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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian sangat penting 

dalam sebuah penelitian, tanpa adanya metode penelitian sebuah penelitian 

akan tidak tersusun dengan sistematis dan tidak bermakna. Secara umum 

metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu, seperti yang diungkapkan 

Sugiyono (2013. hlm. 3), “cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis”. 

Metodologi penelitian dalam hal ini mencakup metode, sampel dan 

populasi, desain penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data,  

analisis data, dan sebagainya. Metodologi penelitian menjelaskan metode apa 

yang akan dipakai untuk sebuah penelitian, bagaimana teknik pengambilan 

populasi dan sampel, bagaimana desain penelitian yang dipakai, instrumen 

penelitianmyang digunakan, dan bagaimana teknik pengumpulan datanya. 

Pemilihan metode penelitian yang tepat akan mempengaruhi hasil pene litian 

yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan.  

Permasalahan yang penulis ungkap sesuai dengan judul penelitian yaitu 

bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap konsentrasi dan kebugaran 

jasmani pada pembelajaran pendidikan jasmani pada siswa-siswi di SDN 

Padasuka Mandiri 1 Kota Cimahi. Sesuai dengan tujuan penelitian penulis 

tersebut  maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode 

penelitian eksperimen. Arikunto (2002, hlm. 4) mengungkapkan bahwa, 

“eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab-akibat 

(hubungan klausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminir atau menyisihkan faktor- faktor lain yang bisa 

mengganggu”. 

 Sedangkan menurut pendapat Sugiyono (2012, hlm. 106) bahwa,  

Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 
yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap hal 
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yang lain dalam kondisi yang terkendali. Sesuai dengan masalah yang 

dikaji oleh peneliti maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian 
eksperimen sebagai metodenya. 

 
Sesuai dengan permasalahan yang penulis ungkap, maka metode 

penelitian eksperimen sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian penulis, 

agar penelitian penulis berjalan dengan baik. 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Padasuka Mandiri 1 Cimahi. 

Pemilihan lokasi penelitian di SD Negeri Padasuka Mandiri 1 Cimahi 

didasarkan atas lokasi yang cukup dekat dengan tempat tinggal penulis, 

sehingga mampu mempermudah jarak ke tempat penelitian, dan penemuan 

masalah pada saat penulis melihat pembelajaran penjas yang sedang 

berlangsung di sekolah tersebut.  

b.  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dimaksudkan untuk memperkuat serta memberikan 

informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun subjek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V A dan B SD Negeri 

Padasuka Mandiri 1 Cimahi Tahun Ajaran 2014-2015. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 Dalam melakukan suatu penelitian, perlu memperhatikan beberapa hal 

penting, diantaranya adalah populasi dan sampel, menurut Sugiyono (2014, 

hlm. 117) menjelaskan bahwa, “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Sampel ditentukan dengan teknik sampling purposive,  Sugiyono (2014, 

hlm. 124), menjelaskan bahwa, “sampling purposive adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu”. 

Dalam penelitian ini populasi berjumlah 82 siswa yang terdiri dari dua 

kelas yaitu kelas V A dan kelas V B di SD Negeri Padasuka Mandiri 1 Kota 
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Cimahi. Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak dua kelas 

yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas V A sebagai 

kelompok eksperimen terdiri dari 42 siswa, merupakan kelas yang mendapat 

perlakuan atau kelas yang mendapatkan pembelajaran mengunakan pendekatan 

saintifik, sedangkan kelas V B berjumlah 40 siswa, sebagai kelompok kontrol 

merupakan kelas yang tidak diberikan perlakuaan.  

 
D. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian dibutuhkan desain penelitian untuk dijadikan acuan 

dalam langkah- langkah penelitian. Mengenai desain penelitian Nasution 

mengatakan (2004, hlm. 40) bahwa, “desain penelitian merupakan suatu 

rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan 

tujuan penelitian”. Penggunaan desain penelitian ini disesuaikan dengan aspek 

penelitian serta pokok masalah yang ingin diungkapkan. Penggunaan desain 

dalam penelitian ini adalah pretest dan posttest dengan kontrol group desain. 

Yakni dengan melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal setiap 

siswa atau sampel dan melakukan tes akhir untuk mengetahui hasil dari 

perlakuan yang diberikan.  

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

Pretest-Posstest control Group Design 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A = Kelompok Eksperimen 

B = Kelompok Kontrol  

O1 = Tes awal kelompok eksperimen untuk mengetahui data awal sebelum 

di berikan perlakuan / tretment 

A  O1  X  O2 

B  O3         O4 
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O2 = Tes akhir kelompok eksperimen sesudah di berikan perlakuan /  

treatmen 

  O3 = Tes awal kelompok kontrol untuk mengetahui data awal 

O4 =  Tes akhir kelompok kontrol  

  X  =  Treatment / perlakuan 

 

Desain tersebut disesuaikan dengan aspek penelitian serta pokok masalah 

yang ingin diungkapkan.  

Adapun langkah- langkah penelitiannya penulis deskripsikan dalam bentuk 

gambar berikut :  
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Gambar. 3.2  

Langkah-langkah penelitian 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam Penelitian biasanya dibutuhkan suatu alat ukur yang dapat melihat 

atau menggambarkan perubahan atau kemajuan yang telah dicapai dari suatu 

penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data atau alat 

ukur untuk mengukur variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 147)  

bahwa, 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 
alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan 

instrumen penelitian.” Guna tercapainya keberhasilan penelitian, maka 
diperlukan suatu teknik dan alat pengumpulan data yang tepat atau sesuai 

dengan masalah yang akan diteliti.  
 

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk memperoleh data hasil penelitian 

yang berupa tes konsentrasi dan tes kebugaran jasmani  siswa maka digunakan 

instrumen penelitian berupa tes konsentrasi dan tes kebugaran jasmani. 

a. Pretest 

Pretest, digunakan untuk mengukur kemampuan awal para siswa 

sebelum perlakuan diberikan. Hasil pretest di gunakan untuk mengukur 

konsentrasi dan kebugaran jasmani, awal siswa antara kelompok ekspeimen 

dan kelompok kontrol. 

b. Posttest 

Posttest, digunakan untuk mengukur kemampuan dan membandingkan 

peningkatan hasil preetest pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol setelah diberikan perlakuan. Tes yang digunakan pada posttest 

sama seperti dengan tes yang diberikan pada saat preetest. 

c. Pelaksanaan Pembelajaran atau perlakuan 

Pelaksanaan eksperimen pembelajaran atau perlakuan dilakukan 

sebanyak 16 kali pertemuan dengan intensitas pertemuan dua kali dalam 

seminggu. Mengenai lamanya latihan atau pembelajaran Harre (dalam 

Harsono, 1988, hlm. 106) mengatakan bahwa,   

Macrocycle adalah suatu siklus jangka panjang yang bisa memakan 

waktu 6 bulan, 1 tahun, sampai beberapa tahun. Sedangkan mesocycle 
lamanya antara 3 – 6 minggu, dan microcycle kurang dari  3 minggu, 

bisa satu atau 2 minggu.  
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Berdasarkan penjelasan di atas penulis menggunakan mesocycle 

sebagai  lamanya latihan atau pembelajaran, karena metode ini tidak 

membutuhkan waktu yang lama karena disetiap sekolah mata pelajaran 

penjas dalam seminggu hanya satu kali pertemuan, oleh karena itu penulis 

dalam penelitian ini menambah jumlah pertemuan menjadi dua kali 

pertemuan dalam seminggu dan dilakukan selama delapan minggu. 

 

d. Instrumen yang digunakan 

Instrumen di gunakan untuk menjawab masalah penelitian dan menguji 

hipotesis, 

1. Angket konsentrasi 

Dalam Weschler Intellegence Scale for Children terdapat instrumen tes 

untuk mengukur konsentrasi yang dinamakan test coding. Gambar 

instrumen tes nya telah di adaptasi atau dimodifikasi menjadi sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.3 

 

 

 

 

Cara mengisinya adalah dengan menggambar pada kolom isian yang 

kosong yang terletak tepat diatas gambar yang tersedia. Responden harus 

mencocokan gambar sesuai dengan jawaban yang tersedia di kolom atas. 

Cara penilaian angket konsentrasi di atas adalah, setiap jawaban yang diisi 

oleh responden tepat sesuai dengan jawaban gambar yang tersedia berniali 
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1 (satu), apabila gambar atau jawaban yang di isi oleh responden kurang 

tepat maka tidak mendapatkan nilai atau 0 (nol). Waktu yang diberikan 

untuk mengisi angket tersebut adalah lima menit. Apabila waktu lima 

menit telah selesai maka pengerjaan harus berhenti dan di kumpulkan. 

 

2. Tes kebugaran jasmani 

Pusat kebugaran jasmani dan rekreasi menyusun rangkaian tes yang 

diberi nama Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) yang kategorinya 

dikelompokan menjadi empat kelompok umur, yaitu 

a. Umur 6-9 tahun 

b. Umur 10-12 tahun 

c. Umur 13-15 tahun 

d. Umur 16-19 tahun 

 

Kategori dengan membedakan juga jenis kelamin dimana kategori 

putra dan putri. TKJI merupakan battery tes dimana terdiri dari Sprint, pull 

up (gantung siku), sit-up, vertical jump, dan lari jarak sedang. 

Karena penelitian penulis mengambil sampel siswa-siswi kelas V SD 

yang umurnya berkisar 10-12 tahun maka semua item tes disesuaikan 

berdasarkan umur. 

a. Sprint  

Sprint atau lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan. Jarak yang 

harus di tempuh untuk kelompok umur 10-12 tahun adalah 40 Meter. 

Penilaian tesnya terdapat pada tabel 3.2 adalah : 

 

Tabel 3.2 

 

 

Putra Nilai Putri

sd-6.3 detik 5 sd-6.7 detik

6.4-6.9 detik 4 6.8-7.5 detik

7.0-7.7 detik 3 7.6-8.3 detik

7.8-9.2 detik 2 8.4-9.6 detik

8.9- dst 1 9.7 dst

Umur 10-12 tahun
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b. Pull-up (gantung siku) 

Pull-up atau gantung siku, bertujuan untuk mengukur kekuatan otot 

lengan dan bahu. Untuk penilaiannya para siswa atau responden 

menahan sekuat-kuatnya tanpa ada batas waktu yang di tentukan. 

Penilaian tesnya terdapat pada tabel 3.3 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

 

 

c. Sit-up 

Sit-up bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. 

Untuk kelompok umur 10-12 tahun melakukan selama 30 detik. Dan 

penilaian tesnya terdapat pada tabel 3.4 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

 

 

d. Vertical jump 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Ukuran 

papan sekala selebar 30cm dan panjang 150cm, dimana jarak antara 

garis sekala satu dengan yang lainnya masing-masing 1cm. Papan 

sekala ditempelkan di tembok dengan jarak sekala nol (0) dengan 

lantai 150cm. Pertama berdiri menyamping papan sekala dengan 

Putra Nilai Putri

51 detik keatas 5 40 detik keatas

31-51 detik 4 20-39 detik

15-30 detik 3 08-19 detik

05-14 detik 2 02-07 detik

00-04 detik 1 00-01 detik

Umur 10-12 tahun

Putra Nilai Putri

23 keatas 5 20 ketas

18-22 kali 4 14-19 kali

12-17 kali 3 07-13 kali

04-11 kali 2 02-06 kali

00-03 kali 1 00-01 kali

Umur 10-12 tahun
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mengangkat tangan keatas ukur tinggi yang di dapat, kemudian 

lakukan lompatan setinggi mungkin sebanyak tiga kali, tiap lompatan 

dicatat tinggi yang di peroleh kemudian ambil yang tertinggi, selisih 

antara raihan tertinggi dengan pengukuran yang pertama saat tidak 

melompat adalah hasil vertical jump.  

Dengan kriteria penilaian terdapat pada tabel 3.5 sebagai berikut:  

 

Tabel 3.5 

 

 

e. Lari jarak sedang 

Lari jarak sedang dilakukan untuk mengukur daya tahan paru, jantung 

dan pembuluh darah. Jarak yang di tempuh untuk kelompok umur 10-

12 tahun baik putra maupun putri adalah 600 meter. Kriteria 

penilaiannya terdapat pada tebel 3.6 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 

 

 

Untuk penilaian kebugaran jasmani siswa  menjumlahkan semua nilai 

dari lima item tes yang sudah dilakukan, kemudian di cocokan dengan table 3.7 

di bawah ini, setelah itu dapat terlihat pada level kebugaran yang mana siswa 

tersebut berada. 

Putra Nilai Putri

46 cm keatas 5 42 cm keatas

38-45 cm 4 34-41 cm

31-37 cm 3 28-33 cm

24-30 cm 2 21-27 cm

dibawah 24 cm 1 dibawah 21 cm

Umur 10-12 tahun

Putra Nilai Putri

sd 2'09" 5 sd 2'32"

2'10"-2'30" 4 2'33"-2'54"

2'31"-2'45" 3 2'55"-3'28"

2'46"-3'44" 2 3'29"-4'22"

dibawah 3'44" 1 dibawah 4'22"

Umur 10-12 tahun
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Tabel 3.7 

No Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 22-25 Baik sekali (BS) 

2 18-21 Baik (B) 

3 14-17 Sedang (S) 

4 10-13 Kurang (K) 

5 05-09 Kurang sekali (KS) 

 

F. Teknik pengumpulan data 

     Penulis menggunakan rumus statistik untuk menghitung atau mengolah 

hasil tes. Langkah pengolahan data tersebut, ditempuh dengan prosedur sebagai 

berikut : 

1. Menghitung skor rata-rata kedua kelompok sampel dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝑋 =  
∑   𝑋𝑖

𝑛
 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

X =  Nilai rata-rata yang dicari 

∑ xi =  Jumlah skor yang di dapat 

n =  Banyak sampel 

2. Menghitung simpangan baku dengan rumus sebagai berikut : 

𝑆 = √
∑  (𝑋−𝑋)²

𝑛−1
 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

S  =  Simpangan baku yang dicari 

n  =  Banyaknya sampel 
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∑ (x - x)2 =  Jumlah kuadrat nilai data dikurangi rata-rata 

3. Mencari T-skor tujuannya untuk menyeratakan dari beberapa jenis skor 

yang berbeda satuanya, rumus yang digunakan sebagai berikut : 

T-skor = 50 + 10  [
(𝑥 − 𝑥)

𝑆
] untuk satuan frekuensi, atau 

T-skor = 50 + 10  [
(𝑥 − 𝑥)

𝑆
] untuk satuan waktu 

4. Menguji normalitas data pretes, dan postes menggunakan uji kenormalan 

Kolmogorov-Smirnov . sebagai berikut: 

a. Pengamatan X1, X2, ... Xn  dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ... , Zn 

dengan menggunakan rumus: 

𝑍𝑖 =
𝑋𝑖 − 𝑋

𝑆
 

b. Untuk bilangan baku ini digunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang. 

F(Z1) = P (Z Z1). 

c. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, ... Zn   ∑Zi. Jika proporsi ini 

dinyatakan S(Zi), maka: 

S (Zi) = 
Banyaknya Z1,Z2,   …  ,Zn   ∑Zi

𝑛
 

d.  Menghitung selisih F (Zi) – S (Zi) kemudian tentukan harga 

mutlaknya. 

e. Ambil harga yang yang paling besar diantara harga-harga mutlak 

selisih tersebut. Untuk menolak atau menerima hipotesis, kita 

bandingkan L0 dengan nilai kritis L yang diambil dari daftar untuk 

taraf nyata α yang dipilih. Kriterianya adalah: tolak hipotesis nol jika 

L0 yang diperoleh dari data pengalaman melebihi L dari daftar tabel. 

Dalam hal ini lainnya hipotesis nol diterima. 

f.  Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, maka kita bandingkan 

L0 ini dengan nilai kritis L0 yang diambil dari daftar nilai kritis untuk 

Uji Leliefors, dengan tarap nyata α  = 0,05. 
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1. Hipotesis diterima apabila L0 < L = Normal  

2. Hipotesis ditolak apabila L0 > L = Tidak Normal 

5. Jika data tidak normal, maka dilakukan uji statistik nonparametric yaitu 

uji Mann-Whitney. 

6. Melakukan pengujian masing-masing kelompok dengan menggunakan uji 

t Paired t-test. 

7. Setelah data memenuhi syarat normal dan homogen, dilakukan uji 

kesamaan rataan skor pretest dan skor posttes menggunakan uji-t yaitu 

Independent Sampel T-Test. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian 

yang sudah terkumpul. Proses analisis dilakukan dengan program SPSS 

(Statistical package for sosial science) versi 22. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Deskriptif statistik dengan menggunakan penghitungan mean dan standar 

deviasi atau simpangan baku. 

2. Uji asumsi atau uji prasarat yaitu uji normalitas dan uji homogen. 

3. Uji paired t test 

Uji kesamaan dua rata-rata satu pihak kelas eksperimen dan kontrol 

Perumusan hipotesisnya adalah: 

 H0 : Tidak terdapat perbedaan hasil tes konsentrasi dan kebugaran jasmani 

dalam pembelajaran penjas  antara kelas eksperimen dan kontrol. 

 H1 : Terdapat Perbedaan hasil tes konsentrasi dan kebugaran jasmani 

dalam pembelajaran penjas anatar kelas eksperimen dan kontrol. 

Kriteria Pengujian: 

 Jika nilai signifikansi (Sig.) ≥ α, maka H0 diterima. 

 Jika nilai signifikansi (Sig.) < α, maka H0 ditolak. 

 

 


