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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah penelitian 

korelasional, penelitian ini ditujukan untuk mencari hubungan antara dua variabel 

tanpa ada usaha untuk mempengaruhi variabel-variabel tersebut. Adapun 

penelitian yang digunakan bersifat deskriptif korelatif, dengan cara membagikan 

kuesioner kepada sampel yang sudah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif ditujukan untuk membuktikan ada atau 

tidaknya hubungan secara statistik antara aktivitas fisik dengan komposisi tubuh 

(Indeks Massa Tubuh) pada siswa kelas XI SMK Negeri se-Kota Bandung.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aktivitas fisik (X) dan variabel 

terikatnya adalah  komposisi tubuh/Indeks Massa Tubuh (Y). Desain penelitian 

ditentukan untuk menggambarkan hubungan akltivitas fisik dengan komposisi 

tubuh (Indeks Massa Tubuh), gambarannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

     R 

 

 Keterangan: 

 X : Aktivitas Fisik 

 Y : Komposisi Tubuh (Indeks Massa Tubuh) 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

 

B. Partisipan 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa SMK terpilih 

kelas XI SMK Negeri se-Kota Bandung. Jumlah partisipan yang terlibat sebanyak 

144 orang dengan 99 orang sebagai sampel penelitian dan 45 orang sebagai 

partisipan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen aktivitas fisik. Karakteristik 

X Y 
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yang dimiliki partisipan yaitu partisipan termasuk ke dalam kelompok remaja 

awal sampai remaja menuju dewasa dengan rentang umur 16-19 tahun, mengikuti 

kegiatan di sekolah, memiliki karakteristik remaja pada umumnya, dan memiliki 

waktu luang. 

Dasar pertimbangan pemilihan partisipan adalah bidang yang dikaji peneliti 

yaitu pendidikan olahraga bagi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 

atas/kejuruan, dan peneliti memilih kelompok remaja menuju dewasa yang berada 

di tingkatan sekolah menengah kejuruan dengan pertimbangan siswa SMK 

memiliki bidang kekhususan yang lebih banyak menerima materi pelajaran 

berkaitan dengan jurusan serta diperkirakan memiliki sedikit waktu luang dalam 

melakukan aktivitas fisik. Selain itu, siswa kelas XI SMK di Kota Bandung 

kebanyakan sedang mengalami proses “prakerin” atau praktek kerja industri di 

perusahaan-perusahaan tertentu selama setengah waktu di semester awal atau 

akhir, dengan meninjau beberapa pekerjaan termasuk ke dalam kategori 

melakukan aktivitas yang duduk terus menerus dan mendekati pada aktivitas 

sedentari yang dapat menyebabkan terjadinya kelebihan berat badan atau sampai 

pada obesitas. 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 

se-Kota Bandung dengan jumlah siswa 6.594 yang tersebar di SMK Negeri 1 

Bandung, SMK Negeri 2 Bandung, SMK Negeri 3 Bandung, SMK Negeri 4 

Bandung, SMK Negeri 5 Bandung, SMK Negeri 6 Bandung, SMK Negeri 7 

Bandung, SMK Negeri 8 Bandung, SMK Negeri 9 Bandung, SMK Negeri 10 

Bandung, SMK Negeri 11 Bandung, SMK Negeri 12 Bandung, SMK Negeri 13 

Bandung, SMK Negeri 14 Bandung, SMK Negeri 15 Bandung, SMK Negeri 16 

Bandung, dan SMK PU Negeri Bandung Provinsi Jawa Barat. Penjelasan 

mengenai jumlah siswa masing-masing sekolah dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Jumlah Populasi 

No 
Nama 

Sekolah 
Alamat 

Kelurahan-

Kecamatan 
Wilayah 

Jumlah 

Siswa XI 

semester 2 

TA 

2014/2015 

1 
SMK Negeri 

1 Bandung 
Jl. Wastukancana No. 3 

Babakan Ciamis, 

Sumur Bandung 
Cibeunying 428 

2 
SMK Negeri 

10 Bandung 

Jl. Cijawura Hilir No. 

339 

Cijawura, Buah 

Batu 
Gede Bage 290 

3 
SMK Negeri 

11 Bandung 
Jl. Budi Cilember 

Kel. Sukaraja, 

Cicendo 
Bojonagara 557 

4 
SMK Negeri 

12 Bandung 
Jl. Pajajaran No. 92 

Pamoyanan, 

Cicendo 
Bojonagara 328 

5 
SMK Negeri 

13 Bandung 

Jl. Soekarno-Hatta Km. 

10 Bandung 

Jati Sari, Buah 

Batu 
Gede Bage 164 

6 
SMK Negeri 

14 Bandung 

Jl. Cijawura Hilir No. 

341 

Cijawura, Buah 

Batu 
Gede Bage 366 

7 
SMK Negeri 

15 Bandung 

Jl. Jendral Gatot 

Subroto No.4 

Burangrang, 

Lengkong 
Karees 285 

8 
SMK Negeri 

16 Bandung 

Jl. Selontongan No. 10 

Turangga, Lengkong 

Turangga, 

Lengkong 
Karees 70 

9 
SMK Negeri 

2 Bandung 
Jl. Ciliwung No. 4 

Kel. Cihapit, 

Bandung Wetan 
Cibeunying 400 

10 
SMK Negeri 

3 Bandung 
Jl. Solontongan No. 10 

Turangga, 

Lengkong 
Karees 601 

11 
SMK Negeri 

4 Bandung 

Jl. Kliningan No.6, 

Buah Batu 

Turangga, 

Lengkong 
Karees 400 

12 
SMK Negeri 

5 Bandung 

Jl. Bojongkoneng 

No.37a Bandung 

Sukapada, 

Cibeunying 

Kidul 

Cibeunying 531 

13 
SMK Negeri 

6 Bandung 

Jl. Soekarno-Hatta 

(Riung Bandung) 

Cisaranten 

Kidul, Gede 

Bage 

Gede Bage 664 

14 
SMK Negeri 

7 Bandung 

Jl. Soekarno-Hatta No. 

596 

Sekejati, Buah 

Batu 
Gede Bage 462 

15 
SMK Negeri 

8 Bandung 
Jl. Kliningan No. 31 

Kel. Turangga, 

Lengkong 
Karees 337 

16 
SMK Negeri 

9 Bandung 

Jl. Soekarno-Hatta Km. 

10 

Jatisari, Buah 

Batu 
Gede Bage 412 

17 

SMK PU 

Negeri 

Bandung 

Provinsi 

Jawa Barat 

Jl. Garut No.10, 

Batununggal 

Kacapiring, 

Batununggal 
Karees 299 

Jumlah SMK Negeri di Kota Bandung 6,594 
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Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

2. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, proses penarikan sampel dilakukan secara stratified 

random sampling, dengan dua tahap yaitu: tahap pertama, penentuan sampel 

sekolah dan tahap kedua, penentuan sampel siswa. Adapun teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Taro Yamane dalam 

Riduwan dan Kuncoro (2011, hlm. 44-45) yaitu: 

 

  

dimana: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d
2
 = presisi yang ditetapkan (0,1)  

 Diketahui jumlah siswa SMK Negeri se-Kota Bandung sebagai polulasi 

sebesar N = 6594 dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar = 10%. Berdasarkan 

rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

n =      N 

        N.d
2
 + 1 

  

n =         6594 

         6594.(0,1)
2
 + 1 

n =         6594 

         6594.(0,01) + 1 

 

n =         6594 

                66,94 

 

n = 98,5061249 

n = 99 (dibulatkan) 

Berdasarkan penghitungan diatas, maka jumlah sampel yang ditetapkan 

pada penelitian ini berjumlah 99 responden. Adapun untuk menentukan sampel 

sekolah menggunakan metode persentasi. Hal ini didasarkan pada pendapat 

Suharsimi Arikunto (2006, hlm. 134) yang menyatakan, jika jumlah subjek 

populasi merupakan cakupan yang besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau 

20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: 

n =      N 

       N.d
2
 + 1 
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a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menyangkut dari banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. 

Jika dilihat dari pendapat diatas maka dalam penelitian ini akan diambil 

sampel sekolah sebanyak 25% dari populasi, sehingga sampel sekolah yang 

diambil adalah 25% x 17 = 4,25 dan dibulatkan menjadi 4 sekolah. 

Dari 17 sekolah SMK Negeri se-Kota Bandung, dapat diklasifikasikan 

menjadi empat cluster berdasarkan wilayah sekolah yang sesuai dengan data 

alamat SMK Negeri se-Kota Bandung dalam lingkup pembagian wilayah di kota 

Bandung yaitu wilayah Bojonagara (wilayah Bandung Barat) terdiri dari 2 

sekolah, wilayah Gede Bage (wilayah Bandung Timur) terdiri dari 6 sekolah, 

wilayah Cibeunying (wilayah Bandung Utara) terdiri dari 3 sekolah, dan wilayah 

Karees (wilayah Bandung Selatan) terdiri dari 6 sekolah. Setelah SMK 

diklasifikasikan sesuai dengan clusternya, perwakilan SMK disetiap cluster 

dipilih secara random dengan cara undian. 

Rumus yang digunakan berdasarkan teknik sampel bertingkat (berstrata) 

menurut Riduan dan Kuncoro (2011, hlm. 45), yaitu: 

   

         

dimana: 

ni =  jumlah sampel menurut stratum 

n =  jumlah sampel secara keseluruhan 

Ni =  jumlah populasi menurut stratum 

N =  jumlah populasi keseluruhan 

 

 

 

 

 

ni =  Ni x n 

        N 
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Tabel 3.2 

Kluster SMK Negeri di Kota Bandung berdasarkan  

Pembagian Wilayah di Kota Bandung 

Kluster Wilayah No Nama Sekolah 
Sampel 

Sekolah 

SMK 

Perwakilan 

tiap Cluster 

terpilih 

I Bojonagara 
1 

2 

SMK Negeri 11 Bandung 

SMK Negeri 12 Bandung 

n = 2/17 x 4 

=  0,5 

dibulatkan 

menjadi 1 

SMK Negeri 

11 Bandung 

II Gede Bage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

SMK Negeri 7 Bandung 

SMK Negeri 13 Bandung 

SMK Negeri 9 Bandung 

SMK Negeri 10 Bandung 

SMK Negeri 14 Bandung 

SMK Negeri 6 Bandung 

n = 6/17 x 4 

=  1,4 

dibulatkan 

menjadi 1 

SMK Negeri 

6 Bandung 

III Cibeunying 

1 

2 

3 

SMK Negeri 1 Bandung 

SMK Negeri 2 Bandung 

SMK Negeri 5 Bandung 

n = 3/17 x 4 

=  0,7 

dibulatkan 

menjadi 1 

SMK Negeri 

5 Bandung 

IV Karees 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

SMK Negeri 8 Bandung 

SMK Negeri 3 Bandung 

SMK Negeri 4 Bandung 

SMK Negeri 16 Bandung 

SMK PU Negeri Bandung 

Provinsi Jawa Barat 

SMK Negeri 15 Bandung 

n = 6/17 x 4 

=  1,4 

dibulatkan 

menjadi 1 

 

 

SMK Negeri 

8 Bandung 

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
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Langkah selanjutnya adalah menentukan sampel siswa. Dicari sampel 

berstrata dari setiap cluster SMK perwakilan yang terpilih. Setelah jumlah sampel 

siswa ditentukan, dilakukan teknik random dengan cara undian kembali dari data 

presensi siswa kelas XI setiap sekolah terpilih untuk menentukan subjek 

penelitian atau responden yang akan mewakili siswa SMK kelas XI dari setiap 

cluster.  

Rumus berstrata dengan rumus ni = (Ni : N) x n (Ridwan dan Kuncoro, 

2011, hlm. 46)  : 

ni =  jumlah sampel menurut stratum 

n =  jumlah sampel secara keseluruhan 

Ni =  jumlah populasi menurut stratum 

N =  jumlah populasi keseluruhan 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Sampel Siswa kelas XI 

Nama Sekolah 
Jumlah Siswa 

Kelas XI 
Sampel Siswa 

SMK Negeri 11 Bandung 557 557/2089 x 99 = 26,4 ≈ 26 

SMK Negeri 6 Bandung 664 664/2089 x 99 = 31,47 ≈ 32 

SMK Negeri 5 Bandung 531 531/2089 x 99 =  25,16 ≈ 25 

SMK Negeri 8 Bandung 337 337/2089 x 99 = 15,97 ≈ 16 

Jumlah 2089 99 

 

Perwakilan untuk cluster satu yang terpilih adalah SMK Negeri 11 

Bandung dengan sampel siswa kelas XI sebanyak 26 responden, perwakilan 

cluster dua yaitu SMK Negeri 6 Bandung dengan sampel siswa kelas XI sebanyak 

32 responden, perwakilan cluster tiga adalah SMK Negeri 5 Bandung dengan 

sampel siswa kelas XI sebanyak 25 responden, dan perwakilan untuk cluster 

empat yaitu SMK Negeri 8 Bandung dengan sampel siswa kelas XI sebanyak 16 

responden. 
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D. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian atau alat bantu yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan pengukuran antropometri yaitu 

pengukuran berat badan dan tinggi badan.  

Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah Aktivitas Fisik 

menurut Teori Kowalski (2004) tentang aktivitas fisik untuk remaja pada musim 

sekolah dan variabel dependennya adalah komposisi tubuh dengan mengukur 

Indeks Massa Tubuh berdasarkan referensi pertumbuhan 10-19 tahun, BMI untuk 

usia 10-19 tahun menurut WHO 2007 (dalam Kurniasih, dkk., 2010). 

 

1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

a. Instrumen Aktivitas Fisik 

Pengukuran aktivitas fisik menggunakan instrumen pengumpulan data 

berupa kuesioner yang diperoleh dari hasil adaptasi pada jurnal internasional The 

Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) and Adolescents 

(PAQ-A) Manual dengan beberapa modifikasi karena disesuaikan dengan kondisi 

dan kebiasaan melakukan aktivitas fisik di Indonesia (Kowalski, dkk., 2004). 

Kuesioner aktivitas fisik ini merupakan instrumen yang dilakukan dengan cara 

mengingat kegiatan yang dilakukan pada tujuh hari sebelumnya. Bentuk 

pertanyaan dalam kuesioner PAQ- A termasuk ke dalam scaled response 

questions (pertanyaan skala respon) yaitu bentuk pertanyaan yang menggunakan 

skala untuk mengukur dan mengetahui ringkasan aktivitas fisik umum dari 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dalam kuesioner. 

Dalam kuesioner ini, pernyataan skala respon ada pada 8 pertanyaan dan satu 

pertanyaan untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki aktivitas yang tidak biasa 

dilakukan pada seminggu sebelumnya, tetapi ini tidak digunakan dalam bagian 

pengukuran skor pada aktivitas ringkasan. Skala ukur yang digunakan sebagai 

penilaian jawaban dalam kuesioner adalah skala likert. Tujuan menggunakan 

kuesioner ini adalah untuk mengukur tingkat variabel yang mungkin dianggap 
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paling penting oleh responden yang nantinya dapat dijadikan bahan perbaikan dari 

bagian-bagian yang terpenting itu.  

Berikut tabel mengenai skor jawaban kuesioner untuk mengukur ringkasan 

aktivitas fisik: 

Tabel 3.4 

Bobot Penilaian Jawaban Kuesioner untuk mengukur  

Ringkasan Aktivitas Fisik melalui PAQ-A 

Interpretasi Bobot penilaian 

Sangat ringan 1 

Ringan 2 

Sedang 3 

Berat 4 

Sangat berat 5 

 

Interpretasi tersebut merupakan hasil modifikasi dari PAQ-A menurut 

Kowalski, dkk. (2004) dengan penyesuaian kondisi dan kebiasaan melakukan 

aktivitas fisik di Indonesia. Dijelaskan pula menurut RDA atau Recommended 

Dietary Allowance (dalam Anggraini, 2014) bahwa aktivitas fisik dibedakan 

dalam kategori sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat.   
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Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 
Dimensi Indikator Item 

Frekuensi 

B
er

b
as

is
 

Tipe/ Mode Aktivitas fisik di waktu senggang P1 

Hal yang biasanya dilakukan saat makan siang 

(kegiatan tambahan setelah makan) 
P3 

Ketika sakit di minggu sebelumnya, apa saja yang 

dicegah dari aktivitas fisik yang dilakukan biasanya 
P9 

Frekuensi/ 

Densitas 

Selama pelajaran pendidikan jasmani (PE Classes) P2 

Memutuskan uraian berbagai hal yang dilakukan 

pada waktu bebas dalam beberapa waktu diminggu 

sebelumnya, seberapa sering melakukan 

aktivitasnya 

P7 

Waktu/ 

Lamanya 

Banyaknya waktu (dalam hari) untuk kegiatan yang 

dilakukan setelah sekolah seperti olahraga, menari, 

atau bermain game 

P4 

Banyaknya waktu (dalam hari) untuk kegiatan yang 

dilakukan pada waktu malam dalam melakukan 

olahraga, menari, atau bermain game 

P5 

Intensitas Pada waktu liburan sebelumnya, banyaknya waktu 

yang dilakukan untuk olahraga, menari, atau 

bermain game dan seberapa berat melakukan 

aktivitasnya 

P6 

Intensitas melakukan aktivitas fisik dalam setiap 

hari di minggu sebelumnya, seperti melakukan 

olahraga, bermain, menari, atau aktivitas fisik 

lainnya) 

P8 

 

b. Instrumen Komposisi Tubuh (Indeks Massa Tubuh) 

Selanjutnya pengumpulan data komposisi tubuh dilakukan dengan 

menggunakan pengukuran antropometri untuk menentukan Indeks Massa Tubuh 

berdasarkan referensi pertumbuhan 10-19 tahun, BMI untuk usia 10-19 tahun 

menurut WHO 2007 (dalam Kurniasih, dkk., 2010). 



41 

 

Devia Anggita Anggelia, 2015 
HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DENGAN KOMPOSISI TUBUH (INDEKS MASSA TUBUH) SISWA KELAS 
XI SMK NEGERI SE-KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Indeks  Massa  Tubuh  (IMT)  didefinisikan  sebagai  hasil  pengukuran 

antropometri atau pengukuran tubuh manusia. Data meliputi tinggi badan, berat 

badan, jenis kelamin, umur dan IMT. Tinggi badan diukur dengan microtoise 

dengan ketelitian 0,1 cm serta pengukuran berat badan menggunakan timbangan  

digital dengan ketelitian 0,1 kg. Pengukuran IMT didapatkan dari berat badan 

dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter persegi (kg/m
2
). 

Interpretasi IMT tergantung pada umur dan jenis kelamin anak, karena anak laki-

laki dan anak perempuan mempunyai komposisi  tubuh  yang  berbeda (Syarif 

dalam Adityawarman, 2011). Nilai batas IMT untuk obesitas pada remaja 

mengikuti kriteria WHO 2007 (dalam Kuniasih, dkk., 2010) yaitu berdasarkan 

pada tabel IMT remaja perempuan dan laki-laki usia 10-19 tahun dengan kategori 

sangat kurus, kurus normal, gemuk, dan sangat gemuk. Remaja yang memiliki 

IMT lebih atau sama dengan kategori sangat gemuk (lebih dari) dikategorikan 

overweight atau mengalami kegemukan. 

 

2. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian 

Setelah selesai menyusun instrumen penelitian, perlu dilakukan pengujian 

instrumen sebagai bagian dari tahap pengembangan instrumen penelitian sebelum 

mengadakan kegiatan pengumpulan data yang sebenarnya pada objek penelitian. 

Tahapan pengembangan instrumen meliputi: 

a. Uji Keterbacaan Instrumen Aktivitas Fisik 

Sebelum instrumen aktivitas fisik diujikan, instrumen terlebih dahulu diuji 

keterbacaan kepada sampel yaitu lima siswa kelas XI SMK Negeri 6 Bandung, 

untuk mengukur sejauh mana keterbacaan instrumen. Berdasarkan hasil uji 

keterbacaan, responden dapat memahami dengan baik seluruh item pertanyaan 

berbentuk non tes yang ada baik dari segi bahasa maupun makna yang terkandung 

dalam pertanyaan atau pernyataan, dengan demikian, dapat disimpulkan seluruh 

item pertanyaan dapat digunakan dan dimengerti oleh siswa. 
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b. Uji Validitas 

1) Uji Validitas Rasional/Internal 

Uji validitas secara rasional bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

instrumen dari segi bahasa, konstruk, dan isi. Uji validitas ini dilakukan oleh 

dosen ahli (dikonsultasikan) dengan meminta pendapat untuk memberikan 

penilaian pada setiap item dengan kualifikasi memadai atau tidak memadai serta 

dengan adanya kolom komentar di setiap item, pendapat dari ahli tersebut 

biasanya dikenal sebagai judgment expert. Item yang mendapatkan nilai memadai 

berarti item tersebut dapat digunakan dan item yang mendapat nilai tidak memadai 

bisa memiliki dua kemungkinan yaitu item tersebut tidak dapat digunakan atau 

dapat digunakan dengan perbaikan. 

Uji validitas rasional kuesioner aktivitas fisik dilakukan oleh tiga dosen ahli 

yang terdiri dari dua dosen pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, dan satu 

orang dosen ilmu keolahragaan dengan yang bersedia menandatangani yaitu dua 

dosen ahli. Pertama, kuesioner dikonsultasikan dengan bapak Dr. Uhamisastra, 

M.Pd., menurut pendapat beliau, terdapat kesalahan dalam kisi-kisi instrumen 

yaitu dalam menyusun definisi operasional, selain itu masukan lainnya adalah 

kuesioner ini bukan merupakan adopsi, karena kuesioner adopsi itu tidak 

mengalami perubahan satu kata pun, kuesioner ini termasuk pada kuesioner yang 

dimodifikasi atau merupakan hasil adaptasi dari teori aktivitas fisik tersebut, dan 

sesuaikan juga aktivitas yang ada dalam kuesioner sesuai hasil observasi atas 

kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh siswa SMK yang akan 

dijadikan responden. Selanjutnya kedua, dikonsultasikan kepada bapak Dr. 

Bambang Abduljabar, M.Pd., terdapat beberapa masukan di item nomor satu, 

yaitu tidak memadai untuk aktivitas street hockey/hoki outdoor, floor hockey/hoki 

indoor, berski es, ice hockey/ringette/hoki es dengan komentar disesuaikan 

dengan situasi Indonesia, masukan pula di nomor item dua, memadai dengan 

komentar, dan komentar secara keseluruhan adalah angket hanya mengatur 

aktivitas jasmani di sekolah. Ketiga, yaitu menurut dosen Ilmu Keolahragaan 

yaitu bapak Iman Imanudin, M.Pd., terdapat beberapa anjuran untuk mengkaji 

dimensi yang ada dalam kisi-kisi instrumen, mengenai arahan dan tujuan yang 
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akan dirumuskan menjadi indikator-indikator harus lebih disesuaikan, selanjutnya 

masukan di item empat dan lima karena sama-sama menunjukkan pertanyaan 

aktivitas yang sama dengan kata-kata seperti setelah sekolah dan sore atau malam 

sebaiknya diganti dengan siang di item empat, malam di item lima, untuk 

alternatif jawabannya pun lebih disesuaikan dengan pemahaman yang jelas, 

seperti kata yang lalu dihapuskan saja, untuk item tujuh lebih di spesifikan. 

Tambahan saran untuk kuesioner tersebut diperoleh dari dosen ahli pula sekaligus 

sebagai pembimbing I peneliti, yaitu bapak dr. Lucky Angkawidjaja Roring, 

M.Pd., AIFO, memberikan masukan untuk perbaikan bahasa yang digunakan 

seperti 7 hari yang lalu (minggu lalu) menjadi 7 hari terakhir (1 minggu terakhir), 

dan pertanyaan apakah dalam kalimat di nomor item dua dihilangkan saja, serta 

sesuaikan aktivitas yang biasanya dilakukan di Indonesia, selain itu, angket bukan 

merupakan adopsi namun merupakan angket yang dimodifikasi. Tambahan lain 

dari pembimbing II peneliti yaitu dr. Kurnia Eka Wijayanti, M.KM. yaitu jenis 

aktivitas berjalan untuk latihan lebih baik diganti dengan kata berjalan dengan 

alasan disesuaikan dengan persepsi kebanyakan siswa. 

Setelah pengujian kontsruk dari ahli selesai, maka diteruskan dengan uji 

coba instrumen. Instrumen yang telah disetujui para ahli tersebut dicobakan pada 

sampel dari mana populasi diambil, namun bukan responden dalam penelitian. 

Jumlah anggota yang digunakan dalam uji coba ini adalah 45 orang. 

2) Uji Validitas Butir Item 

Untuk menguji validitas butir-butir item instrumen lebih lanjut, maka 

setelah dikonsultasikan dengan ahli, dilanjutkan dengan diujicobakan, dan 

selanjutnya di analisis dengan analisis item. Analisis item dilakukan dengan 

menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total (Sugiyono, 

2010). 

Korelasi antara skor butir item dengan skor total dilakukan dengan 

menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya untuk mencari kesimpulan, r atau 

koefisien korelasi hasil r hitung didistribusikan dengan tabel nilai-nilai r Product 

Moment sesuai dengan jumlah N dengan menggunakan taraf signifikan 5% atau 
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0,05, jika r hitung > r tabel maka diartikan valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel 

maka diartikan tidak valid, r tabel dengan jumlah N= 45 adalah 0,294.  

Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil uji validitas menunjukkan dari 8 

pertanyaan kuesioner aktivitas fisik dinyatakan valid. Indeks validitas instrumen 

aktivitas fisik dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Kuesioner Aktivitas Fisik 

Item 
Korelasi skor butir item 

dengan skor total (r hitung) 
Kesimpulan 

P1 0,577 Valid 

P2 0,332 Valid 

P3 0,369 Valid 

P4 0,771 Valid 

P5 0,840 Valid 

P6 0,802 Valid 

P7 0,424 Valid 

P8 0,780 Valid 

 

c. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali 

saja, kemudian hasil data yang diperoleh di analisis dengan teknik metode belah 

dua (split half). Hasil data yang akan di analisis selanjutnya dipisahkan antara 

perolehan skor dari butir-butir item yang bernomor ganjil dengan butir-butir item 

yang bernomor genap, kemudian dikorelasikan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment, hasil penghitungan korelasinya merupakan koefisien 

reliabilitas separuh tes. Untuk mengetahui koefisien reliabilitas tes secara 

keseluruhan, maka koefisien tersebut perlu dikonversikan ke dalam rumus 

Spearman Brown sebagai berikut:  

Rumus Spearman Brown : (Sugiyono, 2010, hlm. 359) 

 

 

 

       2 . r b 

ri =        

       1 + r b 
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dimana: 

ri   = reliabilitas internal seluruh instrumen (r hitung) 

rb  = korelasi product moment antara belahan ganjil dan belahan genap 

Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,00 maka semakin tinggi 

reliabilitasnya dan sebaliknya semakin rendah koefisien reliabilitas mendekati 0 

maka semakin rendah reliabilitasnya. Berikut ini tabel skor kategorisasi 

reliabilitas: 

Tabel 3.7 

Skor kategorisasi reliabilitas 

0,00 – 0,19 Derajat keterandalan sangat rendah 

0,20 – 0,39 Derajat keterandalan rendah 

0,40 – 0,59 Derajat keterandalan cukup 

0,60 – 0,79 Derajat keterandalan tinggi 

0,80 – 1,00 Derajat keterandalan sangat tinggi 

Sumber: (Purwanti, 2014 hlm.62) 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dari 8 item yang sudah valid 

menunjukkan koefisien reliabilitas instrumen aktivitas fisik sebesar, 0,746. 

Artinya derajat keterandalan instrumen aktivitas fisik berada pada kategori tinggi. 

 

3. Teknis Penggunaan Instrumen Penelitian 

a. Instrumen Aktivitas Fisik melalui Kuesioner 

Untuk proses pengambilan data, yaitu pertama mengambil data dengan 

kuesioner atau uji angket melalui instrumen PAQ-A. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah mengondisikan responden, selanjutnya peneliti memperkenalkan 

diri beserta dengan pendamping peneliti yang membantu proses pengambilan 

data, setelah itu angket dibagikan kepada responden. Kemudian peneliti 

menginstruksikan dan menjelaskan kepada responden mengenai cara pengisian 

angket aktivitas fisik agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian angket. 

Jawaban sudah disediakan dan responden hanya memilih jawaban tersebut sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Responden diberikan kesempatan untuk 

bertanya kepada peneliti jika ada pertanyaan yang masih kurang dimengerti. 
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Responden diberi waktu 30 menit untuk mengisi semua angket hingga selesai. 

Setelah angket dikumpulkan, angket diperiksa oleh peneliti, jika ada angket yang 

belum terisi, baik nama maupun jawaban pertanyaan, angket dikembalikan kepada 

yang bersangkutan. Skor untuk aktivitas fisik dapat dilihat pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Skor untuk Aktivitas Fisik 

Kategori Aktivitas Fisik 
Kalkulasi dari 

seluruh item 

Aktivitas sangat ringan 1 

Aktivitas fisik ringan 2 

Aktivitas fisik sedang 3 

Aktivitas fisik berat 4 

Aktivitas fisik sangat berat 5 

 

b. Instrumen Komposisi Tubuh melalui pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Penentuan IMT dilakukan dengan mengukur berat badan dan tinggi badan 

dengan alat. Pengukuran dilakukan pada waktu pagi hari, diutamakan sebelum 

melakukan proses belajar mengajar. Hasil perhitungan IMT dinyatakan dalam 

kategori sangat kurus, kurus, normal, gemuk, dan sangat gemuk (overweight). 

1) Pengukuran Berat Badan 

a) Responden menggunakan baju yang dipakai dengan seminim mungkin, 

menggunakan baju olahraga atau seragam sekolah. 

b) Saat dilakukan pengukuran berat badan, topi, jam tangan, ikat pinggang, 

sepatu, dan sejenisnya, kecuali pakaian, dilepaskan terlebih dahulu. 

c) Posisi responden menghadap lurus ke depan. 

d) Baca hasilnya oleh petugas yang melakukan pengukuran, pengukuran 

sampai dengan 0,1 kilogram. 

e) Alat pengukur berat badan menggunakan timbangan digital merek 

LAICA Italy. 
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2) Pengukuran Tinggi Badan 

a) Lakukan prosedur penggunaan alat microtoise ketika hendak digunakan 

pengukuran. 

- Langkah 1 : tempatkan stature meter di lantai. Tarik pitanya sampai 

angka nol mencapai garis merah, 

- Langkah 2 : lapisan bagian ujung dapat ditempel dengan selotip 

kertas dengan rapat dan tidak mudah bergeser. 

- Langkah 3 : tarik meterannya sampai berada di atas kepala 

responden untuk mendapatkan pengukuran. 

b) Saat dilakukan pengukuran tinggi badan, topi, jam tangan, ikat pinggang, 

sepatu, dan sejenisnya, kecuali pakaian, dilepaskan terlebih dahulu. 

c) Responden diminta untuk berdiri tegak lurus dengan tembok, lengan 

mengapit disamping badan, kedua tumit lurus dan menyentuh lantai, dan 

arah pandangan lurus ke depan. 

d) Tangkai dan alat pengukur yang menonjol ke depan berada diatas kepala 

dan terdorong ke atas. 

e) Tumit, dataran pinggul menyentuh tembok. 

f) Lubang telinga dan batas bawah mata berada dalam satu garis  

horizontal. 

g) Baca hasilnya oleh petugas yang melakukan pengukuran, pengukuran 

sampai satuan sentimeter. 

h) Nama alat yang digunakan untuk mengukur adalah microtoise dengan 

merek GEA Medical. 

3) Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Berat badan dan tinggi badan digunakan untuk mengukur komposisi tubuh 

responden dengan melihat tingkat overweight melalui standar IMT (Indeks Massa 

Tubuh) atau BMI (Body Mass Index) dengan rumus: 

 

  

 

      Berat Badan 

IMT =  

 [Tinggi badan (m)]
2
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Setelah nilai IMT diketahui, dilakukan interpretasi IMT dengan 

berdasarkan jenis kelamin dan umur responden, yang dapat dilhat pada tabel 2.1 

dan tabel 2.2. 

 

E. Prosedur Penelitian 

1. Tahapan Penelitain  

Dalam melakukan penelitian tahapan yang dilakukan ada tiga tahapan, 

yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahapan persiapan, hal yang dilakukan adalah 1) membuat proposal 

penelitian dengan melakukan konsultasi bersama dosen pembimbing akademik 

yaitu bapak Dr. Dian Budiana, M.Pd., sekaligus mengajukan tanda tangan beliau 

di lembar pengesahan proposal skripsi, 2) proposal penelitian diajukan ke bagian 

akademik dengan persyaratan-persyaratannya untuk diajukan mengikuti seminar 

proposal skripsi, 3) mengikuti seminar proposal skripsi dengan waktu yang telah 

dijadwalkan dan mendapatkan surat keputusan pengesahan judul dan penunjukkan 

dosen pembimbing skripsi, 4) melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing 

skripsi, dengan dosen pembimbing skripsi I bapak dr. Lucky Angkawidjaja 

Roring, M.Pd., AIFO, dan pembimbing skripsi II ibu dr. Kurnia Eka Wijayanti, 

M.KM., 5) mengajukan permohonan ijin penelitian kepada akademik dengan 

persetujuan dari dosen pembibing skripsi, 6) mengajukan permohonan ijin 

mengajukan data dan permohonan ijin melakukan penelitian pada instansi yang 

terkait. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, hal yang dilakukan adalah 1) mengumpulkan data 

untuk awal penelitian, yaitu berupa data SMK se-Kota Bandung yang didapatkan 

dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya data presensi seluruh 

siswa kelas XI di SMK tiap cluster terpilih untuk melakukan random dengan cara 

pengundian serta mengumpulkan studi pustaka terhadap kebutuhan penelitian, 2) 

menganalisis beberapa instrumen penelitian berupa kuesioner aktivitas fisik yang 
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akan digunakan untuk penelitian dan mempersiapkan alat untuk melakukan 

pengukuran antropometri dengan mengukur IMT berikut dengan penimbangannya 

kepada dosen ahli dari Departemen Pendidikan Olahraga dan Fakultas Pendidikan 

Olahraga dan Kesehatan, 3) melakukan pengembangan instrumen, ujicoba 

instrumen penelitian yang akan digunakan dan uji validitas serta reliabilitas 

instrumen, 4) mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner/angket kepada 

siswa kelas XI di SMK tiap cluster terpilih yaitu di SMK Negeri 11 Bandung, 

SMK Negeri 6 Bandung, SMK Negeri 5 Bandung, dan SMK Negeri 8 Bandung, 

5) mengolah dan menganalisis data mengenai deskripsi hubungan antara aktivitas 

fisik dengan komposisi tubuh (Indeks Massa Tubuh). 

c. Tahap Pelaporan 

Pada tahapan pelaporan ini, hal yang dilakukan adalah 1) penyusunan 

laporan akhir berdasarkan hasil analisis data deskripsi dan hubungan aktivitas 

fisik dengan komposisi tubuh (Indeks Massa Tubuh), 2) hasil penelitian 

dilaporkan serta diujikan pada saat ujian pra-sidang dan sidang skripsi. 

 

2. Perumusan Definisi Operasional Variabel 

a. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik dalam penelitian ini adalah aneka gerakan tubuh yang 

dihasilkan oleh otot kerangka, dan gerak yang menghasilkan pengeluaran energi. 

Aktivitas fisik mencakup ruang lingkup yang luas dan lazim dilakukan dalam 

berbagai jenis aktivitas, kegiatan pengisi waktu senggang, dan kegiatan rutin 

sehari-hari. Kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang 

memerlukan usaha sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Kegiatan 

tersebut dapat pula meningkatkan kesehatan, bila dilakukan secara teratur 

(Sjostrom, dkk., 2011; Kowalski, dkk., 2004; Lutan, dkk., 2001). 

Aktivitas fisik dalam penelitian ini bervariasi berdasarkan dimensi 1) tipe 

atau mode berhubungan dengan kegiatan yang mengacu pada aktivitas tertentu 

seperti misalnya, berjalan, bersepeda, melakukan aktivitas lainnya, tipe juga dapat 

diklasifikasikan ke dalam jenis yang lebih luas dari kategori aktivitas misalnya, 

aerobik, anaerobik, kegiatan resistensi atau kekuatan, dan lain-lain; 2) Frekuensi 
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berhubungan dengan seberapa sering seseorang melakukan tugas atau aktivitas 

fisik yang berkaitan dengan kesehatan. Frekuensi ini mengacu pada bagaimana 

aktivitas fisik dilakukan dan diukur sebagai jumlah hari atau sesi kegiatan yang 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu misalnya per hari, minggu, atau bulan; 3) 

Waktu atau lamanya yang berhubungan dengan lamanya suatu kegiatan 

dilaksanakan. Waktu diartikan untuk menggambarkan jumlah aktivitas fisik yang 

dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan misalnya sesi kegiatan, per hari, 7 

hari terakhir, kebiasaan setiap minggu atau tahun lalu dan biasanya dinyatakan 

dalam jam atau menit. Faktor-faktor seperti usia dan intensitas akan 

mempengaruhi durasi aktivitas yang dilakukan; 4) Intensitas yang mengacu pada 

upaya fisik yang diperlukan untuk melakukan aktivitas, dan pada umumnya 

dikategorikan sebagai ringan, sedang/moderat, dan berat. Hal ini dinyatakan 

secara mutlak dalam (tujuan) atau hal yang relatif (subjektif).  

b. Komposisi Tubuh (Indeks Massa Tubuh) 

Komposisi tubuh dalam penelitian ini hanya melalui pengukuran indeks 

massa tubuh, penilaian ini diperlukan untuk alasan interpretasi IMT remaja 

termasuk pada kategori sangat kurus, kurus, normal, gemuk, dan sangat gemuk 

(overweight). Menilai IMT ini ditujukan agar dapat membantu mengetahui cara 

menetapkan berat badan yang optimal bagi kesehatan dan kinerja fisik terutama 

yang berhubungan dengan penyakit obesitas dan penyakit-penyakit pendukung 

obesitas lainnya dengan cara yang tidak mahal dan dapat dilakukan dengan 

mudah. 

 

F. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan pengukuran selanjutnya diolah 

melalui tahap-tahap lanjutan sebagai berikut: 

 

1. Verifikasi Data 

Verifikasi data dilakukan sebagai langkah persiapan dalam teknik analisis 

data yang bertujuan untuk mengecek kelengkapan data yang akan diolah, 

sehingga analisis data dapat dilakukan sesuai dengan prosedur.  
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Kegiatan verifikasi data berupa: 

a. Mengecek kelengkapan data seperti instrumen kuesioner yang akan 

disebarkan dicek kembali jika terdapat yang rusak atau tidak lengkap dapat 

diperbaiki. Mengecek instrumen timbangan dan microtoise, serta selotip 

kertas yang akan digunakan saat pengambilan data.  

b. Mengecek data berat badan dan tinggi badan yang berdampingan dengan 

kuesioner yang terkumpul dan disesuiakan dengan jumlah sampel yang sudah 

terhitung dan terpilih. 

c. Melakukan rekap data yang diperoleh dari partisipan dengan memberikan 

skor terhadap item-item yang telah ditentukan, serta melakukan penghitugan 

IMT.  

 

2. Penyekoran Instrumen 

a. Penyekoran Instrumen Aktivitas Fisik 

Dalam instrumen aktivitas fisik terdapat 9 item pertanyaan. Setiap soal 

diberikan kategori 1 sampai 5, tetapi untuk item no 9 tidak termasuk ke dalam 

hitungan penskoran. 

1) Item 1  

 Aktivitas waktu luang, ambil rata-rata dari semua kegiatan ("tidak 

melakukan" kegiatan diberi nilai 1, "7 kali atau lebih" diberi nilai 5) pada setiap 

checklist kegiatan untuk membentuk skor komposit untuk item 1.  

2) Item 2 sampai 7  

Physical education atau saat pelajaran penjasorkes, makan siang, setelah 

sekolah (siang), kegiatan malam, akhir pekan, dan menggambarkan aktivitas 

masing-masing. Jawaban untuk setiap item mulai dari respon kurangnya aktivitas 

dan kemajuan ke respon aktivitas tertinggi. Cukup menggunakan nilai yang 

dilaporkan yang di checklist oleh siswa untuk setiap item (respon aktivitas 

terendah diberi nilai 1 dan respon aktivitas tertinggi diberi nilai 5).  

3) Item 8  

Ambil rata-rata semua hari dalam seminggu ("tidak" diberi nilai 1, "sangat 

sering" diberi nilai 5) untuk membentuk rata-rata komposit untuk item 8.  
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4) Item 9  

Dapat digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki aktivitas 

yang tidak biasa selama minggu sebelumnya, tapi pertanyaan ini tidak digunakan 

sebagai bagian dari skor ringkasan aktivitas. 

5) Cara menghitung Kuesioner PAQ-A dengan skor dari setiap item 

 Setelah peneliti memiliki nilai dari 1 sampai 5 untuk masing-masing 8 item 

(item 1 sampai 8). Sebuah skor 1 menunjukkan aktivitas fisik yang paling rendah 

(aktivitas sangat ringan), sedangkan skor 5 menunjukkan aktivitas yang tinggi 

(aktivitas fisik sangat berat). 

b. Penyekoran Instrumen Komposisi Tubuh melalui IMT 

Instrumen pengukuran komposisi tubuh melalui IMT dinilai berdasarkan 

data umur dan jenis kelamin yang disisipkan pada kuesioner aktivitas fisik serta 

data pengukuran berat badan dan tinggi badan yang telah diukur. Selanjutnya 

penghitungan IMT dilakukan sesuai rumusnya dengan menggunakan bantuan 

analisis oleh Microsoft Excel, setelah melakukan input data dan penyesuaian 

dengan kuesioner aktivitas fisik, dilakukan analisis penghitungan IMT sekaligus 

melakukan interpretasi IMT berdasarkan tabel IMT remaja perempuan atau laki-

laki dengan pengecekan umur dan jenis kelaminnya. 

 

3. Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, pengolahan data dan analisis dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 21. Pengolahan data terdiri dari data statistik 

deskriptif, uji asumsi dengan uji normalitas dan uji linieritas, uji korelasi dan uji 

hipotesis.  

a. Data Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya. Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan penyajian 

data berupa tabel, penjelasan kelompok melalui mean, nilai maksimum dan nilai 

minimum, serta standar deviasi dari data penelitian. 
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b. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji korelasi dan 

uji hipotesis. Uji asumsi yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji linieritas.  

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah penyebaran data 

variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak normal, yang selanjutnya 

dapat menentukan apakah pengujian yang digunakan menggunakan uji statistik 

parametrik atau non-parametrik. Bila data berdistribusi normal maka digunakan 

uji statistik parametrik, sedangkan bila distribusi data tidak normal maka 

digunakan uji statistik non-parametrik. Jika data berdistribusi normal maka 

peneliti menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment sedangkan apabila 

data berdistribusi tidak normal maka peneliti menggunakan uji korelasi Spearman 

Rank. 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat linier tidaknya hubungan antar 

variabel aktivitas fisik dengan komposisi tubuh (Indeks Massa Tubuh). 

c. Uji Koefisien Korelasi 

 Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen berdasarkan pengolahan statistik. Untuk 

melakukan analisis bivariat, peneliti menggunakan uji korelasi sederhana dengan 

tujuan mengetahui ada atau tidaknya hubungan dan tingkat keeratan hubungan 

antara masing-masing variabel.  

 Berikut dikemukakan rumus untuk menghitung koefisien korelasi dengan 

menggunakan korelasi Pearson Product Moment yaitu: 

 

  

 

 

(Sumber : Sugiyono, 2010, hlm. 228) 

Dikatakan ada hubungan jika nilai p-value < α (0,05). Kemudian bila ada 

hubungan maka dilakukan interpretasi terhadap koefisien korelasi dengan 

               n ∑ xi yi – ( ∑ xi ) ( ∑ yi ) 

rxy  = 
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ketentuan sesuai tabel tentang pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap 

koefisien korelasi. 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan termasuk besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan 

yang tertera pada tabel 3.9 sebagai berikut. 

Tabel 3.9 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : (Sugiyono, 2010, hlm. 231) 

d. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian hipotesis. Dengan 

mengacu pada hipotesis penelitian, hipotesis yang akan di uji dinyatakan dengan 

statistik (H0 dan H1), seperti penjelasan berikut ini: 

1) H0 : tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan 

komposisi tubuh (Indeks Massa Tubuh) siswa kelas XI SMK Negeri se- 

Kota Bandung. 

2) H1 : terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan 

komposisi tubuh (Indeks Massa Tubuh) siswa kelas XI SMK Negeri se- 

Kota Bandung. 

  Dengan kriteria keputusan, jika nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima jika nilai 

sig. < 0,05 maka H0 ditolak. 

 


