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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif karena 

penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan kebugaran 

jasmani siswa yang berbeda lingkungan, yaitu antara siswa yang sekolahnya 

berada di lingkungan pedesaan dengan siswa yang sekolahnya berada di 

lingkungan perkotaan. Penelitian deskriptif ini juga memang ditujukan untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan secara sistematis. 

Adapun data yang penulis ambil adalah data dari hasil test kebugaran 

jasmani dan dengan sampel penelitian yang sudah ditentukan. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ditujukan untuk 

membuktikan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara kebugaran 

jasmani siswa yang bersekolah di lingkungan pedesaan dan siswa yang 

bersekolah di lingkungan perkotaan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan randomized posttest only 

design untuk memudahkan penulis dalam menyusun instrumen penelitian. 

Desain ini merupakan modifikasi dari desain eksperimen, dimana dalam 

desain ini terdapat variabel bebas yang tidak dimanipulasi, dengan tanda (x) 

berbeda dengan desain eksperimen.  

Maksud dari tidak dimanipulasi adalah pada penelitian ini variabel 

bebasnya telah terjadi atau sesuai dengan kenyataan, desain atau rancangan 

penelitian dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam skema seperti 

pada gambar berikut:  

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian Randomized Posttes Only Design 

𝑍1 (x) 𝑌1 

𝑍1 (x) 𝑌2 
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Keterangan : 

1. 𝑍1  : Test Kebugaran Jasmani Indonesia  

2. 𝑍1  : Test Kebugaran Jasmani Indonesia  

3. (x) : Variabel bebas yang tidak dimanipulasi 

4. 𝑌1 : Siswa di lingkungan Pedesaan (SMPN 1 Karankancana) 

5. 𝑌2 : Siswa di lingkungan Perkotaan (SMPN 2 Kuningan) 

 

B. Partisipan  

Partisipan yang ikut terlibat dalam penelitian ini adalah siswa SMP 

Negeri yang berada di Kabupaten Kuningan dan sudah ditentukan oleh penulis 

untuk mewakili siswa perkotaan dan pedesaan. Partisipan dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi kelas VIII dari SMPN 1 Karangkancana dan SMPN 2 

Kuningan. Karakteristik yang sama-sama dimiliki oleh partisipan adalah 

partisipan termasuk ke dalam kelompok umur remaja dengan rentang umur 

13-15 tahun. Begitu juga karakteristik dan status pendidikan mereka, yaitu 

mereka masih berstatus pelajar (siswa). 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel merupakan suatu objek yang akan diteliti, dari 

populasi dan sampel inilah akan didapatkan berupa informasi-informasi yang 

akan diteliti sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. 

1. Populasi 

Populasi yang penulis ikut sertakan dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII di SMPN 1 Karangkancana dan siswa SMPN 2 

Kuningan. 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No Nama Sekolah Jumlah Siswa 

1 SMP Negeri 1 Karangkancana 131 

2 SMP Negeri 2 Kuningan 384 
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 Jumlah Seluruh Siswa (N) 515 

 

2. Sampel  

Sampel yang akan diikut sertakan dalam penelitian ini adalah 

sebagian dari populasi, yaitu kelas VIII dari setiap SMPN 1 

Karangkancana dan SMPN 2 Kuningan. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara simple random 

sampling. Penulis menggunakan cara ini karena penulis ingin 

mengambil sampel secara acak dan tidak memandang sampel, bahwa 

setiap sampel mempunyai keistimewaan atau sebagainya, penulis 

sengaja memilih cara ini agar penulis menganggap bahwa semuanya 

sama dan mempunyai kesempatan yang sama. 

Begitu juga penjelasan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015, 

hlm. 120) mengenai simple random sampling sebagai berikut : 

“Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memandang 

strata yang ada dalam populasi itu”. 

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan rumus dari 

Taro Yamane (Riduwan & Kuncoro, 2011), untuk mempermudah 

penulis dalam menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan, sehingga 

penulis dapat memperkirakan tempat dan anggaran yang cukup untuk 

para sampel dalam penelitian ini, dan rumusnya adalah sebagai berikut : 

n =
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

Keterangan : 

n  : Jumlah Sampel 

N  : Jumlah Populasi 

𝑑2  : Presisi Yang Ditetapkan 

Populasi sebesar = 515 dan tingkat presisi yang ditetapkan 

sebesar = 10%. Dari jumlah seluruh siswa kelas VIII di SMPN 1 

Karangkancana dan SMPN 2 Kuningan. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 

diatas, didapatkan sampel dari jumlah seluruh siswa kelas VIII di 
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SMPN 1 Karangkancana dan SMPN 2 Kuningan adalah sejumlah 84 

siswa, dengan perhitungan diperoleh sebagai berikut : 

n   =
515

515. (0,1)2 + 1
 

     =
515

515. (0,01) + 1
 

     =
515

6,1
 

= 83,7  dibulatkan menjadi 84 siswa 

 

Lebih jelasnya mengenai jumlah sampel dapat diketahui pada 

tabel 3.2 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Nama Sekolah Jumlah Siswa Diteliti 

1 SMP Negeri 1 Karangkancana 42 

2 SMP Negeri 2 Kuningan 42 

 Jumlah Siswa Yang Diteliti (n) 84 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini digunakan untuk melakukan pengukuran 

dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap 

instrumen harus mempunyai skala. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan data dari hasil penelitian 

kebugaran jasmani, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen berupa test kebugaran jasmani Indonesia. Dengan menggunakan 

instrumen ini siswa-siswi yang akan diteliti kebugaran jasmaninya harus 

melalui beberapa test yang disiapkan oleh penulis untuk para siswa-siswi agar 

penulis mendapatkan data dari hasil test kebugaran jasmani siswa sesuai 

dengan kebutuhan. 
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Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah kebugaran jasmani, 

maka instrumen yang digunakan adalah berupa Test Kebugaran Jasmani 

Indonesia (TKJI). Test Kebugaran Jasmani Indonesia ini atau disingkat 

menjadi TKJI, merupakan salah satu bentuk test yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang. 

Telah disepakati dan ditetapkan dalam lokakarya pada tahun 1984 

bahwasannya tes kebugaran jasmani Indonesia ini menjadi satu instrumen 

yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Test kebugaran jasmani juga 

merupakan uji kemampuan maksimal untuk menilai kemampuan anaaerobik 

(alaktasid dan laktasid) dan kemampuan aerobik.  

Dasar pertimbangannya adalah bahwa instrumen ini seluruhnya 

disusun dengan kondisi anak Indonesia. TKJI dibagi ke dalam empat 

kelompok umur, yaitu kelompok umur 6-9 tahun, 10-12 tahun, 13-15 tahun, 

dan 16-19 tahun. Penelitian ini digunakan untuk dilakukan pada siswa kelas 

VIII, maka instrumen yang digunakan adalah TKJI untuk kelompok umur 13-

15 tahun. Dalam penelitian ini alat ukur test yang menjadi acuan penelitian 

adalah test sprint (50 meter), pull up untuk putra dan gantung siku untuk putri 

selama 60 detik, sit-up selama 60 detik, vertical jump, dan lari jarak 1000 

meter untuk putra, dan untuk putri 800 meter. 

Dikutip dari buku Test Dan Pengukuran Keolahragaan oleh Drs. H. 

Nurhasan, M. Pd & Drs. D. Hasanudin Cholil (2007 : 119) berikut merupakan 

tes kesegaran jasmani Indonesia untuk tingkat menengah pertama: 

a. Alat/Fasilitas 

1. Lintasan lari atau lapangan yang datar dan tidak licin. 

2. Stopwatch 

3. Bendera start dan tiang pancing 

4. Nomor dada 

5. Palang tunggal 

6. Papan bersekala dengan ukuran 30 x 150 cm dan berwarna 

gelap. 

7. Serbuk kapur 
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8. Penghapus 

9. Formulir pencatatan hasil tes dan alat tulis. 

b. Butir-butir tesnya, terdiri dari : 

1. Tes Lari Cepat 50 Meter  

2. Tes Angkat Tubuh (30 detik untuk putri; 60 detik untuk putra) 

3. Tes Baring Duduk 60 detik 

4. Tes Loncat Tegak  

5. Tes Lari Jarak Jauh (800 meter untuk putri dan 1000 meter 

untuk putra) 

Petunjuk pelaksanaan dari setiap butir test adalah sebagai berikut  

1. Lari cepat 50 meter 

Tujuan  : Untuk mengukur kecepatan lari seseorang 

Alat/ fasilitas : 

- Lintasan lurus, rata, dan tidak licin, jarak antara garis start dan 

finish 50 meter. 

- Peluit 

- Stop watch 

- Bendera start dan tiang pancing 

Pelaksanaan : Subyek berdiri di belakang garis start dengan sikap 

berdiri, aba-aba “ya” subyek lari ke depan secepat 

mungkin menempuh jarak 50 meter. Pada saat subyek 

menyentuh/ melewati garis finish stop watch 

dihentikan. 

Kesempatan lari diulang bilamana : 

- Pelari mencuri start 

- Pelari terganggu oleh pelari lainnya 

Skor  : Skor hasil tes yaitu waktu yang dicapai oleh pelari 

untuk menempuh jarak 50 meter. Waktu dicatat 

mencapai sepersepuluh detik. 

2. Tes Angkat Tubuh 60 detik 
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Tujuan : Mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan otot 

bahu. 

Alat/ fasilitas: 

- Lantai yang rata dan bersih 

- Palang tunggal yang tinggi rendahnya dapat diatur sehingga subyek 

dapat bergantung 

- Stop watch 

- Formulir pencatatan hasil 

Pelaksanaan : Subyek bergantung pada palang tunggal, sehingga kepala, 

badan, dan tungkai lurus. Kedua lengan dibuka selebar 

bahu dan keduanya lurus. Kemudian subyek mengangkat 

tubuhnya, dengan membengkokan kedua lengan, 

sehingga dagu menyentuh atau melewati palang tunggal, 

kemudian kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan 

tersebut secara berulang-ulang, tanpa istirahat selama 60 

detik.  

3. Tes Baring Duduk 30 detik untuk usia 6-9 tahun dan 10-12 tahun, 60 

detik usia untuk 13-15 tahun dan 16-19 tahun. 

Tujuan  : Mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut 

Alat/ fasilitas : 

- Lantai/ lapangan rumput yang bersih 

- Stop watch 

- Formulir pencatat hasil 

- Alat tulis 

Pelaksanaan : Subyek berbaring di atas lantai/ rumput. Kedua lutut 

ditekuk ± 90º. Kedua tangan dilipat dan diletakan 

dibelakang kepala dengan jari tangan saling berkaitan 

dan kedua lengan menyentuh lantai. Salah seorang 

teman subyek membantu memegang dan menekan 

kedua pergelangan kaki, agar kaki subyek tidak 

terangkat. Pada aba-aba “ya”. Subyek bergerak 
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mengambil sikap duduk, sehingga kedua sikunya 

menyentuh paha, kemudian kembali ke sikap semula. 

Lakukan gerakan itu berulang-ulang cepat tanpa 

istirahat dalam waktu 30 atau 60 detik. 

Gerakan itu gagal bilamana : 

- Kedua lengan lepas, sehingga jari-jarinya tidak terjalin. 

- Kedua tungkai ditekuk dengan sudut lebih dari 90º 

- Kedua siku tidak menyentuh paha 

Skor : Jumlah baring duduk yang dilakukan dengan benar 

selama 30 atau 60 detik. Setiap gerakan baring duduk 

yang tidak benar diberi angka 0 (nol). 

4. Tes Loncat Tegak 

Tujuan  : Mengukur daya ledak (tenaga eksplosif) otot tungkai 

Alat/ fasilitas : 

- Dinding yang rata dan lantai yang rata dan cukup luas 

- Papan berwarna gelap berukuran 30 x 150 cm, bersekala satuan 

ukuran sentimeter, yang digantungkan pada dinding, dengan 

ketinggian jarak antara lantai dengan angka 0 (nol) pada papan skala 

ukuran 150 cm. 

- Serbuk kapur dan alat penghapus 

- Formulir pencatat hasil tes dan alat tulis 

Pelaksanaan :   Subyek berdiri tegak dekat dinding, kedua kaki, papan 

dinding berada di samping tangan kiri atau kanannya. 

Kemudian tangan yang berada dekat dinding diangkat 

lurus ke atas telapak tangan ditempelkan pada papan 

berskala, sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya. 

Kedua tangan lurus berada disamping badan kemudian 

subyek mengambil sikap awalan dengan 

membengkokan kedua lutut dan kedua tangan diayun 

kebelakang, kemudian subyek meloncat setinggi 

mungkin sambil menepuk papan berskala dengan 
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tangan yang terdekat dengan dinding, sehingga 

meninggalkan bekas raihan pada papan berskala. 

Tanda ini menampilkan tinggi raihan loncatan subyek 

tersebut. Subyek diberi kesempatan melakukan 

sebanyak 3 kali loncatan. 

Skor : Ambil tinggi raihan yang tertinggi dari ketiga 

loncatan tersebut, sebagai hasil tes loncat tegak. Hasil 

loncat tegak diperoleh dengan cara hasil raihan 

tertinggi dari salah satu loncatan tersebut dikurangi 

raihan tanpa loncat. 

5. Tes lari jarak jauh 800 untuk putri dan untuk putra 1000 meter 

Tujuan : Mengukur daya tahan (cardio respiratory endurance) 

Alat/ fasilitas : 

- Lapang yan rata atau lisan yang telah diketahui panjangnya mudah 

untuk menentukan jarak 800 atau 1000 meter. 

- Bendera start dan tiang pancang 

- Peluit 

- Stop Watch 

- Nomor dada 

- Formulir pencatat hasil tes dan alat tulis 

- Tanda/ garis untuk start dan finish 

Pelaksanaan  : Subyek berdiri di belakang garis start. Pada aba-aba 

“siap” subyek mengambil sikap start berdiri untuk siap 

lari. Pada aba-aba “ya” subyek lari menuju garis finish, 

dengan menempu jarak 800 atau 1000 meter. Bila ada 

subyek yang mencuri start, maka subyek tersebut dapat 

mengulangi tes tersebut. 

Skor : Hasil yang dicatat sebagai skor 800 atau 1000 meter 

adalah waktu yang dicapai dalam menempuh jarak 800 

atau 1000 meter. Hasil dicatat sampai sepersepuluh 

detik. 
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Adapun kriteria penilaian setiap butir tes adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Tabel Nilai TKJI 

(Untuk Putra Usia 13 -15 Tahun) 

Nilai 
Lari 

50 meter 
Angkat tubuh 

Baring 

duduk 

Loncat 

tegak 

Lari 

1000 meter 
Nilai 

5 S.d – 6,7” 16 – Keatas 38 – Keatas 66 Keatas s.d – 3’04” 5 

4 6.8” – 7,6” 11 – 15 28 – 37 53 – 65 3’05” – 3’53” 4 

3 7,7” – 8,7” 6 – 10 19 – 27 42 – 52 3’54” – 4’46” 3 

2 8,8” – 10,3” 2 – 5 8 – 18 31 – 41 4’47” – 6’04” 2 

1 10,4”- dst 0 – 1 0 – 7 0 – 30 6’05” – dst 1 

 

Tabel 3.4 

Tabel Nilai TKJI 

(Untuk Putri Usia 13 -15 Tahun) 
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Nilai 
Lari 

50 meter 
Gantung Siku 

Baring 

duduk 

Loncat 

tegak 

Lari 

800 meter 
Nilai 

5 S.d – 7.7” 41” – Keatas 28 – Keatas 50 Keatas s.d – 3’06” 5 

4 7.8” – 8,7” 22” – 40” 19 – 27 39 – 49 3’07” – 3’55” 4 

3 8,8” – 9,9” 10” – 21” 9 – 18 30 – 38 3’56” – 4’58” 3 

2 10,0” – 11,9” 3” – 9” 3 – 8 21 – 29 4’59” – 6’40” 2 

1 12,0”- dst 0” – 2” 0 – 2 0 – 20 6’41” – dst 1 

 

Hasil setiap butir tes yang telah dicapai oleh peserta dapat disebut 

sebagai hasil kasar. Hal ini disebut kasar disebabkan karena satuan ukuran 

yang digunakan untuk masing-masing butir tes berbeda, yang meliputi satuan 

waktu, ulangan gerak dan ukuran tinggi. 

Untuk mendapatkan hasil akhir yang sama, maka perlu diganti dalam 

satuan yang sama yaitu nilai. Setelah hasil kasar setiap tes diubah menjadi 

satuan nilai, maka dilanjukan dengan menjumlahkan nilai-nilai dari kelima 

butir test kebugaran jasmani Indonesia. 

Hasil penjumlahan tersebut digunakan untuk dasar penentuan 

klasifikasi kesegaran jasmani remaja. Dibawah ini adalah tabel norma test 

kesegaran jasmani indonesia untuk putra dan putri kelompok umur 13-15 

tahun. Diakses dari : (http://onsriyo26.blogspot.co.id/2013/10/tabel-nilai-

tkji.html) 

Tabel 3.5 

Norma Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

(Untuk Putera dan puteri) 

No Jumlah nilai Klasifikasi Kesegaran Jasmani 

1. 22 – 25 Baik sekali         ( BS ) 

http://onsriyo26.blogspot.co.id/2013/10/tabel-nilai-tkji.html
http://onsriyo26.blogspot.co.id/2013/10/tabel-nilai-tkji.html
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2. 18 – 21 Baik                    ( B ) 

3. 14 – 17 Sedang                ( S ) 

4. 10 – 13 Kurang                ( K ) 

5. 5 – 9 Kurang sekali        ( KS ) 

 

E. Prosedur Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, untuk memberikan kemudahan dalam 

prosesnya diperlukan alur penelitian agar penelitian dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Berikut merupakan langkah-

langkah penelitian yang disusun peneliti, sebagai berikut : 

 

 

 

Bagan 3.1 

Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan Tempat 

Populasi 

Sampel 

Siswa SMPN 2 Kuningan 

 

Siswa SMPN 1 Karangkancana 

Test Kebugaran Jasmani 
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Dari gambar bagan diatas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Langkah pertama adalah menentukan tempat penelitian 

2. Menentukan populasi yang akan diteliti dan populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII dari SMPN 1 Karangkancana dan SMPN 2 

Kuningan. 

3. Menentukan sampel penelitian. Dan sampel penelitian ini berjumlah 84 

siswa terbagi menjadi 42 siswa dari SMPN 1 Karangkancana dan 42 siswa 

dari SMPN 2 Kuningan yang telah dipilih secara acak dengan 

menggunakan simple random sampling. 

4. Setelah menentukan sampel penelitian, maka penulis melakukan tes 

kebugaran jasmani kepada siswa terpilih dari kedua SMPN yang 

bersangkutan. 

5. Setelah mendapatkan hasil pengukuran dari seluruh responden, langkah 

selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan analisis data. 

Terakhir penulis membuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil 

pengolahan data tersebut. 

Hasil Tes Siswa SMPN 2 

Kuningan 

 

Hasil Tes Siswa SMPN 1 

Karangkancana 

 

Pengolahan Data 

Analisis Data 

Kesimpulan 
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F. Teknik dan Analisis Data 

Setelah data dari test dengan instrumen yang telah dirancang, langkah 

selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut secara statistik. 

Langkah-langkah pengolahan data tersebut ditempuh dengan prosedur sebagai 

berikut : 

1. Mencari nilai rata-rata dari skor. Pendekatan statistiknya menggunakan 

rumus : 

�̅� =  
Σ𝑥

𝑛
 

Arti dari tanda-tanda dalam rumus tersebut adalah: 

�̅� : Skor rata-rata yang dicari 

∑ : “Sigma” yang berarti jumlah 

𝑥 : Skor yang diperoleh 

𝑛 : Jumlah sampel 

 Untuk mempermudah perhitungan rata-rata penulis menggunakan 

program computer untuk statistika SPSS Versi 20. 

2. Menghitung simpangan baku, dengan skor yang tidak dikelompokan, 

menurut Nurhasan (2002 : 37) menggunakan pendekatan statistik dengan 

rumus: 

S = √
∑(𝑋1− �̅�)2

𝑛−1
 

Arti unsur-unsur tersebut adalah: 

S : Simpangan baku 

∑ : “Sigma” yang berarti jumlah 

𝑋1 : Skor yang dicapai seseorang 

�̅� : Nilai rata-rata 

𝑛 : Banyaknya jumlah orang 

Untuk mempermudah perhitungan simpangan baku (standar 

deviasi) penulis menggunakan program computer untuk statistika SPSS 

Versi 20. 
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3. Menguji normalitas distribusi data dengan menggunakan pendekatan Uji 

Liliefors. 

Uji ini dinamakan uji normalitas distribusi dengan pendekatan non 

parametrik. Hal ini dilakukan jika ada kelompok sampel yang digunakan 

dalam sebuah penelitian ini diasumsikan sebagai kelompok “kecil”. Dalam 

uji ini diperlukan parameter-parameter tertentu, oleh karena itu dikenal 

dengan uji normalitas distribusi non parametrik. Adapun langkah-langkah 

pengujian yang dapat dilakukan menurut Nurhasan (2002 : 105) adalah 

sebagai berikut:  

a. Menyusun hasil data pengamatan, yang dimulai dari pengamatan yang 

paling kecil sampai nilai pengamatan yang paling besar. 

b. Untuk semua nilai pengamatan dijadikan angka baku Z dengan 

pendekatan Z-skor yaitu : 

Z = 
𝑥 – �̅�

𝑠
 

c. Untuk setiap bangku angka tersebut dengan bantuan tabel distribusi 

normal baku (tabel distribusi Z). Kemudian hitung peluang dari 

masing-masing nilai Z (Fzi) dengan ketentuan : jika nilai Z negatif, 

maka dalam menentukan Fzi-nya adalah 0,5 luas daerah distribusi Z. 

d. Menentukan proporsi masing-masing nilai Z (Szi) dengan cara 

melihat kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang kemudian 

dibagi dengan banyaknya sampel. 

e. Hitung selisih antara F(zi) – S(zi) dan tentukan harga mutlaknya. 

f. Ambilah harga mutlak yang paling besar diantara harga mutlak dari 

seluruh sampel yang ada dan berilah simbol Lo. Dengan bantuan tabel 

nilai kritis L untuk uji Liliefors, maka tentukan nilai L. Untuk 

menolak atau menerima hipotesis, kita bandingkan Lo dengan kritis L 

yang diambil dari daftar untuk taraf nyata α yang dipilih. Kriterianya 

adalah ; tolak hipotesis nol, jika Lo yang diperoleh dan data 

pengamatan melebihi L (Ho jika Lo > Lα = tidak normal).   

Untuk mempermudah perhitungan pengujian normalitas penulis 

menggunakan program komputer untuk statistika SPSS Versi 20. 
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4. Menguji homogenitas  

Dalam uji ini menurut Nurhasan (2002 : 110) menggunakan 

pendekatan uji F, yang formulasinya adalah sebagai berikut: 

F = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

Kriteria pengujinya adalah terima hipotesis, jika F-hitung < F-tabel 

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

Untuk mempermudah perhitungan pengujian homogenitas penulis 

menggunakan program komputer untuk statistika SPSS Versi 20. 

5. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t 

untuk membandingkan rata-rata dua variabel. Adapun pendekatan 

statistika yang digunakan menurut Sudjana (2005 : 243) yaitu sebagai 

berikut : 

a. Uji kesamaan dua rata-rata atau sering juga dikatakan uji beda. 

Rumus yang digunakan : 

t = 
�̅�1− �̅�2

√
1

𝑛1

𝑠
+

1

𝑛2

  dengan  𝑆2 = 
(𝑛1−1) 𝑠

12  +(𝑛2−1)𝑠
22  

𝑛1+𝑛2−2
 

 

Arti unsur-unsur tersebut : 

t : Nilai t yang dicari (t hitung) 

�̅�1 : Nilai rata-rata kelompok 1 

�̅�2 : Nilai rata-rata kelompok 2 

𝑛1 : Banyaknya sampel kelompok 1 

𝑛2 : Banyaknya sampel kelompok 2 

s : Variansi induk 

𝑠1 : Simpangan baku kelompok 1  

𝑠2 : Simpangan baku kelompok 2 

 

b. Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesa: 

1. Jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 <  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima atau 𝐻1 ditolak. 
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2. Jika   −𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak 

atau 𝐻1 diterima. 

 

c. Pasangan hipotesis yang akan diujinya adalah : 

- 𝐻0 : µ = µ0 (Tidak terdapat perbedaan hasil tes kebugaran jasmani 

siswa SMP Pedesaan dengan siswa SMP Perkotaan) 

- 𝐻1 : µ ≠ µ (Terdapat perbedaan hasil tes kebugaran jasmani siswa 

SMP Pedesaan dengan siswa SMP Perkotaan) 

Untuk mempermudah perhitungan pengujian hipotesis penulis 

menggunakan program komputer untuk statistika SPSS Versi 20. 


