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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian  kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan meneliti sampel atau populasi 

tertentu, yang dilandaskan pada filsafat positivisme ditetapkan (Sugiyono 2015: 

14). Pada umumnya, pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif dilakukan 

dengan teknik random dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

menjawab hipotesis yang sudah ditetapkan peneliti sebagai jawaban sementara 

dari rumusan masalah yang akan dikumpulkan peneliti dan selanjutnya dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif infrensial untuk melihat terbukti atau tidaknya 

hipotesis yang telah dirumuskan peneliti. Peneliti menggunakan desain penelitian 

eksperimen yang dilakukan dengan memberikan suatu treatment atau perlakuan 

kepada siswa yaitu melalui sebuah permainan tradisional. 

Penelitian eksperimen  adalah penelitian yang menyisihkan atau mengurangi 

faktor yang mengganggu dengan tujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat 

antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti (Arikunto 2006: 56). 

Penelitian eksperimen digunakan peneliti karena peneliti mempertimbangkan 

bahwa sifat pre-experimental sesuai dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti 

yaitu dengan mengujicobakan sesuatu untuk dengan tujuan mengetahui pengaruh 

dari pemberian perlakuan atau treatment dan juga pengaruh variabel terikat
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yang akan diamati. Dalam penelitian menggunakan desain penelitian One-group 

pretest - treatmen - posttest desain, yang terdapat pre-test sebelum diberikan 

perlakuan, treatment dan diberikan post-test stelah diberikan perlakuan sehingga 

penulis bisa membandingkan hasil dari sebelum dan sesudah diberikanya 

treatment. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kauman 1 Kota Malang yang berada 

pada di Jl. Kauman No. Klojen, Kota Malang. Pelaksanaan penelitian akan 

dilakukan pada tanggal 21 Januari -21 februari 2019. Peneliti memilih lokasi 

penelitian dengan beberapa pertimbangan, di antaranya: 

1. Berdasarkan observasi ketika kegiatan magang, mata pelajaran pendidikan 

jasmani kesehatan dan olahraga telah diajarkan SD Negeri Kauman 1 Kota 

Malang yang dilakukan seminggu 1 kali dan dilaksanakan oleh siswa pada 

lingkungan sekolah. 

2. Peneliti ingin mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa kelas V SDN 

Kauman 1 Kota Malang pada mata pelajaran pendidikan jasmani kesehatan 

olahraga melalui pemberian metode latihan circuit training yang berbasis 

permainan tradisional. 

3. Saat mengamati proses pembelajaran siswa terlihat kurang antusias dalam 

mengkuti pembelajaran dengan alasan kepanasan dan kondisi badan kurang 

sehat karena pada saat proses pembelajaran banyak yang tidak mengikuti 

proses pembelajaran ini menjadi indikator rendahnya tingkat kebugaran 

jasmani siswa. 
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C.  Populasi dan Sampel 

Peneliti mengambil populasi pada siswa kelas V Sekolah dasar yang 

menurut pendapat ahli Sugiyono (2017:117) pengertian dari populasi merupakan  

sekumpulan obyek dan subyek penelitian yang memiliki cirikhas tertentu dan 

yang akan diteliti oleh peneliti untuk disimpulkan secara umum. Penelitian ini 

yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti adalah siswa kelas V SD Negeri 

kauman 1 Kota Malang pada tahun pembelajaran 2018/2019, didalam penelitian 

ini penulis mengambil sampel  dari obyek penelitian di kelas lima  yang 

sebanyak  90 peserta didik untuk di ambil sampel secara random  yang dengan 

jumlah 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan pengambilan sebagian dari 

obyek ini lah yang disebut sebagai penelitian yang menggunakansampel 

sebanyak 32 peserta didik. Pendapat ahli tentang penelitian sampel adalah  

sebuah penelitian yang  mengambil setengah dari obyek populasi untuk 

dilakukan penelitian. Arikunto (2014:174)  

Tabel 3.1 rincian sampel  

 

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh informasi atau data-data pendukung untuk tercapainya hasil 

penelitian yang baik dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian 

diantaranya, Observasi, Wawancara, dan dokumentasi berupa dokumen hasil 

N0 Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 14 Siswa 

2 Perempuan 18 Siswa 
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pembelajaran disekolah dan foto proses pembelajaran dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan. 

1. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

peritiwa yang diselidiki oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan observasi 

non partisipatif yaitu peneliti hanya sebagai pengamat kegiatan pembelajaran 

subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti yaitu 

melakukan pengamatan pada proses pembelajaran dan perilaku siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, observasi awal dilaksankan peneliti pada 

tanggal 8 november 2018 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, lembar penilain, buku dan foto. Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi untuk melengkapi hasil observasi agar data 

yang diperoleh peneliti akurat dan krediabel atau dapat dipercaya. Pada 

penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu penilaian hasil tes 

kebugaran Jasmani oleh guru mata pelajaran pendidikan jasmani kesehatan 

olahraga, observasi awal dilaksankan peneliti pada tanggal 8 november 2018 

3. Wawancara 

Pedoman wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang memuat garis 

besar yang akan di tanyakan, hasil wawancara dengan pedoman ini lebih 

banyak tergantuk dari pertanyaan dari pewawancara. Sebagai pengemudi 

jawaban dari respoden. 
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4. Tes 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

Tes kebugaran jasmani untuk mengungkap tingkat kebugaran jasmani  siswa.  

Langkah memperoleh data dalam penelitian ini yang termasuk penelitian 

experimen maka di dalamnya terdapat 3 tahap pengumpulan data 

menggunakan teknik test  yaitu Pre-test, Teratment dan Post-test. 

a.  Tahap Pre-Test yaitu pemberian test kebugaran jasmani indonesia yang 

terdiri dari 3 test diantaranya : 

1. Squat Jump  

Siswa melakukan test kekuatan berupa squat jump selama 45 detik 

untuk siswa laki-laki dan perempuan dan dihitung banyaknya siswa 

memperoleh gerak squat jump selama 45 detik. 

2. Test Sit and Reach 

Siswa melakukan test kelenturan berupa sit and reach sebanyak 3 kali 

dengan memilih dari 3 hasil tersebut yang tertinggi. 

3. Lari 60 Meter. 

Siswa melakukan test daya tahan berupa lari 60 meter diukur dengan 

satuan detik.  

b.  Tahap Treatment yaitu tahap pemberian perlakuan dengan pemberian 

perlakuan sebuah permainan tradisional  yang dimasukan dalam metode 

circuit training yang terdiri dari beberapa post yang berisi permainan 

tradisional. 
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  1. Post pertama yaitu permainan balap karung. 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.1 Permainan balap karung  

   Sumber: kelanakota.suarasurabaya.net 

 

 

 

2. Post kedua permainan Holahop.  

 

    

 

 

Gambar 3.2 Permainan Holahop 

Sumber: http://travel.tribunnews.com 

 

3. Post ketiga permainan betengan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Permainan Betengan 

Sumber: https://budayajawa.id 

 

https://budayajawa.id/
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c. Tahap post-test yaitu taham setelah pemberian perlakuan atau treatment 

pada tahap ini siswa di berikan kembali tes kebugaran jasmani seperti pada 

pre-test dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari pemberian perlakuan 

yang sudah diberikan. 

1. Squat Jump  

Siswa melakukan test kekuatan berupa squat jump selama 45 detik 

untuk siswa laki-laki dan perempuan dan dihitung banyaknya siswa 

memperoleh gerak squat jump selama 45 detik. 

2. Test Sit and Reach 

Siswa melakukan test kelenturan berupa sit and reach sebanyak 3 kali 

dengan memilih dari 3 hasil tersebut yang tertinggi. 

3. Lari 600 Meter. 

Siswa melakukan test daya tahan berupa lari 600 meter diukur dengan 

satuan detik 

Jadwal pelaksanaa penelitian yang mengunakan teknik pengukuran dengan 

tes yang akan dilaksanakan 2 Minggu dengan pemberian tes kebugaran jasmani 

indonesia pada har pertama dan hari terakhir dengan pemberian treatmen 

permainan tradisional sebanyak 4 kali diminggu pertama dan 6 kali diminggu 

kedua secara intens untuk memperoleh hasil tes yang maksimal sebagaimana 

teori yang dikemukakan oleh Bompa, (2009:80) yaitu teori untuk 

meningkatkan volume latihan dari waktu kewaktu yang sebelumnya volume 

latihan 4 kali dalam satu minggu ditingkatkan menjadi 6 kali dalam minggu 

berikutnya. Jadwal yang diambil untuk melakukan penelitian disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan  : 
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Tabel 3.2 jadwal pelaksanaan penelitaian  

 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian  

Menurut Sugiyono (2015: 102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena sosial yang akan diamati peneliti. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan, observasi, dokumentasi dan teknik 

tes. Berikut peneliti menguraikan pedoman pengumpulan data yang dilakukan 

pada penelitian ini. 

Tabel 3.3 pedoman penelitian 

Jenis Data Indikator Teknik Instrumen 

Pelaksanaan 

Pembelajara

n Pendidikan 

jasmani kelas 

V di SD 

Negeri 

Kaumani 1 

Kota Malang 

Aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan dilakukan siswa dan guru  

Observasi Pedoman Observasi 

Dokumentasi Pedoman Analisis 

Dokumen 

Perilaku siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

Observasi Pedoman Observasi 

Dokumentasi Pedoman Analisis 

Dokumen 

Wawancara Pedoman Wawancara  

Kondisi  pembelajaran pendidikan 

jasmani di SD Negeri Kauman 1 

Kota Malang 

Observasi Pedoman Observasi 

Dokumentasi Pedoman Analisis 

Dokumen 

Tingkat 

kebugaran 

jasmani siswa 

kelas V SD 

Negeri 

Kauman 1 

Hasil tes kebugaran jasmani yang 

telah dilakukan guru  sebelumnya 

Dokumentasi  Pedoman Analisis 

Dokumen 

Wawancara Pedoman Wawancara 

Instrumen tes yang digunakan oleh 

guru untuk mengetahui tingkat 

Dokumentasi Pedoman Analisis 

Dokumen 

Pemberian Treatment Permainan Tradisional 

Minggu Pertama dan Kedua Minggu Ketiga dan Keempat 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 

Pre-test Post-test 

21 Januari 2019 20 Januari 2019 
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Jenis Data Indikator Teknik Instrumen 

Kota Malang kebugaran jasmani siswa kelas v SD 

Negeri Kauman 1 Kota Malang 

Wawancara Pedoman Wawancara 

Tingkat kebugaran Jasmani sebelum 

di berikan treatmen 

Tes Tes Kebugaran Jasmani 

Tingkat Kebugaran jasmani setelah 

diberikan permainan tradisional  

Tes  Tes Kebugaran Jasmani 

Instrument penelitian menggunakan instrumen tes kebugaran jasmani yang 

disusun oleh peneliti yang terdiri dari unsur kebugaran jasmani kekuatan, daya 

tahan dan fleksibilitas sebagaimana yang diungkapkan oleh lutan (2001 : 7 ) yang 

menyatakan bahwa kebugaran jasmani kemampuan anak untuk melakukan tugas 

fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan dan flesibilitas. instrumen penelitian 

merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik. penyusunan instrumen tes kebugaran 

jasmani yang disusun oleh peneliti  sudah teruji reliabilitas dan validitas yang 

menjadi standart tes untuk anak umur 10-12 tahun, Penelitian ini menggunakan 

serangkain tes kebugaran jasmani yang terdiri dari kekuatan, daya tahan dan 

fleksibilitas yaitu 

Squat Jump siswa melakukan test kekuatan berupa squat jump selama 45 detik 

untuk siswa laki-laki dan perempuan dan dihitung banyaknya siswa memperoleh 

gerak squat jump selama 45 detik. 

Test Sit and Reach siswa melakukan test kelenturan berupa sit and reach sebanyak 

3 kali dengan memilih dari 3 hasil tersebut yang tertinggi. 

Lari 600 Meter siswa melakukan test daya tahan berupa lari 600 meter diukur 

dengan satuan detik. 

a. Uji Validitas Instrumen 
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Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu alat uji yang disebut instrumen. Uji validitas dipakai untuk 

mengetahui apakah suatu butir instrumen tersebut valid atau tidak valid. Uji yang 

digunakan yaitu uji signifikansi menggunakan r tabel, nilai rtabel diperoleh melalui 

tabel signifikansi 5%  dengan sampel 20 maka r tabel sebesar 0,468. R table = 0,468 

(df = n-2 = 20-2 = 18, α = 5%) jika r hitung > r tabel dengan nilai r hitung positif maka 

butir instrumen tersebut dikatakan valid, Berikut ini adalah hasil uji validitas 

Instrumen putra dan putri.  

Tabel 3.4 Uji Validitas Putra 

Variabel Instrumen Tes R hitung >< R tabel keterangan 

Tes 

Kebugaran 

Jasmani 

Squat Jump 0,565 > 0,468 Valid 

Sit and Reach 0,525 > 0,468 Valid 

Lari 600 Meter 0,614 > 0,468 Valid 

 

Tabel 3.5 Uji Validitas Putri 

Variabel Instrumen Tes R hitung >< R tabel keterangan 

Tes 

Kebugaran 

Jasmani 

Squat Jump 0,585 > 0,468 Valid 

Sit and Reach 0,536 > 0,468 Valid 

Lari 600 Meter 0,632 > 0,468 Valid 

  

Berdasarkan tebel uji validitas putra dan uji validitas putri menunjukan hasil 

uji validitas instrumen memiliki r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka dapat 

dinyatakan 3 instrumen tes kebugaran jasmani siswa kelas V valid dan sah 

digunakan sebagai alat ukur kebugaran jasmani  

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya  untuk dapat digunakan sebagai alat tes karena alat tersebut sudah 
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teruji reliabilitasnya atau instrumen tersebut sudah baik, sehingga dapat digunakan 

untuk mengungkap data yang dapat di percaya. Uji reliabilitas ini bila mana 

instrumen tes memenuhi syarat jika nilai Cronbach Alpha > dari r tabel maka butir 

instrumen tersebut bisa di percaya atau reliabel, r tabel sebesar = 0,468 (df = n-2 = 

20-2 = 18, α = 5%) , Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas Instrumen putra dan 

putri.  

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Putra 

Variabel Cronbach 

Alpha 

>< R tabel Keterangan 

Squat Jump 0,663 > 0,468 Reliabel 

Sit and Reach 0,677 > 0,468 Reliabel 

Lari 600 Meter 0,657 > 0,468 Reliabel 

 

Tabel 3.7 Uji Reliabilitas Putra 

Variabel Cronbach 

Alpha 

>< R tabel Keterangan 

Squat Jump 0,691 > 0,468 Reliabel 

Sit and Reach 0,683 > 0,468 Reliabel 

Lari 600 Meter 0,656 > 0,468 Reliabel 

  

Berdasarkan tebel uji reliabilitas putra dan uji reliabilitas putri menunjukan 

hasil uji reliabilitas instrumen memiliki Cronbach Alpha lebih besar dari nilai r 

tabel maka dapat dinyatakan 3 instrumen tes kebugaran jasmani siswa kelas V 

reliabel dan dapat dipercaya sebagai sebagai alat ukur kebugaran jasmani. 

F. Analisis Data 

Data hasil penelitian yang telah di peroleh dan dikumpulakn oleh peneliti tidak 

bermakana apabila penulis tidak melakukan analisis data yaitu mengolah data dan 

mengintepretasikan data yang di peroleh. Wina Sanjaya (2009: 106) analisis data 
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adalah suatu proses mengolah dan mengintepretasi data dengan tujuan untuk 

mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki 

makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. analisis data yang di 

gunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang akan 

menjawab masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan karena datanya 

kuantitatif maka  teknik analisis data menggunakan metode deskrtif kuantitatif 

presentase. perhitungan dari analisis data yang telah diolah menghasilkan 

persentasen pencapaian yang selanjutnya diinterprestasikan dalam bentuk kalimat. 

Data yang telah terkumpul dimasukan kedalam tabel nilai pada setiap kategori 

tes kebugaran jasmani untuk anak umur 10-12 tahun, untuk menilai hasil tes pada 

setiap individu dan masing-masing butir tes dianalisis dengan menggunakan 

norma deskriptif presentase guna untuk menentukan klasifikasi tingkat kebugaran 

jasmani yang di peroleh melalui tes tabel nilai dan tabel norma yang digunakan 

adalah tabel nilai dan tabel norma tes kebugaran yang telah disusun oleh penulis. 

dengan tabel sebagai berikut: 

           Tabel 3.8 nilai tes kebugaran jasmani anak  umur 10-12 tahun kategori 

anak putra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squat Jump 45 detik Test sit & reach Lari 600 Meter Nilai 

21 - 25 dst 10 cm - 11 cm s.d 2’19 5 

16 - 20 8 cm - 9 cm 2’20’’- 2’30’’ 4 

11 - 15 6 cm - 7 cm 2’31’’- 2’45’’ 3 

6 - 10 4 cm - 5 cm 2’46’’- 3’44’’ 2 

0 - 5 2 cm - 3 cm  3’45” dst 1 



 

 

22 

 

Tabel 3.9 nilai tes kebugaran jasmani  untuk anak  umur 10-12 tahun 

kategori anak putri 

 

 

 

 

untuk mengklasifikasikan tingkat kebugaran jasmani siswa yang telah 

mengikuti serangkain tes kebugaran jasmani indonesia digunakan norma tes 

seperti pada tabel yang berlaku untuk putra dan putri sebagai berikut ; 

Tabel 3.10  nilai norma tes kebugaran jasmani 

 

 

 

 

 

 

 

                

Hasil dari tes yang dilakukan peserta didik  meliputi hasil dari post-test dan 

pretest akan di analisis untuk menemukan jawaban dari hipotesis yang sudah 

dirumuskan . Pada tahap analisis data sebelum menguji sebuah hipotesis maka 

penulis perlu melakukan analisis yang disebut dengan uji prasyarat. dalam uji 

prasyarat terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas sebuah data hasil uji 

tersebut untuk membantu analisis agar menjadi lebih baik dengan data yang 

normal dan homogen. uji prasyarat meliputi yaitu ; 

Squat Jump 45 

detik 

Test sit & reach Lari 600 Meter Nilai 

21 - 25 dst 12 cm - 13 cm sd - 2’32’’ 5 

12 - 20 10 cm - 11 cm 2’33-2’54’’ 4 

8 - 11 8 cm - 9 cm 2’55’’- 2’45’’ 3 

4 - 7 6 cm - 7 cm 3’29’’- 4’22’’ 2 

0 - 3 4 cm - 5 cm  4’23’’ dst 1 

No Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 15 Baik Sekali     (BS) 

2 12-14 Baik                 (B) 

3 9-11 Sedang             (S) 

4 6-8 Kurang             (K) 

5 3-5 Kurang sekali  (KS) 
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1. Uji Prasyarat Analisis Data 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat 

apakah data yang kita peroleh normal atau tidaknya sebelum dilakukan 

analisi lebih lanjut. Uji normalitas dilakukan menggunakan rumus ( chi 

kuadrat =  ) atau dengan program komputer SPSS 22. Data yang 

kita analisis bisa dikatakan terdistribusi normal apabila nilai dari chi 

kuadrat hitung  ( X2 
hitung) lebih kecil dari chi kuadrat tabel (X2 

tabel ) pada 

taraf signifikansi α = 0,05   

b. Uji homogenitas 

Pengujian ini untuk mengetahui penyebaran nilai yang akan di analisis, 

untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kelompok sampel 

yang homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan program SPSS 

22 dengan melakukan uji F dari data yang didapat diantaranya hasil dari 

pre-test dan post-test 

2. Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

t =  

t       = Sampel berkolerasi (t-test) 

Md  = Mean dari perbedaan pre-test dengan post-test 

Xd   = Deviasi masing-masing subjek (d- Md) 

∑X2 = Jumlah kuadrat deviasi 

N     = Subjek pada sampel 
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Data yang sudah terkumpul, selanjutnya akan menganalisa data untuk 

memperoleh jawaban dari hipotesis. Teknik yang dipakai untuk menganalisis 

data experimen dengan adanya data pretest dan posttest  maka menggunakan 

uji-t (t-test) sebagaimana yang dirumuskan oleh Suharsimi Arikunto ( 2015 : 

350 ) yang menyebutkan rumus uji - t untuk model penelitian pretest posttest 

design. 

 


