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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

      Desain atau rancangan penelitian yang dipakai oleh penulis adalah sebagaimana 

pada gambar 3.1 
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Gambar 3.1 

Desain Penelitian 
 

1. Populasi Penelitian 

Populasi menurut Sugiyono (2007:61) “adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

dari penjelasan tersebut diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa SMPN 14 Kota Serang 

2. Sampel Penelitian  

Menurut Arikunto (2002:109), “Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti 

atau diselidiki.” mengenai sampel, Sutrisno Hadi (1990:70) menjelaskan sebagai 

berikut, “tidak semua populasi harus dijadikan sampel, sebagai sampel bisa 

mengambil sebagian dari populasi asal sampel tersebut bisa mewakili populasi.”  

Lebih lanjut, Sutrisno Hadi (1990:73) menjelaskan “Sebenarnya tidak ada suatu 

ketetapan yang mutlak berapa persen dari jumlah populasi untuk dipilih sebagai 

sampel”. Sebagai ancer-ancer, apabila jumlah subyeknya kurang dari 100 maka 

sebaiknya populasi diambil semua sebagai sampel, apabila jumlah subyeknya besar 

dapat diambil 10%-15%, atau 20%-25% atau lebih. Hal ini tergantung dari : 1) 

Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana 2) besar kecilnya resiko 

yang harus ditanggung oleh peneliti (Arikunto,2000:112 ). 

Cara pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, atau sampel 

perimbangan (Arikunto,2002:116). Penarikan sampel dilakukan purposive sampling 
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dengan jumlah 39 siswa.  Dengan langkah tiap subyek dari populasi diberi masing-

masing satu nomor secara berturut pada secarik kertas kemudian digulung dan di 

masukan ke dalam kotak lalu dikocok agar bercampur, kemudian mengambil kertas 

bernomor satu persatu oleh populasi  sehingga diperoleh 39 orang sebagai sampel, 

kemudian dibagi dengan dua kelompok.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan untuk pelaksanaan di SMPN 14 Kota Serang dan area 

perbukitan Sepang Kota Serang 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Yang dimaksud dengan variabel adalah gejala yang bervariasi dan menjadi 

obyek penelitian (Arikunto,2002:106). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, 

outdoor education dengan pendekatan hard games dan pendekatan soft games. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah self-esteem (penghargaan diri). 

2. Definisi Operasional  

Untuk menghindari salah penafsiran istilah dalam penelitian ini, maka 

diperlukan suatu definisi operasional. Definisi operasional dimaksudkan untuk 

menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. 

a. Outdoor education adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan di luar 

ruangan yang dikondisikan dalam suatu tantangan yang menarik, 
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dengan kegiatan di alam terbuka. (Vries & Martin, 1985; dalam 

Hopkins & Putnam,1993) 

b. Hard games adalah  Proses pengajaran yang menggunakan metode 

permainan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keberanian dan 

mengandung resiko yang tinggi sehingga mengaharuskan siswa untuk 

selalu mengikuti standar operasional yang telah ditentukan dan 

kerjasama dalam kelompok untuk meminimalkan resiko yang tinggi 

tersebut. (digilib.wikivedia.co,id, 2005) 

c. Soft games adalah Proses pengajaran yang menggunakan metode 

permainan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kegembiraaan dan 

tidak mengandung resiko yang tinggi, tetapi dilakukan dengan 

kelompok untuk memecahkan masalah. 

d. Self-esteem adalah sebagai sebuah proses dalam karakteristik perasaan 

seseorang tentang dirinya dan reaksi terhadap hal tersebut dengan 

emosional atau dengan perilaku. Wells dan Marwell (1976:64) 

b. Experiential learning yaitu proses belajar mengajar yang 

mengutamakan respon dan refleksi pada pengalaman konkrit.  Hal ini 

mencakup emosi, imajinasi, fisik, maupun intelektual yang bersifat 

holistik. Hopkins dan Putnam (1993:90). 

c. Pendidikan jasmani merupakan Proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani, permainan, olahraga, yang dipilih dengan maksud untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai bersifat 
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menyeluruh, mencakup aspek jasmaniah, intelektual, emosional, 

sosial, dan moral. ( Rusli Lutan 2001). 

 

C. Instrumen Penelitian  

Instrumen tes adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya akan lebih baik, dalam 

arti cepat, lengkap, sistematis sehingga akan lebih mudah untuk diolah (Suharsimi 

Arikunto, 1996: 91).  Untuk memperoleh data penelitian ini peneliti menggunakan 

angket kuesioner dan kemudian akan diolah secara statistik. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi angket 

 

Variabel 
Penelitian  

Sub variable Indikator No item 

Self-
esteem  

1. Percaya diri • Bertindak/berperilaku independen 
(tidak tergantung orang lain) 

• Memiliki kebanggaan atas 
prestasi/apa yang dicapainya 

• Percaya terhadap kemampuan  

2, 3,  4, 7, 
11,14, 
17,18, 
24,28,33,
38 

2. Ketenangan  • Sanggup menghadapi rasa frustrasi 
• Bekerja dengan tenang 

12,19, 20, 
30, 34 

3. Keberanian • Sanggup memikul tanggung jawab 
• Siap menerima resiko 

• Senang mencoba tugas atau 
tantangan baru 

• Mampu menerima segala tugas 
belajar 

10, 5, 9, 
29,31, 37, 

4. Memahami 
orang lain 

• Mampu menawarkan bantuan 
kepada orang lain 

1,21,22,
25,26, 
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• Simpati terhadap orang lain 27, 32, 
35,36, 
40 

5. Kedewasaan 
emosi 

• Mampu mengatasi situasi positif 
maupun negatif 

4,6,8, 
13,15,16, 
23,39 

   
 

D. Penentuan Populasi dan sampel 

      Pada penelitian ini untuk memproses pemecahan masalah diperlukan data, dan 

data diperoleh dari obyek penelitian atau populasi yang diselidiki.  Populasi dalam 

suatu penelitian merupakan kumpulan individu atas obyek yang mempunyai sifat-

sifat umum.  Dari populasi dapat diambil sejumlah data yang diperlukan untuk 

memecahkan permasalahan yang diteliti.  Mengenai pengertian populasi Arikunto 

(1987:102) menjelaskan sebagai berikut:     

Totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pun pengukuran, 

kuantitatif maupun kualitatif.  Mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 

kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya dinamakan 

populasi.  

Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas  VIII  SMP Negeri 14 

Kota Serang yang berjumlah 193  orang sehingga sulit sekali  untuk  diukur  secara  

langsung.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut penulis mengambil suatu kelompok sampel 

yang menggambarkan atau mewakili populasi yang sebenarnya, sehingga sampel ini 

benar-benar contoh yang sesungguhnya.  Adapun yang dimaksud sampel menurut 
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Arikunto (2006:131) bahwa "Sampel adalah sebagaian atau wakil dari populasi 

yang diteliti". 

      Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah siswa putra dan 

putri sebanyak 39 orang yang diambil dari populasi secara acak.  Adapun langkah 

pengambilan sampel adalah tiap subyek dari populasi diberi masing-masing satu 

nomor secara berturut pada secarik kertas kemudian digulung dan di masukan ke 

dalam kotak lalu dikocok agar bercampur.  Kemudian peneliti mengambil kertas 

bernomor satu persatu sampai dari perwakilan sehingga diperoleh 39 orang sample. 

Karena teknik pengambilan sampel random, maka setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.  Maka untuk 

peluang setiap anggota populasi adalah 1/110, dengan demikian cara 

pengambilannya bila satu nomor telah diambil, maka perlu di masukan lagi ke dalam 

kotak.  Mengenai pembagian kelompok dengan cara tes awal.  Penentuan sampel ini 

dimaksudkan untuk memperoleh sampel yang representatif, yaitu sampel yang benar-

benar mencerminkan populasinya. 

 

E.  Prosedur Penelitian dan Teknik Pengolahan Data 

1. Persiapan 

    1.1. Penyusunan instrumen  

      Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah angket.  Angket   tersebut 

merupakan sebuah pertanyaan dan pernyataan yang diberikan kepada orang lain 

dalam hal ini siswa SMPN 14 Kota Serang dengan maksud agar orang yang diberi 
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angket tersebut bersedia meresponnya sesuai dengan yang dikehendaki peneliti ( 

Arikunto,1993:125).  Penyusunan angket bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas 

masalah pokok penelitian.  Oleh karena itulah pertanyaan atau pernyataan dalam 

angket disusun sebagai berikut : 

a. Membuat definisi konsep 

b. Membuat definisi operasional 

c. Menyusun kisi-kisi angket berdasarkan penelitian  

d. Menentukan indikator-indikator dari masalah penelitian 

e. Melengkapi angket dengan petunjuk jawaban dari pertanyaan sehingga 

responden tidak menemukan kesulitan dalam memberikan jawaban 

      Kriteria penilaian untuk setiap pertanyaan atau pernyataan dalam angket  diberikan  

sebagai berikut : 

a. Untuk pertanyaan positif, bila responden memilih jawaban SS = 4, S =3 S= 2, STS =1 

b. Untuk pertanyaan negatif, bila responden memilih jawaban SS=1, S=2, TS=3, STS=4 

Keterangan :  

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

Kriteria ini sesuai dengan yang dikembangkan oleh Likert (1992:154) dan kemudian 

dikenal dengan Skala Likert atau disebut juga method of summated ratings. 

Langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut : 
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a. Menyusun layout angket 

b. Membuat kerangka pertanyaan/pernyataan 

c. menyusun urutan pertanyaan 

d. membuat format 

e. membuat petunjuk pengisian 

f. uji coba angket 

1.2 Uji coba Instrumen 

      Karena instrumen yang digunakan bukan merupakan instrumen yang sudah 

baku atau standar sehingga belum diketahui tingkat validitas dan reliabilitasnya, maka 

instrumen tersebut perlu diuji cobakan terlabih dahulu kepada sejumlah responden 

yang memiliki karakter hampir sama dengan sampel.  Uji coba instrumen dilakukan 

pada tanggal 8 April 2010 di SMP Negeri 14 Kota Serang, yang diuji cobakan 

sebanyak 39 orang responden.  

      Pelaksanaan uji coba dimaksudkan untuk mengetahui vaiditas dan reliabilitas 

instrumen ukur yang telah disusun berdasarkan pengolahan analisis butir pernyataan, 

sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya instrumen ukur tersebut untuk 

dipergunakan sebagai alat pengumpul data. 

1.3. Analisis instrument 

      Setelah instrument diujicobakan pada 39 siswa kelas 8 SMPN 14 Kota Serang, maka 

langkah selanjutnya diadalan analisis untuk menentukan dan memilih pertanyaan yang baik 

serta tingkat reliabilitas instrument dengan sistematika analisis instrument diantaranya : (1) 
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menentukan nilai skala, (2) Memilih pertanyaan terbaik, (3) menentukan tingkat reliabilitas. 

Sistematika analisis instrument ini diuraikan sebagai berikut : 

(1). Penentuan skala dengan defiasi normal 

Tujuan dari penentuan skala dengan menggunakan deviasi normal adalah untuk 

memberikan bobot yang tertinggi dari kategori jawaban yang paling favorable dan 

memberikan jawaban yang tidak favorable ( Saifudin Azwar 1998:142).  

a. Menentukan frekuensi  (f) jumlah subjek memilih setiap pilihan. 

b. Menentukan besarnya proporsi ( p ) yaitu frekuensi masing-masing pilihan dibagi jumlah 

subjek ( N ). 

c. Menentukan pk ( Proporsi Kumulatif ) yaitu proporsi dalam suatu kategori ditambah 

dengan proporsi kesemua kategori disebelah kirinya. 

d. Menetukan pk-tengah yaitu titik tengah proporsi kumulatif yang dirumuskan sebagai 

tengah proporsi dalam kategori yang bersangkutan ditambah proporsi kumulatif pada 

kategori disebelah kirinya (pk-tengah =1/2 +pkb) 

e. Mencocokan nilai deviasi z, yaitu dengan melihat harga z untuk masing-masing pk tengah 

f. pembulatan harga z (Edwars, 1957:151 dan Saifudin Azwar 1998:143). 

Dari hasil proses perhitungan nilai skala sejumlah 40 item, item pertanyaan sikap 

tersebut. 

(2). Memilih pertanyaan terbaik 

Langkah berikutnya yaitu memproses dan memilih pernyataan yang terbaik.  Suatu 

pertanyaan mempunyai daya beda tinggi apabila mampu memberikan indikasi apakah 

seseorang mempunyai sikap positif atau tidak. dengan kata lain, suatu pertanyaan yang beda 
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tentu akan memberikan  skor yang rendah bagi responden yang sikapnya tidak favorable dan 

memberikan skor yang tinggi kepada responden yang sikapnya favorable.  Langkah-langkah 

dalam menentukan pertanyaan terbaik yaitu : 

a. Penentuan nilai korelasi ( r ) 

b. Penentuan uji signifikansi korelasi product moment (penentuan nilai t hitung). 

c. Penarikan kaidah keputusan 

d. Kriteria penafsiran. 

      Proses penghitungan pertanyaan skala terbaik dengan lengkap.  Dari hasil proses 

penghitungan pernyataan terbaik sejumlah 55 pertanyaan tersebut dihasilkan 40 item 

pertanyaan mendapatkan nilai t yang tinggi dan dapat dipergunakan , sedangkan 15 item 

pernyataan dibuang karena mendapatkan nilai t hitung <2,02. adapun 40 item terbaik yang 

dapat dipergunakan untuk mengukur self-esteem setelah dibandingkan dengan nilai t tabel 

=2,02, 

3).  Menentukan Tingkat Reliabilitas 

          Syarat lain yang juga penting bagi seorang peneliti adalah reliabilitas. Menurut 

Arikunto (2003:154) menjelaskan bahwa:  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 
tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 
Instrumen yang sudah dapat dipercaya yang reliabel akan menghasilkan data 
yang dapat dipercaya.  

 

             Sedangkan Sukardi (2003:126) menjelaskan masalah instrumen yang reliabel 

sebagai berikut: 
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Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, 
apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur 
yang hendak diukur, ini berati semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan 
maka semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes 
mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan tes kembali.  

 

      Dari beberapa teknik penghitungan yang biasa digunakan, maka untuk analisis 

instrumen dalam kajian ini digunakan teknik formula Alfa Cronbach, dengan rumus 

sebagaimana berikut: 

2

11 2
1

1
n

t

k
r

k

σ
σ

 Σ = −  −   
 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 171) 

Dimana;  r11  = reliabilitas instrumen 

 k  = banyak butir pernyataan atau banyaknya soal 

 ∑σb
2 = Jumlah varians butir 

 σt
2 = varians total 

Selanjutnya, dengan menggunakan taraf signifikansi α = 0.05, nilai reliabilitas 

yang diperoleh dari hasil perhitungan diperbandingkan dengan nilai dari tabel 

korelasi nilai r dengan kriteria: 

Jika ri > rtabel  → reliabel 

Jika ri ≤ rtabel  → tidak reliabel 

1.4. Pretest 
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Penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pretes kepada kedua kelompok sampel , 

dengan tujuan untuk mengukur rata-rata self-esteem sebelum subjek mengikuti program 

outdoor education dilaksanakan.  Hal ini akan menjadi pembanding pengaruh dari outdoor 

education yang diikuti siswa, dengan post test yang dilaksanakan setelah outdoor education 

tersebut diikuti subjek. 

2.  Merancang skenario pembelajaran 

Petunjuk Umum 

1). Tahapan aktivitas guru dalam mengajar outdoor education dengan pendekatan hard 

games dan soft games. 

1.a. Guru menetapkan sasarna yang ingin dicapai 

1.b. Guru menyiapkan seperangkat kegiatan outdoor education 

1.c. Guru menyiapkan bentuk aba-aba 

1.d. Guru mendemontrasikan tugas gerak siswa 

1.e. Guru memberikan penjelasan secara klasikal 

1.f. Guru melakukan monitoring pelaksanaan outdoor education 

1.g. Guru menentukan aktivitas permainan 

1.h. Guru menjelaskan cara melakukan permainan 

1.j. Guru mengadakan diskusi 

Guru memberikan perlakuan terhadap siswa dengan masing-masing kelompok dengan 

materi outdoor education pendekatan hard games dan soft games.  

3 . Pelaksanaan Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan diawali dengan obsevasi di sekolah menengah 

pertama negeri di Kota Serang yang dapat dijadikan objek penelitian.  Kegiatan ini 

dilakukan untuk memperoleh karakteristik yang sesuai dengan populasi penelitain, 

dan ternyata SMPN 14 Kota Serang dapat dijadikan sebagai objek penelitian.  Setelah 

itu menentukan sampel dari populasi yaitu dari 193 orang hanya akan diambil 39  

orang yang akan diambil menjadi sampel dengan cara purposive sampling.  Dengan 

adanya teknik pengambilan sampel, maka setiap anggota populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.   

      Setelah itu membentuk dua kelompok subyek dengan cara purposive sampling 

ke dalam kelompok yang ditetapkan (kelompok hard games dan kelompok soft 

games ), dengan cara pemilihan ini agar tujuan dari proses pemilihan sampel sesuai 

dengan kepentingan penelitian. 

      Setelah sampel terbagi menjadi dua kelompok, peneliti memberikan 

pengarahan berkaitan dengan kegiatn penelitian yang akan dilaksanakan dan aktivitas 

apa yang akan dilakukan selama penelitian berlangsung.  Ini dilakukan agar yang 

dapat mempengaruhi dampak dari treatmen yang diberikan peneliti selama penelitian 

berlangsung sehingga dapat mengurangi bias hasil penelitian. Penelitian dilakanakan 

di SMPN 14 Kota Serang dimulai dari tanggal 8 April 2010 sampai tanggal 31 Mei 

2010.   

4. Pos Test 

      Setelah perlakuan program pembelajaran outdoor education terhadap semua 

siswa dari kedua kelompok subjek penelitian tersebut dilaksanakan, kemudian 
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diadakan pos test proses sosialisasi, dengan tujuan untuk mengukur proses siswa 

setelah subjek mengikuti program outdoor education dengan pendekatan soft game 

dan hard game tersebut.  Tingkat proses sosial subjek dari efek program 

pembelajaran outdoor education yang telah diikuti siswa tersebut, akan dibandingkan 

dengan hasil pretest yang akan dilaksanakan. 

       Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka sistematika analisis yang 

dilaksanakan meliputi : 

a. Pemberian skor individu dan interprestasinya 

Dari hasil pretest dan pos test yang dilaksanakan, maka 40 item skala sikap 

yang berisi pernyataan-pernyataan diberikan nilai.  

b. Pengujian normalitas dengan chi kuadrat (Nurgana 1985:10) 

c. Pengujian homogenitas dengan uji f  

d. Pengujian hipotesis menggunakan indefendent t tes sample 
 


