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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan hal penting yang harus ada dalam sebuah 

penelitian, karena desain merupakan rancangan tentang cara, proses, pengumpulan 

data dan menganalisis data dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Desain penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah one group pretetst-posttest design. Sedangkan gambaran untuk desainnya 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

X : Pemanasan menggunakan permainan 

O1 : Kesiapan jasmani sebelum pemanasan menggunakan permainan (pretest) 

O2 : Kesiapan jasmani setelah pemanasan menggunakan permainan (posttest) 

 Variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 

variabel yaitu satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Variabel bebas atau 

variabel independen (X) pada penelitian ini adalah pemanasan menggunakan 

permainan sedangkan untuk variabel terikat atau variabel dependen (O1 dan O2) 

pada penelitian ini adalah kesiapan jasmani. 

B. Metode Penelitian 

 

O1         X          O2 
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Menurut Sugiyono (2015, Hlm. 6) Metode penelitian adalah cara-cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah.” 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen. Jaedun dalam jurnalnya mengemukakan bahwa : 

Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan secara 

sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan treatment/perlakuan tertentu 

terhadap subjek penelitian guna membangkitkan sesuatu kejadian/keadaan 

yang akan diteliti bagaimana akibatnya. 

Penelitian eksperimen yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk 

melihat seberapa besar dampak yang terjadi dari tindakan yang diberikan oleh 

peneliti pada  sampel. 

C. Partisipan 

Partisipan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Partisipan 

yang dimaksud adalah berkaitan dengan partisipan yang terlibat, karakteristik 

yang spesifik dari partisipan, dan dasar pertimbangan pemilihan partisipan. Dalam 

penelitian ini, peneliti dibantu oleh partisipan yang terlibat. Partisipan dalam 

penelitian ini adalah adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti, merupakan partisipan sebagai penulis dan observer. 

2. Siswa dan siswi SMA Negeri 1 Parongpong sebagai populasi dan juga 

sampel. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Dalam hal penelitian, hal yang menjadi perhatian adalah data. Data 

merupakan bagian penting dari sebuah penelitian. Data akan didapat ketika 

penelitian terdapat sumber. Dalam hal ini sumber penelitian adalah populasi dan 

sampel. Sugiyono (2015:117) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Berdasarkan uraian tersebut, populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi dari 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Parongpong. 

2. Sampel 

Secara sederhana, sampel diartikan sebagai bagian yang diambil dari 

populasi. Sampel juga yang dapat menentukan data yang diperoleh untuk 

penelitian. Menurut Sugiyono (2015, Hlm. 118) “Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti 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.”. 

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel “simple random 

sampling”, karena pengambilan sampel dari populasi yang hampir homogen 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

tersebut. Untuk itu sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi dari kelas XI IPS SMA Negeri 1 Parongpong. Selanjutnya 

dalam menentukan jumlah sampel peneliti berpedoman pada pendapat Arikunto 

(2006, Hlm. 134) “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyek kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi dan jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih”. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka jumlah sampel 

penelitian ini adalah 380 x 10% = 38. Peneliti menetapkan sebanyak 38 siswa dari 

380 siswa kelas XI IPS sebagai sampel untuk diberikan perlakuan. 

E. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian adalah tempat yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian. Tempat yang digunakan oleh peneliti ini adalah SMA 

Negeri 1 Parongpong yang beralamat di Jl. Cihanjuang Rahayu No. 39 Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat 40559 Telp. (022) 82780144 e-mail : 

smanpar1@gmail.com website www.smanpar.sch.id   

mailto:smanpar1@gmail.com
http://www.smanpar.sch.id/
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Peneliti memilih tempat penelitian di SMA Negeri 1 Parongpong ini 

dengan alasan bahwa berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti selama 

melaksanakan program latihan profesi di sekolah ini, siswa XI IPS SMA Negeri 1 

Parongpong pada umumnya masih belum siap untuk menerima pembelajaran, dan 

juga dari pihak sekolah telah menerima peneliti untuk melaksanakan penelitian di 

sekolah tersebut. Dengan alasan itulah peneliti melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian diperlukan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

dalam suatu penelitian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

memperoleh informasi. Menurut Sugiyono (2015, Hlm 148) “Instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati”. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian mengenai 

beberapa aspek kesiapan jasmani. Dalam kriteria untuk kesiapan jasmani adalah 

denyut nadi, fleksibilitas, serta koordinasi gerak. 

Adapun aspek-aspek yamg digunakan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Menghitung Denyut Nadi 

Untuk mengukur rata-rata detak jantung per menit, caranya adalah dengan 

mempatkan telunjuk dan jari tengah di sisi leher bagian samping tenggorokan. 

Alternatif lain adalah dengan mengecek denyut nadi di pergelangan tangan 

tempatkan telunjuk dan jari tengah pada sisi samping (sisi jempol) pergelangan 

tangan. Setelah merasakan denyut nadinya, sekarang waktunya kita menghitung 

berapa jumlahnya. Sambil menahan jari pada pembuluh arteri, hitungnya jumlah 

denyut selama 60 detik atau 1 menit penuh atau bisa juga dengan hitungan 15 

detik, Jumlah denyut tersebut lalu dikalikan 4 agar mendapatkan jumlah total 

denyut nadi per menit atau menghitung selama 30 detik dan hasilnya dikalikan 2. 

Namun 1 menit penuh atau 60 detik adalah cara paling akurat dan baik. Denyut 
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nadi normal: 60 – 100/menit. Zone latihan (training zone; yaitu tingkat intensitas 

dimana bisa berolahraga): 70% – 85% dari denyut nadi maksimal. 

2. Mengukur Fleksibilitas 

Untuk mengukur fleksibilitas ini, peneliti menggunakan gerakan yang 

disebut dengan sit and reach. Cara pengukuran dari gerakan ini adalah sebagai 

berikut : 

Sit and Reach test 

 
 

Gambar 3.1 Sikap badan pada tes Sit and Reach 

Tes ini bertujuan untuk mengukur fleksibilitas punggung bawah dan 

hamstring. Alat yang digunakan adalah bench/meja sit and reach yang dilengkapi 

oleh penggaris/skala. 

Prosedur pelaksanaan : 

- Orang coba duduk dengan tungkai lurus tanpa sepatu dan kaos kaki, 

kemudian kedua kaki rapat dengan alat tersebut. 

- Orang coba diminta untuk membungkuk sejauh mungkin sehingga kedua 

jari tangan bergeser diatas garis skala tersebut. 

- Jika alat memiliki serambi 15 cm maka jarak yang dicapai oleh ujung jari 

tengah ditambah dengan panjang serambi. 

3. Melihat Koordinasi Gerak 

http://1.bp.blogspot.com/-dBg2dA7eIx0/U0q9oCGzsVI/AAAAAAAABTo/h_w8aR3YiL0/s1600/Sit+and+Reach+test.jpg


29 
 

Cecep Riyan Riyandi, 2016 
PENGARUH PEMANASAN MENGGUNAKAN PERMAINAN TERHADAP KESIAPAN JASMANI SISWA 
DALAM MENGHADAPI PEMBELAJARAN PENJAS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Untuk mengukur mengenai koordinasi gerak, cara pengukurannya melihat 

kepada orang coba dengan melakukan gerakan lempar tangkap bola kecil dengan 

jarak yang telah ditentukan sejauh 5 meter. 

Berikut ini merupakan aspek kesiapan jasmani yang akan diteliti : 

No 
Aspek yang 

Diukur 
Cara Pengukuran 

Alat Ukur yang 

Digunakan 
Satuan 

1 
Denyut 

Nadi 

- Menempelkan jari 

telunjuk dan jari tengah di 

sisi leher bagian samping 

tenggorokan 

- Stopwatch 

- Peluit 

 

kali per 

menit 

2 Fleksibilitas 

- Orang coba duduk dengan 

tungkai lurus tanpa sepatu 

dan kaos kaki, kemudian 

kedua kaki rapat dengan 

alat tersebut. 

- Orang coba diminta untuk 

membungkuk sejauh 

mungkin sehingga kedua 

jari tangan bergeser diatas 

garis skala tersebut. 

- Bangku Sit and 

Reach 
cm 

3 
Koordinasi 

Gerak 

- Melakukan tes lempar 

tangkap bola kecil selama 

30 detik dengan cara 

setiap siswa berpasangan 

lalu memegang bola 

masing-masing dan 

melakukan gerakan 

melempar bola secara 

bersamaan dengan 

pasangannya kemudian 

bola yang dilempar oleh 

pasangannya harus dapat 

ditangkap oleh siswa 

tersebut dan begitupun 

- Peluit 

- Bola Kecil 

- Stopwatch 

kali 
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sebaliknya. 

 

 

G. Prosedur Penelitian 

Setelah desain penelitian dibuat, peneliti selanjutnya mulai melakukan 

prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

POPULASI 

SAMPEL 

PRETEST 

PENGOLAHAN 

DATA 

ANALISIS 

DATA 

KESIMPULAN 

POSTTEST 

TREATMENT 
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H. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan 

menganalisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus 

statistika. Menurut Sugiyono (2015, Hlm. 207) yang menerangkan bahwa : 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul.kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

 Adapun langkah-langkah pengolahan data penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyetarakan skor yang diperoleh siswa dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

  untuk skor 

  

  untuk waktu 

 

Keterangan : 

 : Skor yang diperloeh seseorang 

 : Nilai rata-rata 

S         : Simpangan baku 

2. Uji normalitas dan menggunakan uji kenormalan Lilliefors. Seperti yang 

diungkapkan oleh Abduljabar dalam Warisman (2015, Hlm. 35), beberapa 

langkah untuk menyelesaikan analisis uji distribusi normal adalah sebagai 

berikut : 
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a. Membuat tabel penolong untuk mengurutkan data terkecil sampai 

terbesar, kemudian mencari simpangan baku dan rata-rata. 

b. Mencari Z skor dan ditempatkan pada kolom Zi. 

c. Mencari luas Zi pada tabel Z. 

d. Pada kolom F(Zi), untuk luas daerah yang bertanda negatif maka 0,5 - 

luas daerah, sedangkan untuk luas daerah positif maka 0,5 + luas 

daerah. 

e. S(Zi), adalah urutan n bagi jumlah n. 

f. Hasil pengurangan F(Zi) – S(Zi) tempatkan pada kolom F(Zi) – S(Zi) 

g. Mencari data/nilai tertinggi, tanpa melihat (-) atau (+), sebagai nilai Lo 

h. Membuat kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

1) Jika Lo ≥ Ltabel tolak H0 dan H1 diterima, artinya data tidak 

berdistribusi normal 

2) Jika Lo ≤ Ltabel terima H0, artinya data berdistribusi normal 

i. Mencari nilai Ltabel, membandingkan dengan nilai Lo dengan Lt 

j. Membuat kesimpulan 

 

3. Uji homogenitas sampel 

Uji homogenitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 

homogenitas kesamaan dua rata-rata, yaitu membandingkan varians terbesar 

dengan varians terkecil menggunakan tabel F. Menurut Abduljabar dalam 

Warisman (2015, Hlm. 36), adalah sebagai berikut : 

 

  

 

 

4. Uji t/uji pengaruh 

Uji pengaruh/uji t yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan uji 

pretest and posttest one group design, sebagimana dikemukakan oleh 

Abduljabar dalam Warisman (2015, Hlm. 36), maka rumusnya adalah : 

 



33 
 

Cecep Riyan Riyandi, 2016 
PENGARUH PEMANASAN MENGGUNAKAN PERMAINAN TERHADAP KESIAPAN JASMANI SISWA 
DALAM MENGHADAPI PEMBELAJARAN PENJAS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

Keterangan : 

x̅ = rata-rata tes akhir 

µo = rata-rata tes awal 

S = standar deviasi tes akhir 

n = jumlah sampel 

 


