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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tentang perbandingan tingkat disiplin siswa yang 

mengikuti ektrakurikuler bulutangkis dan karate dalam pembelajaran penjas 

dilaksanakan di SMP Negeri 9 kota Bandung.  

 

B. Subjek Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam melakukan penelitian perlu 

memperhatikan beberapa hal penting salah satunya adalah subjek penelitian 

atau populasi. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 117) mengemukakan bahwa 

“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi SMP Negeri 9 

Bandung yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bulutngkis dan karate. 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi, menurut Sugiyono (2012, hlm. 

120) mengatakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penenlitian ini adalah 

sampling purposive. Sugiyono (2012, hlm. 126) “sampling purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Penarikan sampel 

secara purposif merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memiih 

subjek berdasarkan kriteria spesifik yang dietapkan peneliti. Jadi pengambilan 

subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan 

adanya tujuan tertentu. 
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Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mempertimbangkan pengambilan 

sampel ditentukan sebagai berikut: 

a. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler minimal enam bulan karena 

pembentukan sikap seseorang dapat terbentuk dari aktivitas sama 

yang berulang-ulang dalam waktu yang sama. 

b. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tidak berpindah-pindah dari 

ekstrakurikuler satu ke ekstrakurikuler lain jadi harus menetap. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan kriteria 

diatas ada 15 orang dari setiap cabang olahraga. Berikut jumlah sampel 

penelitian yang mengikuti ekstrakurikuler bulutangkis dan karate di SMPN 9 

Bandung. 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Penelitian 

No. Siswa SMPN 9 Bandung Jumlah 

1 Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bulutangkis 15 orang 

2 Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karate 15 orang 

 Jumlah 30 orang 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian adalah salah satu cara dalam mencari suatu kebenaran melalui 

cara-cara ilmiah atau metode ilmiah. Metode ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Sugiyono (2012, hlm. 3) menyatakan ciri-ciri 

keilmuan sebagai berikut, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode 

penelitian berkaitan dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan 

untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan sehingga dihasilkan penelitian yang 

benar-benar ilmiah atas permasalahan-permasalahan penelitian. Menurut 

Surakhmad (1990, hlm. 131) : 
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 Metode adalah merupakan suatu cara utama yang dipergunakan untuk 

mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji hipotesa, dengan 

mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara ini di pergunakan setelah 

penyelidikan, memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian 

serta dari situasi penelitian.  

 

Dari penjelasan diatas, dapat digambarkan bahwa tujuan penelitian adalah 

untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menyimpulkan hasil pemecahan 

masalah melalui cara tertentu sesuai prosedur penelitian. 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 tingkat disiplin siswa 

yang mengikuti ektrakurikuler bulutangkis dan karate. 

Penentuan metode dalam penelitian adalah langkah yang sangat penting 

karena dapat menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian. Menurut Hikmat 

(2011, hlm. 35) “Ketepatan menggunakan metode penelitian adalah tindakan yang 

harus dilakukan oleh seorang peneliti jika menginginkan penelitiannya dapat 

menjawab masalah dan menemukan kebenaran”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif komparatif. Penentuan dalam penggunaan penelitian deskriptif 

komparatif karena penelitian ini bertujuan meneliti satu variable yaitu disiplin dan 

dua kelompok sampel yang berbeda yaitu siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler bulutangkis dan ekstrskurikuler karate. Penelitian deskriptif 

menurut Nasution (1987, hlm. 41) adalah “mengadakan deskripsi untuk gambaran 

yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial”. Sedangkan Sudjana dan Ibrahim 

(1989, hlm. 64) mengemukakan sebagai berikut: 

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Dengan 

perkataan lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan 

perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian dilaksanakan. 

 

Sedangkan metode komparatif yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012, hlm. 60) 

adalah: ”Penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih 
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pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda”. Metode 

ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa sifat penelitian yang bersifat 

deskriptif yaitu menganalisa data dari kelompok tertentu dan tidak bermaksud 

untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang berlaku bagi kelompok lain yang 

lebih besar dan hanya menarik kesimpulan dari sampel yang diteliti saja. 

Dengan merujuk pendapat diatas maka penelitian deskriptif komparatif yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah meneliti perbandingan satu variabel sikap 

disiplin dengan dua sampel yang berbeda yaitu sampel kelompok siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bulutangkis dan siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler karate. Dalam penelitian ini masalah yang diangkat adalah 

perbandingan tingkat disiplin siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bulutangkis 

dan karate dalam pembelajaran penjas di SMPN 9 Bandung. Penelitian ini 

dilakukan agar dapat mengetahui hasilnya dengan jelas sehingga tujuan dalam 

penelitian ini akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

 

D. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yang perlu dijelaskan sebagai 

pedoman dalam operasionalnya. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran-

penafsiran yang keliru yang dapat menjauhkan dari maksud dan tujuan penelitian 

ini. Variabel tersebut adalah sikap disiplin. 

1. Pengertian disiplin dalam situs (http://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin) 

adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya 

termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

2. Pendidikan Jasmani menurut Jeese Feiring Williams adalah sejumlah 

aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih dilaksanakan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Pendidikan jasmani yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan pembelajaran aktivitas 

jasmani yang dilakukan secara formal dan sistematis dengan 

menitikberatkan pada pengembangan kemampuan gerak, mental, dan 

sosial sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin
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3. Menurut Suharsimi Arikunto (1997, hlm. 57), kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan tambahan, diluar struktur program yang pada umumnya 

merupakan kegiatan pilihan. Yang dimaksud ekstrakurikuler dalam 

penelitian ini adalah suatu kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam 

kegiatan kegiatan regular dengan tujuan memperluas pengetahuan siswa. 

4. Permainan bulutangkis menurut Yusup Hidayat (2010, hlm. 1) adalah 

suatu permainan yang saling berhadapan satu lawan satu atau dua orang 

lawan dua orang, dengan menggunakan raket dan satelkok sebagai alat 

permainan, bersifat perseorangan yang dimainkan pada lapangan tertutup 

maupun terbuka dengan dan lapangan permainan berupa lapangan yang 

datar terbuat dari lantai beton, kayu atau karpet ditandai dengan garis 

sebagai batas lapangan dan dibatasi oleh net pada tengah lapangan 

permainan. 

5. Pengertian karate dalam situs 

(http://www.pbforki.org/index.php?option=com_content&view=article&i

d=139:definisi-karate&catid=62:article&Itemid=58) adalah sebuah seni 

bela diri yang memungkinkan seseorang mempertahankan diri tanpa 

senjata. 

 

E. Desain Penelitian 

Untuk dapat mengungkap masalah yang berhubungan dengan ekstrakurikuler 

bulutangkis dan karate terhadap tingkat disiplin siswa, maka dibuat desain 

penelitian. Desain penelitian berfungsi sebagai petunjuk atau arah penelitian agar 

tidak keluar dari masalah yang diteliti.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan sebagai penyebab salah 

satu faktor dalam penelitian, yaitu siswa yang mengikuti ektrakurikuler 

bulutangkis dan karate. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi yaitu sikap disiplin siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

desain penelitian dibawah ini.  

 

 

http://www.pbforki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139:definisi-karate&catid=62:article&Itemid=58
http://www.pbforki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139:definisi-karate&catid=62:article&Itemid=58
http://www.pbforki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139:definisi-karate&catid=62:article&Itemid=58
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Desain Penelitian 

Gambar 3.1 

 

Keterangan: 

X1   : Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bulutangkis 

X2   : Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karate 

Y   : Sikap disiplin 

 

 

F. Langkah – Langkah Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menyusun langkah langkah 

sebagai berikut : 

1. Langkah pertama menentukan populasi yaitu diambil dari siswa siswi 

SMPN 9 Bandung yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bulutangkis 

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. 

 

 

 

 

 

X2 

Y1 

X1 
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Mengenai langkah-langkah penelitian diatas, peneliti mencoba menjelaskan 

dalam bentuk bagan seperti dapat dilihat pada bagan 3.2 berikut: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 3.2 

              Langkah-langkah Penelitian 
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. 

instrumen akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan 

menghasilkan data yang akurat.  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angket. Sehubungan dengan angket oleh Arikunto (2010, hlm. 195) 

sebagai berikut “kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”.  

Kuesioner dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pandang 

dari cara menjawab. Pembagian dari sudut pandang tersebut dibagi menjadi dua 

macam yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Pengertian dari kedua 

tersebut menurut Arikunto (2010, hlm. 195) adalah: 

 

1. Kuesioner terbuka adalah memberi kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan kalimat sendiri. 

2. Kuesioner tertutup adalah jawaban sudah disediakan sehingga responden 

tinggal memilih 

 

Sesuai dengan pengertian diatas maka penulis memilih kuesioner tertutup, 

agar memudahkan responden mengisi kuesioner. Kesimpulan yang didapat 

berdasarkan uraian diatas, angket adalah sejumlah pertanyaan yang ditulis 

kemudian harus diisi oleh koresponden yang dipilih agar mendapatkan hasil 

penelitian yang diinginkan. Angket yang digunakan penulis adalah angket 

tertutup, maksudnya angket yang disusun pertanyaan disertai dengan jawaban 

yang sudah disediakan, sehingga koresponden hanya tinggal memilih jawaban 

dikolom yang sudah disediakan. Dengan demikian hasil jawaban dari 

koresponden tidak berupa uraian tetapi hanya berupa poin-poin yang dipilih oleh 

koresponden. 

Prinsip penulisan angket  menurut uma sekaran (1992) dalam buku Sugiyono 

(2014, hlm. 200) adalah sebagai berikut :  

 

1. Isi dan tujuan pertanyaan 

2. Bahasa yang digunakan 

3. Tipe dan bentuk pertanyaan 
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4. Pertanyaan tidak mendua  

5. Tidak menanyakan yang sudah lupa 

6. Pertanyaan tidak menggiring 

7. Panjang pertanyaan 

8. Urutan pertanyaan 

9. Prinsip pengukuran 

10. Penampilan fisik angket 

 

Langkah – langkah penyusunan angket: 

1. Melakukan spesifikasi data 

Dibagian ini penulis menjabarkan ruang lingkup masalah yang akan 

diukur, untuk mempermudah penyusunan, penulis menyusunnya dalam 

bentuk kisi-kisi atau indikator angket. Seperti yang telah diterangkan bahwa 

bulutangkis dan karate memiliki banyak nilai-nilai sosial yang sangat 

dibutuhkan oleh siswa dalam berinteraksi di dalam kehidupan sehari-harinya 

salah satunya adalah sikap disiplin. Selain itu indikator-indikator ini dibuat 

untuk mempermudah penulis dalam menyusun butir-butir pernyataan angket. 

Dalam penyusunan angket diperlukan indikator dari para ahli dan kisi-

kisi angket. Menurut penulis pendapat ahli Prijodarminto dan Hardlock jika 

digabungkan kesimpulannya akan sama seperti apa yang dijelaskan oleh A.S 

Moenir dalam situs (eprints.uny.ac.id/9742/3/bab%202%20-

08520244045.pdf) indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat disiplin belajar siswa berdasarkan ketentuan disiplin waktu dan 

disiplin perbuatan, yaitu: 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Tingkat Disiplin Belajar Siswa 

VARIABEL DIMENSI INDIKATOR 
NOMOR 

+ - 

Disiplin belajar 

sisiwa 

Waktu 1. Tepat waktu 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

 

1, 21, 

34 

22, 

39, 45 
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2. Tidak 

meninggalkan 

kelas / membolos 

saat pelajaran 

24,36, 

43 

17,41, 

42 

3. Tepat waktu 

dalam 

mengumpulkan 

tugas (sesuai 

waktu yang 

ditetapkan) 

2, 27 3, 19 

Perbuatan 1. Patuh dalam 

mengerjakan 

tugas 

7, 8, 

20, 29 

9, 10, 

28, 30 

2. Patuh kepada 

guru penjas 

4, 33, 

44 

5, 26, 

6 

3. Tertib 

menggunakan 

pakaian 

11, 46 12, 13 

4. Tertib 

menggunakan 

sarana dan 

prasarana saat 

pembelajaran 

14,37, 

50 

15,16, 

32 

5. Patuh pada tata 

tertib 

pembelajaran 

25,35, 

47,48, 

49 

18,23, 

38,40, 

31 

 

2. Penyusunan Angket 

Indikator indikator yang telah dirumuskan kedalam kisi-kisi tersebut 

selanjutnya dijadikan bahan penyusun butir-butir pertanyaan atau soal angket. 

Mengenai alternatif jawaban, peneliti menggunakan skala Likert. Menurut 

Sugiyono (2014, hlm. 134) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 
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pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial.  

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat yang positif sampai sangat negatif dan 

memiliki interval dari 3,4,5,6,7. Peneliti menggunakan lima interval, adapun 

pemberian bobot tersebut sebagai berikut: kategori untuk setiap butir 

pertanyaan positif yaitu, Sangat Sering = 5, Sering = 4, Ragu-Ragu = 3, 

Jarang = 2, Tidak Pernah = 1. Sedangkan untuk kategori pernyataan  negatif 

yaitu, Sangat Sering = 1, Sering = 2, Ragu-Ragu = 3, Jarang = 4, Tidak 

Pernah = 5. 

 

Tabel 3.3 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban 

(Skala Likert) 

Alternatif jawaban 
Skor Alternatif Jawaban 

Positif (+) Negatif (-) 

Sangat Sering 5 1 

Sering 4 2 

Ragu-Ragu 3 3 

Jarang 2 4 

Tidak Pernah 1 5 

 

Tabel 3.4 

Contoh Skala Model Likert 

 

 

 

 

Keterangan:  

SS  : Sangat Sering 

S  : Sering 

RR  : Ragu-Ragu 

      Saya selalu membantu menyiapkan peralatan pembelajaran 

[SS]  [S]  [RR]  [J]  [TP] 
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J  : Jarang 

TP  : Tidak Pernah 

 

 Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kuesioner 

dan skala likert yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang hendak penulis 

teliti, yaitu tentang perbandingan tingkat disiplin siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler bulutangkis dan karate. 

 

H. Tehnik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013) terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas data 

hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan 

data.  Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas 

instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengambilan data ini digunakan 

karena ruang lingkup yang tidak terlalu luas sehingga kuisioner dapat diantarkan 

langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama selain itu peneliti mengetahui 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas Angket 

1. Uji Coba Angket 

Angket yang telah disusun harus diuji untuk mengukur tingkat validitas 

dan reliabilitas dari setiap butir-butir 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 perbandingan tingkat disiplin siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

bulutangkis dan karate dalam pembelajaran penjas di SMPN 9 Bandung.  

 



61 
 

Lufi Mulyani Indriastuti, 2015 
PERBANDINGAN TINGKAT DISIPLIN SISWA YANG MENGIKUTI EKSTRAKULIKULER BULUTANGKIS 
DAN KARATE DALAM PEMBELAJARAN PENJAS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

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

adalah sebagai berikut: 

 

a) Untuk mengetahui tingkat kepahaman instrumen, apakah responden 

tidak menemukan kesulitan dalam menangkap maksud penelitian 

b) Untuk mengetahui teknik yang paling efektif 

c) Untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh responden dalam 

mengisi angket 

d) Untuk mengetahui apakah butir-butir yang tertera dalam angket 

sudah memadai dan cocok dengan keadaan di lapangan. 

 

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

berjumlah 30 orang. Sebelum para sampel mengisi angket tersebut, penulis 

memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisiannya. 

 

2. Uji Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Menurut Arikunto (2011, hlm. 97) 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau 

kesahihan suatu alat ukur”.  

Untuk mengetahui tingkat validitas instrumen yang telah di uji cobakan 

ditempuh langkah-langkah berikut: 

a) Memberikan skor pada masing-masing butir pertanyaan 

b) Memberikan skor untuk keseluruhan jumlah butir pertanyaan 

c) Menyusun skor dari skor yang didapat 

 

Uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketetapan alat ukur terhadap 

konsep yang di ukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus 

sebagai berikut:  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 𝑋𝑌 −    𝑋  ( 𝑌)

   𝑛  𝑋2 −   𝑋 2  {(𝑛  𝑌2 −   𝑌 2}
 

(Abduljabar & Darajat, 2012, hlm. 55) 
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Keterangan: 

rxy  : Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N  : Jumlah subjek atau responden 

X  : Skor butir 

Y  : Skor total 

∑X
2  

: Jumlah kuadrat nilai x 

∑Y
2  

: Jumlah kuadrat nilai y 

 

Karakteristik validitas, membandingkan nilai validitas (rxy) setiap butir 

pernyataan dengan tabel kritis r product moment dengan taraf signifikansi 

5%. Jika rhitung > rtabel, maka item instrumen dinyatakan valid dan dapat 

dipergunakan. Sebaliknya, jika rhitung ≤ rtabel, maka item instrumen dinyatakan 

tidak valid dan tidak dapat dipergunakan  

Untuk memudahkan peneliti maka digunakan alat bantu yaitu Microsoft 

Excel 2010. Setelah mendapatkan nilai korelasi dari setiap butir pernyataan 

dan telah dibandingkan dengan tabel kritis r product moment dengan taraf 

signifikansi 5%, dengan jumlah respondens 30 orang siswa dan jumlah butir 

pernyataan sebanyak 50 pernyataan. Jika hasil dari r hitung (rxy) > r tabel 

maka butir pernyataan tersebut dikatakan signifikan atau valid apabila 

sebaliknya r hitung (rxy) < r tabel maka butir pernyataan tersebut dikatakan 

tidak signifikan atau tidak valid. 

Tabel 3.5 

Hasil Pengujian Uji Validitas Instrumen 

No. Nilai Hitung Korelasi r Tabel Keterangan 

1. 0,395695 0,361 Valid 

2. 0,381443 0,361 Valid 

3. 0,223222 0,361 Tidak Valid 

4. 0,457306 0,361 Valid 

5. 0,545988 0,361 Valid 

6. 0,081733 0,361 Tidak Valid 
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7. 0,124585 0,361 Tidak Valid 

8. 0,126561 0,361 Tidak Valid 

9. 0,551139 0,361 Valid 

10. 0,452288 0,361 Valid 

11. 0,646694 0,361 Valid 

12. 0,407561 0,361 Valid 

13. 0,130472 0,361 Tidak Valid 

14. 0,399635 0,361 Valid 

15. 0,411187 0,361 Valid 

16. 0,383175 0,361 Valid 

17. 0,429630 0,361 Valid 

18. 0, 318460 0,361 Tidak Valid 

19. 0,428898 0,361 Valid 

20. 0,425793 0,361 Valid 

21. 0, 603367 0,361 Valid 

22. 0, 542335 0,361 Valid 

23. 0,516916 0,361 Valid 

24. 0,499284 0,361 Valid 

25. 0,192601 0,361 Tidak Valid 

26. 0, 281273 0,361 Tidak Valid 

27. 0, 241997 0,361 Tidak Valid 

28. 0,641189 0,361 Valid 

29. 0, 371963 0,361 Valid 

30. 0,534303 0,361 Valid 

31. 0,476396 0,361 Valid 

32. 0,428142 0,361 Valid 

33. 0,156182 0,361 Tidak Valid 

34. 0,520519 0,361 Valid 

35. 0,019439 0,361 Tidak Valid 

36. 0,335067 0,361 Tidak Valid 

37. 0,474854 0,361 Valid 
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38. 0,525228 0,361 Valid 

39. 0,373872 0,361 Valid 

40. 0,543644 0,361 Valid 

41. 0,409937 0,361 Valid 

42. 0,473168 0,361 Valid 

43. 0,410572 0,361 Valid 

44. 0,379249 0,361 Valid 

45. 0,414168 0,361 Valid 

46. 0,560236 0,361 Valid 

47. 0, 224736 0,361 Tidak Valid 

48. 0, 211509 0,361 Tidak Valid 

49. 0,377858 0,361 Valid 

50 0,388058 0,361 Valid 

  

Dapat dilihat dari tabel di atas, berdasarkan hasil perhitungan uji validitas 

instrumen dari 50 pernyataan yang diujikan terdapat 36 pernyataan valid dan 

14 pernyataan tidak valid. 

 

3. Uji Reliabititas 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 178) “reliabilitas menunjukkan pada satu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabel 

artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.” Dari pendapat di atas penulis 

dapat memahami bahwa pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakan instrumen berupa kuesioner (angket) dapat memberikan 

ukuran yang konstan atau tidak. Instrumen kuesioner (angket) yang dapat 

diandalkan mampu mengungkap data yang dapat dipercaya. 

Berbagai teknik untuk mencari reliabilitas suatu instrumen Arikunto 

(2006, hlm. 180) menguraikan sebagai berikut: “(1) dengan rumus Spearman-

Brown, (2) dengan rumus Flanagan, (3) dengan rumus Rulon, (4) dengan 

rumus K-R. 20, (5) dengan rumus K-R. 21, (6) dengan rumus Hoyt, dan (7) 

dengan rumus Alpha.” Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas 
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instrumen penulis menggunakan teknik dengan rumus Alpha (Alpha 

Cronbach). Adapun rumus Alpha Cronbach ialah sebagai berikut: 

𝑟𝑖 =
𝑘

(𝑘 − 1)
 1 −

 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2   

Keterangan: 

𝑟𝑖   = Reliabilitas istrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

𝑆𝑖
2
  = Jumlah varians butir soal/item 

𝑆𝑡
2
  = Varians total 

 

Adapun rumus untuk varians total dan varians item yang terdapat dalam 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

Rumus Varians Total: 

𝑆𝑡
2 =  

 𝑋𝑡
2

𝑛
−  

( 𝑋𝑡)2

𝑛2
 

 

Keterangan: 

𝑆𝑡
2
  = Varians total 

 𝑋𝑡   = Jumlah perolehan skor seluruh responden 

 𝑋𝑡
2
  = Jumlah kuadrat dari perolehan skor seluruh responden 

𝑛  = Banyaknya responden atau banyaknya data 

 

Rumus Varians Item: 

𝑆𝑖
2 =  

𝐽𝐾𝑖
𝑛

−  
𝐽𝐾𝑠
𝑛2

 

Keterangan: 

𝑆𝑖
2
  = Varians item 

𝐽𝐾𝑖   = jumlah kuadrat seluruh skor item 

𝐽𝐾𝑠   = jumlah kuadrat subjek 

𝑛  = banyaknya responden atau banyaknya data 
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Menurut kriteria dari Guilford dalam Sugiono (dalam Anonim, 2011, 

hlm. 37-38) koefisien reliabilitas Alpha Cronbach terbagi menjadi sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

Kriteria Koefisien Reliabilitas α 

Sangat Reliabel > 0,900 

Reliabel 0,700 – 0,900 

Cukup Reliabel 0,400 – 0,700 

Kurang Reliabel 0,200 – 0,400 

Tidak Reliabel < 0,200 

(Tersedia di http://a-

research.upi.edu/operator/upload/s_psi_0705114_chapter3x.pdf). 

Untuk memudahkan perhitungan peneliti menggunakan tabel penolong 

sebagai alat bantu yang dibuat pada Microsoft Excel 2010. Dari hasil 

perhitungan dalam mencari reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach didapat nilai reliabilitas sebesar 0,855 dari 50 butir 

pernyataan. Selain itu peneliti menghitung nilai reliabilitas setiap dimensi, 

didapat nilai reliabilitas 0,749 dari 16 pernyataan dimensi waktu dan didapat 

nilai reliabilitas 0,771 dari 34 pernyataan dimensi perbuatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa istrumen untuk tingkat kedisiplinan ini termasuk 

kedalam kriteria reliabel (dapat dipercaya atau diandalkan). 

 

J. Prosedur Penelitian dan Analisis Data 

Setelah pengetesan selesai dan data hasil pengetesan terkumpul maka langkah 

berikutnya adalah mengumpulkan data, kemudian melakukan pengolahan dan 

analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan, pengolahan, dan 

penganalisisan data dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

antara tingkat disiplin siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola tangan dan 

ekstrakurikuler karate. Adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis data 

sebagai berikut: 

 

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_psi_0705114_chapter3x.pdf
http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_psi_0705114_chapter3x.pdf
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1. Menghitung Rata-Rata dan Simpangan Baku 

a) Menghitung nilai rata-rata 𝑥 dari setiap data dengan rumus: 

 

 𝑋 =
 𝑋𝑖
𝑛

 

Keterangan: 

𝑋  :Nilai rata-rata yang dicari 

 𝑋𝑖   : Jumlah skor yang didapat 

𝑛  : Jumlah sampel 

b) Menghitung simpangan baku dari setiap kelompok data dengan 

menggunakan rumus: 

S =     𝑋−𝑋 
2

𝑛−1
 

 

Keterangan: 

S  : Simpangan baku yang dicari 

∑  : Jumlah 

X  : Skor 

𝑋  : Nilai rata-rata 

n  : Jumlah sampel 

1  : Angka tetap 

 

2. Persentase Rating Skala 

Dalam skala pengukuran penulis menghitung jumlah keseluruhan 

perolehan skor dari masing-masing kelompok sampel. Kemudian membuat 

kategori untuk menentukan tingkatan hasil dari kedua kelompok sampel, 

yaitu siswa yang mengikuti ektrakurikuler bulutangkis dan siswa yang 

mengikuti ektrakurikuler karate di SMPN 9 Bandung. Dalam katgori ini 

penulis menggunakan persentase. Berikut gambar presentase rating skala 

(Riduwan & Sunarto, 2014, hlm. 30) sebagai berikut: 
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Gambar 3.3 Kategori Presentase Rating Skala 

3. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang didapat 

dari hasil pengamatan berdistribusi normal atau tidak dan juga untuk 

menentukan jenis statistik yang akan digunakan selanjutnya. Menguji 

normalitas menggunakan pendekatan uji liliefors, adapun langkah-langkah 

dalam uji liliefors menurut Abduljabar & Darajat (2013, hlm. 148) adalah 

sebagai berikut: 

 

a) Membuat tabel penolong untuk mengurutkan data terkecil sampei 

terbesar, kemudian mencari rata-rata dan simpangan baku. 

b) Mencari Z skor dan tempatkan pada kolom Zi. 

c) Mencari Zi pada tabel Z. 

d) Pada kolom F(Zi), untuk luas daerah yang bertanda negatif maka 0,5 

– luas daerah. Sedangkan untuk luas daerah yang positif maka 0,5 + 

luas daerah. 

e) S(Zi), adalah urutan n dibagi jumlah n. 

f) 3Hasil pengurangan F(Zi) – S(Zi) tempatkan pada kolom F(Zi) – 

S(Zi). 

g) Mencari data/nilai yang tertinggi, tanpa melihat (-) atau (+), sebagai 

nilai L0. 

h) Membuat kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis: 

Jika L0 ≥ Ltabel tolak H0 dan H1 diterima artinya data tidak 

berdistribusi normal. 

Jika L0 ≤ Ltabel terima H0 artinya data berdistribusi normal. 

i) Mencari nikai Ltabel, Membandingkan L0 dengan Ltabel. 

j) Membuat kesimpulan. 

 

4. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang didapat 

dari hasil pengamatan homogen atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan 

adalah uji F dengan rumus: 
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𝐹 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

Kriteria pengujian adala terima hipotesis jika Fhitung < Ftabel distribusi 

dengan derajat kebebasan = (V1.V2) dengan taraf nyata (α) = 0,05 

 

5. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan uji t, ini dilakukan karena 

peneliti akan membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini, adapun penulis menggunakan uji kesamaan dua 

rata-rata (uji dua pihak) karena peneliti percaya bahwa kegiatan 

ektrakurikuler  bulutangkis dan karate akan meningkatkan tingkat disiplin 

siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas.  

Maka digunakanlah uji signifikansi dua rata-rata (dua pihak) seperti yang 

dijelaskan Susetyo (2012, hlm. 205)  dengan rumus sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

 
𝑠1

2

𝑛1
+  

𝑠2
2

𝑛2

 

Keterangan: 

t  : nilai t yang dicari (thitung) 

𝑋1 : Nilai rata-rata kelompok 1 (Ektrakurikuler karate) 

𝑋2 : Nilai rata-rata kelompok 2 (Ektrakurikuler bulutangkis) 

n1 : jumlah sampel kelompok 1 (Ektrakurikuler karate) 

n2 : jumlah sampel kelompok 2 (Ektrakurikuler bulutangkis) 

S1
2 

: varians kelompok 1 (Ektrakurikuler karate) 

S2
2
 :

 
varians kelompok 2 (Ektrakurikuler bulutangkis) 
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