum ke spesifik, dari mudah ke sulit. 

9. Memenuhi prinsip pengukuran (valid dan reliabel). 

10. Penampilan fisik angket bagus.” 

(http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:_OzTg1HJPGcJ:pksm.m

ercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul) 

Jenis pertanyaan dalam angket yang digunakan oleh penulis adalah 

pertanyaan tertutup, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2008, hal. 201): 

”Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau 

mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap 

pertanyaan yang telah tersedia.” 

Langkah-langkah di dalam penyusunan instrumen penelitian didukung 

dengan teori-teori atau pendapat para ahli, dalam hal ini penyusunan kisi-kisi 

kuesioner mengacu kepada pendapat para ahli, diantaranya dijelaskan Syamsu 

Yusuf (1989:24) mengemukakan pengertian disiplin yaitu sebagai berikut :” 

 

a. Disiplin diartikan sebagai peraturan, order, patokan-patokan tentang 

perilaku, norma dan hukum. 

b. Disiplin merupakan ketaatan terhadap peraturan norma, atau patokan-

patokan (standars). 

c. Disiplin diartikan sebagai cara mendidik (melatih) individu agar berperilaku 

sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku dalam lingkungan atau 

yang diterima di masyarakat.”(http://slideshare.net/cvrhmat/bab-ii-didiplin) 

Menurut pendapat di atas, disiplin sebagai aturan-aturan yang harus 

dilakukan dan dilaksanakan. Disiplin akan terasa manfaatnya jika manusia 

mempunyai impian dan cita-cita yang diinginkan bisa tercapai. Disiplin secara 

sederhana melatih diri untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan tujuan yang 

http://slideshare.net/cvrhmat/bab-ii-didiplin
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ingin dicapai tanpa melanggar aturan-aturan yang berlaku di suatu tempat atau 

suatu lingkungan. 

Pengertian tentang Disiplin sebagai berikut: 

 

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 

dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi 

tanggung jawab. Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai 

ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati 

sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk 

hukuman ataupun instrumen hukuman dimana hal ini bisa dilakukan pada 

diri sendiri ataupun pada orang lain.”(http://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin) 

 

Dari pengertian di atas, seseorang yang memiliki disiplin akan selalu taat 

dan patuh terhadap suatu hal yang ia percayai yang kemudian akan membuatnya 

bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Disiplin seseorang tidak 

berpengaruh terhadap orang lain, jika seseorang melanggar suatu aturan maka 

hanya dia yang mendapatkan hukuman atau sanksi. Disiplin bisa menjadi sebuah 

indikasi bahwa sesorang memiliki minat, karena orang yang berminat akan 

menjadi taat dan memiliki tanggung jawab terhadap suatu hal yang ia minati. 

Menurut pemaparan di atas indikator disiplin yang akan diuraikan pada 

penyusunan angket  meliputi aspek: Ketepatan waktu, ketaatan dan tanggung 

jawab siswa dalam belajar 

Langkah-langkah penyusunan angket dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan spesifikasi data 

Melakukan spesifikasi data bermaksud untuk menjabarkan ruang lingkup 

masalah yang akan diukur secara terperinci, kemudian untuk dapat menyusun 

butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam angket, maka peneliti menyusun 

kisi-kisi. Kisi-kisi ini merupakan konsep-konsep pokok yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti, dari kisi-kisi kuisioner ini selanjutnya akan dibuat 

pertanyaan-pertanyaan yang akan  menjadi isi dari kuisioner penelitian. Kisi-kisi 

angket bisa dilihat dalam tabel 3.4. 

Tabel 3.2 

http://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin
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Kisi-kisi Angket Tingkat Disiplin sebelum uji coba 

Variabel Sub Variabel Indikator 

No. Soal 

(+) (-) 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

 

1. Ketepatan 

waktu 

 

 

Belajar 

Bertugas 

Latihan 

Masuk kelas 

Keluar Kelas 

21,39,38, 

 48 

 

33,5,43 

31 

 

2. Ketaatan 

 

 

Aturan 

Perintah 

Larangan 

Kesepakatan 

24,47,29, 

11,20,44, 

7,16,46,40 

 

22,15,30 

45,34,41 

27,3,42 

50 

 

3.Tanggung 

jawab 

Tugas 

Kewajiban 

Barang 

Alat 

26,14,23, 

12,37,36 

18,35,17 

,2,9 

8,28,1 

49,25,6 

4,19,10 

32,13 

2. Penyusunan butir-butir pertanyaan dan pernyataan angket 

Setelah kisi-kisi tersusun, selanjutnya butir instrumen dibuat dalam bentuk 

pertanyaan atau pernyataan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh angket yang 

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Penyusunan dalam bentuk angket 

ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian 

ini. Berkaitan dengan alternatif jawaban angket, penulis menggunakan skala 

Likert. Dalam skala Likert subyek tidak disuruh untuk memilih pernyataan-

pernyataan yang disetujuinya saja. 

Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan skala Likert untuk item  

alternatif jawaban. Setiap alternatif jawaban mempunyai nilai tersendiri sesuai 

dengan peringkat jawaban yang bersangkutan. Tentang kriteria pembuatan skor, 

selanjutnya setiap butir instrumen dibuat dalam bentuk pertanyaan, setiap 

pertanyaan yang dijawab oleh responden mendapat nilai sesuai dengan alternatif 

jawaban yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian tentang alternatif jawaban dalam angket, penulis 

menetapkan kategori penyekoran sebagai berikut: kategori untuk setiap butir 

pernyataan positif, yaitu Selalu = 4, Sering = 3, Kadang-kadang = 2, Tidak pernah 
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= 1. Sedangkan kategori untuk setiap butir pernyataan negatif yaitu Selalu = 1, 

Sering = 2, Kadang-kadang = 3, Tidak pernah = 4. Mengenai kategori pemberian 

bobot nilai atau penyekoran terhadap setiap alternatif jawaban yang bernilai 

positif maupun yang bernilai negatif dapat dilihat pada tabel 3.4. 

 

Tabel 3.3 

Bobot Nilai Untuk Tiap Pertanyaan 

Alternatif jawaban Bobot nilai soal (Positif) Bobot nilai soal (negatif) 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

 

F. Uji Coba Instrumen serta Penghitungan Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum angket disebarluaskan kepada anggota sampel yang sebenarnya 

terlebih dahulu penulis melakukan uji coba angket. Uji coba angket ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keterbacaan dan pemahaman responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam angket, karena setiap alat ukur 

yang baik memiliki ciri-ciri tertentu, sebagaimana yang diungkapkan Sugiyono  

(2008, hal. 193) sebagai berikut: 

 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, 

yaitu, kualitas instrument penelitian, dan kualitas pengumpulan data. 

Kualitas instrument penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas 

instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrument 

dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrument yang telah 

teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu menghasilkan data yang 

valid dan reliabel, apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat. 

 

Merujuk pada penjelasan di atas, bahwa uji coba angket dilakukan 

dilakukan kepada atlet sepakbola dan atlet karate SMP Negeri 2 Banjaran. Angket 

tersebut diuji cobakan kepada 45 atlet karate dan 45 atlet sepakbola untuk diukur 
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validitas serta reliabilitasnya. Menurut Sugiyono (2011, hal 267) menjelaskan 

bahwa: “Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur”. Sedangkan mengenai reliabilitas Sugiyono (2008, hal. 

268) menjelaskan bahwa : “Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan”. 

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas alat pengumpul data dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang akan diukur (Arikunto, 2002 : 145).  Pengujian validitas instrumen yang 

dilakukan dalam penelitian adalah seluruh item yang terdapat dalam angket yang 

mengungkap tingkat disiplin atlet. Langkah uji validitas instrumen tingkat disiplin 

atlet adalah dengan menghitung koefisien korelasi skor setiap butir item dengan 

rumus Product Moment Correlation, yaitu : 

  

       

 






2222

.

YYnXXn

YXXYn
rxy  

Keterangan : 

xyr   = Koefisien Korelasi antara variabel X dan variabel Y 

n  = Jumlah responden 

 XY  = Jumlah hasil kali skor X dan Y setiap responden 

 X  = Jumlah skor X  

Y   = Jumlah skor Y 

 2 X  = Kuadrat jumlah skor X 

 2Y  = Kuadrat jumlah skor Y 

 

Setelah menghitung nilai koefisien korelasi setiap item, selanjutnya 

dilakukan pada langkah membandingan besar nilai hitung rhitung terhadap nilai rtabel 

dengan kriteria kelayakan sebagai berikut:  
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Jika rhitung = rtabel berarti valid 

 Jika rhitung > rtabel berarti valid, dan 

Jika rhitung < rtabel berarti tidak valid 

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan program 

Microsoft Excel 2007 terhadap butir pernyataan angket tentang tingkat disiplin 

sebanyak 50 item pernyataan dengan jumlah sampel sebanyak 45 atlet karate dan 

45 atlet sepakbola. Setelah uji validitas terhadap angket tentang tingkat disiplin 

belajar dari 50 item pernyataan diperoleh item pernyataan yang valid sebanyak 40 

item dengan tarap  kepercayaan 95%, dan n = 45, nilai r =0,294 dan sebanyak 10 

item pernyataan yang tidak valid.  

Hasil uji validitas setiap item dalam instrumen tingkat disiplin atlet 

sepakbola dan atlet karate pada pembelajaran penjas di SMPN 2 Banjaran secara 

rinci tertera di bawah ini: 

 

         

 Tabel 3.4 

  Hasil Uji Validitas Atlet Sepakbola 

No r hitung r table Keterangan 
1 0.332 0,294 Valid 

2 -0,05 0,294 Tidak Valid 

3 0,387 0,294 Valid 

4 0,294 0,294 Valid 

5 0,192 0,294 Tidak Valid 

6 0,59 0,294 Valid 

7 0,3 0,294 Valid 

8 0,379 0,294 Valid 

9 0,55 0,294 Valid 

10 -0,06 0,294 Tidak Valid 

11 0,301 0,294 Valid 

12 0,57 0,294 Valid 

13 -0,01 0,294 Tidak Valid 

14 0,441 0,294 Valid 

15 0,301 0,294 Valid 

16 0,375 0,294 Valid 

17 0,298 0,294 Valid 

18 0,337 0,294 Valid 

19 0,265 0,294 Tidak Valid 

20 0,535 0,294 Valid 

21 0,461 0,294 Valid 

22 0,477 0,294 Valid 

23 0,353 0,294 Valid 

24 0,437 0,294 Valid 

25 0,369 0,294 Valid 
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26 0,581 0,294 Valid 

27 0,4 0,294 Valid 

28 0,474 0,294 Valid 

29 0,522 0,294 Valid 

30 0,294 0,294 Valid 

31 0,499 0,294 Valid 

32 0,232 0,294 Tidak Valid 

33 0,255 0,294 Tidak Valid 

34 0,575 0,294 Valid 

35 0,541 0,294 Valid 

36 0,521 0,294 Valid 

37 0,178 0,294 Tidak Valid 

38 0,476 0,294 Valid 

39 0,343 0,294 Valid 

40 0,003 0,294 Tidak Valid 

41 0,359 0,294 Valid 

42 0,202 0,294 Tidak Valid 

43 0,661 0,294 Valid 

44 0,297 0,294 Valid 

45 0,378 0,294 Valid 

46 0,446 0,294 Valid 

47 0,452 0,294 Valid 

48 0,344 0,294 Valid 

49 0,566 0,294 Valid 

50 0,571 0,294 Valid 

 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Atlet Karate 

No r hitung r table Keterangan 
1 0,377 0,294 Valid 

2 -0,094 0,294 Tidak Valid 

3 0,363 0,294 Valid 

4 0,364 0,294 Valid 

5 0,192 0,294 Tidak Valid 

6 0,51 0,294 Valid 

7 0,312 0,294 Valid 

8 0,394 0,294 Valid 

9 0,524 0,294 Valid 

10 -0,008 0,294 Tidak Valid 

11 0,354 0,294 Valid 

12 0,61 0,294 Valid 

13 0,038 0,294 Tidak Valid 

14 0,339 0,294 Valid 

15 0,425 0,294 Valid 

16 0,294 0,294 Valid 

17 0,346 0,294 Valid 

18 0,304 0,294 Valid 

19 0,13 0,294 Tidak Valid 

20 0,457 0,294 Valid 

21 0,405 0,294 Valid 

22 0,441 0,294 Valid 

23 0,349 0,294 Valid 

24 0,486 0,294 Valid 
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25 0,299 0,294 Valid 

26 0,537 0,294 Valid 

27 0,424 0,294 Valid 

28 0,547 0,294 Valid 

29 0,505 0,294 Valid 

30 0,523 0,294 Valid 

31 0,294 0,294 Valid 

32 0,039 0,294 Tidak Valid 

33 0,159 0,294 Tidak Valid 

34 0,474 0,294 Valid 

35 0,337 0,294 Valid 

36 0,392 0,294 Valid 

37 0,186 0,294 Tidak Valid 

38 0,492 0,294 Valid 

39 0,306 0,294 Valid 

40 0,037 0,294 Tidak Valid 

41 0,388 0,294 Valid 

42 0,125 0,294  Tidak Valid 

43 0,404 0,294 Valid 

44 0,5 0,294 Valid 

45 0,517 0,294 Valid 

46 0,33 0,294 Valid 

47 0,478 0,294 Valid 

48 0,424 0,294 Valid 

49 0,309 0,294 Valid 

50 0,588 0,294 Valid 

 

 

Table 3.6 

Hasil Uji Validitas Item 

Jenis 

instrument 

No item 

tidak valid 
No item valid 

 

Tingkat 

Disiplin 

2,5,10,13,19 

32,33,37,40 

42 

1,3,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,20,21, 

22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,38,39 

41,43,45,46,47,48,49,50 

  

Tabel 3.7 

Kisi-kisi Angket Tingkat Disiplin Setelah Uji Coba 

Variabel Sub Variabel Indikator 
No. Soal 

(+) (-) 

 

 

 

 

 

1.Ketepatan 

waktu 

 

 

Belajar 

Bertugas 

Latihan 

Masuk kelas 

Keluar Kelas 

21,39,38, 

 48 

 

43,31 

 



75 

 

 
Hamdan Firmansyah, 2014 
Perbandingan Tingkat Disiplin Antara Atlet Karate Dan Atlet Sepakbola Pada Pembelajaran Penjas 
Di Smp Negeri 1 Banjaran Kabupaten Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Disiplin 

 

2. Ketaatan 

 

 

Aturan 

Perintah 

Larangan 

Kesepakatan 

24,47,29, 

11,20,44, 

7,16,46, 

22,15,30 

45,34,41 

27,3,50 

 

3.Tanggung 

jawab 

Tugas 

Kewajiban 

Barang 

Alat 

26,14,23, 

12,36,18, 

35,17 

,9 

8,28,1 

49,25,6 

4, 

 

Kisi-kisi kuesioner dalam tabel 3.7 digunakan dalam penyusunan kuesioner 

untuk memperoleh data penelitian mengenai perbandingan tingkat disiplin atlet 

karate dan atlet sepakbola pada pembelajaran penjas di SMPN 1 Banjaran. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan pada uji coba angket yang sudah divalidasi. 

Reliabilitas instrumen merupakan derajat keajegan (konsistensi) skor yang 

diperoleh oleh subjek penelitian dengan instrumen yang sama dalam kondisi yang 

berbeda, Menurut Arikunto (2002, hal. 154). Uji reliabilitas instrumen ini 

menggunakan rumus dari Cronbach’s Alpha. Adapun langkah-langkah 

perhitungan sebagai berikut: 

1). Menghitung varian skor tiap-tiap item dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Si = 
∑Xi - 

(∑Xi) 

N 

N 

 

Keterangan : 

Si = varian skor tiap item 

n  = jumlah responden 

2). Kemudian menjumlahkan varian semua item pernyataan dalam instrumen, 

dengan cara : ∑Si = S1+S2+S3........S11 

Keterangan : 

S1, S2, S3.........S11 = varians item ke 1, 2, dan seterusnya. 

∑Si     =  jumlah varians semua item 
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Selanjutnya menghitung varian total dengan rumus : 

 

St = ∑Xt - 
(∑Xt) 

    N 

N 

        

    Keterangan : 

St  = varian total 

∑Xt = jumlah kuadrat X total 

n   = jumlah responden 

3).   Selanjutnya menghitung reliabilitas dengan rumus Cronbach’s Alpha  

r11 = ( 
K 

) ( 1 - 
∑Si² 

) 
k-1 St² 

 

Keterangan : 

r11  = nilai reliabilitas 

∑Si² = jumlah varian skor tiap-tiap item 

St²  = varian total 

k  = jumlah item 

Sebagai kriteria untuk mengetahui tingkat reliabilitas, digunakan klasifikasi 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.8 

Kriteria Keterandalan (Reliabilitas) Instrumen 

Kriteria Kategori 

0.91-1.00 Derajat keterandalan sangat tinggi 

0.71-0.90 Derajat keterandalan tinggi 

0.41-0.71 Derajat keterandalan sedang 

0.21-0.41 Derajat keterandalan rendah 

< 0.20 Derajat keterandalan sangat rendah 

                                Rakhmat dan Solehuddin (2006, hal. 74) 

 

Perhitungan uji reliabilitas pada variabel tingkat disiplin siswa dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha, dapat dilihat di bawah ini. 
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Diketahui : 

∑Si²sepakbola  =  20947,042 

Si²sepakbola = 822892  

                   k  = 40  

∑Si²karate  =  20689,474 

Si²karate = 805336  

                      k  = 40  

  

 

 

 

 

 

Hasil uji reliabilitas terhadap instrumen tingkat disiplin atlet menunjukan 

tingkat derajat keterandalan sangat tinggi dengan hasil perhitungan 0.9995 dan 

0.9942 sesuai dengan kriteria di atas yang menunjukan nilai 0.91-1.00 berada 

pada kategori sangat tinggi. Instrumen tingkat disiplin atlet sepakbola dan atlet 

karate di SMP Negeri 2 Banjaran mampu menghasilkan skor-skor secara 

konsisten.  

 

G. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Data penelitian berupa jawaban dari angket yang diberikan pada responden, 

jumlah angket yang diberikan kepada responden sejumlah 40 soal tentang tingkat 

disiplin atlet sepakbola dan karate di sekolah. Instrumen yang telah dinyatakan 

valid dan reliabel dapat digunakan sebagai alat pengumpul data, dalam penelitian 

ini alat pengumpul data diperbanyak untuk disebarkan kepada sample penelitian 

yang merupakan sumber data dalam penelitian ini. 

Penelitian perbandingan Tingkat Disiplin Atlet SMP Negeri 1 Banjaran 

dilaksanakan  tempat yang berbeda sesuai dengan sampelnya. Untuk sampel atlet 

karate dan atlet sepakbola dilaksanakan di kampus SMP Negeri 1 Banjaran 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah: 

rsepakbola = ( 
K 

) ( 1 - 
∑Si² 

) 
k-1 Si² 

            

rsepakbola = ( 
40 

) ( 1 - 
20947,042 

) 
40 – 1 822892 

            

rsepakbola =  0,9995    rkarate = 0,9942   
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a)  Penyampaian tujuan penelitian angket 

b)  Penyebaran angket 

c)  Penjelasan petunjuk pengisian angket 

d)  Pengumpulan angket 

e)  Penutup. 

H. Prosedur Pengolahan Data 

Penghitungan dan analisis data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

mengetahui makna dari data yang diperoleh dalam rangka memecahkan masalah 

penelitian. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyeleksi data setelah angket terkumpul dari para sampel sebagai sumber 

data, maka harus diseksi untuk memeriksa keabsahan pengisian angket.  

2. Memberikan nilai pada tiap-tiap butir pernyataan dalam angket dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Kategori untuk setiap butir pernyataan positif, yaitu Selalu = 4, Sering = 3, 

Kadang-kadang = 2, Tidak pernah = 1. Sedangkan kategori untuk setiap butir 

pernyataan negatif yaitu Selalu = 1, Sering = 2, Kadang-kadang = 3, Tidak 

pernah = 4. 

3. Mengelompokkan setiap butir pernyataan. 

4. Menjumlahkan nilai seluruh pernyataan untuk tiap butir pernyataan. 

5. Menganalisa data, yaitu untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya. 

Selanjutnya untuk memperoleh hasil pengolahan data sehingga dapat 

menggambarkan masalah yang diungkap yaitu mengenai Perbandingan Tingkat 

Disiplin Antara Atlet Karate dan Atlet Sepakbola Pada Pembelajaran Penjas di 

SMPN 1 Banjaran Kabupaten Bandung. Maka penulis menggunakan teknik 

perhitungan sebagai berikut untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan 

masalahnya yaitu seberapa besar tingkat disiplin atlet karate dan atlet sepakbola 

pada pembelajaran penjas di SMPN 1 Banjaran. 
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Menghitung persentase gambaran alternatif jawaban dari setiap sampel 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

P =
   

   
  x 100 

Keterangan : 

     P  : Persentase 

∑X1  : Jumlah skor aktual atau pengamatan 

∑X2  : Jumlah skor ideal atau pengharapan 

100% : Bilangan tetap 

Setelah data didapat kemudian menafsirkan dan disimpulkan guna 

mempermudah dalam penafsiran dari setiap indikator angket dan kesimpulan dari 

seluruh angket Perbandingan Tingkat Disiplin Antara Atlet Karate dan Atlet 

Sepakbola Pada Pembelajaran Penjas di SMPN 1 Banjaran Kabupaten Bandung. 

Dalam hal ini memilih parameter yang dikemukakan oleh Arikunto (1993, hal. 

46), dengan menafsirkan kriteria penilaian persentase sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Kriteria Frekuensi Persentase 

Rentang Nilai Kriteria 

0.90-1.00 Sangat Baik 

0.71-0.90 Baik 

0.41-0.71 Cukup Baik 

0.21-0.41 Kurang Baik 

<0,20 Tidak Baik 

Selanjutnya penulis menggunakan rumus independent sample t-test dengan 

menggunakan rumus separated varians untuk menjawab apakah ada perbedaan 

tingkat disiplin antara atlet karate dan atlet sepakbola pada pembelajaran penjas di 

SMPN 1 Banjaran. Adapun rumus separated varians yang telah dijelaskan oleh 

Nurhasan (1999:51), yaitu sebagai berikut: 

t = 

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX




 



80 

 

 
Hamdan Firmansyah, 2014 
Perbandingan Tingkat Disiplin Antara Atlet Karate Dan Atlet Sepakbola Pada Pembelajaran Penjas 
Di Smp Negeri 1 Banjaran Kabupaten Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Arti dari unsur-unsur tersebut di atas adalah: 

1X  = Nilai rata-rata variabel 1. (atlet karate). 

2X  = Nilai rata-rata variabel 2 (atlet sepakbola). 

n1     = Jumlah Sampel variabel 1 (atlet karate). 

 n2       = Jumlah sampel variabel 2 (atlet sepakbola). 

 S1    = Simpangan baku kelompok atlet karate. 

 S2   = Simpangan baku kelompok atlet sepakbola. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk penghitungannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Rumuskan hipotesisnya. 

b. Hitung nilai t dengan rumus tersebut. 

c. Tentukan dk-nya = (n1 + n2 -2). 

d. Tentukan tingkat kepercayaan yang akan diambil ( 0,01 atau 0,05) yang 

dalam penelitian ini diambil tarap kepercayaan  0,05. 

e. Bandingkan hasil t, antara thitung dengan ttabel pada tingkat kepercayaan 

yang diajukan dengan peluang t1-1/2. 

f. Tentukan hipotesis diterima atau ditolak. 

g. Pengolahan data dibantu dengan menggunakan Microsoft Ecxel 2007 

melalui analisis data. 

 


