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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Berdasarkan dari judul penelitian yang berjudul “Kontribusi Penggunan 

Smartphone Sehari-hari terhadap Perilaku Sosial dan Kebugaran Jasmani (Studi 

Deskriptif pada Siswa SMP Negeri 29 Bandung)” Maka peneliti memutuskan 

untuk menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. 

Menurut peneliti metode inilah yang paling cocok karena sesuai dengan tujuan 

peneliti yang ingin mendeskripsikan mengenai kontribusi penggunaan smartphone 

sehari-hari terhadap perilaku sosial dan tingkat kebugaran jasmani siswa SMP. 

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pendapat yang dikemukakan oleh Sudjana 

dan Ibrahim (1989, hlm. 64), bahwa :  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

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

Dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau 

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana 

adanya pada saat penelitian dilaksanakan. 

 

3.2 Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian 

A. Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMP di kota Bandung. Lokasi 

sekolah yang dijadikan objek penelitian yaitu SMP Negeri 29 Bandung yang 

berlokasi di jalan Geger Arum No. 11 A. 

 

B. Populasi 

Populasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penelitian hal ini 

diperkuat dengan adanya pendapat dalam buku Sugiyono (2013, hlm. 117), 

mengemukakan pendapatnya mengenai populasi yaitu sebagai berikut : 

Populasi  diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 

 

Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah salah satu SMP 

Negeri di kota Bandung yang pada saat PPL (pelatihan profesi lapangan) penulis 

praktek di sekolah tersebut. Sekolah tersebut adalah SMP Negeri 29 Bandung. 
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Alasan penulis memilih sekolah tersebut adalah karena pada saat PPL penulis 

mencermati perilaku sosial serta kebugaran jasmani siswa pada saat pembelajaran 

penjas maupun diluar jam pembelajaran penjas khususnya untuk siswa yang 

kedapatan menggunakan smartphone dan itu pula yang menjadi latar belakang 

yang memotivasi penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Populasi di SMP 

Negeri 29 berjumlah 1329 siswa. Terdiri dari kelas VII yang berjumlah 522 siswa, 

kelas VIII 340 siswa, dan kelas IX berjumlah 437 siswa. 

 

C. Sampel 

Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang akan di jadikan 

obyek penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2013, hlm.118) yang 

menyatakan bahwa:  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).  

Sampel penelitian yang dipilih disini merupakan sebagian dari siswa SMP 

Negeri 29 Bandung. Peneliti akan menentukan banyaknya sampel yang akan di 

ambil sebagai sampel penelitian yaitu sebesar 10% dari populasi SMP Negeri 29 

Bandung. Menurut Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 112) menyatakan bahwa: 

Sampel penelitian yang populasinya kurang dari 100 lebih baik di ambil 

semuanya, tetapi apabila populasinya lebih dari 100 maka jumlah 

sampelnya dapat di ambil 10-15% atau 20% - 25% atau lebih. 

 

Dari pernyataan tersebut, maka peneliti akan mengambil sampel 10 % dari 

populasi, maka dari itu sampel yang akan diambil pada penelitian ini adalah 132 

siswa hal tersebut berdasarkan perhitungan 10% dari seluruh siswa yang 

berjumlash 1329 siswa.  

 

3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah kerangka atau cetak biru dalam melaksanaan suatu 

proyek riset, dimana di dlamnya terperinci prosedur-prosedur yang diperlukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menstruktur atau 

memecahkan masalah-masalah penelitian. Adapun desain penelitian yang dibuat 
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untuk lebih memudahkan proses penelitian dalam mencapai tujuan secara optimal, 

yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1. 

Desain penelitian 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X = Smartphone 

Y1    = Perilaku sosial 

Y2 = Kebugaran jasmani 

 

Desain penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa variabel. 

Menurut Sugiono (2013, hlm. 61) “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Adapun variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

1. Variabel Bebas / Independen ( X ) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat).Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah penggunaan smartphone. 

 

2. Variabel Terikat / Dependen ( Y ) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku 

sosial dan kebugaran jasmani siswa. 

 

Smartphone 

Kebugaran Jasmani 

Perilaku Sosial 
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3.4 Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian direncanakan dan disusun agar mempermudah 

kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, diperlukan alur yang 

dijadikan pegangan guna penelitian terlaksana dengan baik sehingga tujuan atau 

hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Adapun rencana mengenai 

langkah-langkah penelitian ini digambarkan pada Gambar. 3.2. berikut: 

 

Gambar. 3.2. 

       Langkah-Langkah Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                 

                

                 

 

 

        

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menentukan Populasi 

Menentukan Sampel 

Pengumpulan Data 

Pengisian Angket  

 

 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

 

Menarik Kesimpulan 

 

Tes Kebugaran Jasmani 

 

 

 

Pengkategorian Penggunaan Smartphone 
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Teknik pengumpulan data ini berkenaan dengan cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa teknik angket/kuesioner dan tes. 

1. Angket / Kuesioner 

Menurut Suntoda (2007, hlm. 32) mengatakan “angket adalah daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon 

(responden) sesuai dengan keinginan dan permintaan pengguna”. Angket 

diberikan kepada siswa untuk mengkategorikan penggunaan smartphone dan 

memperoleh data perilaku sosial siswa. 

2. Tes 

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan atau 

latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Suntoda 

(2007, hlm. 34). Tes disini yaitu tes TKJI (Tes Kebugaran Jasmani Indonesia) 

untuk mengukur kebugaran jasmani siswa. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrumen, sebab data 

yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis 

diperoleh melalui instrumen. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-

betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris 

sebagai datanya. Data yang salah atau tidak menggambarkan data empiris bisa 

menyesatkan peneliti, sehingga kesimpulan penelitian yang ditarik/dibuat oleh 

peneliti bisa keliru. Menurut Arikunto (2010, hlm. 135) menyatakan bahwa: 

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat maka di perlukan alat 

pengukur data yang dapat di pertanggung jawabkan, yaitu alat ukur atau 

instrumen penelitian yang valid, karena instrumen penelitian yang baik 

harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. 

 

Instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa kuesioner untuk menentukan kategori penggunaan smartphone, angket 

untuk mengetahui perilaku sosial siswa dan tes kebugaran jasmani Indonesia 

(TKJI). Menurut Arikunto (2010, hlm. 127) “ tes adalah serentetan pertanyaan 
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atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau 

kelompok”.  

 

A. Kategori Penggunaan Smartphone 

Pertanyaan-pertanyaan model ini merupakan percampuran dari kedua 

macam pertanyaan sebelumnya. Dalam kuesioner ini, di samping adanya 

pertanyaan terbuka juga terdapat pertanyaan yang tertutup. Kuesioner macam ini 

disebut kuesioner terbuka-tertutup (open and closed questionaire) 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner tertutup, artinya kuesioner diberikan langsung kepada responden 

kemudian responden tinggal memilih alternatif jawaban yang sudah disediakan di 

dalam kuesioner itu. Jadi jawaban telah terikat, responden tidak dapat 

memberikan jawabannya secara bebas yang mungkin dikehendaki oleh responden 

yang bersangkutan. 

Peneliti menggunakan kuesioner untuk membagi tipe-tipe pengguna 

smartphone. Peneliti menentukan kategori penggunaan smartphone menjadi 3 

kategori yaitu Sering (S), Jarang (J), dan Pernah (P). 

Berdasarkan kuesioner di atas, panduan penilaian dan pemberian skoring 

dengan menggunakan pendekatan skala Likert. Adapun panduan penentuan 

penilaian dan skoringnya adalah sebagai berikut: 

 Jumlah pilihan = 3 

 Jumlah pertanyaan = 10 

 Skoring terendah = 1 

 Skoring tertinggi = 3 

 Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan = 1 x 10 = 

10 (10/30 x 100% = 33,3%) 

 Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan = 3 x 10 = 

30 (100%) 

Untuk penilaian dari tiap kategori dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

 

Tabel 3.1 

Penilaian Kategori Penggunaan Smartphone 

 

No Alternatif Jawaban Skor 
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1 Sering (S) 3 

2 Jarang (J) 2 

3 Pernah (P) 1 

 

 

a. Uji Coba Lembar Pertanyaan 

Setelah peneliti merancang atau membuat butir-butir soal maka penulis 

harus mengujicobakan angket tersebut kepada responden lain diluar sampel, hal 

ini disebut juga sebagai “uji angket”. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto 

(2010, hlm. 188) mengenai tujuan dari uji angket sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kepahaman instrument, apakah responden 

tidak menemukan kesulitan dalam menangkap maksud dari si peneliti. 

2. Untuk mengetahui teknik yang paling efektif. 

3. Untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh responden dalam 

mengisi angket. 

4. Untuk menetahui apakah butir-butir yang tertera dalam angket sudah 

memadai dan cocok dengan keadaan dilapangan. 

Skala akan diuji cobakan kepada peserta didik yang bukan termasuk sampel, 

uji coba skala dilaksanakan terhadap peserta didik di SMP Kartika yang 

berjumlah 24 responden karena memiliki karakteristik yang sama dengan sampel 

yang akan dipakai untuk penelitian. Pengolahan data hasil uji coba akan diolah 

secara statistik, ada pun pengolahan data hasil uji coba dilakukan dengan 

menggunakan program Microsoft Excel 2007. Berikut adalah angket atau 

kuesioner yang telah dibuat untuk mengkategorikan penggunaan smartphone yang 

akan diuji pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Angket / Kuesioner Penggunaan Smartphone 
No PERNYATAAN S J P 

1. Saya menggunakan smartphone untuk internet dalam hal mencari pelajaran 
   

2. Saya lebih suka mengisi waktu luang untuk menggunakan smartphone daripada 

melakukan hal yang lain 
   

3. Saya lebih mementingkan smartphone dibanding makan 

 
   

4. Saya suka bermain smartphone sebelum tidur 

 
   

5. Saya menggunakan smartphone untuk mendengarkan musik 

 
   

6. Saya menggunakan smartphone sebagai alternatif sumber belajar yang utama 
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dibandingkan media belajar yang lain. 

7. Saya sering menggunakan smartphone pada saat jam pelajaran 

 
   

8. Saya langsung menggunakan smartphone pada saat bangun tidur 

 
   

9. Saya lebih sering berkomunikasi lewat smartphone melalui jejaring sosial 

daripada berkomunikasi secara langsung 
   

10. Saya menggunakan smartphone saat menunggu sesuatu  

 

  

 

b. Uji Validitas Instrument 

Agar instrument dapat mengukur apa yang hendak diukur maka instrument 

tersebut harus mempunyai tingkat validitas yang tinggi. “Valid berarti instrument 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur” 

(Sugiyono, 2013, hlm. 173). Berikut adalah langkah-langkah dalam mengolah 

data untuk menentukan validitas instrument yang ditempuh oleh penulis: 

(1) Memberi skor pada masing-masing pernyataan sesuai dengan jawaban. 

(2) Menjumlah seluruh skor yang merupakan skor total setiap responden. 

(3) Setiap skor butir pernyataan dikorelasikan dengan skor total dengan 

menggunakan rumus korelasi Product Moment (Arikunto, 2010, hlm. 

213) adalah sebagai berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X² − (∑ X)²] [N ∑ Y² − (∑ Y)²]
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi antara variabel dengan variabel 

N  = Banyak subjek / responden 

X  = Jumlah skor butir 

Y  = Jumlah skor total 

 

(4) Perhitungan dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel. 

(5) Setelah dihasilkan nilai korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, maka untuk mengetahui 

masing-masing butir soal valid atau tidak valid akan dilakukan 

perbandingan antara 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dimana 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang 
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diperoleh berdasarkan “Tabel Nilai Kritis L Untuk Uji Liliefors” . 

Abduljabar dan Jajat Darajat (2013, hlm. 249) dengan jumlah 

responden (n) sebanyak 24 responden dan taraf nyata 0,05 % adalah 

0,173 Apabila 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 lebih besar atau sama dengan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 maka dapat 

dinyatakan butir soal tersebut valid, sebaliknya  abalila 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 lebih kecil 

atau tidak sama dengan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 maka dapat dinyatakan butir soal 

tersebut tidak valid. Berikut hasil perhitungan validitas instrument 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Angket 

Uji Validitas 

No 

Soal 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 5% 

(30) 

Keterangan 

1 0,259 0,173 Valid 

2 0,344 0,173 Valid 

3 0,498 0,173 Valid 

4 0,442 0,173 Valid 

5 0,311 0,173 Valid 

6 0,259 0,173 Valid 

7 0,332 0,173 Valid 

8 0,337 0,173 Valid 

9 0,601 0,173 Valid 

10 0,311 0,173 Valid 

Total Valid 10 

Total Tidak Valid 0 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil dari uji coba 10 

pernyataan angket menunjukan 10 pernyataan valid, dan sisanya sejumlah 0 

pernyataan tidak valid. 

   

c. Uji Reliabilitas Instrument 
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Reliabilitas atau keterandalan menggambarkan derajat keajegan atau 

konsistensi hasil pengukuran, suatu alat pengukuran atau tes dikatakan reliabel 

jika alat ukur menghasilkan suatu gambaran yang benar-benar dapat dipercaya 

dan dapat diandalkan untuk membuahkan hasil pengukuran yang sesungguhnya. 

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus korelasi Product Moment yaitu dengan 

mengkorelasikan perolehan skor antara nomor-nomor butir tes gasal dengan 

genap. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  

𝑅𝑥𝑦 =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X² − (∑ X)²] [N ∑ Y² − (∑ Y)²]
 

 

Setelah diperoleh koefisien korelasi berdasarkan butir tes gasal dengan 

genap, untuk menghitung tingkat reliabilitas seluruh tes digunakan rumus 

Spearman Brown (Arikunto, 2010, hlm. 223) sebagai berikut: 

𝑅𝑥𝑦 =
2rb

1 +  𝑅𝑏
 

Keterangan: 

𝑅𝑥𝑦    :  Reliabilitas internal seluruh instrument 

𝑅𝑏   :  Korelasi Product moment antara butir tes gasal dan genap. 

Berikut adalah tabel mengenai hasil perhitungan reabilitas terhadap angket: 

Tabel 3.4 

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Angket 

  

Ganjil 

 

Genap 

 

Ganjil 

1  

 

Genap 

0,817031 1 
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Setelah diperoleh hasil perhitungan diinterpretasikan pada interpretasi nilai r 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Kriteria Keterandalan (Reabilitas) 

Riduwan (2011, hlm. 138) 

Interval Koefisien Kriteria Keterandalan 

0.80 - 1.000 Sangat Tinggi 

0.60 - 0.799 Tinggi 

0.40 - 0.599 Cukup 

0.20 - 0.399 Rendah 

0.00- 0.199 Sangat Rendah 

 

Instrument kategori penggunaan smartphone setelah dihitung reabilitasnya 

menunjukan hasil sebesar 0,817031, yang artinya adalah instrument kategori 

penggunaan smartphone ini memiliki tingkat reabilitas yang sangat tinggi. 
 

Tabel 3.6 

Kategori Penggunaan Smartphone 

No Perolehan Skor Kategori 

1 21 - 30 Sering (S) 

2 11 - 20 Jarang (J) 

3 1 - 10 Pernah (P) 

 

 

A. Perilaku Sosial 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket sebagai alat untuk 

mengumpulkan data mengenai perilaku sosial, karena dalam menggunakan angket 

mempunyai beberapa keuntungan seperti yang telah dikemukakan oleh Arikunto 

(2010, hlm. 225) sebagai berikut: 

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti 

2. Dapat dibagikan secara serentak ke semua responden 

3. Dapat dijawab oleh responden menurut kepercayaan masing-masing, dan 

menurut waktu senggang responden 

4. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu-

malu untuk menjawab 

5. Dapat dibuat berstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 
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Peneliti akan menggunakan angket tertutup, yaitu angket yang telah tersedia 

pilihan jawabannya sehingga responden tinggal memilih saja jawaban atau 

pertanyaan yang sesuai dengan pemahaman atau pendapat responden. Sebelum 

membuat pernyataan angket atau pertanyaan angket, terlebih dahulu peneliti 

membuat kisi-kisi pernyataan yang tertera pada tabel 3.7 berikut: 

 

Tabel 3.7. 

Kisi-kisi Angket Perilaku Sosial 

KOMPONEN SUB KOMPONEN INDIKATOR ITEM SOAL 

(+) (-) Jml 

Perilaku 

Sosial 

1. Kerjasama 1. Saling tolong-

menolong 

2. Saling 

memperbaiki 

3. Saling percaya 

12, 

28, 

30, 

34, 

39  

9, 

14, 

26, 

27, 

32 

10 

2. Menghormati/ 

Menghargai 

1. Sopan kepada yang 

lebih tua 

2. Menghargai 

kemampuan orang 

lain 

3. Tidak 

merendahkan 

orang lain 

8,  

16, 

18, 

22, 

23 

13, 

17, 

20, 

31, 

36 

10 

3. Membantu 1. Menerima dan 

memberi saran 

2. Menolong orang 

lain 

3. Menolong teman 

2, 

3, 

11, 

19, 

37 

4, 

21, 

33, 

35 

9 

4. Disiplin 1. Patuh kepada 

aturan 

1, 5 

,6 

10,15 

,25, 

11 
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2. Tanggung jawab 

3. Tekun dan ulet 

,7 

,24 

29,38 

,40 

Bobot Skor yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

menggunakan skala yang dibuat oleh Likert yang menyajikan uraian jawaban 

bertingkat yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Seteuju 

(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono, 2013, hlm. 93). 

Dalam penelitian ini peneliti telah memaparkan tentang fenomena sosial 

yang terjadi secara spesifik tentang perilaku sosial pengguna smartphone yang 

dselanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator penelitian. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Peneliti juga telah 

merencanakan pembobotan nilai, untuk lebih jelasnya dalam pemberian bobot 

nilai dalam setiap variabel aktif pilihan jawaban dapat dilihat pada tabel 3.8 

berikut ini: 

Tabel 3.8. 

Skala Likert 

No Alternatif jawaban Skor 

Positif (+) Negatif (-) 

1 Sangat Setuju (SS) 5 1 

2 Setuju (S) 4 2 

3 Ragu-ragu (R) 3 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 4 

5 Sangat tidak Setuju (STS) 1 5 

 

Berikut ini adalah tabel angket yang dibuat oleh peneliti yang mengacu pada 

skala yang dibuat oleh Likert yang dapat dilihat pada tabel 3.9 mengenai perilaku 

sosial pengguna smartphone: 

Tabel 3.9. 

Angket Perilaku Sosial Pengguna Smartphone 
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NO Pertanyaan Alternatif Jawaban 

SS S R TS STS 

1 Saya selalu membawa smartphone ke sekolah      

2 Saya merasa ada yang kurang apabila tidak membawa 

smartphone ke sekolah 

     

3 Saya memaksa membawa smartphone ke sekolah karena 

saya tahu bila membawa smartphone ke sekolah itu 

dilarang 

     

4 Saya perlu smartphone untuk membantu mengerjakan 

tugas-tugas di sekolah 

     

5 Saya selalu datang ke sekolah tepat waktu      

6 Saya suka menunggu teman terlebih dahulu sebelum 

masuk ke sekolah 

     

7 Saya selalu menolong teman yang kesusahan meskipun 

tidak diminta 

     

8 Saya hanya mau menolong teman dekat saya      

9 Saya yakin pada kemampuan sendiri tanpa bantuan dari 

teman 

     

10 Saya suka mengingatkan teman apabila ada PR 

 

     

11 Saya selalu membantu teman yang kurang mengerti dalam 

salah satu mata pelajaran 

     

12 Saya tidak pernah membeda-bedakan teman 

 

     

13 Saya hanya menolong teman yang memiliki smartphone      

14 Saya hanya mau menolong apabila sudah diminta      

Tabel 3.9. 

Angket Perilaku Sosial Pengguna Smartphone 
15 Saya selalu memainkan smartphone saya sebelum masuk 

sekolah 

     

16 Saya hanya menghargai teman yang memiliki smartphone      

17 Saya tidak pernah kesiangan saat perjalanan ke sekolah 

meskipun sambil bermain smartphone  

     

18 Saya selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tepat 

waktu 

     

19 Saya tidak marah meskipun teman saya memiliki 

smartphone yang lebih baik dari milik saya 

     

20 Saya suka memainkan smartphone saat jam pelajaran telah 

dimulai 

     

21 Saya merasa tersinggung bila smartphone saya di ejek oleh 

teman 

     

22 Saya selalu berkata sopan bila berkomunikasi dengan 

orang yang lebih tua dari saya 

     

23 Saya senang bergaul dengan siapapun disekolah      

24 Saya tidak pernah berkeliaran di luar kelas saat jam 

pelajaran sedang berlangsung 

     

25 Saya selalu diam di kantin apabila pelajaran terasa 

membosankan 

     

26 Saya tidak pernah membeda-bedakan teman      

27 Saya teerkadang suka menumpahkan kesalahan pada orang 

lain meskipun saya yang salah 

     

28 Saya tidak pernah merasa malu bergaul dengan anak yang      
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tidak bersekolah 

29 Saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik      

30 Saya hanya sopan kepada guru saat di sekolah      

31 Saya senang bergaul dengan adik kelas bila di sekolah      

32 Saya senang bergaul dengan kakak kelas bila di sekolah      

33 Saya hanya bergaul dengan teman seangkatan bila di 

sekolah 

     

34 Saya hanya berteman dengan orang yang akan 

menguntungkan saya 

     

35 Saya suka mengobrol dengan teman saat guru 

menerangkan didepan kelas 

     

36 Saya suka membuka smartphone saya ketika jam mata 

pelajaran berlangsung 

     

37 Saya tidak pernah mengharapkan imbalan ketika menolong 

siapapun 

     

38 Saya selalu memberi infaq di sekolah      

39 Saya suka bertukar informasi dengan teman yang 

menggunakan smartphone di sekolah 

     

40 Saya tidak peduli dengan lawan bicara saya ketika 

menggunakan smartphone  

     

41 Saya senang mengikuti pembelajaran penjas di sekolah      

42 Saya selalu melakukan pemanasan sebelum pembelajaran 

penjas dimulai 

     

43 Saya selalu menggunkan pakaian olahraga yang telah 

disediakan sekolah saat pelajaran penjas 

     

44 Saya menghormati semua guru meskipun itu hanya PPL 

guru 

     

 

Tabel 3.9. 

Angket Perilaku Sosial Pengguna Smartphone 
45 Saya merasa risih bila diajar oleh guru PPL penjas      

46 Saat jam pelajaran berlangsung dan tidak ada guru saya 

memilih untuk berada diuar kelas 

     

47 Saya selalu mengikuti pelajaran penjas dari awal sampai 

akhir 

     

48 Saya lebih memilih untuk bermain smartphone daripada 

mengikuti pembelajaran penjas 

     

49 Saya tidak suka pelajaran penjas 

 

     

50 Saya tidak pernah membawa smartphone ke sekolah      

 

d. Uji Coba Lembar Pertanyaan 

Setelah peneliti merancang atau membuat butir-butir soal maka penulis 

harus mengujicobakan angket tersebut kepada responden lain diluar sampel, hal 

ini disebut juga sebagai “uji angket”. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto 

(2010, hlm. 188) mengenai tujuan dari uji angket sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kepahaman instrument, apakah responden 

tidak menemukan kesulitan dalam menangkap maksud dari si peneliti. 

2. Untuk mengetahui teknik yang paling efektif. 
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3. Untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh responden dalam 

mengisi angket. 

4. Untuk menetahui apakah butir-butir yang tertera dalam angket sudah 

memadai dan cocok dengan keadaan dilapangan. 

Skala akan diuji cobakan kepada peserta didik yang bukan termasuk sampel, 

uji coba skala dilaksanakan terhadap peserta didik di SMP Kartika yang 

berjumlah 30 responden karena memiliki karakteristik yang sama dengan sampel 

yang akan dipakai untuk penelitian. Pengolahan data hasil uji coba akan diolah 

secara statistik, ada pun pengolahan data hasil uji coba dilakukan dengan 

menggunakan program Microsoft Excel 2007. 

e. Uji Validitas Instrument 

Instrument dalam penelitian ini menggunakan angket. Agar instrument 

dapat mengukur apa yang hendak diukur maka instrument tersebut harus 

mempunyai tingkat validitas yang tinggi. “Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur” (Sugiyono, 2013, hlm. 

173). Berikut adalah langkah-langkah dalam mengolah data untuk menentukan 

validitas instrument yang ditempuh oleh peneliti: 

 

1. Memberi skor pada masing-masing pernyataan sesuai dengan jawaban. 

2. Menjumlah seluruh skor yang merupakan skor total setiap responden. 

3. Setiap skor butir pernyataan dikorelasikan dengan skor total dengan 

menggunakan rumus korelasi Product Moment (Arikunto, 2010, hlm. 213) 

adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X² − (∑ X)²] [N ∑ Y² − (∑ Y)²]
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi antara variabel dengan variabel 

N  = Banyak subjek / responden 

X  = Jumlah skor butir 

Y  = Jumlah skor total 

4. Perhitungan dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel. 
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5. Setelah dihasilkan nilai korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, maka untuk mengetahui masing-

masing butir soal valid atau tidak valid akan dilakukan perbandingan 

antara 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dimana 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang diperoleh berdasarkan 

“Tabel Harga dari r Product-Moment” (Arikunto, 2010, hlm. 402) dengan 

jumlah responden (n) sebanyak 30 responden adalah 0,361. Apabila 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

lebih besar atau sama dengan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 maka dapat dinyatakan butir soal 

tersebut valid, sebaliknya  abalila 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 lebih kecil atau tidak sama dengan 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 maka dapat dinyatakan butir soal tersebut tidak valid. Berikut hasil 

perhitungan validitas instrument penelitian dapat dilihat pada tabel 3.10 

berikut: 

Tabel 3.10. 

Tabel Hasil Uji Validitas Angket 
Uji Validitas 

No 

Soal 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 5% 

(30) 

Keterangan 

1 0,412 0,361 Valid 

2 0,696 0,361 Valid 

3 0,326 0,361 Tidak Valid 

4 0,517 0,361 Valid 

5 0,447 0,361 Valid 

Tabel 3.10. 

Tabel Hasil Uji Validitas Angket 

6 0,396 0,361 Valid 

7 0,478 0,361 Valid 

8 0,498 0,361 Valid 

9 0,586 0,361 Valid 

10 0,478 0,361 Valid 

11 0,380 0,361 Valid 

12 0,610 0,361 Valid 

13 0,251 0,361 Tidak Valid 

14 0,442 0,361 Valid 

15 0,442 0,361 Valid 

16 0,012 0,361 Tidak Valid 



43 
 

 
Deffri Yudhistira Reginaldy, 2016 
KONTRIBUSI PENGGUNAAN SMARTPHONE TERHADAP PERILAKU SOSIAL DAN KEBUGARAN 
JASMANI SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

17 0,670 0,361 Valid 

18 0,548 0,361 Valid 

19 0,464 0,361 Valid 

20 0,555 0,361 Valid 

21 0,566 0,361 Valid 

22 0,464 0,361 Valid 

23 0,548 0,361 Valid 

24 0,428 0,361 Valid 

25 0,219 0,361 Tidak Valid 

26 0,401 0,361 Valid 

27 0,498 0,361 Valid 

28 0,498 0,361 Valid 

29 0,515 0,361 Valid 

30 0,356 0,361 Tidak Valid 

31 0,659 0,361 Valid 

32 0,586 0,361 Valid 

33 0,087 0,361 Tidak Valid 

34 0,430 0,361 Valid 

35 0,457 0,361 Valid 

36 0,480 0,361 Valid 

37 0,452 0,361 Valid 

38 0,627 0,361 Valid 

39 0,486 0,361 Valid 

40 0,348 0,361 Tidak Valid 

Tabel 3.10. 

Tabel Hasil Uji Validitas Angket 

41 0,633 0,361 Valid 

42 0,472 0,361 Valid 

43 0,400 0,361 Valid 

44 0,447 0,361 Valid 

45 0,299 0,361 Tidak Valid 

46 0,536 0,361 Valid 

47 0,697 0,361 Valid 

48 0,308 0,361 Tidak Valid 

49 0,217 0,361 Tidak Valid 

50 0,331 0,361 Tidak Valid 
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Total Valid 40 

Total Tidak Valid 10 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil dari uji coba 50 

pernyataan angket menunjukan 40 pernyataan valid, dan sisanya sejumlah 10 

pernyataan tidak valid. Untuk pembuatan pernyataan angket dari hasil uji validitas 

angket nomor soal-soal angket tersebut di acak atau tidak sesuai dengan nomor 

soal-soal angket sebelum di uji ke validannya. 

   

6. Uji Reliabilitas Instrument 

Reliabilitas atau keterandalan menggambarkan derajat keajegan atau 

konsistensi hasil pengukuran, suatu alat pengukuran atau tes dikatakan reliabel 

jika alat ukur menghasilkan suatu gambaran yang benar-benar dapat dipercaya 

dan dapat diandalkan untuk membuahkan hasil pengukuran yang sesungguhnya. 

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus korelasi Product Moment yaitu dengan 

mengkorelasikan perolehan skor antara nomor-nomor butir tes gasal dengan 

genap. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  

𝑅𝑥𝑦 =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X² − (∑ X)²] [N ∑ Y² − (∑ Y)²]
 

 

Setelah diperoleh koefisien korelasi berdasarkan butir tes gasal dengan 

genap, untuk menghitung tingkat reliabilitas seluruh tes digunakan rumus 

Spearman Brown (Arikunto, 2010, hlm.223) sebagai berikut: 

𝑅𝑥𝑦 =
2rb

1 +  𝑟𝑏
 

Keterangan: 

𝑅𝑥𝑦    :  Reliabilitas internal seluruh instrument 

𝑟𝑏   :  Korelasi Product moment antara butir tes gasal dan genap. 

Berikut adalah tabel mengenai hasil perhitungan reabilitas terhadap angket: 

Tabel 3.11. 

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Angket 
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Ganjil 

 

Genap 

 

Ganjil 

1  

 

Genap 

0,923601 1 

 

Setelah diperoleh hasil perhitungan diinterpretasikan pada interpretasi nilai r 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.12. 

Kriteria Keterandalan (Reabilitas) 

Riduwan (2011, hlm. 138) 

Interval Koefisien Kriteria Keterandalan 

0.80 - 1.000 Sangat Tinggi 

0.60 - 0.799 Tinggi 

0.40 - 0.599 Cukup 

0.20 - 0.399 Rendah 

0.00- 0.199 Sangat Rendah 

 

Instrument perilaku sosial setelah dihitung reabilitasnya menunjukan hasil 

sebesar 0,923601, yang artinya adalah instrument perilaku sosial ini memiliki 

tingkat reabilitas yang sangat tinggi. 

 

B. Kebugaran Jasmani 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrument tes kebugaran 

jasmani Indonesia (TKJI). Tes Kebugaran Jasmani Indonesia merupakan salah 

satu bentuk instrument untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani. Dalam 

lokakarya kesegaran jasmani tahun 1984, TKJI telah disepakati dan ditetapkan 

menjadi suatu instrument yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Dasar 

pertimbangannya ialah bahwa instrument ini disusun dengan kondisi anak 

Indonesia. 
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TKJI Pusat kebugaran jasmani dan rekreasi menyusun rangkaian tes yang 

diberi nama Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) yang kategorinya 

dikelompokan berdasarkan umur menjadi 4 kelompok, yaitu; 1) umur 6 sampai 

dengan 9 tahun, 2) umur 10 sampai dengan 12 tahun, 3) umur 13 sampai dengan 

15 tahun, dan 4) umur 16 sampai dengan 19 tahun. 

Dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk tingkat SMP maka peneliti 

mengambil kategori umur 13 sampai dengan 15 tahun. TKJI juga membedakan 

kategori dengan membedakan jenis kelamin dimana ada kategori putra dan putri 

yang terdiri dari 5 tes yaitu; 1) Sprint, 2) Pull Up, 3) Sit Up, 4) Vertical Jump, dan 

5) Lari jarak sedang. 

 

1. Sprint 

Sprint atau lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan seseorang. 

Kategori jarak yang harus ditempuh oleh masing-masing kelompok umur berbeda. 

Penilaian tes sprint untuk kategori umur 13 sampai dengan 15 tahun dengan jarak 

50 meter adalah  sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.13 

Penilaian Tes Sprint 

Tes Sprint Nilai 

Putra Putri 

0 - 6.7 detik 0 – 7.7 detik 5 

6.8 – 7.6 detik 7.8 – 8.7 detik 4 

7.7 – 8.7 detik 8.8 – 9.9 detik 3 

8.8 – 10.3 detik 10 – 11.9 detik 2 

10.4 – dst 12 – dst 1 

 

2. Pull-Up 

 

Pull-Up bertujuan untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. Penilaian 

tesnya untuk kategori umur 13 sampai dengan 15 tahun penilaian putra dihitung 
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frekuensinya dari waktu 60 detik, sedangkan untuk putri yang dihitung waktunya, 

masing-masing penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.14 

Penilaian Tes Pull-Up 

Tes Pull Up Nilai 

Putra Putri 

16 – dst 41 detik keatas 5 

11 – 15 22 – 40 detik 4 

06 – 10 10 – 21 detik 3 

02 – 05 03 – 09 detik 2 

00 – 01 00 – 02 detik 1 

 

3. Sit-Up 

Sit-up bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot 

perut. Penilaian tesnya untuk kriteria kelompok umur 13-15 tahun yang 

melakukan sit-up selama 60 detik adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.15 

Penilaian Tes Sit-Up 

Tes Sit UP Nilai 

Putra Putri 

38 keatas 28 keatas 5 

28 - 37 kali 19 - 27 kali 4 

19 - 27 kali 9 - 18 kali 3 

8 - 18 kali 3 - 8 kali 2 

Kurang dari 7 kali Kurang dari 2 kali 1 

 

4. Vertical jump 

Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Ukuran papan 

sekala selebar 30 cm dan panjang 150 cm, dimana jarak antara garis sekala satu 

dengan yang lainnya masing-masing 1 cm. papan sekala ditempelkan di tembok 

dengan jarak sekala nol(0) dengan lantai 150 cm. pertama berdiri menyamping 

papan sekala dengan mengangkat tangan keatas ukur tinggi yang didapat, 

kemudian lakukan lompatan setinggi mungkin sebanyak tiga kali, tiap lompatan 

dicatat tinggi yang diperoleh kemudian ambil yang terteinggi, selisih antara raihan 
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tertinggi dengan pengukuran yang pertama saat tidak melompat adalah hasil 

vertical jump. Dengan kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.16 

Penilaian Tes Vertical Jump 

Tes Vertical Jump Nilai 

Putra Putri 

 57 cm  50 cm 5 

53-56 cm 39-49 cm 4 

42-52 cm 30-38 cm 3 

31-41 cm 21-29 cm 2 

< 31 cm < 21 cm 1 

 

5. Lari Jarak Menengah 

Lari jarak menengah dilakukan untuk mengukur daya tahan paru, jantung, 

dan pembuluh darah. Untuk  kreteria penilaian tes lari jarak sedang umur 13 

sampai dengan 15 tahun dengan jarak 1000 meter untuk putra dan 800 meter 

untuk putri adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.17 

Penilaian Tes lari Jarak Menengah 

Tes Lari Jarak Menengah Nilai 

Putra Putri 

< 3’04” < 3’08” 5 

3’05”-3’53” 3’07”-3’55” 4 

3’54”-4’46” 3’56”-4’58” 3 

4’47”-6’04” 4’59”-6’40” 2 

> 6’04” > 6’40” 1 

Untuk mendapatkan hasil akhir, maka perlu diganti dalam satuan yang sama 

yaitu nilai. Setelah hasil kasar setiap tes diubah menjadi satuan nilai, maka 

dilanjutkan dengan menjumlahkan nilai-nilai dari kelima butir TKJI. Hasil 

penjumlahan tersebut digunakan untuk dasar penentuan klasifikasi kebugaran 

jasmani remaja. Untuk kreteria kategori kebugaran jasmani kita harus 

menjumlahkan semua nilai dari lima item tes tersebut untuk kemudian dicocokan 

dengan tabel berikut: 

Tabel 3.18 
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Norma Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) 

No Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 22 sampai dengan 25 Baik Sekali (BS) 

2 18 sampai dengan 21 Baik (B) 

3 14 sampai dengan 17 Sedang (S) 

4 10 sampai dengan 13 Kurang (K) 

5 kurang dari 9 Kurang Sekali (KS) 

 

3.7 Prosedur Pengolahan Data 

Setelah memperoleh hasil uji coba angket dan mengumpulkan data dari 

hasil penyebaran angket yang sebenarnya selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan rumus stastistik yang dapat digunakan untuk mengolah data hasil tes skala 

dalam Hermanto & Nurjamil (2010, hlm. 46) dengan cara-cara sebagai berikut: 

 

1. Mencari Rata-rata dari Setiap Variabel Data 

𝑋 =
∑ 𝑥

𝑛
 

Keterangan: 

X      =  rata-rata yang dicari 

∑ 𝑥   =  jumlah seluruh skor 

n       =  jumlah sampel 

2. Menghitung Persentase 

𝑃 =
∑ 𝑥1

∑ 𝑥𝑛
 𝑋 100% 

Keterangan: 

P  =     Jumlah presentase yang dicari 

∑ 𝑥1 = Banyaknya skor berdasarkan banyaknya frekuensi seluruh  nilai responden 

∑ 𝑥𝑛 =    Jumlah skor ideal 

 

3. Skala pengukuran 

Dalam skala pengukuran ini pengukuran ini peneliti menentukan jumlah 

keseleruhan skor dari angket perilaku sosial dan tes kebugaran jasmani. Kemudian 
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menentukan kategori untuk menentukan tingkatan dari hasil angket perilaku sosial 

dan hasil tes kebugaran jasmani. Dalam kategori ini penulis menggunakan persen 

(%). Berikut adalah tabel presentasi rating skala: 

 

 

0    20%     40%       60%         80%   100% 

Sangat Kurang Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

Keterangan : 

Tabel 3.19 

Kriteria Penilaian Perilaku Sosial 

Presentase Kategori 

80 sampai dengan 100% Baik Sekali (BS) 

60 sampai dengan 80% Baik (B) 

40 sampai dengan 60% Sedang (S) 

20 sampai dengan 40% Kurang (K) 

0 sampai dengan 20% Kurag Sekali (KS) 

 

Tabel 3.20 

Kriteria Penilaian Tes Kebugaran Jasmani 

No Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 22 sampai dengan 25 Baik Sekali (BS) 

2 18 sampai dengan 21 Baik (B) 

3 14 sampai dengan 17 Sedang (S) 

4 10 sampai dengan 13 Kurang (K) 

5 5 sampai dengan 9 Kurang Sekali (KS) 

3.7 Uji Normalitas Data 

Uji  normalitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  sebaran  data 

mengikuti sebaran baku normal atau tidak. Uji normalitas data menggunakan 

teknik uji Kolmogrof Smirnov pada program IBM SPSS Versi 22 untuk Windows. 

Kriteria dari uji normalitas adalah data berdistribusi normal apabila nilai 

signifikan atau probabilitas > dari taraf signifikan (α = 0,05). Uji normalitas data 
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dilakukan pada ketiga variabel yaitu variabel kategori penggunaan smartphone, 

variabel perilaku sosial dan variabel kebugaran jasmani. 

 

3.8 Uji Homogenitas 

Setelah melakukan perhitungan uji normalitas, tahap selanjutnya melakukan 

uji homogenitas terhadap data hasil penelitian. Homogenitas menguji kesamaan 

dua varians atau lebih, seperti yang dijelaskan oleh Abduljabar dan Jajat Darajat 

K.N (2010, hlm. 303) bahwa “Uji homogenitas merupakan pengujian mengenai 

kesamaan dua varian atau lebih, dengan varian-varian yang sama besar dalam 

suatu populasi”. Untuk melakukan uji homogenitas peneliti di bantu 

menggunakan program  IBM SPSS Versi 22 untuk Windows. 

 

3.9 Analisis Korelasional 

Analisis korelasi dilakukan setelah semua data yang ada terkumpul. Analisis 

korelasi bertujuan untuk mengetahui derajat  hubungan antara  variabel bebas 

(independent)  dengan variabel terikat  (dependent).  Yaitu untuk mengetahui 

tingkat signifikansi kontribusi kebugaran jasmani dan kepercayaan diri terhadap 

pembelajaran sepakbola. Perhitungan analisis koefisien korelasi (r) dalam 

penelitian ini menggunakan koefisien korelasi Pearson (Pearson’s Product 

Moment Coefficient of Correlation), yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟 =  
𝑛(Σ𝑥𝑦)−(Σ𝑥Σ𝑦)

√[𝑛Σ𝑥2−(Σ𝑥2][𝑛Σ𝑦2−(Σ𝑦)2]
   

Keterangan: 

 r   =  Koefisien korelasi pearson 

 x  = Variabel disiplin 

 y  = Variabel produktivitas 

Koefisien korelasi (r) menunjukan derajat korelasi anatara X dan Y. Nilai 

koefisien korelasi harus terdapat dalam batas-batas:  (-1 < r< +1).  Tanda positif  

menunjukan adanya korelasi positif / korelasi langsung antara kedua variabel yang  

berarti. Setiap kenaikan nilai-nilai X akan diikuti dengan penurunan nilai-nilai Y, 

dan begitu pula sebaliknya. 
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 Jika nilai r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara kedua variabel  

sangat kuat dan positif. 

 Jika nilai r =  -1 atau mendekati  -1, maka korelasi antara kedua variabel  

sangat rendah dan negatif. 

 Jika nilai r = 0 atau mendekati 0, maka korelasi variabel yang diteliti 

tidak ada sama sekali atau sangat lemah. 

3.10 Uji Hipotesis 

Langkah terakhir dari analisis data yaitu menguji hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang cukup jelas dan dapat 

dipercaya antara variabel independen dengan Variabel dependen, yang pada 

akhirnya akan diambil suatu kesimpulan penerimaan atau penolakan dari pada 

hipotesis yang telah dirumuskan. Rumus yang digunakan penulis untuk menguji 

hipotesis yaitu uji t-student  dengan rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: 

𝑡 =  
𝑟√𝑛−2

1− 𝑟2
  

Keterangan: 

t   = Distribusi student dengan derajat kebebasan ( dk ) = n - 2 

r
2
 = Koefisien korelasi 

n  = Banyaknya sampel 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel 

Y , maka dibutuhkan hipotesis yang memenuhi syarat. Adapun hipotesa yang 

dapat diajukan yaitu: 

Ho   :  ρ = 0 : korelasi tidak berarti, artinya tidak terdapat kontribusi yang 

signfikan antara penggunaan smartphone terhadap perilaku sosial dan tingkat  

kebugaran jasmani siswa. 

Ha  :    ρ > 0 : korelasi berarti, artinya terdapat kontribusi yang signifkan antara 

penggunaan smartphone terhadap perilaku sosial dan tingkat  kebugaran jasmani 

siswa. 

Dimana ρ merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. 

Jika t hitung   ≥ t tabel  maka Ho ditolak   Ha diterima  

Jika t hitung  ≤  t tabel  maka Ho  diterima  Ha  ditolak 
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3.11 Uji Korelasi 

Uji korelasi digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan yang cukup jelas dan dapat dipercaya antara variabel independen 

dengan Variabel dependen, yang pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan 

penerimaan atau penolakan dari pada hipotesis yang telah dirumuskan. Pengajuan 

korelasi akan menggunakan Pearson Correlation. 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, maka 

dibutuhkan hipotesis yang memenuhi syarat. Adapun hipotesa yang dapat 

diajukan yaitu: 

Ho   :  ρ = 0 : korelasi tidak berarti, artinya tidak terdapat kontribusi yang 

signfikan antara penggunaan smartphone terhadap perilaku sosial dan tingkat  

kebugaran jasmani siswa. 

Ha  :    ρ > 0 : korelasi berarti, artinya terdapat kontribusi yang signifkan antara 

penggunaan smartphone terhadap perilaku sosial dan tingkat  kebugaran jasmani 

siswa. 

Dimana ρ merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. 

Jika t hitung   ≥ t tabel  maka Ho ditolak   Ha diterima  

Jika t hitung  ≤  t tabel  maka Ho  diterima  Ha  ditolak 

 


