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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi dan Subjek Penelitian 

1.   Lokasi penelitian 

Dalam melaksanakan proses penelitian ini penulis melakukannya di Sekolah 

Menengah Atas  Negeri 2 Kota Sukabumi yang berlokasi di jalan Karamat No. 93. 

Alasan utama penulis memilih untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Kota 

Sukabumi didasarkan atas penemuan masalah pada saat penulis melakukan observasi 

lapangan, yang melihat kurangnya bentuk kepemimpinan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penjas di sekolah tersebut. 

2.   Subjek penelitian  

a.   Populasi 

Populasi merupakan hal yang penting dari suatu penelitian. Sugiyono (2013, hlm. 

117) menjelaskan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Sukabumi yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola basket dan karate sebanyak 40 orang. 

Dengan catatan siswa tersebut telah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

minimal selama satu tahun dan berkelanjutan. 
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b.   Sampel 

Sugiyono (2013, hlm. 118) menjelaskan bahwa “sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatsan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. 

Mengingat banyaknya responden dalam penilitian ini pemilihan sampel di 

lakukan dangan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2013, hlm. 124). 

Alasan mengapa peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam penelitian 

ini, karena siswa yang akan menjadi sampel harus memiliki kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

1. Siswa yang menjadi sampel adalah siswa SMA Negeri 2 Kota Sukabumi yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola basket dan karate. 

2. Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola basket dan karate sudah 

mengikuti ekstrakurikuler lebih dari satu tahun dan berkelanjutan. 

3. Siswa yang menjadi sampel berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria di atas 

berjumlah 20 orang dari setiap cabang olahraga. Berikut ini jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga bola basket dan karate di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, digambarkan 

dalam tabel 3.1 dibawah ini. 
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Tabel 3.1 

Jumlah sampel Penelitian 

 

NO Bola Basket Karate JUMLAH 

1. 20 20 40 

 

B.  Desain Penelitian dan Langkah – langkah Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto tujuan penulis menggunakan 

jenis penelitian tersebut dikarnakan penulis hanya ingin mengetahui dampak 

ekstrakurikuler olahraga permainan dan olahraga beladiri terhadap bentuk 

kepemimpinan siswa dalam pembelajaran penjas. Tanpa memberikan perlakuan 

khusus dan penulis hanya melihat keadaan yang sudah ada di lapangan untuk 

mengambil keperluan data dalam penelitian ini.  

Ada dua variabel dalam proses penelitian ini yaitu variabel independen (variabel 

X)  adalah adalah siswa  yang  mengikuti  kegiatan  ekstrakurikuler olahraga Bola 

Basket dan Karate.  Sedangkan  variabel dependen yaitu (variabel Y) adalah bentuk 

kepemimpinan siswa.  

Kegiatan  ekstrakurikuler  telah  terjadi  sebelumnya,  sehingga  penulis  tidak 

memberikan perlakuan kepada variabel dependen. Penulis hanya mengukur dampak  

dari  variabel  dependen pada  variabel  independen,  yaitu bentuk kepemimpinan 

siswa. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dampak ekstrakulikuler 
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olahraga bola basket dan karate terhadap bentuk kepemimpinan siswa dalam 

pembelajaran penjas. Digambarkan dalam gambar 3.1 di bawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 3.1 

             Desain Penelitian 

Keterangan:  

X1: Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga bola basket 

X2: Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate 

Y : Bentuk Kepemimpinan Siswa 

 

C.  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 jelaskan sebagai 

berikut: 

X1 

X2 

Y1 
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1. Langkah pertama menentukan populasi yaitu diambil dari siswa SMA Negeri 2 

Kota Sukabumi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola basket dan karate. 

2. Kemudian dilakukan tes pengukuran dengan menggunakan angket terhadap dua 

kelompok tersebut. 

3. Setelah didapat hasil pengetesan dari kedua kelompok, langkah selanjutnya 

adalah lakukan pengolahan dan menganalisa data. 

4. Langkah terakhir menentukan kesimpulan yang didasarkan dari hasil pengolahan 

dan analisis data tersebut. 

 

Mengenai langkah-langkah penelitian diatas, peneliti mencoba menjelaskan 

dalam bentuk bagan seperti dapat dilihat pada bagan 3.2 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok A 

Siswa mengikuti 

ekstrakurikuler Bola 

Basket 

Kelompok B 

Siswa mengikuti 

ekstrakurikuler 

karate 

Test dengan menggunakan angket 

Kelompok A 

Siswa mengikuti 

ekstrakurikuler bola basket 

Populasi 

Sampel 

Kelompok A 

Siswa mengikuti 

ekstrakurikuler karate 
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Gambar 3.2 

 Langkah – Langkah Penelitian 

D.  Metode Penelitian  

Metode adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh untuk membantu dalam 

mengungkapkan suatu permasalahan. Sugiyono (2013, hlm. 3): “Metode penelitian 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan  kegunaan 

tertentu.”  Hal ini berarti metode penelitian mempunyai kedudukan yang penting 

dalam pelaksanaan pengumpulan data apalagi dalam hal pendidikan yang sangat 

penting bagi kelangsungan suatu bangsa 

Untuk menguji kebenaran suatu hipotesis diperlukan suatu metode penelitian. 

Metode yang digunakan tersebut harus sesuai dengan masalah penelitian dan tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dalam Bab I penulis telah mengemukakan 

bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Pengolahan Data 
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ekstrakurikuler olahraga permainan dan ekstrakurikuler beladiri terhadap bentuk 

kepemimpinan siswa dalam pembelajaran penjas di sekolah. 

Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian menggunakan metode penelitian ex 

post facto. Peneliti menggunakan metode ex post facto karena peneliti ingin 

melakukan pengamatan terhadap bentuk kepemimpinan siswa dalam pembelajaran 

penjas di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Tujuan penelitian ex post facto adalah 

melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan dan sebab akibat dari data 

– data setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Adapun 

Sukardi (dalam Maulana, 2013, hlm. 79) menjelaskan bahwa “penelitian ex post facto 

merupakan penelitian, dimana rangkaian variabel – variabel bebas telah terjadi, ketika 

peneliti mulai melakukan pengamatan terhadap variabel terikat”. Ciri utama dalam 

penelitian ex post facto dapat dijelaskan oleh Nasir (dalam Maulana, 2013, hlm. 79) 

sebagai berikut “Sifat penelitian ex post facto, yaitu tidak ada kontrol terhadap 

variabel. Variabel dilihat sebagaimana adanya”. Hal ini lebih lanjut diterangkan pula 

oleh Arikunto (dalam Maulana, 2013, hlm. 237) yaitu,”Pada penelitian ini, peneliti 

tidak memulai prosesnya dari awal, tetapi langsung mengambil hasil”. Sukardi 

(dalam Maulana, 2013, hlm. 79) mengemukakan hal yang sama bahwa “karena sesuai 

dengan arti ex post facto, yaitu „dari apa dikerjakan setelah kenyataan‟. Maka 

penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian”. Dalam menjabarkan 

metode tersebut maka peneliti membuat langkah penelitian sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari bentuk kepemimpinan siswa melalui 

angket yang disebarkan. 

2. Menyusun dan mengolah data. 

3. Menganalisis data.   
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E.  Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam 

penelitian ini, maka di bawah ini adalah penjelasan dari istilah – istilah tersebut: 

1. Menurut Sutisna (1989, hlm. 125) Kegiatan ekstrakurikuler memberikan banyak 

manfaat dalam pengembangan sikap selama berada di Lingkungan Sekolah 

keterlibatan remaja dalam kegiatan ekstrakurikuler memberikan manfaat waktu 

senggang yang efektif, belajar berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan 

tanggung jawab, memupuk ikatan persahabatan, persaudaraan, membangun 

gairah dan minat yang sehat terhadap belajar, sehingga dengan aktivitasnya 

remaja lebih memfokuskan diri pada belajar dan kegiatan yang bermakna. 

2. Menurut  Budiana dan Lubay (2013, hlm. 12) Bolabasket dimainkan di lapangan 

persegi panjang oleh dua tim dengan lima pemain per tim, tujuannya adalah 

mendapatkan nilai dengan memasukkan bola ke dalam keranjang sebanyak-

banyaknya dan mencegah tim lain melakukan hal yang serupa. 

3. Karate adalah seni  beladiri berasal dari Jepang, dalam olahraga karate, karate-ka 

harus menguasai tehnik dasars di antaranya: tehnik kuda – kuda (Dachi), tehnik 

tangkisan (uke), tehnik pukulan (tsuki), dan tehnik tendangan (geri). Ke empat 

gerakan dasar ini di sebuut kihon, kihon bentuk latihan dasar yang wajib bagi 

pemula dan lanjutan, karena berisi latihan tehnik juga latihan pernafasan. Gerakan 

– gerakan kata satu (Heian Sondan) yang terdiri dari 20 gerakan mulai dari 

gerakan pertama sikap yoi, tangkisan gendan barai kearah kiri dengan kuda – 

kuda sampai gerakan terahir, yaitu tangkisan shoto uke maju kaki depan dengan 

kuda – kuda kokutsu dacih, yame. 

4. Soerjono Soekanto, 1990 (dalam Nazrir, 2008, hlm. 59)  dengan tegas 

menyimpulkan “kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah 
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terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial, sedangkan pemimpin itu 

sendiri muncul sebagai hasil dari suatu proses dinamis yang sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan kelompok”. 

 Menurut Peter Senge (dalam Numbery, 2010, hlm. 178 ) “mengemukakan 5 hal 

yang membedakan antara organisasi pembelajar dengan organisasi berpola 

tradisional pada pembentukan kepemimpinan, 5 hal tersebut adalah: 1) keahlian 

pribadi, 2) model mental, 3) membangun visi bersama, 4) pembelajaran 

kelompok, 5) berfikir sistem.” 

5. Menurut Barrow 2001 (dalam Abduljabar, 2011, hlm. 6) bahwa pendidikan 

jasmani dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang dan melalui gerak insani, 

ketika tujuan kependidikan dicapai melalui media aktivitas otot-otot, termasuk: 

olahraga (sport), permainan, senam, dan latihan jasmani (exercise). Hasil yang 

ingin dicapai adalah individu yang terdidik secara fisik. Nilai ini menjadi salah 

satu bagian nilai individu yang terdidik, dan bermakna hanya ketika berhubungan 

dengan sisi kehidupan individu.  

 

F.  Instrumen Penelitian 

1.   Penyusunan Instrumen 

Definisi instrument adalah Menurut Arikunto (2000 hlm. 134), instrumen 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. 

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat bpertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya Sugiyono (2013, hlm. 199). Pada umumnya kuesioner digunakan apabila 

jumlah responden tergolong besar, akan tetapi kuesioner dapat dilakukan pada 

lingkup yang tidak terlalu luas, dengan adanya kuesioner akan lebih mengefektifkan 

waktu penelitian.  

Dalam variabel independen, Menurut Peter Senge (dalam Numbery, 2010, hlm. 

178) “mengemukakan 5 hal yang membedakan antara organisasi pembelajar dengan 

organisasi berpola tradisional pada pembentukan kepemimpinan, 5 hal tersebut 

adalah: 1) keahlian pribadi, 2) model mental, 3) membangun visi bersama, 4) 

pembelajaran kelompok, 5) berfikir sistem.” 

Jadi instrumen yang digunakan untuk mengetahui dampak ekstrakurikuler 

olahraga bola basket dan ekstrakurikuler karate terhadap betuk kepemimpinan siswa 

dalam pembelajaran penjas di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, penulis mengacu dari 

teori Peter Senge (dalam Numbery, 2010, hlm. 178 ) yaitu: 

1. Keahlian pribadi, kemampuan untuk secara terus menerus memperbaiki wawasan, 

pengetahuan dan menumbuhkan sikap individu yang memiliki kompetensi yang 

tinggi, agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 

2. Model mental, suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami, asumsi, 

keyakinan, dan prasangka atas rangsangan yang muncul.  

3. Membangun visi bersama, komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa 

depan secara murni tanpa paksaan.  

4. Pembelajaran kelompok, kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, 

generatif, dan berkesinambungan.  

5. Berfikir sistem, Bekerjasama saat pembelajaran untuk menghasilkan yang 

optimal.  



43 
 

 
Irpan Abdurahman, 2014 
Dampak ekstrakurikuler olahraga permainan dan ekstrakurikuler beladiri terhadap bentuk 
kepemimpinan siswa dalam pembelajaran penjas di SMAN 2 kota Sukabumi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 
 

2.   Pengembangan kisi – kisi 

Pengembangan kisi – kisi merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian 

karena dengan adanya rancangan kisi-kisi akan lebih memudahkan dalam menyusun 

pernyataan atau pertanyaan dalam angket atau kuesioner sehingga lebih terarah dan 

tersusun secara sistematis, sesuai dengan variabel penelitian. Maka dari itulah disusun 

kisi-kisi untuk mengetahui dampak ekstrakurikuler olahraga bola basket dan 

ekstrakurikuler olahraga karate terhadap bentuk kepemimpinan siswa dalam 

pembelajaran penjas di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Penulis menggunakan teori 

kepemimpinan dari Peter Senge (dalam Numbery, 2010, hlm. 178) Kisi – kisi 

instrument kepemimpinan disajikan pada tabel 3.2. di bawah ini 

  

Tabel 3.2 

Kisi – kisi instrument kepemimpinan (Peter Senge) 

VARIABEL INDIKATOR ASPEK 
NOMOR 

+ - 

 

Bentuk 

Kepemimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keahlian 

pribadi 

1. Memiliki komitmen 

yang tinggi 

2. Berinisiatif dan 

kreatif 

3. Memiliki visi 

peribadi 

4. Memiliki percaya 

diri 

5. Memiliki rasa 

tanggung jawab 

6. Memiliki 

kemampuan untuk 

mencapai hasil 

7. Mampu melihat 

realitas secara 

objektif 

6 

 

16 

36 

54 

 

26 

1 

 

37 

11 

 

21 

44 

51 

 

31 

45 

 

48 
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VARIABEL INDIKATOR ASPEK 
NOMOR 

+ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Meningkatkan 

keahlian pribadi 

9. Pembelajaran 

pribadi yang fokus 

terhadap visi 

 

 

46 

39 

 

38 

41 

 

 

 

 

Model mental 

1. Menyelesaikan 

segala 

permasalahan 

secara sistematis 

2. Pengambilan 

keputusan yang 

secara sistematis 

3. Menciptakan 

suasana kondusif 

untuk menciptakan 

kerjasama 

4. Penyederhanaan 

berbagai masalah 

5. Menghindari 

mental – mental 

yang tidak baik 

 

7 

 

 

22 

 

17 

 

 

27 

49 

 

12 

 

 

2 

 

32 

 

 

40 

52 

 

 

 

 

 

 

Membangun 

visi bersama 

1. Menghilangkan 

perbedaan 

pandangan 

2. Keinginan untuk 

berhubungan satu 

sama lain dalam 

pembelajaran 

penjas 

3. Komitmen masing 

– masing individu 

untuk mewujudkan 

visi bersama 

13 

 

 

3 

 

 

23 

 

8 

 

 

18 

 

 

28 
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VARIABEL INDIKATOR ASPEK 
NOMOR 

+ - 

 

 

 

 

 

Bentuk 

Kepemimpinan 

 

 

 

4. Memfasilitasi 

terwujudnya visi 

pembelajaran 

penjas 

 

 

33 

 

 

 

41 

 

 

 

 

Pembelajaran 

kelompok 

1. Berfikir jernih 

2. Memiliki keahlian 

pribadi dengan visi 

bersama 

3. Pengembangan 

kapasitas untuk 

mewujudkan hasil 

kerjasama 

4. Pembelajaran 

dilakukan melalui 

diskusi 

 

19 

9 

 

29 

 

 

24 

14 

34 

 

4 

 

 

42 

 

 

 

 

 

Berfikir sistem 

1. Berfikir holistik 

dan komprihensif 

2. Memperhatikan 

setiap unsur 

penunjang didalam 

keberhasilan 

pembelajaran 

3. Melihat dan 

mengubah sesuatu 

secara efektif 

 

5 

 

20,43,53 

 

 

 

30 

15 

 

35,10,50 

 

 

 

25 

  

Instrumen yang telah dirumuskan kedalam bentuk kisi-kisi tersebut kemudian 

dijadikan bahan penyusun butir-butir pertanyaan atau soal dalam angket. Butir-butir 
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pertanyaan atau soal tersebut dibuat dalam bentuk pernyataan pernyataan dengan 

kemungkinan jawaban yang tersedia. 

3.   Skala Penelitian 

Skala penelitian menurut Nurhasan dan Cholil (2007, hlm. 348) yaitu, “Skala 

adalah satu set angka dengan tujuan mengkuantifikasikan pengukuran kualitatif”. 

Skala dibagi beberapa macam diantaranya adalah: 

a. Summed Rating Scales (Lkikert scales) 

b. Equal-Spearing Scales (Thrustone Scales) 

c. Cummulative Scales (Guttman Scales) 

d. Sematic Differential Scales 

Dari beberapa macam skala di atas, maka penulis menggunakan salah satu skala 

yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Summed Rating Scales (Likert Scales) 

atau Skala Likert yang sudah terbukti bahwa skala tersebut sering digunakan untuk 

menentukan sikap/perilaku seseorang. Hal tersebut senada dengan dengan pengertian 

Skala Likert yang dikemukakan oleh Nurhasandan Cholil (2007, hlm. 349) bahwa, 

“Skala Likert adalah suatu skala untuk menilai sikap seseorang terhadap suatu topik”. 

Kemudian Sukardi (dalam Yusti, 2010, hlm. 24) menjelaskan sebagai berikut : 

Skala ini telah banyak digunakan oleh para peneliti guna mengukur persepsi 

atau sikap seseorang. Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan 

oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

responden. Kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban atau 

respons dalam skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat setuju, setuju, 

tidak setuju, sangat tidak setuju. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis mengartikan Skala Likert 

merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap atau perilaku seseorang. 

Skala Likert memberikan pertanyaan kepada responden dengan memberikan 

alternatif pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. 
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Adapun kategori pemberian skor tiap butir pertanyaan positif, yaitu 5,4,3,2,1. 

Sedangkan untuk kategori butir pertanyaan negatif, yaitu 1,2,3,4,5. Menurut 

Nurhasan dan Cholil (2007, hlm. 349) pemberian skala skor pada setiap kategori 

pernyataan tes, dilakukan dengan pemberian bobot, terhadap lima alternatif pilihan 

jawaban yaitu. 

a. Untuk pertanyaan positif, pemberian bobot pada setiap alternatif jawaban 

yaitu: 5,4,3,2,1. Jadi untuk alternatif pilihan sangat setuju diberi skor 5, setuju 

diberi skor 4, tiada pendapat (ragu-ragu) diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 

2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1. 

b. Untuk pertanyaan yang negatif, pemberian bobot skor pada setiap alternatif 

pilihan jawaban, dengan urutan, yaitu: 1,2,3,4,5. Untuk alternative pilihan 

jawaban sangat setuju diberi skor 1, setuju diberi skor 2, tiada pendapat (ragu-

ragu) diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 4, sangat tidak setuju diberi skor 5. 

 

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan dengan tabel 3.3 sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Pemberian Skor Terhadap Alternatif Jawaban 

No Alternatif Jwaban Skor Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 

1. Sangat Setuju 5 1 

2. Setuju 4 2 

3. Ragu-Ragu 3 3 

4. Tidak Setuju 2 4 

5. Sangat Tidak Setuju 1 5 
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Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kuesioner dan 

skala likert yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang hendak penulis teliti, yaitu 

tentang dampak ekstrakurikuler olahraga permainan dan ekstrakurikuler olahraga 

beladiri terhadap bentuk kepemimpinan siswa dalam pembelajaran penjas. 

4.   Uji Validitas dan Realibilitas Angket 

a.   Uji Coba Angket 

Angket yang telah disusun harus diuji untuk mengukur tingkat validitas dan 

reliabilitas dari setiap butir pernyataan-pernyataan. Dari uji coba angket akan 

diperoleh sebuah angket yang memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai 

pengumpul data dalam penelitian ini. Uji coba instrumen tersebut bertujuan untuk 

menentukan valid atau tidaknya suatu tes berupa angket dan apakah tes berupa angket 

tersebut cocok atau tidaknya digunakan dalam penelitian tentang dampak 

ekstrakurikuler olahraga permainan dan ekstrakurikuler olahraga beladiri terhadap 

bentuk kepemimpinan siswa dalam pembelajaran penjas di SMA Negeri 2 Kota 

Sukabumi. Adapun tujuan uji coba angket menurut Arikunto (2006, hlm. 166) adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kepahaman instrument, apakah responden tidak 

menemukan kesulitan dalam menangkap maksud penelitian 

2. Untuk mengetahui teknik yang paling efektif 

3. Untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh responden dalam 

mengisi angket 

4. Untuk mengetahui apakah butir-butir pernyataan atau pertanyaan yang tertera 

dalam angket sudah memadai dan cocok dengan keadaan di lapangan. 

 

Untuk itu uji coba angket ini dilaksanakan kepada siswa/siswi yang berjumlah 40 

orang. Sebelum para sampel mengisi angket tersebut, penulis memberikan penjelasan 

mengenai cara-cara pengisiannya. 
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b.  Pengujian Validitas 

Pengujian validitas sangat penting dan diperlukan dalam sebuah penelitian, 

karena sebuah instrumen berupa tes dikatakan valid apabila tes tersebut mampu 

mengukur secara tepat terhadap apa yang semestinya diukur. Adapun Menurut 

pendapat Suntonda (2013, hlm. 9) menyatakan bahwa “validitas berkaitan dengan 

ketepatan instrumen terhadap konsep, obyek, atau variabel yang hendak diukur 

sehingga mengukur apa yang semestinya diukur”. 

Arikunto (2010, hlm. 211), menyatakan bahwa “validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. 

Sebuah instrumen yang valid akan mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen 

yang tidak valid memiliki validitas yang rendah. Dalam penelitian ini, peneliti 

menguji validitas instrumennya dengan menggunakan analisis item. Pengujian alat 

pengumpul data pada penelitian ini dilakukan dengan cara analisis butir tes. Jika 

diuraikan, langkah kerja yang dilakukan dalam rangka mengukur validitas instrumen 

tes adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data hasil uji coba 

b. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya lembaran data 

yang terkumpul. Termasuk  di dalamnya memeriksa kelengkapan pengisian butir 

tes. 

c. Memberikan skor (scoring) terhadap butir-butir yang perlu diberi skor. 

d. Membuat tabel pembantu untuk mendapat skor-skor pada butir yang diperoleh 

untuk setiap sampel. Dilakukan untuk mempermudah perhitungan/pengolahan 

data selanjutnya. 

e. Menghitung jumlah skor butir yang diperoleh oleh masing-masing responden. 

f. Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk setiap butir tes.  

Untuk menguji validitas tiap butir tes maka skor-skor yang ada pada butir yang 
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dimaksud (X) dikorelasikan dengan skor total (Y). Sedangkan untuk mengetahui 

indeks korelasi alat pengumpul data digunakan persamaan korelasi product 

moment dengan angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson, yaitu : 

 

 

                       (Arikunto, 2006:170) 

Keterangan :  

 rxy  : koefisien korelasi 

 X   : skor tiap butir angket dari tiap responden 

 Y   : skor total 

 ∑X : jumlah skor tiap butir angket dari tiap responden 

 ∑Y : jumlah skor total seluruh butir angket dari tiap responden 

 N   : banyaknya data 

 

Untuk mengetahui validitas butir tes tinggi, sedang, rendah maka perlu 

diinterpretasikan terlebih dahulu. Klasifikasi interpretasi koefisien korelasi menurut 

Guilford, Widaningsih dan Dedeh (2009, hlm. 4) sebagai berikut: 

 

 

 

0,90 ≤ rxy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi (sangat baik) 

0,70 ≤ rxy < 0,90 Validitas tinggi (baik) 
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0,40 ≤ rxy < 0,70 Validitas sedang (cukup) 

0,20 ≤ rxy < 0,40 Validitas rendah (kurang) 

0,00 < rxy < 0,20 Validitas sangat rendah, dan 

           rxy ≤ 0,00 Tidak valid   

 

g. Membandingkan nilai koefisien korelasi product moment hasil perhitungan (r 

hitung) dengan nilai koefisien korelasi yang terdapat dalam tabel (r tabel). 

h. Membuat kesimpulan. 

Nilai rhitung yang diperoleh akan dikonsultasikan dengan harga r product moment 

pada tabel pada taraf signifikansi 0,05. Bila rhitung > rtabel maka item tersebut 

dinyatakan valid. 

c.   Pengujian Reliabilitas  

Menurut Arikunto (2010, hlm. 221), reliabilitas adalah “suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik”. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus korelasi product 

moment yaitu dengan mengkorelasikan perolehan skor antara nomor-nomor butir tes 

ganjil dengan genap. Rumus reliabilitas yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Keterangan :  

 = Koefisien reliabilitas 

n = Banyaknya soal 

 = Jumlah varians skor 

 = Varians skor total 

Selanjutnya, Arikunto (2006, hlm. 60) menjelaskan cara menghitung varians 

yaitu: 

 

Keterangan : 

  = Varians Skor  

  = jumlah skor soal ( item )  

 = banyaknya subyek. 

Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebagai 

berikut:   

a. Memberikan skor terhadap instrumen yang diperoleh  oleh sampel 

b. Buat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor item yang diperoleh. 

c. Menghitung jumlah skor item yang diperoleh oleh masing-masing sampel. 

d. Menghitung kuadrat jumlah skor item yang diperoleh oleh masing-masing 

sampel. 

e. Menghitung varians masing-masing item dan varians total. 

f. Menghitung koefisen alfa 
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g. Membandingkan nilai koefisien alfa dengan nilai koefisien korelasi product 

moment yang terdapat dalam tabel. 

h. Membuat kesimpulan, jika nilai hitung ri > r xy, maka instrumen dinyatakan 

reliabel 

Hasil perhitungan ri dibandingkan dengan r tabel pada taraf nyata α = 5 %. 

Kriteria adalah sebagai berikut: 

Jika r hitung > r tabel, maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

Jika r hitung  r tabel, maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 

Secara teknis pengujian reliabilitas di atas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan aplikasi program SPSS 16. 

A. Prosedur Penelitian dan Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 147) “Analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul”. Adapun kegiatan 

dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan. Berikut ini adalah prosedur analisis data yaitu : 

1.   Menghitung Rata-rata (Mean) 

Menghitung skor rata-rata kelompok sampel menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 ̅   
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Sudjana (2005:67) 

 

Keterangan: 

  ̅  = skor rata-rata yang dicari 

      = jumlah nilai data 

 n = jumlah sampel 

 

2.   Standar Deviation (Simpangan Baku) 

Standar deviation (simpangan baku) adalah suatu nilai yang menujukan tingkat 

(derajat) variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan reratanya, simbol 

simpangan baku populasi (σ atau σn ) sedangkan untuk sampel (s, sd atau σn-

1).Rumus untuk kelompok kecil : 

 

S = 
 (    ̅) 

   
 

Sudjana (2005:93) 

 

 

Keterangan: 

S  = simpangan baku yang dicari 

n   = jumlah sampel 

n (    ̅)     =  jumlah kuadrat nilai data dikurangi rata-rata 

 

3.   Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data 

yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji one sample 

kolmogorov-smirnof test yang lebih mudah dan praktis. Dengan menggunakan SPSS 

v.20. 
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Adapun langkah-langkah tersebut dalam 

(Http//Teorionline.wordpress.com/2010/12/30/one–sample–T–Test/uji/T/1sample) 

adalah sebagai berikut: 

a. Klik Analiyze  

b. Pilih non parametrics tes, pilih 1 sampel K – S 

c. Masukan variabel nilai kedalam tes variable list  

d. Klik ok 

 

4.   Uji Homogenitas 

Peneliti menggunakan uji homogenitas levene statistcs untuk mengasumsikan 

bahwa skor setiap variabel memiliki yang homogen. Uji statistika yang akan 

dilakukan dengan menggunakan SPSS v.20. 

Langkah-langkah uji homogenitas kesamaan dua varians : 

a. Klik analize,compare mean one way anova 

b. Klik option 

c. Klik homogeneity of variance, kemudian klik continue 

d. Klik ok 

5.   Uji hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan one sample t test teknik ini 

digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak 

dengan rata – rata sebuah sampel. Uji one sample t test ini dilakukan dengan 

menggunakan SPSS v.20. 

Adapun langkah-langkah tersebut dalam 

(Http//Teorionline.wordpress.com/2010/12/30/one–sample–T–Test/uji/T/1sample) 

adalah sebagai berikut: 
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a. Klik analize 

b. Pilih compare means  

c. Lalu pilih one sample t test 

d. Masukan variabel nilai kedalam test variabel box  

e. Klik ok  

 

 

 

 

 

ESTIMASI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

 

Estimasi validitas dan reliabilitas penelitian ini menggunakan SPSS 17 dengan 

teknik Cronbach Alpha. 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 40 100.0 

. 
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Jumlah data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan adalah 40 

sampel. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data yang valid berjumlah 40 orang 

dengan persentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.911 54 

 

Diketahui nilai Cronbach Alpha adalah 0,911. Menurut Sekaran (Priyatno, 2008: 

172), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, 

dan di atas 0,8 adalah baik. Karena nilai 0,911 lebih dari 0,8 maka hasil berada pada 

kategori baik. Sedangkan jumlah item (N) adalah 54 item pernyataan. 

Item Statistics 

 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

item1 4.48 .679 40 

item2 2.72 .960 40 

item3 4.12 .822 40 

item4 1.90 .709 40 

item5 4.12 .822 40 

item6 3.85 .662 40 

item7 1.90 .709 40 

item8 2.35 .834 40 
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Item Statistics 

 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

item9 4.05 .714 40 

item10 2.35 .834 40 

item11 1.90 .709 40 

item12 4.12 .822 40 

item13 3.75 .927 40 

item14 3.38 .868 40 

item15 2.35 .834 40 

item16 3.38 .774 40 

item17 3.72 .751 40 

item18 1.90 .709 40 

item19 3.60 1.033 40 

item20 4.12 .757 40 

item21 2.75 .742 40 

item22 3.60 1.033 40 

item23 4.12 .648 40 

item24 4.05 .714 40 

item25 2.95 1.061 40 

item26 4.22 .832 40 

item27 4.25 .670 40 

item28 4.05 .714 40 

item29 4.12 .822 40 

item30 4.12 .757 40 

item31 4.05 .714 40 

item32 1.75 .543 40 
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Item Statistics 

 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

item33 3.38 .774 40 

item34 3.75 .927 40 

item35 2.62 1.170 40 

item36 4.10 .545 40 

item37 1.90 .709 40 

item38 2.35 .834 40 

item39 4.12 .822 40 

item40 2.35 .834 40 

item41 2.22 .800 40 

item42 2.15 .622 40 

item43 3.60 .672 40 

item44 2.32 .616 40 

item45 1.88 .563 40 

item46 1.90 .709 40 

item47 4.25 .670 40 

item48 4.22 .832 40 

item49 1.88 .563 40 

item50 3.00 .934 40 

item51 2.68 .797 40 

item52 1.88 .563 40 

item53 4.40 .709 40 

item54 2.82 .984 40 

Tabel diatas menggambarkan statistik data per item, yaitu rata-rata, standar 

deviasi, dan jumlah data. 



60 
 

 
Irpan Abdurahman, 2014 
Dampak ekstrakurikuler olahraga permainan dan ekstrakurikuler beladiri terhadap bentuk 
kepemimpinan siswa dalam pembelajaran penjas di SMAN 2 kota Sukabumi 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 
 

 

                                              Item-Total Statistics 

 

  

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

R TABEL KATEGORI 

item1 167.42 307.635 .239 .910 0, 312 TIDAK VALID 

item2 169.17 303.174 .290 .910 0, 312 TIDAK VALID 

item3 167.77 294.640 .654 .906 0, 312 VALID 

item4 170.00 296.410 .690 .906 0, 312 VALID 

item5 167.77 294.640 .614 .906 0, 312 VALID 

item6 168.05 309.177 .179 .911 0, 312 TIDAK VALID 

item7 170.00 296.410 .650 .906 0, 312 VALID 

item8 169.55 297.382 .546 .907 0, 312 VALID 

item9 167.85 302.900 .417 .909 0, 312 VALID 

item10 169.55 304.613 .291 .910 0, 312 TIDAK VALID 

item11 170.00 296.410 .696 .906 0, 312 VALID 

item12 167.77 294.640 .654 .906 0, 312 VALID 

item13 168.15 296.490 .515 .907 0, 312 VALID 

item14 168.52 303.281 .323 .910 0, 312 VALID 

item15 169.55 297.382 .546 .907 0, 312 VALID 

item16 168.52 300.820 .460 .908 0, 312 VALID 

item17 168.17 308.097 .194 .911 0, 312 TIDAK VALID 

item18 170.00 296.410 .676 .906 0, 312 VALID 

item19 168.30 299.908 .358 .909 0, 312 VALID 

item20 167.77 304.333 .336 .909 0, 312 VALID 

item21 169.15 312.951 .011 .912 0, 312 TIDAK VALID 

item22 168.30 299.908 .358 .909 0, 312 VALID 

item23 167.77 302.743 .471 .908 0, 312 VALID 

item24 167.85 302.695 .426 .909 0, 312 VALID 

item25 168.95 305.587 .191 .912 0, 312 TIDAK VALID 

item26 167.67 304.584 .293 .910 0, 312 TIDAK VALID 

item27 167.65 305.618 .330 .909 0, 312 VALID 
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                                              Item-Total Statistics 

 

  

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

R TABEL KATEGORI 

item28 167.85 302.695 .426 .909 0, 312 VALID 

item29 167.77 294.640 .654 .906 0, 312 VALID 

item30 167.77 304.333 .336 .909 0, 312 VALID 

item31 167.85 302.900 .417 .909 0, 312 VALID 

item32 170.15 309.208 .224 .910 0, 312 TIDAK VALID 

item33 168.52 300.820 .460 .908 0, 312 VALID 

item34 168.15 296.490 .515 .907 0, 312 VALID 

item35 169.27 301.640 .265 .911 0, 312 TIDAK VALID 

item36 167.80 307.446 .316 .910 0, 312 VALID 

item37 170.00 296.410 .691 .906 0, 312 VALID 

item38 169.55 297.382 .546 .907 0, 312 VALID 

item39 167.77 294.640 .654 .906 0, 312 VALID 

item40 169.55 297.382 .546 .907 0, 312 VALID 

item41 169.67 314.687 -.054 .913 0, 312 TIDAK VALID 

item42 169.75 314.038 -.029 .912 0, 312 TIDAK VALID 

item43 168.30 318.113 -.199 .914 0, 312 TIDAK VALID 

item44 169.58 316.712 -.151 .913 0, 312 TIDAK VALID 

item45 170.02 303.871 .489 .908 0, 312 VALID 

item46 170.00 296.410 .693 .906 0, 312 VALID 

item47 167.65 305.618 .330 .909 0, 312 VALID 

item48 167.67 304.584 .293 .910 0, 312 TIDAK VALID 

item49 170.02 303.871 .489 .908 0, 312 VALID 

item50 168.90 301.579 .349 .909 0, 312 VALID 

item51 169.22 311.512 .058 .912 0, 312 TIDAK VALID 

item52 170.02 303.871 .489 .908 0, 312 VALID 

item53 167.50 308.564 .189 .911 0, 312 TIDAK VALID 

item54 169.08 301.917 .319 .910 0, 312 VALID 
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Tabel ini adalah untuk mengetahui validitas item. Nilai korelasi item dengan total 

item yang dikorelasi dapat dilihat pada kolom corrected item-total correlation. 

Selanjutnya, nilai dibandingkan dengan r tabel product moment. Jika nilai 

koefisiennya positif dan lebih besar dari r tabel  product moment, maka item tersebut 

dinyatakan valid. Nilai r tabel product moment untuk sampel sebanyak 40 orang 

adalah 0,312. Sehingga terdapat  17  item yang tidak valid, yakni item no 

1,2,6,10,17,21,25,26,32,35,41,42,43,44,48,51,5 


