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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain 

desain the randomized pretest-posttest control group design using matched object, 

tiga kelompok sebagai kelompok treatment dan satu kelompok kontrol. Kelompok 

sampel tersebut masing-masing adalah kelompok aktifitas fisik, kelompok 

pendidikan gizi, kelompok kombinasi (aktifitas fisik dan pendidikan gizi), dan 

kelompok kontrol yang tidak diberikan treatment.  

Desain the randomized pretest-posttest control group design using 

matched object  untuk penelitian ini digambarkan dalam gambar 3.1 seperti 

berikut ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Fraenkel (2012, hlm. 273): 

 

Gambar 3.1. The Randomized Pretest-Posttest Control Group Design Using 

Matched Object (Fraenkel, 2012:273) 

The Randomized Pretest-Posttest Control 

Group Design Using Matched Object 

Treatment group I Mr O X1 O 

Treatment group II Mr O X2 O 

Treatment group III Mr O X3 O 

Control Group Mr O C O 
 

Keterangan: 

Mr  = Mathching subject dan Random Assignment 

O  = Observation (pretest-posttest) 

X1   = Treatment Aktifitas Fisik 

X2   = Treatment Pendidikan Gizi 

X3  = Treatment Kombinasi Aktifitas Fisik dan Pendidikan Gizi 

C  = Control 

Desain penelitian ini menggunakan pretest dan posttest sehingga terlihat 

perubahan yang terjadi. Untuk meminimalisir ancaman dalam pelitian, maka 

dalam desain ini menggunakan Matching subject untuk membagi sampel kedalam 

kelompok penelitan, kemudian kelompok-kelompok yang telah ada di berikan 

penugasan secara random 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

“The large group to which one hope to apply the results is called the 

population” (Fraenkel, 2012, hlm. 91). Populasi merupakan kelompok besar yang 

diharapkan dapat dipakai sebagai subjek penelitian. Terdapat dua jenis populasi 

yang dikmukakan oleh Fraenkel (2012, hlm. 92) yakni Target Populatin dan 

Accessible Population. Dalam penjelasannya Fraenkel menyebutkan bahwa “The 

former is the researcher’s ideal choice; the latter, his or her realistic choice”. 

Target population adalah obyek/subyek yang ideal untuk dipilih sebagai populasi 

yang pada kenyataannya sulit sekali untuk dijangkau karena keterbatasan peneliti, 

sedangkan accessible population adalah obyek/subyek yang terjangkau oleh 

peneliti sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai populasi penelitian. 

Berdasarkan masalah yang ingin diteliti yaitu tentang pengaruh aktivitas 

fisik dan pendidikan gizi terhadap positive youth development anak obesitas, maka 

dalam penelitian ini, yang menjadi target population adalah seluruh siwa SD yang 

mengalami obesitas. Karena tidak memungkinkan untuk menjangkau populasi 

tersebut maka dipilih siswa dari SD Al-Muttaqin yang berusia diatas 10 tahun 

yang mengalami obesitas dan overweight yang berjumlah 66 siswa dijadikan 

sebagai accessible population. Dipilihnya sekolah ini karena kesanggupan dan 

kesedian pihak sekolah untuk dijadikan objek penelitian. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan kelompok yang mewakili populasi. “A sample in 

research study is the group on which information is obtained” (Frankael, 2012, 

hlm. 99), sedangkan menurut Sugiyono (2009, hlm. 81) “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. “Purposive 

sampling is different from convenience sampling in that researchers do not simply 

study whoever is available but rather use their judgment to select a sample that 

they believe, based on prior information, will provide the data they need” 

(Fraenkle, 2012, hlm. 100). Purposive  sampling digunakan berdasarkan informasi 

tentang sampel yang didapat dan dipercaya sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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Sample yang didapat setelah dilakukan pengukuran terhadap IMT dan 

kesediaan berpartisipasi sebanyak 28 sampel yang diurutkan sesuai dengan IMT 

yang didapat. Kemudian dibagi kedalam empat kelompok yang dilakukan secara 

matching dan diberikan penugasan dengan random. 

 

C. Treatment Penelitian 

Dalam mendukung penelitian ini, intervensi dilakukan diluar jam sekolah 

atau after school program dimana kegiatan tidak mengganggu kegiatan sekolah. 

Periode intervensi dilakukan selama empat minggu. 

Intervensi aktifitas fisik menggunakan program yang telah dilakukan oleh 

Tan, Yang, dan Wang (2010) pada penelitian yang berjudul Physical Training Of 

9- To 10-Year-Old Children With Obesity To Lactate Threshold Intensity. 

Penggunaan program ini dirasionalisasikan dengan karakter sampel yaitu anak 

obesitas berusia 10-12 tahun. Dalam hasil studinya, Tan, Yang, dan Wang (2010) 

menyebutkan bahwa “the training program with intensity at lactate threshold is 

effective and safe for 9–10 year old children with obesity.” 

Karakter aktifitas fisik emnggunkan permainan disesuakan dengan usia 

anak yang mengikuti kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

motivasi dan menekan tingkat kebosanan anak. Setiap sesi dimulai dengan 

warming up selama lima menit, kemudian dilanjutkan dengan aktifitas utama 

yang terdiri dari running, jumping, squating, crawling, dan aerobic dance. Setiap 

aktifitas dilakukan selama lima sampai enam menit dengan istirahat dua menit 

diantara aktifitas. Diakhir sesi dilakukan cooling down selama lima menit. 

Intervensi ini dilakukan selama 12 sesi dengan tiga sesi per minggu. 

Kemudian pendidikan gizi akan melibatkan siswa dan orang tuanya. 

Pendidikan gizi ini diadaptasi dari penelitian Muros et al. (2013) dimana 

pendidikan gizi diikuti oleh orangtua dan siswa, empat sesi untuk orang tuan dan 

dua sesi untuk anak. Dengan sebagian besar orang tua dari siswa SD Al-Muttaqin 

bekerja, maka terdapat penyesuaian dengan jumlas sesi pada pendidikan gizi. Bagi 

orang tua, ada dua kelas pendidikan gizi, masing-masing berlangsung satu jam. 

Salah satu atau kedua orang tua bisa menghadiri sesi. Kemudian untuk siswa, ada 

empat sesi pendidikan gizi di luar jam sekolah, masing-masing berlangsung 
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sekitar dua jam. Siswa wajib menghadiri kedua sesi pendidikan gizi yang 

direncanakan. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, sesi pendidikan gizi 

menginformasikan peserta tentang manfaat diet sehat dan gaya hidup. Aturannya 

sama dengan yang berlaku pada sesi aktivitas fisik, yaitu hanya siswa yang hadir 

lebih dari 75% dari sesi yang dimasukkan dalam kelompok intervensi, mereka 

yang tidak menyelesaikan sesi dikeluarkan dari studi, dan memiliki setidaknya 

satu orangtua menghadiri lebih dari 75% dari sesi pendidikan orangtua. 

Selama periode intervensi, kelompok kontrol terus melakukan kegiatan 

yang sama dengan yang mereka lakukan sebelum intervensi (mereka tidak 

menerima intervensi). Mereka berpartisipasi dalam tindakan pre dan post test 

hanya untuk memberikan perbandingan kepada kelompok intervensi dan 

mengidentifikasi setiap perubahan yang terjadi. 

 

D. Pengembangan Instrumen 

1. Kisi-kisi Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini dirancang untuk mengungkap profil life 

satisfaction partisipan penelitian. Pengembangan instrumen dilakukan dengan 

menyadur Manual for the Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale, 

yang dikembangkan oleh Huebner pada tahun 2001. 

Adapun kiri-kisi instrumen yang digunakan untuk mengungkap profil life 

satisfaction dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale 

Aspek No. Item Jumlah 

Family 1-7 7 

Friends 8-16 9 

School 17-24 8 

Living Environment 25-33 9 

Self 33-39 7 

Total 39 

 

2. Penyekoran 

Instrumen ini terdiri atas 40 item pertanyaan. Model penyekoran setiap 

item menggunakan skala nominal dengan menyediakan dua alternatif jawaban 

pada setiap item, yakni setuju (1) dan tidak setuju (0).  Hal ini disesuaikan dengan 

partisipan penelitian dan rekomendasi dari Multidimensional Students’ Life 

Satisfaction Scale. 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan kepada 57 anak SD 

dengan usia 10-12 tahun. Uji validitas bertujuan untuk mengkonfirmasi ketepatan 

instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek life satisfaction. Uji reliabilitas 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepercayaan, keterandalan, dan sudah 

baik digunakan atau sebaliknya. 

a. Uji Validitas 

Tinggi atau rendahnya validitas instrumen menunjukkan tingkat keyakinan 

mengenai hasil penelitian yang dihasilka dnegan menggunakan instrumen yang 

diadopsi. Signifikasi validitas diperoleh dengan menggunakan rumus koefisien 

korelasi prudcut momen sebagai berikut: 
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𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋2)}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌2)}
 

Keterangan: 

rxy = Nilai validitas 

X   = skor rata-rata dari soal ganjil 

Y   = skor rata-rata dari soal genap 

Berdasarkan perhitungan uji validitas yang telah dilakukan terhadap 39 

item pertanyaan, maka diperoleh soal yang valid sebanyak 31 butir soal intumen 

dan yang tidak valid sebanyak 8 butir soal intrumen. Berikut adalah table soal-

soal yang valid dan tidak valid : 

Tabel 3.2 

 Hasil Analisis Item Instrumen Life Satisfaction 

Item valid Item tidak valid 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33

,34,35,36,37,38,39 

4, 5, 7, 11, 12, 31,33, 37 

 

Item-item yang valid kemudian akan digunakan dalam proses pengolahan 

data. Sedangkan item-item yang tidak valid tidak diikutsertakan dalam 

pengolahan data. 

b. Uji Reliabilitas  

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan uji reliabilitas Alpha 

Cronbach’s. Penghitungan nilai reliabilitas ini menggunakan bantuan aplikasi 

IBM SPSS. Didapatkan hasil nilai reliabilitas sebesar 0,716. Nilai r tabel sebesar 

0,254; r hitung (0,716) > r tabel (0,254). Dengan demikian instrumen life 

satisfaction dinyatakan reliabel digunakan pada penelitan ini. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

Pada dasarnya pengolahan data dilakukan adalah untuk menghitung hasil 

dari data-data yang didapatkan selama penelitian. Dengan penghitungan tersebut 

maka diharapkan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dapat terjawab. 

Adapun proses atau tahapan yang akan dilakukan dalam pengolahan dan analisis 

data ini adalah sebagai berikut : 
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1. Uji Asumsi Statistik 

Uji asumsi statistik yaitu meliputi uji normalitas data dan uji homogenitas. 

Penghitungan uji normalitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

bentuk distribusi dari data yang diperoleh, yaitu sebagai syarat awal untuk 

pengujian parametrik selanjutnya. Kemudian uji normalitas ini juga dilakukan 

sebagai usaha untuk memenuhi syarat penarikan kesimpulan yang nantinya akan 

bersifat baku dan handal, sehingga dapat digeneralisasikan pada jumlah obyek / 

subyek yang lebih besar.  Uji normalitas ini memeliki tujuan penting yaitu : 

apakah data dari sampel yang diambil dari populasi yang sama itu berdistribusi 

normal dan apakah pengujian akan dilakukan dengan statistik parametrik atau 

nonparametrik (sebagai pedoman maka apabila data berdistribusi normal maka 

menggunakan parametrik dan apabila data tidak berdistribusi normal maka 

nonparametrik). Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov- Smirnov. 

Penghitungan uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua 

atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi 

yang sama. Untuk Uji Homogenitas pada penelitian ini menggunakan tes Lavene 

Tes. Penghitungan uji asumsi statistik ini dilakukan dengan bantuan program 

komputer SPSS-18 for windows. 

2. Uji Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memiliki tiga hipotesis yang ingin diteliti, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Tedapat pengaruh positif program aktivitas fisik dikombinasikan dengan 

pendidikan gizi terhadap life satisfaction anak obesitas. 

2. Terdapat pengaruh positif program aktivitas fisik terhadap life satisfaction 

anak obesitas. 

3. Terdapat pengaruh positif program pendidikan gizi terhadap life 

satisfaction anak obesitas. 

4. Kombinasi program aktifitas fisik dan pendidikan gizi lebih efektif dalam 

peningkatan life satisfaction  anak obesitas dibadingkan dengan program 

aktifitas fisik dan pendidikan gisi secara mandiri. 

Dalam penelitian ini terdapat delapan kelompok data yakni kelompok 

Siswa yang mengikuti aktivitas fisik yang mendapatkan program pendidikan gizi 
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pretest, siswa yang mengikuti aktivitas fisik yang tidak mendapatkan program 

pendidikan gizi pretest, siswa yang tidak mengikuti aktivitas fisik yang 

mendapatkan pendidikan gizi prestest, siswa yang tidak mengikuti aktivitas fisik 

yang tidak mendapatkan pendidikan gizi pretest, siswa yang mengikuti aktivitas 

fisik yang mendapatkan program pendidikan gizi postest, siswa yang mengikuti 

aktivitas fisik yang tidak mendapatkan program pendidikan gizi postest, siswa 

yang tidak mengikuti aktivitas fisik yang mendapatkan pendidikan gizi postest, 

siswa yang tidak mengikuti aktivitas fisik yang tidak mendapatkan pendidikan 

gizi postest. 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik uji perbedaan dua rata-

rata atau Compared Mean Paired-Samples T Test.  Tes ini dimaksudkan untuk 

membandingkan dua rata-rata dari dua populasi sampel yang saling berhubungan. 

 

F. Limitasi Penelitian 

Sebuah penelitian tentunya memiliki keterbatasan yang dapat menjadi 

ancaman. Keterbatasan yang muncul harus dapat dikontrol untuk meminimalisir 

efek dari ancaman-ancaman tersebut. Upaya yang dapat dilakukan pada beberapa 

aspek seperti, aspek validasi model dan metodologi, instrumen, populasi, sampel, 

dan faktor lain yang berkaitan dnegan penelitian ini. Berikut adalah upaya untuk 

meminimalisir ancaman dalam penelitian yang ditinjau dari beberapa faktor: 

1. Validasi Model Penelitian  

Validasi terhadap model penelitian adalah limitasi yang menyatu dengan 

pedagogi. Validitas penelitian berbicara mengenai sejauh mana kesesuaian hasil 

penelitian dengan keadaan yang sebenarnya atau sejauh mana hasil penelitian 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Validitas penelitian bertujuan untuk 

mengeliminir berbagai pembiasan dalam penelitian. Nisfiannoor (2009, hlm. 212) 

menjelaskan validitas penelitian dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :  

 Validitas internal : validitas internal berbicara mengenai sejauh mana 

kesesuaian antara data hasil penelitian dan keadaaan sebenarnya. Validitas ini 

diperoleh dengan penggunaan instrumen pengambil data yang memenuhi 

persyaratan ilmiah (valid dan reliabel)  
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 Validitas eksternal : validitas eksternal membicarakan sejauh mana kesesuaian 

antara generalisasi hasil penelitian dan keadaan yang sebenarnya. Validitas ini 

dapat terpenuhi dengan baik bila pengambilan sampel yang kita lakukan 

representatif.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah the 

randomized pretest-postest control group design with matching subject.. Menurut 

Fraenkel dkk terdapat beberapa ancaman terhadap metode ini. Fraenkel dkk 

(2012, hlm. 280) menganalisis ancaman terhadap metode ini sebagai berikut : 

 

 

Tabel 3.3 Analisis Ancaman Terhadap Desain Penelitian the randomized 

pretest-postest control group design with matching subject Fraenkel dkk  

(2012: 280) 

 

No Threat Keefektivan 

1 Subject characteristics + 

2 Mortality + 

3 Location - 

4 Instrumen Decay + 

5 Data Collector Characteristics - 

6 Data Collector Bias - 

7 Testing + 

8 History + 

9 Maturation + 

10 Attitude of Subjects - 

11 Regression + 

12 Implementation - 

 

 

Keterangan : 

+  = Kuat 

-  = Lemah 

 

Berdasarkan tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap validitas 

internal yang dikontrol secara kuat oleh desain ini adalah subject characteristics, 

mortality, instrumen decay, testing, history, maturation, dan regression. 

Sedangkan ancaman yang dikontrol lemah dalam penelitian ini adalah location, 

data collector characteristics, data collector bias,  attitude of subject, dan 

implementation. Walaupun demikian, ancaman yang terkontrol lemah dalam 
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desain penelitian ini peneliti coba untuk minimalisir. Ancaman-ancaman yang 

terkontrol lemah antara lain :  

a. Location  

Pemilihan lokasi yang representatif perlu dilakukan untuk meminimalisir 

ancaman. Lokasi penelitian pada saat tes dan pada saat pemberian perlakuan 

dilakukan di lapangan, ruang multimedia, aula, dan kelas yang dapat membuat 

sampel nyaman.  

b.  Data collector characteristics  

Dalam proses pengumpulan data, karakteristik pengambil data dapat 

mempengaruhi data penelitian. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk bersikap 

netral dalam memberikan perlakukan. Dalam pengambilan data peneliti dibantu 

oleh seorang rekan yang meneliti pada kelompok penelitian yang sama dan 

seorang guru mata pelajaran penjas yang bertugas di sekolah tersebut yang 

sebelumnya diberi penjelasan tentang pelaksanaan penelitian dan pengambilan 

data.  

c. Data collector bias  

Ancaman data collector bias dalam angket diminimalisir dengan cara 

penjelasan mengenai langkah-langkah pengisian angket yang jelas sehingga siswa 

bisa memahami dengan mudah dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Selain 

itu dijelaskan kepada siswa bahwa pengisian angket ini tidak mempengaruhi nilai 

mata pelajaran pendidikan jasmani siswa tersebut sehingga siswa tidak perlu takut 

untuk mengisi angket dengan jujur.  

d. Attitude of subjects  

Selama proses pengambilan data pretest-posttest dan pemberian perlakuan 

peneliti didampingi oleh guru penjasnya. Selain itu pengontrolan perilaku siswa 

juga dilakukan dengan kontrak perilaku sebelum memulai sesi perlakuan dan 

melakukan refleksi sebelum menutup setiap sesi perlakuan. Tes dan perlakuan 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan pada hari yang sama 

namun pada jam yang berbeda. Hal ini dilakukan agar siswa pada salah satu 

kelompok tidak merasa diberikan perlakuan khusus. 

e. Implementation  
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Pada pelaksanaan perlakuan, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

dalam penelitian ini mendapatkan perlakuan dari peneliti sehingga kedua 

kelompok melakukan proses pembelajaran dengan guru yang sama dan bentuk 

perlakuan yang berbeda sesuai dengan hasil pengacakan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Perlakuan dilakukan pada hari yang sama dengan jam yang berbeda 

dengan pemantauan dari guru penjas dan kepala sekolah yang dilakukan secara 

berkala.  

Validitas eksternal berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian studi. 

Dalam semua bentuk desain penelitian, hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah 

terbatas kepada para peserta dan kondisi seperti yang didefinisikan oleh kontur 

penelitian dan mengacu pada sejauh mana generalisasi hasil penelitian untuk lain 

kondisi, peserta, waktu, dan tempat (Graziano & Raulin, 2004).  

Untuk mengontrol atau meminimalisir ancaman terhadap validitas eksternal 

dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan eksperimen yang ketat. 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti berdiskusi dengan kepala sekolah dan 

guru pendidikan jasmani dari SD Al-Muttaqin Tasikmalaya mengenai penelitian 

yang akan dilakukan, terlebih mengenai after school program yang akan 

dilaksanakan. Selain itu, setiap sebelum kegiatan dilakukan, peneliti berdiskusi 

tentang materi dan rencana kegiatan sehingga dalam proses kegiatan diharapkan 

tidak keluar dari rencana kegiatan (perlakuan) yang sudah direncanakan.  

2. Instrumen penelitian  

Ancaman terhadap instrumen penelitian dilakukan dengan cara uji validitas 

dan reliabilitas instrumen. Instrumen life satisfaction yang digunakan dalam 

penelitian merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Huebner (2001), angket 

diuji cobakan untuk mengetahui nilai validitas dan reliabilitasnya. Karakteristik 

sampel yang digunakan untuk uji coba memiliki karakteristik yang menyerupai 

sampel penelitian sehingga meminimalisir bias terhadap instrumen.  

3. Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian yakni hanya siswa SD Al-Muttaqin Tasikmalaya yanga 

mengalami Obesitas dan Overweight  sehingga kurang bisa merefleksikan hasil 

penelitian secara umum. Random Assignment dalam penelitian dilakukan dengan 

cara undian. Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara purposive.  


