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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

     Pokok permasalahan penelitian ini adalah model pendekatan andragogi pada 

pembelajaran olahraga kesehatan masyarakat kampus sebagai upaya peningkatan 

kondisi derajat kebugaran jasmani.  

     Berdasarkan pada pokok masalah tersebut, maka penelitian ini secara umum 

diselenggarakan melalui penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

dengan menggunakan studi kasus.  

      Borg and Gall (1989:782) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan model 

penelitian dan pengembangan ialah ” a process used to develop and validate  

educational product”. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian (develop) merupakan 

rangkaian penelitian yang dilakukan secara siklus, dimana langkah yang dilakukan 

selalu berdasar kepada langkah sebelumnya. Sedangkan product pendidikan 

(educational products) oleh Borg dan Gall dimaksudkan tidak hanya objek-objek 

material, seperti buku, teks, film untuk pengajaran, dan sebagainya, tetapi juga 

termasuk bangunan, prosedur dan proses, seperti metoda mengajar, atau 

pengorganisasian pengajaran. Wujudnya dapat berupa tujuan belajar, metode, 

kurikulum, evaluasi, baik perangkat keras, maupun cara atau prosedurnya.     

     Metoda penelitian pengembangan dianggap tepat untuk digunakan dalam 

penelitian ini, karena tujuan penelitian selain menemukan model pembelajaran 
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olahraga kesehatan masyarakat kampus juga untuk mengembangkan model 

pembelajaran  baru yang lebih efektif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

nyata masyarakat kampus. Dalam bahasa lain, tujuan dari penelitian pengembangan 

adalah menemukan atau membuat model baru dan atau perbaikan terhadap model 

sebelumnya. Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diarahkan 

pada upaya pembelajaran untuk meningkatkan kondisi derajat kebugaran jasmani 

peserta.    

Berdasarkan karakteristik metoda penelitian pengembangan, maka penelitian ini 

dilaksanakan melalui lima tahap, yaitu: tahap pertama, pendahuluan berupa 

rangkaian kegitan, (1) penelitian eksploratis lapangan, untuk mengungkap kondisi 

objektif sasaran penelitian. Jenis penelitian tahap pendahuluan ini bersifat 

eksploratoris, karena berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ”apakah”, (2) studi 

pustaka, dalam upaya menemukan landasan-landasan konseptual (teoritis) yang 

mendukung konsep andragogi. Berdasarkan studi eksploratoris dapat dikembangkan 

suatu diagnosa tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat kelancaran 

pelaksanaan pembelajaran olahraga kesehatan dengan menghasilkan masyarakat 

kampus yang memiliki kondisi derajat kebugaran jasmani yang tinggi. Selanjutnya, 

berdasarkan deskripsi masalah itu kemudian suatu rekomendasi konseptual model ke 

arah penyempurnaan secara operasional. 

     Tahap kedua, perencanaan, yaitu penelitian laboratoris, sebagai upaya 

mengembangan pramodel. Pada tahap ini dilakukan penelitian secara siklus mulai 

dari penyusunan naskah model, uji coba model dan selanjutnya dilakukan verifikasi 
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dan revisi. Penyusunan naskah model dilakukan berdasarkan: (1) pola-pola 

konseptual teoritis yang selama ini dijadikan pedoman pelaksanaan pembelajaran 

yang sudah terselenggara oleh instansi terkait, (2) pola-pola lapangan (empiris) yang 

selama ini berjalan oleh lembaga terkait. 

     Tahap ketiga, Verifikasi model secara teoritis. Kegiatan diverifikasi (uji kelayakan 

dan keandalan) dilakukan melalui kegiatan konsultasi dengan para pembimbing, 

expert judgement oleh para praktisi, dan kegiatan diskusi dengan para pakar olahraga 

dari FPOK- UPI dan masyarakat kampus sebagai peserta pembelajaran olahraga 

kesehatan yang memiliki kondisi derajat kebugaran yang tinggi. 

     Tahap keempat, pelaksanaan yaitu kegiatan implementasi atau uji efektifitas 

model. Tahap ini dilakukan untuk menguji keandalan model melalui eksperimen 

semu terhadap kelompok masyarakat kampus. yang dipilih sebagai sampel penelitian. 

     Tahap kelima, validasi model empirik melalui konsultasi dengan pembimbing, 

evaluasi dan revisi, serta penghalusan model sebagai model final yang dapat 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan kondisi derajat kebugaran jasmani. 

 

B. Prosedur Penelitian 

     Studi ini secara konseptual sebagai bingkai penelitian dan pengembangan, namun 

demikian secara operasional dilakukan modifikasi dan improvisasi terutama dalam 

langkah-langkahnya. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan sebagaimana 

yang diungkap Borg and Gall (1979:626) adalah sebagai berikut: (a) penelitian 

pengumpulan informasi, (b) planning, yaitu merencanakan, (c)  membuat rancangan 
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model awal, (d) uji coba pendahuluan, (e) revisi terhadap rancangan awal, (f) uji coba 

produk utama, (g) revisi produk utama, (h) uji coba operasional, (i) revisi produk 

operasional, (j) desiminasi dan retribusi. 

     Merujuk pada langkah-langkah di atas, maka secara operasional prosedur 

penelitian pengembangan ini dilakukan dalam tujuh langkah, yaitu:   

1). Studi eksploratoris, yaitu penemuan kegiatan di lapangan secara empirik, tentang 

sistem pembelajaran pada pembelajaran olahraga kesehatan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

2). Studi Pustaka, yaitu kajian teori umum, konsep-konsep pokok serta konsep dan 

teori pendukung, berkenaan dengan pembelajran andragogi, pembelajaran 

partisipatif, pembelajran fasilitatif dan pembelajran berdasarkan teori medan. 

3). Penyusunan model konseptual, melalui kegiatan analisis kerangka  teori dan 

empirik, menjabarkan teori dalam model konseptual, menetapkan instrument test 

efektifitas model, dan menetapkan kerangka model. 

4). Verifikasi model, yakni kegiatan validasi teori dan model kepada pembimbing, 

para ahli dan praktisi. 

5) Implementasi model, yakni mengorganisir subjek penelitian, sosialisasi model, 

menentukan ukuran-ukuran kondisi awal subjek, mengukur kondisi awal 

perlakuan, perlakuan penerapan model, serta mengukur pasca perlakuan. 

6). Analisis dan revisi model, yaitu memberikan pertimbangan nilai dan manfaat 

model dalam hal perencanaan, tindak lanjut, serta revisi model.  
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7). Model akhir (hasil implementasi), yakni model jadi sebagai model pendekatan 

andragogi pada pembelajaran olahraga kesehatan.  

     Berdasarkan tahapan dan langkah operasional penelitian pengembangan 

sebagaimana diuraikan di atas, maka kerangka metodologi penelitian dalam rangka 

penyusunan model yang akan dilakukan, peneliti gambarkan sebagi berikut: 

 

 
Bagan.3.1 Prosedur Penelitian Model Pendekatan Andragogi pada Pembelajaran 

Olahraga Kesehatan Masyarakat Kampus 

 

C. Subjek Penelitiam       

     Sasaran pelaksanaan pembelajaran model pendekatan andragogi pada 

pembelajaran olahraga kesehatan masyarakat kampus adalah masyarakat kampus 

yang akan diberi perlakuan model pendekatan andragogi pada pembelajran olahraga 

kesehatan sebanyak 20 orang.  

Model yang 

direkomendasikan 

Pendahuluan Perencanaan Hasil Pelaksanaan 

Studi 

Eksploratif 

Studi  

Pustaka 

Penyusunan 

Model 

Konseptual 

Verifikasi 

(Pakar-Praktisi) 

Revisi 

Analisis/ 

Evaluasi 

 

Revisi 

Implementasi 

Model 
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Tabel 3.1 

Data Peserta Pembelajaran Olahraga Kesehatan Masyarakat kampus ITB 

No Nama  

Jenis Kelamin 

Usia 

1 Laki-laki 20 

2 Perempuan 19 

3 Perempuan 19 

4 Perempuan 19 

5 Perempuan 18 

6 Perempuan 50 

7 Perempuan 50 

8 Laki-laki 51 

9 Laki-laki 50 

10 Laki-laki 50 

11 Perempuan 49 

12 Laki-laki 48 

13 Perempuan 48 

14 Perempuan 48 

15 Laki-laki 45 

16 Perempuan 45 

17 Laki-laki 44 

18 Perempuan 44 

19 Perempuan 37 

20 Perempuan 36 

Sumber: Hasil Analisis data studi eksplorasi (2010). Model Pendekatan Andragogy 

pada  PembelajranOlahraga Kesehatan Masyarakat Kampus. 

 

     Berdasar pada data yang tercantum pada tabel 3.1 di atas, maka yang menjadi 

populasi adalah masyarakat kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), selanjutnya 

dalam penelitian ini menggunakan sampel purposif yang ditentukan berdasarkan 

karakteristik peserta pembelajaran olahraga kesehatan yang memiliki kesamaan 
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dengan sifat penelitian, yaitu terfokus pada peningkatan kondisi derajat kebugaran 

jasmani, atau dalam bahasa lain sampel yang ditarik dengan sengaja (non random) 

dengan alasan-alasan diketahuinya sifat sampel itu erat hubungannya dengan sifat 

populasi. Sugiyono (2008:85) menjelaskan bahwa sampel purposif diambil dengan 

jalan menunjuk anggota populasi yang terdiri atas sejumlah kesatuan atau individu 

yang terbatas, dengan dasar keyakinan bahwa anggota tersebut adalah paling tepat 

untuk menjadi sampel. 

     Berdasarkan alasan di atas, masyarakat kampus yang menjadi peserta olahraga 

kesehatan dipilih menjadi sampel penelitian. Dengan demikian terdapat 20 orang 

masyarakat kampus sebagai sampel penelitian.  

     Penentuan jumlah sampel didasarkan atas pertimbangan: pertama, masyarakat 

kampus memiliki kesamaan dalam hal latar belakang pendidikan yang semuanya 

lulus SMA. Kedua, semua peserta mendapat rekomendasi dari dokter untuk dapat 

mengikuti pembelajaran olahraga kesehatan, mengandung arti sehat jasmani dan 

rohani. Ketiga, semua peserta adalah peserta olahraga kesehatan masyarakat kampus 

Institut Teknologi Bandung (ITB).  

 

D.Kisi-Kisi Penelitian 

     Setiap variabel pertanyaan dalam penelitian ini perlu dioperasionalkan guna 

menghindari kesalahn dalam penafsiran terhadap konsep-konsep dalam penelitian ini. 

Uraian sub variabel bersumber dari kerangka teoritis yang dijadikan dasar 

penyusunan konsep berpikir yang menggambarkan secara abstrak.  
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     Langkah-langkah kongret dari setiap uraian sub variabel Knowles (1986:14) 

menjelaskan tujuh langkah proses pembelajaran andragogi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Penelitian 
No Variabel Sub Variabel Aspek yang Dikaji 

1 Gambaran Umum 
Masyarakat kampus 

ITB 

1.1 Gambaran umum 
peserta 

 

 

1.2 Gambaran umum 

pembelajaran olahraga 

kesehatan  

1.1.1 Usia 
1.1.2 Jenis Kelamin 

1.1.3 Pendidikan 

 

1.2.1 Profile pembelajaran olahraga 

kesehatan masyarakat kampus  

(a)permasalahan 

(b)potensi  

(c)peluang 

(d)kebutuhan 

 

2 Konseptual model 

pendekatan andragogi 
pada pembelajaran 

olahraga kesehatan 

masyarakat kampus  

2.1 Menciptakan suasana 

yang mendukung 
untuk belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Merencanakan kegiatan 

bersama 
 

 

2.3 Menentukan kebutuhan 

belajar 

 

2.4 Merumuskan tujuan 

dan materi yang dapat 

memenuhi kebutuhan 

belajar 

 

2.5 Merancang pola belajar 
dalam sejumlah 

pengalaman belajar 

untuk peserta 

 

2.1.1 Setting fisik biologis 

         (secara fisik suasana 
         pembelajaran harus 

         bersih, luas, aman ruang terbuka 

dan mudah dijangkau) 

2.1.2  Setting hubungan 

          interpersonal 

          (interaksi yang dapat 

meningkatkan motivasi)  

2.1.3  Setting kegiatan dalam kelompok 

bersifat kebersamaan 

 

2.2.1  Mekanisme dan peserta 

          (berdasarkan kepercayaan dan 
tanggung jawab bersama) 

 

2.3.1  Berdasarkan  kebutuhan dan 

kemampuan peserta 

           

2.4.1  Peningkatan kondisi derajat 

          Kebugaran jasmani peserta 

          (materi teori 10% dan materi 

praktek 90%) 

 

2.5.1  Waktu pembelajaran 
2.5.2  Metode pembelajaran 

2.5.3  Materi pembelajaran 

2.5.4  Media pembelajaran 

2.5.5 Sarana dan prasarana 
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 2.6 Melaksanakan 
      kegiatan belajar 

 

 

 

 

 

2.7 Menilai kegiatan 

belajar dan  

      mendiagnosis kembali 

kebutuhan belajar 

2.6.1  Latar belakang  
          pendidikan dan  

          pengalaman pengajar dalam  

          menciptakan suasana yang 

          mendukung terjadinya interaksi 

         edukasi yang kondusif 

 

2.7.1  Reaksi peserta 

2.7.2  Pelaksanaan tugas gerak 

2.7.3  Tes kebugarann jasmani 

 

3  Implementasi model 

pendekatan andragogi 

pada pembelajaran 
olahraga kesehatan 

Masyarakat kampus 

ITB 

3.1 Pengelolaan 

      penerapan  

      model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.2 Peningkatan  

       kemampuan 

3.1.1 Penciptaan suasana yang 

mendukung untuk belajar 

3.1.2 Mekanisme perencanaan 
         bersama 

3.1.3 Menentukan kebutuhan  

         belajar 

3.1.4 Merumuskan tujuan dan 

         materi yang dapat  

         memenuhi kebutuhan  

         belajar 

3.1.5 merancangan pola belajar 

         dalam sejumlah  

         pengalaman belajar untuk 

         peserta 
3.1.6 Melaksanakan kegiatan 

         belajar 

3.1.7 Menilai kegiatan belajar 

         serta mendiagnosis  

         kembali kebutuhan 

         belajar 

 

3.2.1 Keterampilan  

         melaksanakan olahraga 

         kesehatan secara mandiri 

 

4 Efektivitas model 

pendekatan andragogi 
pada pembelajaran 

olahraga kesehatan 

masyarakat kampus 

ITB 

4.1 Hasil penerapan  

      model 
 

4.2 Tindak lanjut 

       penerapan  

       model 

 

4.1.1 Pelaksanaan 

4.1.2 Evaluasi 
 

4.2.1 Bagian dari  

          karakteristik  

          Pendidikan Nonformal 

          dalam pembinaan  

          kesehatan melalui 

          pembelajaran  olahraga kesehatan 

di ITB 
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E. Teknik Penyusunan Instrumen dan Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, 

untuk itu penggunaan instrumen dan teknik pengumpul data yang digunakan 

disesuaikan dengan setiap tahapnya. Dalam penelitian ini dilakukan teknik 

pengumpulan data melalui tiga tahap penelitian, yaitu: 

a.Penelitian Tahap Pertama 

     Penelitian yang dilakukan pada tahap pertama ini adalah mencari informasi 

tentang objek penelitian sebagai proses pengumpulan data yang lebih terarah dan 

spesifik. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data berdasarkan catatan lapangan. 

Bogdan dan Biklen (1982:27) menjelaskan bahwa suatu penelitian harus memiliki 

kelengkapan catatan lapangan (field notes) yang disusun oleh peneliti. Catatan 

lapangan tersebut disusun melalui (1) observasi, (2) wawancara dan, (3) format 

identifiaksi kebutuhan,(4) studi dokumentasi. Keempat teknik pengumpulan data ini 

untuk memperoleh informsi yang saling menunjang dan melengkapi. Keempat teknik 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.Observasi 

      Kegiatan observasi digunakan untuk mendapatkan fenomena nyata dan faktual 

tentang berbagai hal yang terjadi di lapangan. Fenomena yang dimaksud adalah 

kondisi umum lokal penelitian: (1) Kondisi dan situasi pelaksanaan pembelajaran 

olahraga kesehatan di ITB, (2) Kondisi dan situasi pola pembelajaran olahraga 

kesehatan di ITB, (3) Kemungkinan intervensi model pendekatan andragogi pada 

pembelajaran olahraga kesehatan.  
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     Instrumen observasi yang digunakan adalah dalam bentuk check list daftar isian. 

Berdasarkan data hasil penelitian observasi ini selanjutnya diadakan cross cheking 

dengan data lain hasil wawancara dan studi dokumen, sehingga didapatkan data hasil 

penelitian yang akurat. 

      Kegiatan observasi dilaksanakan secara terus menerus dalam jangka waktu 

tertentu untuk mengamati proses pembinaan kebugaran jasmani melalui pembelajaran 

olahraga kesehatan di instansi-instansi pendidikan khususnya di ITB dan melakukan 

pencatatan secara rinci dan cermat tentang kegiatan yang dilakukan baik oleh 

pengajar/ instruktur maupun oleh peserta belajar sejak dari perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembelajaran. Data mengenai pengelolaan pembelajaran olahraga 

kesehatan diperoleh dari wawancara yang meliputi tujuan, materi, fasilitas, instruktur, 

peserta pembelajaran, waktu pertemuan dan lama belajar.  

     Dari peserta belajar, dikumpulkan data melalui angket mengenai usia, jenis 

kelamin, karakteristik pekerjaan individu, partisipasi dalam proses pembelajaran, 

tanggapan serta aspirasi terhadap proses pendekatan andragogi dalam pembinaan 

kebugaran jasmani melalui pembelajaran olahraga kesehatan.      

 

2.Wawancara 

      Kegiatan wawancara yaitu teknik pengumpulan data dari sumber data berdasarkan 

presepsi, perspektif, penafsiran, pikiran dan perasaan. Instrumen wawancara 

terstruktur berdasarkan kisi-kisi yang dibuat berdasarkan hasil identifikasi awal pada 

tahap penelitian tahap pertama.  
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     Kegiatan wawancara dilakukan terhadap Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Olahraga ITB sebagai pengelola pelaksanaan pembelajaran olahraga kesehatan, 

instruktur, dan peserta. Instrumen wawancara yang digunakan untuk 

mengidentifikasi:  (1) profil, (2) masalah yang dihadapi, (3) potensi yang dimiliki, (4) 

peluang dan,(5) kebutuhan pembelajaran.  

     Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengajukan sederetan pertanyaan 

langsung kepada responden melalui proses dialog sehingga data yang diperoleh 

dipandang lebih akurat dan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Dalam 

implementasinya penggunaan instrumen wawancara ini bersifat fleksibel, terutama 

dalam mengungkapkan konteks atau kalimat tanpa mengurangi makna substansial, 

sehinga dipahami oleh responden. 

 

3. Format Identifikasi Kebutuhan   

     Kegiatan pengumpulan data melalui format identifikasi kebutuhan belajar yang 

diharapkan masyarakat kampus terhadap pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani 

melalui pembelajaran olahraga kesehatan.  

     Isi daripada  format identifikasi kebutuhan belajar terdiri dari: (1) perkembangan 

pembelajaran olahraga kesehatan yang diharapkan, (2) kenyataan perkembangan 

pembelajaran olahraga kesehatan saat ini, (3) kebutuhan belajar untuk memenuhi 

harapan dalam mencapai hasil dari pembelajaran olahraga kesehatan. Format tersebut 

digambarkan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.3 

Format Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran 

`No Kondisi Perkembangan 

Pembelajaran Olahraga 

Kesehatan yang 

Diharapkan 

Kondisi Perkembangan 

Pembelajaran 

Olaharaga Kesehatan 

Saat Ini 

Kebutuhan Belajar 

untuk Memenuhi 

Kebutuhan  

    

 

4.Studi Dokumentasi 

     Data dokumentasi hanya digunakan sebagai data pelengkap dari data yang telah 

diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Dimana dokumen yang dikumpulkan 

berkaitan dengan model pendekatan andragogi pada pembelajaran olahraga 

kesehatan masyarakat kampus. 

b. Penelitian Tahap Kedua 

     Penelitian tahap kedua adalah pembentukan model pendekatan andragogi pada 

pembelajaran olahraga kesehatan. Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan (1) 

penyusunan model konseptual, dan (2) pengembangan dan pengujian  model 

konseptual oleh pembimbing dan para ahli dan rekan sejawat.  

     Penyusunan model konseptual dilaksanakan melalui bimbingan, pengarahan dari 

pembimbing dan diskusi dengan para ahli, secara terbatas, intensif serta simultan. 

Selanjutnya setelah model konseptual tersebut dikembangkan melalui studi banding 

dengan program Sándwich-Like di Nacional Institute of Fitness and Sports in 

Kanoya-Japan. Adapun tujuan dari program sándwich tersebut adalah : (1)  untuk 



 
 

Nia Sri Ramania, 2012 
Model Pendekatan Andragogi Pada Pembelajaran Olahraga Kesehatan Masyarakat Kampus 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

83 

memperoleh data awal mengenai tingkat partisipasi peserta belajar dalam proses 

pembelajaran olahraga kesehatan, (2) untuk memadukan teori, konsep, dan temuan 

lain yang telah diperoleh pada penelitian tahap pertama yang selanjutnya dijadikan 

dasar bagi pengembangan model pendekatan andragogi pada pembelajaran olahraga 

kesehatan, (3) untuk mengembangkan model pendekatan andragogi pada 

pembelajaran olahraga kesehatan.   

     Dengan demikian maka ketepatan tentang kelayakan model yang dikembangkan 

bukan lagi ketepatan kelayakan menurut perorangan (subjektif) tetapi menjadi 

ketepatan kelayakan model menurut inter subjektif. 

 

c. Penelitian Tahap Ketiga 

     Penelitian tahap ketiga adalah berkenaan dengan perlakuan model pendekatan 

andragogi pada pembelajaran olahraga kesehatan, dalam penelitian ini model tersebut 

merupakan instrumen bagi peserta pembelajaran yang dievaluasi melalui: (1) 

observasi, (2) wawancara dan, (3) tes kebugaran jasmani menurut Cooper. Berikut 

akan diuraikan penggunaan ketiga teknik tersebut. 

 

1.Observasi 

     Kegiatan observasi atau pengamatan pada tahap ketiga ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang situasi kegiatan pembelajaran model pendekatan andragogi 

pada pembelajaran olahraga kesehatan pada saat sebelum dan setelah adanya 

perlakuan model.  
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     Situasi yang diobservasi berkenaan dengan pengelolaan penerapan model dan 

peningkatan kondisi derajat kebugaran jasmani peserta. Dalam kegiatan observasi ini 

penulis dapat berperan selaku participant observer maupu non participant observer. 

Penulis memainkan perannya sebagai participant observer ketika dilakukan 

implementasi model, karena perlu mengetahui, memahami perubahan, sehingga 

model dapat diterapkan dengan kondisi mereka. Peran ini dilakukan secara hati-hati 

agar kehadiran peneliti tidak mengganggu komunitas subyek sehingga mereka merasa 

tidak terganggu dan memanipulasi perilakunya. Teknik yang digunakan adalah berada 

langsung di lokasi penelitian. 

 

2. Wawancara    

     Kegiatan wawancara terstruktur yang digunakan untuk melengkapi data cara, pola 

pembelajaran model pendekatan andragogi pada pembelajaran olahraga kesehatan. 

Instrumen ini berupa pertanyaan yang berkenaan  dengan kegiatan pengelolaan 

(perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) tentang penerapan model pendekatan 

andragogi pada pembelajaran olahraga kesehatan.  

 

3. Tes 

     Instrumen test disusun untuk mengetahui kondisi derajat kebugaran jasmani 

peserta. Tes diberikan sebelum dan setelah pemberlakuan model pendekatan 

andragogi pada pembelajarn olahraga kesehatan. Tes yang digunakan adalah tes 

kebugaran jasmani menurut Cooper.  



 
 

Nia Sri Ramania, 2012 
Model Pendekatan Andragogi Pada Pembelajaran Olahraga Kesehatan Masyarakat Kampus 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

85 

     Tes Kebugaran jasmani menurut Cooper merupakan tes kebugaran jasmani yang 

sudah tervalidasi secara internasional. Dalam penelitian ini perolehan hasil tes 

berdasarkan pada jarak tempuh selama 12 menit berlari atau jogging. Dengan tes ini 

seseorang akan mengetahui kondisi derajat kebugaran jasmani yang dia miliki pada 

saat itu, adapun kondisi derajat kebugaran jasmani menurut Cooper terbagi dalam 5 

kategori, yaitu kategori kondisi derajat kebugaran jamani “Baik Sekali”, kategori 

kondisi derajat kebugaran jamani “Baik”, kategori kondisi derajat kebugaran jamani 

“Sedang”, kategori kondisi derajat kebugaran jamani “Kurang”, dan kategori kondisi 

kebugaran jamani “ Kurang Sekali”. Pelaksanaan tes dilakukan di lapangan olahraga 

ITB. 

 

F. Teknik Pngembangan Instrumen 

1. Validitas  

     Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang 

bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. Jenis validitas yang dipakai 

oleh penulis adalah tes kebugaran jasmani menurut Cooper. Dalam dunia olahraga 

Tes kebugaran Jasmani Cooper adalah tes kebugaran jasmani yang sudah memiliki 

standar internasional yang dapat menggambarkan kondisi derajat kebugaran jasmani 

berdasarkan usia dan jenis kelamin.   
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2. Reliabilitas Instrumen 

     Reliabilitas adalah ketepatan dari suatu alat ukur untuk menguji reliabilitas 

instrumen peneliti umumnya menggunakan teknik paralel (paralel form) atau teknik 

test ulang (test re-test). 

1. Teknik Paralel 

Jika peneliti memilih teknik tes paralel untuk menguji reliabilitas instrumen maka 

sejak awal peneliti sudah menyusun dua perangkat instrumen yang paralel, yaitu dua 

buah instrumen yang disusun berdasarkan satu kisi-kisi. Setiap butir soal dari 

instrumen yang satu selalu harus dapat dicarikan pasangannya dari instrumen yang 

kedua. Kedua instrumen tersebut diujicobakan semua. Dengan demikian maka 

peneliti mengeteskan dua buah tes sebanyak dua kali. Sesudah kedua uji coba 

terlaksana, maka hasil kedua instrumen tersebut dilihat korelasinya. 

2. Teknik Test Ulang 

Dengan menggunakan teknik pertama dengan sendirinya peneliti harus 

menyususn dua perangkat instrument. Peneliti pada umumnya berkeberatan 

melakukan hal seperti ini. Hal ini dapat dipahami karena menyusun seperangkat 

instrumen saja sulit, apalagi dua perangkat. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan cara kedua yang disebut teknik test-retest atau bentuk test ulang. Hasil 

atau skor atau nilai pertama dan kedua kemudian dikorelasikan untuk mengetahui 

besarnya indeks reliabilitas.  
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G. Analisis Data 

     Teknik análisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis 

kuantitatif yang diperkuat analisis kualitatif. Kombinasi analisis data diharapkan 

dapat memperoleh temuan yang lebih komprehensif dari penelitian pengembangan 

model ini. 

a. Analisis Kualitatif 

     Analisis ini akan digunakan untuk  menganalisis data dari hasil pengamatan 

(observasi) dan wawancara, baik yang dikumpulkan selama studi pendahuluan, 

selama berlangsung uji coba dan validasi empiris model, maupun sesudah validasi. 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:246), menjelaskan bahwa langkah-langkah 

yang ditempuh untuk menganalisa data kualitatif pada tahap pendahuluan adalah: 

(1) mengkatagorikan dan mengkodefikasi data, (2) mereduksi data yakni:  

(a) merangkum laporan lapangan, (b) mencatat semua data, (c) melakukan 

klasifikasi, (3) Mendeskripsikan dan mengklasifikasi data dalam bentuk tabel dan 

grafik, (4) mendeskripsikan (drawing), memverifikasi (verifying) dan menyimpulkan 

(conclusion). 

     Untuk menjaga validasi, reliabilitas dan objektivitas temuan data kualitatif 

dilakukan melalui pengujian validitas internal (credibility), valitas eksternal 

(trasferability). Validitas internal dalam bentuk kredibilitas (taraf kepercayaan). 

Menurut Lincoln dan Guba (1985:305), untuk mencapai taraf kredibilitas disarankan 

ditempuh tujuh cara, yaitu pertama, memperpanjang waktu tinggal di lokasi 

penelitian, Kedua, mengadakan wawancara/ pengamatan lebih tekun.   
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     Ketiga, meguji secra triangulasi, yaitu: proses untuk mengecek kebenaran data 

dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai 

fase penlitian lapangan pada waktu yang berlainan dan dengan menggunakan 

metode yang berlainan. Dalam penelitian ini hasil wawancara yang dilakukan 

dengan peserta, dibandingkan dengan usaha instruktur , serta dibandingkan dengan 

hasil obeserasi yang dilakukan penulis selama di lapangan. 

     Keempat, melakukan diskusi dengan teman sejawat, Dalam penelitian ini penulis 

cukup sering dengan teman-teman senior dari Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, 

teman-teman S3 di Program Pascasarjana UPI. Kelima, melakukan análisis negatif , 

mengadakan pengecekan kecukupan referensi. Ketujuh, mengadakan pengecekan 

peserta. 

     Selanjutnya validasi eksternal dinyatakan dalam transferabilitas, dilakukan 

dengan maksud melihat sampai sejauhmana penelitian dapat ditrasfer kepada subjek 

lain atau diaplikasikan dalam situasi lain. Dalam penelitian ini penulis berasumsi 

bahwa model andragogi dalam pembelajaran olahraga kesehatan kemungkinan dapat 

diterapkan dalam situasi lain dengan penyesuaian berdasarkan kondisi masing-

masing tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya.Sedangkan reliabilitas 

penelitian ini dinyatakan dalam bentuk dependabilitas , berkaitan dengan sejauh 

mana kualitas kualitas proses dalam mengkonseptualisasikan penelitian, 

pengumpulan data, interprestasi temuan, dan pelaporan hasil, serta dilakukan audit 

trail,  Menurut Lincoln&Guba(1985:319), trail diartikan jejak yang dapat dilacak 

atau diikuti, sedangkan audit diartikan pemeriksaan terhadap ketelitian yang 
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dilakukan sehingga timbul keyakinan bahwa apa yang dilaporkan itu demikian 

adanya. Dalam penelitian ini penulis yang melakukan “audit trail” dalam: membuat 

catatan lapangan (field notes) serta menyimpan dan meneliti dokumen dari data 

mentah yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, melakukan kategorisasi 

informasi dan menggambarkannya sebagai análisis data, menafsirkan dan 

menyimpulkan, serta melaporkan proses pengumpulan data yang dilakukan.  

     Kemudian objektivitas penelitian dilakukan dalam bentuk comfirmabilitas, yaitu 

untuk menjamin kepastian data, dilakukan dengan pengecekan kembali hasil temuan 

sementara dengan data yang baru diperoleh yang terangkum dalam catatan 

observasi, wawancara dan tes 

b.Analisis Perbedaan 

     Efektifitas model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kondisi derajat kebugaran jasmani peserta setelah mengikuti proses 

pembelajaran.  

     Pengujian efektifitas model yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan 

quasi-eksperimental. Persyaratan quasi eksperimental adalah : (1) tanpa 

menggunakan kelompok control, walaupun menggunakan desain eksperimen, (2) 

mengkaji hubungan antar variabel, (3) membandingkan hasil dua kelompok 

(Safuri,2003:88). Disain yang digunakan untu menguji efektifitas model adalah 

dengan menggunakan desain penelitian “The One-Group Pretest-Posttest Design”, 

tanpa kelompok pembanding. Desain uji lapangan ini dijelaskan Millan & 

Schumacher (2001:331) dan Jack R.Fraenkel (1553:245) sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Desain Uji Coba 

     Berdasarkan uraian di atas, analisa perbedaan dilakukan terhadap data sebelum 

perlakuan (pretest) dan setelah (pottest) perlakuan pembelajaran. Jika terjadi 

perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test, maka perbedaan yang 

terjadi itu sebagai dampak atau pengaruh dari implementasi model pembelajaran 

andragogi yang diujicobakan.  

Keterangan : 

1. T1 = Pre-test, yaitu tes pertama yang dilakukan untuk mengetahui kondisi awal 

kondisi derajat kebugaran jasmani peserta belajar. Test tersebut selain digunakan 

sebagai skor perbandingan pada akhir masa pemberlakuan model, juga digunakan 

untuk memetakan kemampuan peserta belajar sehingga materi ajar dan skenario 

pembelajaran yang dikembangkan dapat lebih sesuai dengan mereka. 

2. T2 = Post-test, test akhir yang diselenggarakan setelah proses perlakuan selesai 

dilakukan. Tes ini ditujukan untuk memperoleh skor kondisi derajat kebugaran 

jasmani peserta belajar pada akhir masa pemberlakuan, yang kemudian 

dibandingkan dengan skor pre-test.  Hasil perbandingan ini akan mengungkap  

3. X = Treatmen (perlakuan) 

 

 

Pre-test                                     Post-test 

  T1                      X                      T2 
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     Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 

Analisis data kualitatif dilakukan melalui wawancara, diskusi dan refleksi 

pengalaman belajar, sedangkan data kuantitatif dianalisis dari data hasil tes kebugaran 

jasmani. Penentuan signifikansi atas analisis data hasil tes kebugaran jasmani 

dilakukan dengan menggunakan analisis perbedaan terhadap data yang diolah 

menggunakan statistik.  

      Selanjutnya prosedur pengolahan data untuk analisis perbedaan dilakukan melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Uji Normalitas : uji normalitas yang digunakan adalah metode uji normal 

Kolmogorov-Smirnov.  

2. Uji-t Sampel Berpasangan: Uji-t berpasangan (paired t-test) adalah salah 

satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas 

(berpasangan). Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang 

berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai 2 buah 

perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, 

peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari sebelum 

perlakuan dan data dari setelah perlakuan  

Pengujian hipotesis: 

H0 : Kedua kelompok data cenderung sama (tidak berbeda signifikan) 

            H1 : Kedua kelompok data cenderung tidak sama (berbeda signifikan) 

            α : 5% 
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            Kriteria uji: 

Tolak H0 jika p-value < α 

Terima H0 jika p-value < α 

       Uji t ini adalah untuk ,mengetahui perbedaan antara peserta sebelum dan setelah 

mengikuti pembelajaran. Nilai dari hasil test kebugaran sebelum dan setelah 

mengikuti pembelajaran dibandingkan dan dianalisis. Perbandingan dua sampel yang 

berhubungan diartikan sebagai sebuah sampel subyek yang sama dan dengan 

pengukuran yang sama. Dalam hal ini dua sampel yang berhubungan satu dengan 

yang lain adalah peserta sebelum mengikuti pembelajaran dan setelah mengikuti 

pembelajaran. 

      Dalam melakukan analisis dibantu tenaga ahli statistik dan digunakan analisis uji 

dengan bantuan program komputer SPSS (Statistical Package for Social Science), 

yaitu melakukan pengujian terhadap data yang dikumpulkan. Hasil pengujian itu 

kemudian disimpulkan untuk keperluan generalisasi pada populasi. 

     Alasan pemilihan desain penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 

masalah yang menjadi fokus kajian bersifat praktis dan karenanya sulit dikontrol 

variabelnya. Dengan demikian, sulit menempatkan peserta belajar secara random dan 

mengawasi perilakunya di luar penelitian.  
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c. Gambaran Singkat Teknik Analisis Data 

     Seluruh teknik analisa data yang digunakan dalam tahapan penelitian dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Teknik Analisis Data 

No Tahap Penelitian Teknik Analisis Data Keterangan 

1 Penelitian 

Pendahuluan 

Analisis Kualitatif *Data hasil observasi 

*Data hasil wawancara 

II Penyusunan Model Analisis Kualitatif Data hasil validasi ahli 

II Uji coba model Uji t berpasangan Data pre-test dan post-

test:aspek kebugaran jasmani 

 

IV 

 

Validasi Model 

Analisis kuantitatif Data hasil tes kebugaran 

jasmani 

Analisis Kualitatif Data hasil observasi 

Data hasil wawancara 

 

 

 

 

 

 

      


