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BAB I 
HAKEKAT PENELITIAN 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan dapat:  

1. Menjelaskan pengertian penelitian 

2. Menjelaskan metode dan prosedur penelitian 

3. Menjelaskan tujuan penelitian 

4. Menjelaskan jenis-jenis penelitian  

 

DESKRIPSI 

Penelitian atau research berasal dari kata re dan  to search yang berarti 

mencari kembali yang menunjukkan adanya proses kegiatan berbentuk siklus 

bersusun yang selalu berkesinambungan dan berkelanjutan. Penelitian 

merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang 

benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian 

berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Pengetahuan yang diperoleh 

memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan 

masalah yang dihadapi. Pengetahuan yang benar adalah yang dapat diterima 

akal dan berdasarkan fakta empirik yang dikumpulkan. Kebenaran yang 

dipegang teguh dalam penelitian adalah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran 

yang bersifat relatif, bukan kebenaran yang sempurna dan bersifat mutlak. 

Untuk memperoleh pengetahuan yang benar tersebut harus mengikuti 

kaidah-kaidah dan menurut cara-cara bekerjanya akal yang disebut logika, 

dan dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui kegiatan penalaran. 

Pengetahuan yang benar tersebut disebut juga pengetahuan ilmiah atau ilmu. 

Sebelum memperoleh pengetahuan ilmiah, perlu jawaban sementara. 

Kebenaran jawaban sementara yang diajukan sebagai hipotesis, harus diuji 

atau diverifikasi secara empirik menggunakan data yang dikumpulkan. 

Kegiatan ilmiah dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar 
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sebagai penyempurnaan pengetahuan sebelumnya. Dengan demikian 

penelitian ilmiah adalah suatu metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan 

yang benar dilakukan menggunakan penalaran. Penalaran tersebut 

dilaksanakan melalui prosedur yang disebut logika deduksi dan logika 

induksi.  

 Dalam bab ini akan diuraikan materi yang berkaitan dengan hakekat 

penelitian, meliputi pengertian penelitian, metode dan prosedur penelitian, 

tujuan penelitian, dan jenis-jenis penelitian. 

 

CARA MEMPEROLEH PENGETAHUAN 

Dalam kehidupan manusia selalu dirundung masalah dan persoalan 

yang memerlukan pemecahan dan jalan keluar. Untuk memecahkan masalah 

yang sedang dialaminya, manusia melakukannya dengan cara yang berbeda-

beda sesuai dengan perkembangan dan kematangan cara berfikir mereka. 

Manusia berusaha mendapatkan penjelasan dan cara yang dapat digunakan 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam memecahkan masalah, 

seringkali manusia memanfaatkan pengalaman pribadinya di masa lalu, atau 

mencoba mencari pengalaman baru yang dianggap akan dapat membantu 

memecahkan masalahnya. Meskipun dalam upaya memecahkan masalah 

tersebut diperlukan penalaran yang kritis agar kesimpulan-kesimpulan yang 

diperoleh tidah salah. Pada perilaku manusia yang masih merasakan dirinya 

terbelenggu oleh kekuatan gaib di sekitarnya, dengan kepercayaan (mistis) 

saja manusia dapat memperoleh penjelasan yang benar dalam upaya 

memecahkan masalahnya. Berbagai cara untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) cara tradisional yang 

sering disebut non-ilmiah, dan (2) cara modern yang disebut cara ilmiah. 

Ada beberapa cara tradisional yang sering dipakai manusia untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan, sebelum cara modern dilakukan. Cara-

cara tradisional tersebut disebut cara non-ilmiah, karena tidak mengikuti 

kaidah-kaidah proses bekerjanya metode ilmiah. Cara-cara tradisional tersebut 
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antara lain cara coba-coba dan salah, dengan mengandalkan intuisi, menerima 

wahyu, cara kebetulan, pengalaman pribadi, menggunakan akal sehat, melalui 

alur jalan pikiran. 

Untuk memperoleh pengetahuan, ada cara yang sering dilakukan 

adalah dengan  cara mencoba-coba dan salah (trial and error). Sesorang yang 

sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya, untuk mencari jalan 

keluar dalam memecahkan masalahnya dilakukan dengan cara coba-coba. 

Karena coba-coba, maka ada kemungkinan tidak berhasil memecahkan 

masalah, maka dicoba cara yang lain yang kemungkinan berhasil. Jika dengan 

cara yang kedua tadi gagal atau salah lagi, maka dicoba lagi kemungkinan 

cara yang ketiga. Jika gagal lagi, maka akan dicoba cara yang keempat dan 

seterusnya sampai masalah yang dihadapi memperoleh jawaban dan 

pemecahan masalah.  Cara ini masih sering digunakan bagi mereka yang 

belum atau tidak mengetahui cara yang tepat untuk memecahkan masalah.  

Dengan mengandalkan intuisi, manusia juga mendapat cara 

memperoleh pemecahan masalah tanpa melalui kesadaran dan tidak melalui 

proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang memusatkan pikirannya 

tentang suatu masalah, tiba-tiba saja menemukan jawaban atas permasalahan 

yang sedang dialami tersebut. Jawaban tersebut muncul dibenaknya sebagai 

kebenaran yang memberi jalan keluar dalam memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi. Dapat terjadi juga, intuisi tersebut bekerja pada saat 

seseorang dalam keadaan yang tidak sadar sepenuhnya. Suatu masalah yang 

sedang dipikirkan secara tiba-tiba muncul,  ada suara hati atau bisikan hati di 

benaknya, lengkap dengan jawaban pemecahannya. Dan diyakini bahwa 

memang itulah jawaban yang sedang dicari, meskipun seseorang yang sedang 

mengalami masalah tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana cara 

memperoleh jawaban tersebut. Kegiatan intuitif ini bersifat personal atau 

pribadi, dan tidak dapat diprediksi munculnya. Sebagai landasan dalam 

menyusun suatu pengetahuan secara teratur, maka intuisi tidak dapat 

diandalkan (Kneller, 1984)    
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 Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada 

manusia. Pengetahuan ini diterima dan disalurkan melalui nabi-nabi yang 

diutusNya sebagai wahyu. Dogma agama merupakan pengetahuan tentang 

kehidupan sekarang yang terjangkau oleh pengalaman manusia, tetapi juga 

mencakup masalah-masalah transendental, seperti dalam penciptaan manusia 

dan hari kemudian di akhirat nanti. Kepercayaan kepada Tuhan Allah 

merupakan sumber pengetahuan, kepercayaan kepada nabi sebagai perantara, 

dan kepercayaan terhadap wahyu sebagai cara penyampaian, merupakan 

dasar penyusunan pengetahuan. Kepercayaan merupakan titik tolak dan 

dasar utama dalam agama. Suatu pernyataan harus dipercaya dan diyakini 

dulu untuk dapat diterima, terlepas dari kebenaran tersebut rasional atau 

tidak. Pernyataan tersebut selanjutnya dapat dikaji dengan metode yang lain. 

Secara rasional bisa dikaji, apakah pernyataan-pernyataan yang terkandung di 

dalamnya bersifat konsisten atau tidak. Di lain pihak, secara empiris bisa 

dikumpulkan fakta-fakta yang mendukung pernyataan tersebut atau tidak. 

Singkatnya, agama dimulai dengan rasa percaya lewat pengkajian, selanjutnya 

rasa percaya tersebut dapat menjadi meningkat atau menjadi menurun. 

Sedangkan pengetahuan lain bertitik tolak sebaliknya. Ilmu dimulai dengan 

rasa tidak percaya sama sekali, dan setelah itu melalui proses pengkajian 

ilmiah, yang terjadi adalah bisa diyakinkan menjadi percaya, atau tetap pada 

pendirian semula. 

 Memperoleh kebenaran dengan cara kebetulan tanpa disengaja oleh 

seseorang yang sedang berupaya memecahkan masalahnya dan memperoleh 

kebenaran. Ada cerita sebagai ilustrasi tentang penemuan kina sebagai obat 

yang dapat menyembuhkan penyakit malaria. Penemuan obat ini secara 

kebetulan diperoleh oleh seseorang penderita malaria yang sedang 

mengembara di hutan dan merasa kehausan. Kemudian orang tersebut 

meminum air parit yang ditemui, air tersebut terasa pahit sekali. Kajaiban 

yang diperoleh, sejak minum air parit yang pahit tersebut penyakit malaria 

yang dideritanya tidak pernah kambuh lagi. Kemudian, orang tersebut 
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menelusuri parit tersebut ke arah udik, ternyata ditemukan pohon kina yang 

tumbang dan batangnya terendam di dalam parit. Batang pohon yang 

terendam air parit tadi menyebabkan air parit menjadi terasa pahit dan 

diminum seseorang penderita penyakit malaria dan menyebabkan sembuh. 

Kebenaran dapat diperoleh melalui pengalaman pribadi sebagai 

sumber pengetahuan. Pengalaman pribadi yang dialami berulang-kali tentang 

pemecahan suatu masalah akan menjadi sumber pengetahuan. Pemecahan 

masalah yang dihadapi akan dilakukan dengan menggunakan cara yang sama 

atau mengacu pada pemecahan masalah sebelumnya. Jika ada keyakinan 

keberhasilan penggunaan pemecahan masalah tersebut, maka cara tersebut 

akan diulang dan digunakan lagi. Tetapi jika tidak berhasil menggunakan cara 

sebelumnya dalam pemecahan masalahnya, maka tidak akan mengulangi lagi 

menggunakan cara yang gagal tersebut.  

Menggunakan akal sehat (common sense) adalah cara lain untuk 

memperoleh kebenaran. Akal sehat ada pada diri sendiri yang berpikir 

menggunakan pikiran dan berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. 

Kita amati pikiran sendiri oleh diri sendiri, akan terlihat bahwa pikiran 

tunduk pada ketentuan atau mungkin hukum tertentu dalam berpikir, jadi 

tidak bisa asal berpikir. Ada syarat dan ketentuan untuk dapat dikatakan 

berpikir dengan benar.  Syarat tersebut harus dipatuhi agar pikiran tetap 

berpikir benar, maka itulah akal sehat. Sebelum berkembangnya ilmu 

pendidikan seperti sekarang, untuk membuat agar anak-anaknya menjadi 

disiplin dan taat, sanksi atau hukuman adalah cara yang dianggap tepat untuk 

itu. dan berguna sebagai teknik dasar dalam pendidikan. Mereka berpendapat 

hal itu sudah terbukti. Akan tetapi, kini kita memiliki bukti bahwa pandangan 

tentang motivasi yang hanya berdasarkan akal sehat itu mungkin tidak selalu 

benar. Hadiah (reward) kelihatan lebih efektif daripada hukuman dalam 

membantu proses belajar (Sukidjo: 2002).  

Cara lain yang saat ini dianggap paling konsisten dan dapat dipercaya 

hasilnya dalam memperoleh pengetahuan adalah dengan cara logika. 
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Menurut Bakhtiar (2007) logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir 

sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar 

daripada satu. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis 

berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai 

sarana ilmu. Fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan 

“titian penghubung” antara filsafat dan ilmu. Logika dapat didefinisikan 

sebagai teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya 

bertitik tolak dari suatu pangkal-pikir tertentu, yang kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. Penyimpulan yang sah, artinya sesuai dengan pertimbangan akal 

dan runtut sehingga dapat dilacak kembali yang sekaligus juga benar, yang 

berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. 

Pada dasarnya dikenal ada dua cara pokok untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar, yaitu logika deduktif dan logika induktif. 

Sebenarnya cara ini tidak jauh berbeda dengan cara akal sehat, hanya saja 

logika memerlukan penalaran yang lebih rumit dan mengikuti kaidah-kaidah 

tertentu. Dalam memperoleh pengetahuan, logika deduktif mendasarkan diri 

pada rasio, sedangkan logika induktif mendasarkan diri pada pengalaman 

empiris. Penalaran merupakan cara berpikir tertentu oleh karena itu untuk 

melakukan kegiatan analisis maka kegiatan penalaran tersebut harus diisi 

dengan materi pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran. 

Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber 

pada rasio atau fakta. Mereka yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber 

kebenaran mengembangkan paham yang kemudian disebut sebagai 

rasionalisme. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa fakta yang 

tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran 

mengembangkan paham empirisme. 

Deduksi berasal dari bahasa Inggris deduction yang berarti penarikan 

kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang 

umum (Poerwadarminta: 2006). Lebih lanjut Suriasumantri  (1996) 
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menjelaskan bahwa deduksi adalah cara berpikir dimana dari pernyataan 

yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan 

kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir silogisme 

yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah pernyataan 

dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut 

premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis 

minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran 

deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Metode berpikir deduktif adalah 

metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk 

seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Contoh 

penarikan kesimpulan berdasarkan metode deduktif adalah sebagai berikut: 

Semua makhluk hidup perlu makan untuk mempertahankan hidup (premis 

mayor), Anton adalah seorang makhluk hidup (premis minor). Jadi, Anton 

perlu makan untuk mempertahankan hidupnya (kesimpulan).  

Kelompok rasionalis mempergunakan metode deduktif dalam 

menyusun suatu pengetahuan. Premis yang dipakai dalam penalarannya 

didapatkan dari idea yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima 

secara akal. Idea ini bukanlah ciptaan fikiran manusia. Konsep itu sendiri 

sudah ada jauh sebelum manusia berusaha memikirkannya. Faham tersebut 

dikenal sebagai idealisme. Peran pikiran manusia hanyalah mengenali konsep 

tersebut, yang kemudian menjadi pengetahuannya (Suriasumantri:1996). 

Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum 

dari berbagai kasus yang bersifat individual, selain itu metode induksi ialah 

cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik 

kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas 

pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. 

Logika induktif merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas 

penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan 

umum. Kesimpulan yang bersifat  umum ini penting, sebab mempunyai dua 

keuntungan. Keuntungan yang pertama ialah bahwa pernyataan yang bersifat 
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umum ini bersifat ekonomis. Kehidupan yang beraneka-ragam dengan 

berbagai corak dan segi dapat direduksi menjadi beberapa pernyataan. 

Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukanlah merupakan koleksi dari 

berbagai fakta melainkan esensi dan fakta-fakta tersebut. Demikian juga dalam 

pernyataan mengenai fakta yang dipaparkan, pengetahuan tidak bermaksud 

membuat reproduksi dari obyek tertentu, melainkan menekankan kepada 

struktur dasar yang menyangga wujud fakta tersebut. Pernyataan yang 

bagaimanapun lengkap dan cermatnya tidak bisa mereproduksikan betapa 

manisnya semangkuk kopi atau pahitnya sebutir pil kina. Pengetahuan cukup 

puas dengan pernyataan elementer yang bersifat kategoris bahwa kopi itu 

manis dan pil kina itu pahit. Pernyataan seperti ini sudah cukup bagi manusia 

untuk bersifat fungsional dalam kehidupan praktis dan berpikir teoritis. 

Keuntungan yang kedua dari pernyataan yang bersifat umum adalah 

dimungkinkan terjadinya proses penalaran lebih lanjut, baik secara induktif 

maupun deduktif. Secara induktif maka dari berbagai pernyataan yang 

bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan yang bersifat lebih umum lagi. 

Memperhatikan contoh tersebut, bahwa semua binatang mempunyai mata 

dan semua manusia mata, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makhluk 

mempunyai mata. Penalaran tersebut memungkinkan dapat disusunnya 

pengetahuan secara sistematis yang mengarah kepada pernyataan-pernyataan 

yang makin lama menjadi makin bersifat fundamental (Suriasumantri:1996). 

Kelompok empiris berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh bukan 

melalui penalaran rasional yang abstrak, tetapi lewat pengalaman konkrit 

yang merupakan fakta. Gejala-gejala alamiah adalah bersifat konkrit dan 

dapat dinyatakan lewat tangkapan panca indera manusia. Gejala tersebut jika 

ditelaah lebih lanjut memiliki karakteristik tertentu, yaitu terdapat pola yang 

teratur mengenai suatu kejadian atau fenomena tertentu. Misalnya, langit 

mendung diikuti dengan turunnya hujan, tidak ada mendung mustahil terjadi 

hujan. Pengalaman manusia akan membuahkan pengetahuan mengenai 

berbagai gejala yang mengikuti pola-pola tertentu. Selain karakteristik itu 
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adalah adanya kesamaan dan pengulangan kejadian. Hal tersebut 

memungkinkan melakukan generalisasi dari berbagai kasus yang telah terjadi. 

Dengan menggunakan pendekatan induktif dapat disusun pengetahuan yang 

berlaku secara umum lewat pengamatan terhadap gejala-gejala fisik. 

Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-

pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam 

menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat 

umum. Umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai daun 

telinga berkembang biak dengan beranak, gajah mempunyai daun telinga 

berkembang biak dengan beranak, demikian juga dengan singa, kucing, dan 

berbagai binatang lainnya yang mempunyai daun telinga. Dari kenyataan-

kenyataan ini kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum yakni 

semua binatang yang mempunyai daun telinga berkembang biak dengan 

beranak. 

Dalam upaya memecahkan masalah, ilmu pengetahuan mencoba 

menelusuri penjelasan tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan 

tujuan, agar dapat dimengerti hakekat permasalahannya, dan pada gilirannya 

akan diperoleh pemecahan masalah. Karena yang dihadapi adalah nyata, 

maka jawabannya ada di dunia nyata juga sebagai suatu fakta. Sehingga 

dimulai dari fakta dan diakhiri fakta pula. Di sinilah teori berperan 

menjelaskan gejala yang terdapat di dunia fakta dan merupakan abstraksi 

intelektual menggunakan pendekatan logika yang dipadukan dengan 

pengalaman empiris. Dengan demikian, untuk menyatakan dan meyakinkan 

bahwa suatu pernyataan itu benar logika yang ada harus didukung oleh fakta 

empiris. Secara sederhana dijelaskan, bahwa pengetahuan sebagai teori ilmiah 

harus memenuhi dua syarat. (1) Harus konsisten dengan teori-teori 

sebelumnya yang telah ada, dan tidak terjadi kontradiksi atau bertentangan 

dengan  teori keilmuan secara keseluruhan. (2) Harus cocok dengan fakta-

fakta empiris lewat pengalaman yang konkrit. Dengan demikian logika ilmiah 

merupakan gabungan dan perpaduan antara logika induktif dan logika 
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deduktif. Rasionalisme dan empirisme berjalan secara berdampingan dalam 

sebuah sistem yang serasi dan terpadu dalam memperoleh pengetahuan. Oleh 

sebab itu, sebelum teruji kebenarannya secara empiris, semua penjelasan 

rasional yang dikemukakan tersebut masih bersifat sementara yaitu hipotesis.    

PENGERTIAN PENELITIAN  

Menurut Poerwadarminta (2006) dalam kamus umum bahasa Indonesia 

membuat definisi bahwa penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, 

penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian 

data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-

prinsip umum. 

Penelitian atau research berasal dari kata re dan  to search yang berarti 

mencari kembali, yang menunjukkan adanya proses berbentuk siklus 

bersusun yang selalu berkesinambungan. Penelitian merupakan suatu 

kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu 

masalah. Penelitian dimulai dari hasrat keingin-tahuan dan permasalahan, 

dilanjutkan dengan pengkajian landasan teoritis yang terdapat dalam 

kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau hipotesis. 

Selanjutnya direncanakan dan dilakukan pengumpulan data untuk menguji 

hipotesis yang akan diperoleh kesimpulan dan jawaban permasalahan. Dalam 

proses pemecahan masalah dan dari jawaban permasalahan tersebut akan 

timbul permasalahan baru, sehingga akan terjadi siklus secara 

berkesinambungan.  

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk 

meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang 

sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 

memerlukan jawaban. Menurut Sutrisnohadi (1976), diungkapkan bahwa 

penelitian adalah sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. 

Sedangkan Surachmad (1972) menjelaskan bahwa penelitian adalah kegiatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
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ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, dengan 

tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum, serta mengadakan 

ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki. Lebih lanjut Sudjana dan 

Ibrahim (2007) berpendapat bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan secara sistematik  untuk mengumpulkan, mengolah, dan 

menyimpulkan data  dengan menggunakan metode dan teknik  tertentu 

dalam rangka mencari jawaban  atas permasalahan yang dihadapi. Hakekat 

penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai 

motivasi yang berbeda dalam melakukan penelitian, di antaranya dipengaruhi 

oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara 

umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan 

refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui 

sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan 

merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi 

untuk melakukan penelitian. Dengan pengetahuan tersebut dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan dan memenuhi kebutuhan, antara lain untuk 

membangun dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi, perencanaan 

pembangunan, dan untuk pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan dan kebutuhan manusia.  

Salah satu sifat manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha 

Kuasa adalah sifat ”ingin tahu”. Selain itu, akal dan pikiran merupakan 

perlengkapan yang paling sempurna yang dianugerah Tuhan kepada 

manusia. Sejak kecil, dengan dilengkapi akal, pikiran dan kemampuan 

menggunakan tangan dan kakinya, manusia berusaha ingin tahu segala 

sesuatu yang ada di sekitar dan lingkungan tempat tinggalnya. Semakin 

tumbuh dewasa dan berkembang kepandaiannya melalui pendidikan orang 

tuanya, semakin besar keingintahuannya. Dan segala sesuatu yang ingin 

diketahuinya adalah yang lebih rumit dan tentu saja memerlukan penguasaan 

berfikir dan berbahasa yang semakin rumit pula. Seringkali keingin-
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tahuannya tersebut dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan. 

Dan setiap pertanyaan atau permasalahan itu ia mengharapkan jawaban atau 

pemecahan. Sifat manusia lainnya yang dianugerahkan adalah usaha untuk 

mengetahui jawaban atau memperoleh pemecahan masalah. Dan tentunya, 

jawaban atau pemecahan masalah yang diperoleh tersebut adalah suatu fakta 

yang benar mengenai masalah tersebut.  Manusia dalam kehidupannya dia 

akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya, 

contohnya manusia akan selalu  memikirkan hal yang baru, mengembangkan 

budaya dan memberikan makna dalam kehidupan. Dengan akal dan pikiran, 

manusia dapat mengubah dan mengembangkan taraf kehidupannya dari gaya 

tradisional menjadi lebih modern. Sifat yang tidak puas secara alamiah ada 

dalam diri manusia mendorong manusia untuk selalu ingin mengubah 

keadaan. Ketidak-puasan tersebut menimbulkan perubahan-perubahan 

sehingga tercipta peradapan yang maju.  

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan 

pengetahuan secara bersungguh-sungguh. Namun bukan hanya manusia 

yang mempunyai pengetahuan, binatang juga mempunyai pengetahuan. 

Perbedaan pengetahuan manusia dan hewan adalah hewan hanya diajarkan 

hal-hal yang menyangkut kelangsungan hidupnya (survival). Contoh, dalam 

memenuhi kebutuhan makan, binatang hanya menggantungkan kepada 

lingkungan sekitarnya yang telah disediakan oleh alam tanpa harus 

memikirkan cara mengadakan makanan tersebut. Sedangkan manusia dengan 

mengembangkan pengetahuannya dia akan berusaha memenuhi kebutuhan 

makanan dengan cara bercocok tanam untuk menyediakan bahan makanan 

atau usaha lainnya untuk memenuhi kebutuhan makanannya.  

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan 

yang disebut ilmu. Namun demikian, tidak semua pengetahuan dapat disebut 

ilmu, sebab untuk memperoleh ilmu merupakan pengetahuan yang cara 

mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang 

harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam 
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apa yang dinamakan dengan metode ilmiah jadi metode ilmiah mengikuti 

prosedur-prosedur tertentu yang sudah pasti yang dipergunakan dalam usaha 

memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh seorang 

ilmuan.  

Kegiatan ilmiah diawali dari hasrat keingin-tahuan peneliti yang 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan. Setiap pertanyaan 

atau permasalahan tersebut perlu jawaban atau pemecahan masalah. Kegiatan 

ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Tentu saja hal ini 

membawa kita kepada pertanyaan lain: mengapa manusia mulai mengamati 

sesuatu? Kalau kita kaji lebih lanjut ternyata bahwa manusia mulai mengamati 

obyek tertentu kalau manusia mempunyai perhatian tertentu terhadap obyek 

tersebut. Perhatian yang dirasakan bila kita menemukan sesuatu dalam 

pengalaman manusia yang menimbulkan pertanyaan. Dan pertanyaan ini 

timbul disebabkan oleh adanya kontak manusia dengan dunia empiris yang 

menimbulkan berbagai ragam permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa 

karena ada masalah ini berasal dari dunia empiris, maka proses berpikir 

tersebut diarahkan pada pengamatan obyek yang bersangkutan, yang 

bereksistensi dalam dunia empiris pula. Manusia menghadapi atau menyadari 

adanya masalah dan bermaksud untuk memecahkan dalam usaha untuk 

memcahkan masalah tersebut maka ilmu tidak berpaling kepada perasaan 

melainkan kepada pikiran yang berdasarkan penalaran. Dalam hal ini maka 

pertama-tama ilmu menyadari bahwa masalah yang dihadapinya adalah 

masalah konkret yang terdapat dalam dunia fisik yang nyata. Karena masalah 

yang dihadapinya adalah nyata maka ilmu mencari jawaban pada dunia yang 

nyata pula. Disinilah pendekatan rasional digabungkan dengan pendekatan 

empiris dalam langkah-langkah yang disebut metode ilmiah untuk 

memperoleh jawaban yang benar yang disebut pengetahuan. Berdasarkan 

jawaban dan pemecahan masalah tersebut peneliti memperoleh pengetahuan 

yang benar mengenai suatu masalah. Dengan demikian, pengetahuan yang 

benar adalah yang dapat diterima secara akal dan berdasarkan fakta empirik. 
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Pengetahuan merupakan penjelasan rasional yang sesuai dengan obyek yang 

dijelaskan. Selanjutnya, agar penjelaskan tersebut meyakinkan harus 

didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Pengetahuan 

yang benar tersebut sering disebut juga pengetahuan ilmiah atau ilmu. Maka 

penelitian ilmiah adalah suatu metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan 

yang benar menggunakan proses penalaran. Penalaran tersebut dilaksanakan 

melalui prosedur logika deduksi dan logika induksi. Dengan demikian, untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar harus mengikuti kaidah-kaidah dan 

menurut cara-cara bekerjanya akal yang disebut logika, dan dalam 

pelaksanaannya diwujudkan melalui kegiatan penalaran.  

Logika adalah cabang filsafat yang membahas tentang asas-asas, aturan-

aturan, dan prosedur dalam mencapai pengetahuan yang benar, yang dapat 

dipertanggung-jawabkan secara rasional. Menurut Bakhtiar (2007), Logika 

adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggung-

jawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-

aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Lebih 

lanjut dijelaskan, secara terminologis logika didefinisikan: “Teori tentang 

penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya adalah bertitik tolak dari 

suatu pangkal-pikir tertentu, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

Penyimpulan yang sah, artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut 

sehingga dapat dilacak kembali yang sekaligus juga benar, yang berarti 

dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi” 

 

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

Berfikir ilmiah, penelitian ilmiah, dan karya ilmiah merupakan 

rangkaian kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan. Berfikir ilmiah 

menjadi landasan utama dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Penelitian 

ilmiah adalah proses dalam bentuk refleksi dan operasional berfikir ilmiah. 

Sedangkan karya ilmiah merupakan wujud produk yang dihasilkan dari 

kegiatan penelitian. 
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 Membahas ranah logika ilmiah, dikenal alur berfikir ilmiah deduktif, 

dan berfikir ilmiah induktif. Alur berfikir deduktif adalah bagian cara berfikir 

ilmiah, pengambilan kesimpulan yang berangkat dari pernyataan-pernyataan 

yang bersifat umum menuju ke pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus 

menggunakan penalaran atau berfikir logis. Sedangkan alur berfikir induktif, 

pengambilan kesimpulan berangkat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat 

khusus menuju ke pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. 

 Metodologi berasal dari kata “metode” dan “logos”. Metode  berarti 

  prosedur atau cara yang tepat untuk  melakukan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan logos diartikan  ilmu atau pengetahuan. Maka 

metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran  

secara seksama untuk mencapai  suatu  tujuan. Metodologi penelitian adalah 

sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku 

suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai 

suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang 

sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 

usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu 

yang memerlukan jawaban.  

Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit suatu kegiatan 

keilmuan dalam proses memperoleh pengetahuan. Metodologi penelitian 

ilmiah pada hakekatnya merupakan wujud operasionalisasi dari metode 

keilmuan tersebut. Struktur berfikir yang melatar-belakangi langkah-langkah 

dalam melaksanakan penelitian adalah metode ilmiah. Maka penguasaan 

metode ilmiah merupakan persyaratan yang utama untuk dapat memahami 

jalan berfikir yang terdapat dalam langkah-langkah kegiatan penelitian. 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang 

benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian 

terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia 

dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapinya 

(Ibnu, dkk: 2003). 
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Penelitian merupakan salah satu karya ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar. Dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar 

harus melalui prosedur yang sistematis disebut metode ilmiah. Metodologi 

merupakan suatu pengkajian tentang aturan-aturan dalam metode ilmiah 

tersebut. Metode ilmiah sering disebut proses “logiko-hipotetiko-verifikatif”. 

Proses ini merupakan perpaduan antara proses berfikir deduktif dan induktif. 

Proses berfikir induktif memegang peranan pada tahap verifikasi atau 

pengujian hipotesis, yang didukung oleh fakta empiris. Walaupun proses 

penyusunan hipotesis dilandasi oleh cara berfikir deduktif, kegiatannya tidak 

lepas dari proses induktif (Zainuddin: 1988). 

Menurut Kneller (1964), alur berfikir dalam metode penelitian 

dijabarkan dalam beberapa langkah sebagai berikut. (1) Merumuskan masalah 

yang merupakan pertanyaan mengenai obyek empiris yang jelas ruang-

lingkupnya dan batas-batasnya serta dapat diidentifikasi variabel-variabel 

yang terkait di dalamnya. (2) Menyusun kerangka berfikir dalam pengajuan 

hipotesis sebagai argumentasi yang  menjelaskan hubungan yang mungkin 

ada antara berbagai variabel yang terkait dan membentuk konstelasi 

permasalahan. Kerangka berfikir tersebut disusun secara rasional berdasarkan 

premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan 

faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahannya. (3) Merumuskan 

hipotesis, yang merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban 

pertanyaan sementara yang diajukan yang paling mungkin benar, dan 

materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berfikir yang dikembangkan. 

(4) Menguji hipotesis, yang merupakan proses pengumpulan fakta-fakta yang 

relevan dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah fakta-fakta tersebut 

mendukung hipotesis atau tidak. (5) Menarik kesimpulan, adalah merupakan 

proses penilaian, apakah sebuah hipotesis yang diajukan tersebut diterima 

atau ditolak secara signifikan setelah proses pengujian. Jika dalam proses 

pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis 

harus diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat fakta 
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yang cukup untuk mendukung hipotesis tersebut, maka hipotesis harus 

ditolak. Hipotesis yang diterima, kemudian dianggap menjadi bagian dari 

pengetahuan yang benar. Sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan, yaitu 

mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan 

sebelumnya, serta telah teruji kebenarannya berdasarkan fakta empiris yang 

mendukung.   

Dengan demikian, metodologi penelitian dapat diberi pengertian 

sebagai ilmu yang mempelajari cara-cara  melakukan pengamatan  dengan 

pemikiran yang runtut dan tepat  secara terpadu melalui tahapan-tahapan 

yang  disusun secara ilmiah. Tahapan-tahapan tersebut digunakan  untuk 

memperoleh, menyusun dilanjutkan menganalisis, dan diakhiri dengan 

membuat kesimpulan  data-data secara benar, sehingga dapat dipergunakan 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran  sesuatu 

pengetahuan.  

 

TUJUAN PENELITIAN  

 Tujuan melakukan penelitian dapat bermacam-macam, tergantung dari 

sudut dan cara memandang. Jika dipandang dari sudut kemampuan meneliti, 

suatu penelitian dapat mempunyai tujuan untuk “meningkatkan kemampuan 

meneliti”. Suatu penelitian dapat bertujuan atau hasil akhir yang diperoleh 

adalah “membentuk kemampuan profesional guru”. Namun demikian, tujuan 

penelitian yang akan kita bahas adalah aktifitas penelitian itu sendiri yang 

merupakan bagian dari ilmu pengetahuan.  Tujuan penelitian tergantung pula 

dari metode atau rancangan penelitian yang digunakan.      Sugiyono (2008) 

menjelaskan bahwa penelitian mempunyai tiga tujuan dan kegunaan yaitu 

bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti hasil 

penelitian yang diperoleh adalah sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum 

pernah diketahui. Pembuktian berarti hasil yang diperoleh dari penelitian 

adalah memberi jawaban dengan membuktikan karena adanya keragu-raguan 
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pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas 

pengetahuan yang telah ada.  

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat 

menjawab berbagai pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan 

yang ada dalam batasan masalah. Tujuan penelitian ilmiah dilihat dari 

kegiatannya adalah untuk menjajagi dan mendapatkan pengertian tentang 

tingkah laku manusia dan kehidupan sosialnya. Tujuan penelitian secara logis, 

teknik dan sistematik, dirinci sebagai berikut. (1) Tujuan penelitian adalah 

proses menemukan fakta-fakta baru dan menguji fakta-fakta lama. (2) 

Menganalisis urutan, hubungan, dan penjelasan tentang sebab-akibat, yang 

diambil dari kerangka acuan yang memadai. (3) Mengembangkan konsep dan 

alat-alat ilmiah baru yang akan memudahkan studi yang valid dan dapat 

dipercaya tentang tingkah laku manusia dan kehidupan sosialnya. (4) 

membangun hukum sebab-akibat yang memungkinkan dapat meramalkan 

dan menerangkan suatu fenomena (Samsuri: 1982).  

 

JENIS-JENIS PENELITIAN 

 Banyak jenis penelitian yang dikenal, secara umum berbagai jenis 

penelitian tersebut mempunyai persamaan dalam metodologi penelitian. 

Berdasarkan perbedaan variasi dan beberapa faktor dalam pelaksanaan 

penelitian, maka penelitian dikelompokan menjadi beberapa jenis penelitian. 

Berikut ini selintas dikemukakan jenis-jenis penelitian yang dikelompokkan 

berdasarkan sifat permasalahannya, pengukuran dan analisis data, dan tujuan 

penggunaan hasil penelitian. 

 Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan sifat masalahnya. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (1981) mengelompokkan jenis 

penelitian sebagai berikut.  

1.  Penelitian Historis 

     Penelitian historis pada umumnya bertujuan untuk membuat rekonstruksi 

secara sistematis dan obyektif tentang kejadian masa yang lalu (lampau) 
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dan mengkaji kaitannya dengan keadaan di masa sekarang. Penelitian 

historis dilakukan melalui proses penelitian dengan cara mengumpulkan, 

mengevaluasi, dan memverifikasikan serta mensistematiskan  bukti-bukti  

untuk menegakkan fakta  dan memperoleh kesimpulan  yang akurat, 

dihubungkan dengan fakta yang ada pada masa sekarang  dan proyeksi 

masa depan. 

2.  Penelitian Kasus   

Penelitian kasus, sering disebut juga studi kasus banyak digunakan dalam 

pengkajian masalah bidang sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali 

pengetahuan yang mendalam tentang masalah dan obyek yang diteliti. 

Yang dipelajari dalam penelitian kasus meliputi latar belakang, situasi dan 

kondisi saat diteliti, atau interaksi yang terjadi. Data atau informasi 

dikumpulkan dan dipelajari untuk menggambarkan suatu tahap, fase, atau 

proses kehidupan atau peristiwa tentang subyek penelitian. Subyek yang 

diteliti antara lain individu, masyarakat, instansi, lembaga sosial, atau 

kelompok komunitas.    

3.  Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan, memaparkan kejadian 

yang terjadi saat ini, menuturkan  pemecahan masalah yang ada sekarang 

secara sistematis, akurat, dan faktual berdasarkan data-data tentang sifat-

sifat atau faktor-faktor tertentu yang diteliti. Tujuan penelitian deskriptif 

adalah untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai 

fakta-fakta dan  sifat-sifat populasi. 

4.  Penelitian Perkembangan 

Penelitian perkembangan bertujuan untuk menyelidiki pola urutan 

pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Jenis penelitian 

dibedakan menjadi studi longitudinal, yaitu meneliti pertumbuhan yang 

mengukur sifat-sifat perubahan X; studi cross-sectional tentang sifat-sifat 
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pertumbuhan yang terjadi pada X, dan studi tentang kecenderungan 

tentang pola-pola perubahan yang terjadi pada X. 

5. Penelitian Korelasional 

     Penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui kecenderungan 

hubungan (korelasi) dan besarnya hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Hubungan variabel-variabel tersebut dapat berbentuk korelasi bivariat atau 

multivariat. Variabel yang dikorelasikan antara lain satu atau beberapa 

variabel bebas dengan variabel tergantung. Hubungan yang dimaksud 

tersebut tidak diketahui dan tidak mempermasalahkan bahwa apakah 

hubungan antara variabel yang satu dengan lainnya tersebut merupakan 

hubungan sebab-akibat atau bukan. Derajat hubungan antar variabel-

variabel dinyatakan dalam satu angka indeks yang disebut  koefisien 

korelasi. 

6.  Penelitian Kausal Komparatif  

     Penelitian kausal komparatif bertujuan untuk mengetahui kemungkinan 

hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan 

pengamatan terhadap suatu yang terjadi pada variabel akibat, kemudian 

dicari variabel lain yang diduga menjadi penyebabnya dengan cara 

mengumpulkan data. 

7.  Penelitian Observasional 

     Penelitian observasional  bertujuan untuk mengetahui kemungkinan 

hubungan antara variabel sebab (exprosure) tertentu dengan variabel akibat 

(outcome). Permasalahan pokok penelitian observasional adalah fenomena 

yang telah terjadi (expost facto). Tetapi peneliti tidak melakukan manipulasi 

maupun mengendalikan fenomena yang terjadi, dan peneliti tidak dengan 

sengaja menampilkan fenomena tersebut. Fenomena tersebut merupakan 

variabel yang semata-mata merupakan kejadian alamiah tanpa campur 

tangan peneliti.  

8.  Penelitian Eksperimental. 
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Metode penelitian eksperimental merupakan metode penelitian yang 

memungkinkan peneliti melakukan manipulasi variabel dan meneliti 

akibat-akibatnya. Pada metode ini, variabel-variabel dikontrol sedemikian 

rupa sehingga variabel luar yang mungkin mempengaruhi harus 

dihilangkan. Metode penelitian eksperimental bertujuan untuk mengetahui 

hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel, dengan cara memberikan 

satu atau lebih perlakuan kepada subyek penelitian. Pada satu atau lebih 

kelompok eksperimen sebagai kelompok perlakuan dan membandingkan 

hasilnya dengan kelompok kontrol. Kemudian, untuk mengetahui akibat 

perlakuan dilakukan tes dan pengukuran. Penelitian eksperimental dipilah 

menjadi penelitian pra-eksperimental (pre experimental), eksperimen  semu 

(quasi experimental), dan eksperimental sungguhan (true experimental). 

Pemilahan tersebut berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 

randomisasi, adanya kelompok kontrol, dan replikasi. 

9.  Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan (action research) adalah penelitian menggunakan metode 

utama refleksi diri, dengan program tindakan untuk mengadakan 

perubahan dan pembaharuan sehingga  menjadi lebih baik. Tujuan 

penelitian tindakan adalah pembaharuan dan perbaikan yang berkaitan 

dengan permasalahan sosial yang menjadi topik penelitian. Sebagai hasil 

yang diharapkan pada akhir penelitian tindakan adalah rekomendasi 

perbaikan sebagai alternatif pemecahan masalah dengan menunjukkan 

kekuatan dan keunggulannya. 

10. Penelitian dan Pengembangan 

Rancangan penelitian dan pengembangan adalah rancangan penelitian 

yang berorientasi untuk mengembangkan atau menghasilkan produk. 

Setiap produk yang dihasilkan mempunyai spesifikasi yang berbeda 

dengan produk lainnya. Rancangan ini juga sering disebut rancangan 

pengembangan yang berbasis pada penelitian. Rancangan ini merupakan 
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penelitian terapan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan 

dapat dimanfaatkan secara langsung.  

 Jenis penelitian juga dapat dikelompokkan berdasarkan cara 

pengumpulan data dan analisis data dibedakan menjadi penelitian kuantitatif 

dan penelitian kualitatif. 

1. Penelitian kuantitatif berorientasi pada pendekatan analisis kuantitatif. Data 

yang dikumpulkan berbentuk angka, kesimpulan diperoleh berdasarkan 

hasil penghitungan kuantitatif menggunakan analisis statistik.    

2. Penelitian kualitatif  berorientasi pada pendekatan teknik analisis kualitatif. 

Data yang dikumpulkan dapat berbentuk verbal, dan analisis data tanpa 

menggunakan penghitungan teknik statistik.  

  Berdasarkan tujuan penggunaan hasil penelitian, jenis penelitian 

dibedakan menjadi penelitian dasar  dan penelitian terapan (Ibnu, dkk, 2003). 

1. Penelitian dasar bertujuan mengembangkan temuan-temuannya menjadi 

teori. Hasil penelitian dasar disumbangkan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan atau teori disiplin ilmu, dan pengembangan teknologi dasar. 

2. Penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis, mendesak, dan spesifik. Hasil 

penelitian terapan biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan praktis, 

seperti pembuatan kebijakan, perencanaan, dan perbaikan program-

program pembangunan.       

 

RINGKASAN 

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar. Cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar 

dan dianggap paling konsisten dan dapat dipercaya hasilnya adalah 

menggunakan cara logika. Menggunakan cara logika memerlukan penalaran 

yang lebih rumit dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Alur berfikir deduktif 

merupakan bagian cara berfikir ilmiah, pengambilan kesimpulan berangkat 

dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan-
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pernyataan yang bersifat khusus menggunakan penalaran atau berfikir logis. 

Alur berfikir induktif merupakan cara pengambilan kesimpulan berangkat 

dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus menuju ke pernyataan-

pernyataan yang bersifat umum. Metodologi penelitian pada hakekatnya 

merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan. Struktur berfikir yang 

melatar-belakangi langkah-langkah penelitian adalah metode ilmiah. Tujuan 

utama dari suatu penelitian ilmiah dari kegiatannya adalah untuk menjajagi 

dan mendapatkan pengertian terutama tentang tingkah laku manusia dan 

hubungannya dengan kehidupan sosialnya. Berdasarkan sifat 

permasalahannya, penelitian dibedakan menjadi penelitian historis, penelitian 

kasus, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal 

komparatif, penelitian observasional, penelitian eksperimental, penelitian 

tindakan, dan penelitian dan pengembangan. Berdasarkan cara pengumpulan 

dan jenis data serta teknik analisis data penelitian dibedakan menjadi 

penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Berdasarkan tujuan 

penggunaan hasil penelitian dibedakan menjadi penelitian dasar dan 

penelitian terapan. 

LATIHAN 

1. Jelaskan dengan singkat apa pengertian penelitian! 

2. Jelaskan pengertian metode penelitian dan sebutkan prosedur penelitian! 

3. Jelaskan beberapa cara yang untuk memperoleh pengetahuan! 

4. Jelaskan yang dimaksud dengan penalaran induktif dan deduktif! 

5. Sebutkan jenis-jenis penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti! 
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BAB II 

MASALAH, TUJUAN,  HIPOTESIS, ASUMSI DAN 
RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan dapat:  

1. Menjelaskan tentang masalah, sumber masalah dan kriteria kelayakan 

masalah penelitian, merumuskan masalah dan tujuan penelitian 

2. Menjelaskan fungsi asumsi dan hipotesis dalam proses penelitian 

3. Menjelaskan ruang-lingkup dan keterbatasan penelitian 

4. Menjelaskan kegunaan dan pentingnya penelitian. 

  

DESKRIPSI 

Kegiatan penelitian berangkat dari adanya masalah tentang fenomena, 

yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang perlu dijawab melalui 

penelitian. Tidak semua masalah layak untuk diangkat sebagai masalah 

penelitian, dan pembatasan ruang lingkup penelitian menjadi pertimbangan. 

Syarat kelayakan tersebut antara lain keunikan, asli, dan menarik untuk 

diteliti. Kepekaan terhadap adanya masalah yang memang perlu dipecahkan 

merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki peneliti. Beberapa 

sumber masalah dapat dijadikan acuan dalam memperoleh masalah. Ada 

beberapa kriteria kelayakan suatu masalah yang dapat diteliti. Untuk dapat 

memecahkan masalah penelitian, diperlukan seperangkat teori, dan asumsi 

sebagai landasan dalam mengembangkan hipotesis sebagai jawaban 

sementara yang paling mungkin benar atas permasalahan penelitian.  

Pembahasan materi yang berkaitan dengan proses kegiatan  penelitian 

meliputi beberapa hal. Antara lain membahas materi kedudukan masalah dan 

sumber masalah penelitian, kriteria kelayakan masalah penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, fungsi asumsi dan hipotesis dalam proses 
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penelitian, ruang-lingkup dan keterbatasan penelitian, dan kegunaan dan 

pentingnya penelitian.  

MASALAH PENELITIAN 

 Penelitian dimulai dari munculnya minat peneliti terhadap suatu 

fenomena yang sedang menjadi perhatiannya. Ada fenomena yang belum 

sepenuhnya dimengerti atau mungkin ada perbedaan pendapat tentang 

fenomena tertentu. Mungkin juga dalam situasi tertentu tidak dapat berjalan 

dengan semestinya sesuai rencana dan prosedur yang ada. Situasi tersebut 

menunjukkan adanya kesenjangan antara keadaan yang seharusnya dengan 

kenyataan, antara yang diperlukan dengan yang tersedia, antara harapan 

dengan capaian. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai obyek penelitian yang 

unik dan menarik, sehingga perlu pengembangan atau penyempurnaan 

melalui penelitian. Fenomena tersebut kemudian disusun menjadi masalah 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis dengan memanfaatkan informasi 

ilmiah yang tersedia dalam literatur yaitu teori. Dan masalah tersebut 

memerlukan jalan keluar, pemecahan atau jawaban. Dengan demikian 

penelitian berangkat dari adanya masalah yang selanjutnya perlu dicari jalan 

keluar, pemecahan, atau jawabannya melalui kegiatan penelitian. 

Ada beberapa alasan perlunya dilakukan suatu kegiatan penelitian di 

bidang pengetahuan tertentu. (1) Karena tidak ada informasi sama sekali 

tentang aspek tertentu pada bidang tersebut. (2) Karena informasi yang ada 

belum lengkap tentang aspek tertentu pada bidang tersebut. (3) Karena 

banyak informasi namun perlu pembuktian kembali kebenarannya dengan 

data yang lebih mutakhir.   

 

Mengidentifikasi dan Sumber Masalah Penelitian 

Untuk memperoleh permasalahan penelitian tidaklah mudah. Tidak 

semua calon peneliti mampu merasakan adanya masalah, meskipun masalah 

tersebut adalah fenomena yang ada di sekitarnya atau bahkan berkaitan 

praktek profesionalnya. Maka, seorang calon peneliti perlu peka, bersikap 
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kritis dan mampu berfikir logis terhadap fenomena yang terjadi. Penting 

untuk selalu mengembangkan ketajaman persepsinya, sehingga lebih cermat 

dan teliti pada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Selain itu, untuk 

memperoleh permasalahan penelitian, seorang peneliti perlu bekal scientific 

mind dan prepared mind. Scientific mind adalah selalu berpandangan obyektif, 

mampu melepaskan diri dari praduga dan opini pribadi. Bersikap 

independen, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pandangan orang lain, 

dengan asumsi bahwa dalam ilmu pengetahuan tidak ada otoritas. 

Mempunyai wawasan yang luas berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Prepared mind, maksudnya peneliti selalu siap menangkap permasalahan yang 

timbul selama melaksanakan penelitian (Zainuddin, 1988).  

Ada beberapa sumber informasi masalah penelitian, yang berasal dari 

luar maupun dari dalam diri peneliti. Masalah penelitian yang bersumber dari 

literatur sering dan banyak dgunakan, terutama literatur primer seperti jurnal 

akademik dan profesional, jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, 

desertasi, makalah, buku dan tinjauan pustaka. Tentunya literatur sebagai 

sumber masalah penelitian harus memiliki kriteria yaitu aktualitas isi sumber 

tersebut. Dari literatur tersebut dapat dilakukan eksplorasi tentang teori-teori, 

mempelajari perkembangannya, kelemahannya dan kesenjangan yang ada. 

Dari kegiatan tersebut akan diperoleh permasalahan untuk diteliti lebih lanjut. 

Pengalaman pribadi di lapangan dalam melaksanakan praktek bidang profesi 

sehari-hari merupakan sumber masalah penelitian yang potensial. Dan 

masalah tersebut perlu pemecahan atau diselesaikan untuk beberapa 

keperluan yang berguna untuk memperbaiki praktek bidang profesinya. 

Sumber masalah penelitian lainnya adalah hasil komunikasi dengan para ahli 

atau teman sejawat di bidang pengetahuan terkait. Masalah penelitian dapat 

diperoleh juga dari hasil forum kegiatan seminar atau pertemuan ilmiah 

lainnya. Adanya konflik atau perbedaan pendapat atau penjelasan tentang 

bahasan materi yang masih belum tuntas, merupakan permasalahan dan perlu 
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dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Hasil berfikir pribadi yang dilandasi 

intuisi seorang peneliti sendiri dapat juga menjadi sumber masalah penelitian.  

Masalah yang akan diteliti hendaknya sesuai dengan minat dan 

kualifikasi peneliti. Ruang lingkup masalah penelitian dalam fenomena 

tertentu dapat sangat luas. Peneliti perlu memfokuskan masalah yang akan 

diteliti dengan pertimbangan kelayakan masalah tersebut untuk diteliti. Selain 

itu, peneliti perlu menentukan masalah yang diminati, dan selanjutnya 

menguraikan masalah yang terlalu umum menjadi masalah yang spesifik. 

Kegiatan penelitian berangkat dari suatu permasalahan yang menjadi 

perhatian peneliti dalam suatu fenomena. Permasalahan dalam suatu 

fenomena tersebut merupakan sesuatu yang urgen terjadi pada masa kini. 

Penelitian penting untuk dilakukan yang diharapkan memberikan kontribusi 

atau andil yang jelas dalam bidang profesi atau untuk kepentingan praktis.  

Dalam mengidentifikasi masalah harus memperhatikan beberapa 

ketentuan. Aspek substansi atau isi masalah mempunyai nilai manfaat untuk 

dilakukan pemecahan masalah melalui penelitian. Aspek orisinalitas masalah 

dan pemecahan masalah diharapkan adalah suatu hal yang baru, yang belum 

pernah dilakukan penelitian. Dapat juga Selain itu, pemecahan masalah 

memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan yang berkaitan. Dilihat dari 

aspek teknis, masalah tersebut layak untuk dilakukan penelitian, peneliti 

mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah, masalah tersebut 

bermakna, dan  memiliki nilai teoritis maupun praktis.  

 

Kriteria Kelayakan Masalah Penelitian 

Ada beberapa kriteria kelayakan yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan suatu masalah untuk diteliti. Masalah yang akan diteliti 

hendaknya layak dan sesuai dengan kualifikasi, minat, atau disiplin ilmu 

peneliti. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan, suatu masalah 

penelitian perlu pemecahan dengan melibatkan peneliti dari berbagai 

interdisiplin ilmu. Semakin tinggi tingkat kerumitan masalah penelitian yang 
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akan dipecahkan dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka diperlukan 

kualifikasi peneliti yang sesuai. Antara lain penguasaan teori yang mendasari 

masalah, dan juga penguasaan metode penelitian yang digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Peneliti harus memiliki naluri intelektual dan 

mampu menalar secara logis, mempunyai motivasi yang tinggi dan 

ketertarikan terhadap masalah yang diteliti, mempunyai sifat teliti, ulet, sabar, 

dan tabah. Minat peneliti yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan 

merupakan salah satu jaminan keberhasilan suatu penelitian. Peneliti akan 

menjadi lebih bergairah dan perhatian jika memiliki pemahaman pengetahuan 

dan penghayatan terhadap masalah penelitian. 

Masalah penelitian hendaknya memiliki kontribusi profesional dan 

signifikansi secara ilmiah terhadap ilmu pengetahuan secara teoritik maupun 

secara praktis. Sumbangan yang jelas dalam upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Secara praktis, masalah penelitian tersebut adalah 

upaya untuk memecahkan masalah praktis di lapangan, antara lain 

meningkatkan efektifitas kerja, atau mengembangkan dan menghasilkan suatu 

produk yang memang sangat diperlukan.  

Masalah penelitian hendaknya mempunyai derajad keunikan dan 

keaslian. Keunikan masalah penelitian dapat dilihat dari kelangkaan dan 

jarangnya fenomena yang diteliti tersebut terjadi. Keaslian tentang masalah 

penelitian hendaknya menjadi hal yang harus diperhatikan peneliti. Meskipun 

demikian, pengulangan penelitian dengan masalah yang sama 

memungkinkan dapat dilakukan, jika tujuannya untuk memperluas dan 

memperdalam hasil penelitian dan untuk memperoleh tingkat validitas hasil 

penelitian yang lebih tinggi. Perlu dipikirkan bahwa masalah yang 

dikemukakan harus dapat dipecahkan melalui dukungan data. Sumber data 

harus tersedia, sehingga memungkinkan dilakukan pengumpulan dan 

diperoleh data yang diperlukan untuk pengujian secara empirik. Tentu saja 

diperlukan instrumen yang sesuai untuk pengumpulan data. Suatu kegiatan 

penelitian memerlukan dana yang cukup untuk biaya operasional dan 
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lainnya. Peneliti harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

penelitian, sehingga jadwal kegiatan penelitian yang telah disusun dapat 

dipenuhi. Kegiatan penelitian banyak menguras tenaga dan pikiran, maka 

peneliti harus memelihara kesehatan dan kesegaran jasmani sebaik mungkin. 

Tersedianya sarana yang dibutuhkan adalah kriteria kelayakan suatu 

permasalahan penelitian untuk diteliti.        

Rumusan Masalah Penelitian 

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan secara cermat, selanjutnya 

permasalahan tersebut  dirumuskan menjadi masalah penelitian yang lebih 

konkrit dan spesifik. Rumusan masalah merupakan pernyataan gagasan 

peneliti yang terkandung dalam ruang lingkup masalah penelitian dan 

menjadi pusat perhatian peneliti. Berdasarkan rumusan  masalah tersebut 

akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data.    

Rumusan masalah harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas makna 

yang terkandung di dalamnya. Makna yang terkandung dalam rumusan 

masalah tersebut mencakup variabel-variabel yang diteliti, sifat dan jenis 

hubungan antara variabel-variabel, subyek penelitian, tempat dan waktu 

berkaitan dengan peristiwa permasalahan yang akan dikaji. Dalam rencana 

pentahapan penelitian, rumusan masalah dimuat dalam bagian awal usulan 

penelitian yaitu pada bab pendahuluan. Berdasarkan latar belakang masalah 

penelitian, peneliti dan pihak-pihak yang terkait memperoleh jawaban tentang 

mengapa permasalahan tersebut diteliti. Sehingga akan diperoleh keyakinan 

bahwa per-masalahan tersebut bernilai dan layak untuk diteliti.   

Cara mengungkapkan rumusan masalah dipilah menjadi dua, yaitu 

rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat pertanyaan, dan rumusan 

masalah yang diungkapkan dengan kalimat pernyataan. Untuk penelitian 

sebagai hasil kerja kuantitatif, dan penelitian sebagai hasil kerja kualitatif, 

rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian 

sebagai hasil kerja kualitatif, rumusan masalah merupakan fokus penelitian 

yang memuat rincian tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan 
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dikaji. Sedangkan dalam penelitian sebagai hasil kerja pengembangan, 

rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat pernyataan. 

Ditinjau dari cakupan aspek-aspek yang terkait dengan masalah 

penelitian kuantitatif, rumusan masalah penelitian dapat dibedakan secara 

umum dan khusus. (Ibnu, dkk: 2003). Rumusan masalah umum menunjukkan 

pokok permasalahan penelitian yang diungkapkan secara utuh. Contoh: 

Apakah ada pengaruh latihan circuit training terhadap peningkatan kesegaran 

jasmani? Rumusan masalah lebih khusus merupakan sub-masalah yang 

relevan, logis dan merupakan submasalah-submasalah dari pokok masalah 

yang dikaji. Logis artinya submasalah-submasalah tersebut secara logika 

merupakan bagian dari masalah pokok. Pokok masalah pada contoh di atas 

adalah kesegaran jasmani, sedangkan beberapa sub-masalahnya adalah 

kekuatan, daya tahan, kecepatan. Maka rumusan masalah untuk submasalah-

submasalah adalah sebagai berikut.  Contoh: 1) Apakah ada pengaruh latihan 

circuit training terhadap peningkatan kekuatan? 2) Apakah ada pengaruh 

latihan circuit training terhadap peningkatan dayatahan? 3) Apakah ada 

pengaruh latihan circuit training terhadap peningkatan kecepatan? 

Dalam penelitian dan pengembangan, rumusan masalah diungkapkan  

menggunakan kalimat-kalimat naratif  atau kalimat pernyataan. Karena 

penelitian dan pengembangan adalah menghasilkan suatu produk, maka 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data 

empirik berdasarkan observasi awal. Rumusan masalah diungkapkan dengan 

menyatakan masalah yang sedang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan 

pernyataan cara memecahkan masalah tersebut. Rumusan masalah harus jelas, 

dan tidak bermakna ganda. Memuat secara eksplisit dan spesifik tentang 

masalah yang akan diteliti, dan memuat produk yang diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah. Mencatumkan subyek penelitian, yaitu kepada siapa 

produk tersebut dikembangkan. Lokasi penelitian dan waktu yang berkaitan 

dengan peristiwa permasalahan.  
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Dalam bidang keolahragaan, berdasarkan identifikasi masalah kegiatan 

pelatihan bulutangkis ditemukan masalah pada anak latih peserta latihan 

bulutangkis. Masalah tersebut adalah bahwa sebagian besar peserta latihan 

belum mempunyai keterampilan teknik pukulan lob yang baik. Secara empirik 

melalui pengamatan diperoleh data bahwa pukulan lob yang dilakukan dari 

lapangan bagian belakang,  belum dapat melambung sampai ke garis belakang 

lapangan lawan. Hal tersebut disebabkan karena teknik dasar pukulan lob 

belum dikuasai dengan baik. Antara lain cara merespon shuttle cock yang akan 

dipukul, menempatkan posisi badan di bawah shuttle cock seringkali 

terlambat,  sikap persiapan posisi badan yang kurang supel, sikap kaki saat 

persiapan memukul salah, sikap persiapan lengan dan tangan saat persiapan 

memukul tidak baik, saat melakukan gerakan memukul lengan tidak lurus, 

dan gerak lanjutan salah. Selanjutnya, berdasarkan masalah-masalah tersebut 

maka diungkapkan pemecahan masalah dengan membuat program latihan 

keterampilan pukulan lob dengan memperhatikan prinsip-prinsip latihan dan 

faktor-faktor dalam menyusun program latihan. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

 Dalam suatu kegiatan penelitian, peneliti harus menetapkan tujuan 

penelitian. Tujuan penelitian merupakan ungkapan yang memuat hasil yang 

ingin dicapai dalam suatu penelitian. Menetapkan tujuan penelitian adalah 

tahap penting yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan 

rumusan tujuan penelitian, peneliti akan memperoleh arah dan tuntunan 

dalam menentukan strategi atau teknik yang paling sesuai, efektif, dan efisien 

dalam penelitiannya. Selain itu, tujuan penelitian berfungsi sebagai penunjuk 

arah dan pengontrol yang memandu penelitian agar seluruh tahapan-tahapan 

kegiataan penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang. 

 Rumusan tujuan penelitian yang baik harus memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut. 1) Harus berorientasi pada hasil konkrit yang akan dicapai, 

mengacu pada masalah penelitian yang mencakup variabel-variabel yang 
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diteliti, dan mengacu kepada data yang akan dikumpulkan. 2) Harus 

dinyatakan dengan singkat, jelas, dan opersional tentang variabel-variabel 

yang akan diuji, dikonfirmasikan, dibandingkan, atau dikorelasikan dalam 

penelitian tersebut. 3) Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dan 

mengikuti tata bahasa yang baik dan benar.    

 Suatu penelitian ada yang hanya memerlukan satu tujuan, dan ada juga 

yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan masalah penelitian. Dari 

masalah pokok dijabarkan dalam beberapa sub-masalah, sehingga ada tujuan 

pokok, dan selanjutnya dirinci dalam beberapa sub-tujuan. (Zainuddin:1988). 

Contoh rumusan tujuan penelitian: “Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh latihan senam aerobik terhadap kesegaran jasmani”. 

Rumusan tujuan penelitian tersebut dijabarkan lebih rinci berdasarkan sub 

permasalahan penelitian. (1) “Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh senam aerobik terhadap kemampuan kekuatan otot”. (2) “Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam aerobik terhadap 

kemampuan daya tahan kardiorespiratori” (3) “Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh senam aerobik terhadap kemampuan 

kecepatan”. Penjabaran masalah tersebut hendaknya dilakukan berdasarkan 

kerangka teori yang ada. Seperti contoh masalah tersebut di atas, masalah 

utama dijabarkan ke dalam beberapa sub-masalah.  Kesegaran jasmani 

dijabarkan ke dalam unsur-unsur kecepatan, daya tahan kardiorespiratori, dan 

kecepatan. Mungkin saja dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur lainnya yang 

menjadi unsur kesegaran jasmani.   

Menurut Sutrisnohadi (2001), tujuan penelitian dikelompokkan menjadi 

tiga. Pertama, penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena. Penelitian 

deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial 

secara detil. Dalam penelitian ini, peneliti memulai penelitian dengan desain 

penelitian yang terumuskan secara baik yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan sesuatu secara jelas. Penelitian deskriptif biasanya berfokus 

pada pertanyaan ”bagaimana (how)” dan ”siapa (who)” (Bagaimana fenomena 
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tersebut terjadi? Siapa yang terlibat didalamnya?). Kedua, penelitian yang 

berusaha menemukan pengetahuan. Dalam penelitian eksploratif yaitu 

penelitian untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru 

yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian lanjutan. 

Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang 

lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan. Peneliti biasanya 

menggunakan penelitian eksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan yang 

cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih 

sistematis. Ketiga, penelitian yang menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Dalam penelitian eksplanatif bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 

suatu yang terjadi atau menjawab pertanyaan ”mengapa (why)”.  

HIPOTESIS PENELITIAN  

Hipotesis berasal dari perkataan hipo (hypo) dan tesis (thesis). Hipo 

berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Maka hipotesis adalah 

suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis 

merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. 

Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan 

(deduced) dari teori yang telah ada (Margono:2004). Sedangkan  Sugiyono 

(2008) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Pendapat tersebut selaras dengan pernyataan 

Kerlinger (2006),  bahwa hipotesis adalah pernyataan dugaan (conjectural) 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu berbentuk 

kalimat pernyataan (declarative) dan menghubungkan secara umum maupun 

khusus-variabel yang satu dengan variabel yang lain. 

Dalam suatu penelitian, peneliti mencoba untuk menduga tentang hasil 

penelitian yang akan diperoleh. Dugaan tersebut merupakan jawaban 

sementara terhadap permasalahan penelitian. Dugaan sebagai jawaban 

sementara tersebut dapat diterima, jika mempunyai cukup data untuk 

mengujinya. Jawaban sementara tersebut disebut sebagai hipotesis penelitian. 
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Dengan demikian, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas 

permasalahan penelitian. Maka, hipotesis harus dirumuskan selaras dengan 

rumusan masalah penelitian Kebenaran jawaban sementara tersebut harus 

diuji atau diverifikasi secara empirik menggunakan data yang dikumpulkan. 

Proses induksi, mulai berperan dalam tahap verifikasi atau pengujian 

hipotesis yang didukung oleh fakta empirik.            

 Hipotesis dapat disusun secara deduktif, dengan mengambil premis-

premis dari pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Sehingga 

memungkinkan terjadinya konsistensi dalam mengembangkan ilmu secara 

keseluruhan yang berdampak komulatif dalam kemajuan ilmu. Kaitannya 

dengan hal tersebut, hipotesis penelitian merupakan rangkuman dari 

kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Maka 

hipotesis penelitian dirumuskan setelah peneliti melakukan kajian pustaka. 

Selain itu, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang secara teoritis adalah yang paling mungkin dan mempunyai 

tingkat kebenaran paling tinggi. Pada hakekatnya, hipotesis adalah jawaban 

terhadap masalah penelitian yang dirumuskan lebih operasional dan 

mengarah kepada alternatif-alternatif hasil-hasil penelitian. Harus disadari 

bahwa hipotesis merupakan penjelasan yang bersifat sementara yang 

membantu mengarahkan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. 

Hipotesis berfungsi sebagai penunjuk jalan yang memungkinkan peneliti 

memperoleh jawaban tentang permasalahan yang diselidiki.  

Menurut Furqon (2009) menjelaskan fungsi hipotesis penelitian sebagai 

berikut. (1)   Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala 

serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Hipotesis 

yang direncanakan dengan baik akan memberikan arah dan mengemukakan 

penjelasan-penjelasan. Hipotesis tersebut diuji dan diuji kesahihannya melalui 

penyelidikan ilmiah, maka hipotesis dapat membantu kita memperluas 

pengetahuan. (2)  Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan antara 

variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian. (3) Hipotesis memberikan 
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arah penelitian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan 

guna menguji pernyataan tersebut. Hipotesis menunjukkan kepada peneliti 

apa yang harus dilakukan. (4) Hipotesis memberikan kerangka dalam 

melaporkan kesimpulan penyelidikan. Hipotesis memudahkan peneliti 

mengambil dan merumuskan pernyataan kesimpulan yang relevan dengan 

hipotesis. 

Rumusan hipotesis hendaknya mengemukakan tentang variabel-

variabel yang diteliti, jenis hubungan antara variabel-variabel penelitian, 

subyek penelitian, tempat dan waktu yang berkaitan dengan terjadinya 

masalah yang akan dikaji.  Hipotesis penelitian dapat dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis kerja (Ha), atau dalam bentuk hipotesis nol (Ho). Hipotesis 

kerja yang dimaksud adalah hipotesis yang berperan untuk mengarahkan 

peneliti dalam mengumpulkan data. Hipotesis kerja adalah hipotesis yang 

dirumuskan dengan kalimat peryataan (deklaratif) dan berbentuk kalimat 

positif. Hipotesis kerja sering disebut hipótesis alternatif. Hipotesis alternatif 

ini merupakan rumusan operasional dari sebagai hipotesis penelitian. Contoh: 

Ada hubungan antara tinggi lompatan dengan tinggi badan, panjang tungkai, dan 

power tungkai. Sedangkan hipotesis nol dirumuskan dalam bentuk kalimat 

ingkar atau kalimat negatif. Hipotesis nol (H0) disebut juga hipotesis nihil 

adalah hipotesis yang akan diuji melalui analisis statistik untuk memperoleh 

jawaban pertanyaan. Dalam proses pengujian hipotesis, hipotesis nol inilah 

yang akan diuji menggunakan uji statistik (Thomas dan Nelson: 1990). 

Hipotesis nol biasanya dirumuskan dengan maksud untuk ditolak. Apabila 

hipotesis nol ditolak, maka hipotesis alternatif diterima. Contoh: Latihan senam 

aerobik tidak mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesegaran jasmani. Dalam 

proses menguji hipotesis, peneliti dapat menggunakan analisis statistik 

parametrik maupun non-parametrik. Penggunaan teknik analisis statistik 

tergantung pada materi masalah yang diteliti, tingkat atau skala pengukuran 

data yang dikumpulkan, besarnya sampel yang diambil, dan asumsi yang 

dapat dibuat.  
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Menurut jenisnya, hipotesis penelitian dikelompokkan menjadi empat, 

yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis hubungan, hipotesis sebab akibat, dan 

hipotesis perbandingan. Hipotesis deskripftif mempunyai sifat menyatakan 

eksistensi, ukuran, atau distribusi kasus-kasus. Contoh, rata-rata jumlah anak 

dalam keluarga-keluarga di Kota Malang adalah 3 orang. Hipotesis hubungan 

mempunyai sifat assosiatif (hubungan) antara satu variabel dengan variabel 

yang lain. Paling sedikit ada dua variabel yang berhubungan. Contoh,  ada 

hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan. Hipotesis sebab akibat 

mempunyai ciri yaitu ada variabel sebab, dan yang lain sebagai variabel 

akibat. Contoh, ada pengaruh program latihan berulang (drilling) passing 

terhadap keterampilan passing bolavoli. Hipotesis perbandingan bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang 

lainnya. Contoh, ada perbedaan pengaruh latihan senam aeorbik dengan 

latihan bersepeda terhadap peningkatan kesegaran jasmani. 

Tidak semua penelitian memerlukan rumusan hipotesis. Seperti yang 

dikemukakan oleh Zainuddin (1988), bahwa jika peneliti tidak mempunyai 

opini tentang hasil penelitiannya, maka penelitian tersebut tidak perlu 

rumusan hipotesis. Pada penelitian historis, filosofis, eksploratoris, dan 

deskriptif tidak memerlukan hipotesis.   

 

ASUMSI PENELITIAN 

Dalam suatu penelitian perlu menetapkan asumsi yang menjelaskan 

tentang gagasan yang memuat alur pikiran, kondisi, batas-batas, dan 

jangkauan penelitian. Suharsimi (1989) menjelaskan tentang perlunya asumsi 

atau anggapan dasar kegiatan penelitan sebagai berikut. (1)   Agar ada dasar 

berpijak yang kokoh bagi masalah yang sedang diteliti. (2)   Untuk 

mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian. (3)  Guna menentukan 

dan merumuskan hipotesis. 

Asumsi dalam konteks penelitian diartikan sebagai anggapan dasar, 

yaitu suatu pernyataan yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa 
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harus dibuktikan lagi. Asumsi penelitian merupakan landasan berpikir dan 

bertindak dalam melaksanakan penelitian. Misalnya, penelitian tentang 

latihan senam aerobik, peneliti mengajukan asumsi bahwa ”oksigen diikat 

oleh hemoglobin di paru-paru, kemudian diangkut ke jantung”. Asumsi dapat 

bersifat substantif dan metodologis. Asumsi substansif berhubungan dengan 

permasalahan penelitian, sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan 

metodologi penelitian (Universitas Negeri Malang: 2010).   

Ibnu, dkk. (2003) memilah asumsi penelitian menjadi tiga jenis, yaitu 

asumsi konseptual, asumsi situasional dan asumsi operasional. Asumsi 

konseptual berakar pada pengakuan akan kebenaran suatu konsep atau teori. 

Asumsi situasional diperlukan untuk mengantisipasi adanya kondisi lokal 

atau situasi yang bersifat sementara yang berpotensi mempengaruhi 

berlakunya suatu hukum atau prinsip yang dapat menggoyahkan rancangan 

penelitian. Asumsi operasional bertolak dari masalah-masalah operasional 

yang masih dalam jangkauan pengendalian peneliti.  

Dalam membuat suatu asumsi, Husaini dan Purnomo (2003) 

menyarankan hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. (1) Asumsi 

harus operasional dan asumsi merupakan dasar bagi pengkajian teoritis. (2) 

Asumsi harus menyatakan keadaan yang sebenarnya, bukan keadaan yang 

diprediksi atau seharusnya. (3) Peneliti harus mengenal betul asumsi yang 

dipakainya dalam menyusun kerangka berpikirnya. Asumsi yang berbeda, 

maka beda juga teori yang digunakan. (4) Asumsi harus dinyatakan tersurat, 

sebab asumsi yang tersirat terkadang menyesatkan dan menyebabkan 

interprestasi yang berbeda. 

 

RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 Ruang lingkup penelitian menggambarkan luas dan batas-batas area 

penelitian yang akan dilaksanakan. Pada bagian ini dikemukakan secara pasti 

konsep dan variabel-variabel yang diteliti, subyek atau populasi penelitian 

dan cara pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, rancangan atau 
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metode penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, dan.teknik 

analisis data. Ruang lingkup penelitian akan menjadi jelas dengan 

menjabarkan konsep dan variabel-variabel penelitian menjadi sub variabel-

variabel dan indikator-indikatornya sesuai dengan permasalahan penelitian. 

Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, 

kategori, atau kondisi. Dalam penelitian deskriptif hanya mempunyai satu 

variabel, sehingga variabel penelitian tersebut hanya dijabarkan menjadi sub-

variabel dan indikator sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

 Keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu situasi dan kondisi 

yang tidak bisa dihindari dalam penelitian dan peneliti tidak dapat berbuat 

banyak untuk mengendalikannya. Situasi dan kondisi yang terjadi adalah 

diluar kemampuan peneliti, yang tidak memungkinkan untuk diatasi peneliti. 

Tentu saja, situasi dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi temuan hasil 

penelitian dan merupakan kelemahan penelitian. Misalnya, jika penelitian 

dilakukan di sekolah, tentu ada faktor-faktor di luar sekolah yang tidak dapat 

dikendalikan oleh peneliti. Meskipun demikian, tidak berarti hasil penelitian 

tersebut menjadi tidak berguna, dan tidak dapat dikatakan bahwa temuan 

penelitian tersebut salah sama sekali. Upaya peneliti adalah mengurangi 

kelemahan dan keterbatasan tersebut Semua keterbatasan penelitian yang ada 

perlu dikemukakan dalam laporan penelitian, agar pembaca dapat menyikapi 

temuan penelitian tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.  

 Keterbatasan penelitian mengemukakan hal-hal yang membatasi 

penelitian, sehingga penelitian bersifat unik lain dari yang lain. Keterbatasan 

penelitian dapat ditinjau dari variabel yang diteliti, populasi dan jumlah 

sampel atau responden, cara pengambilan sampel, rancangan penelitian yang 

digunakan, instrumen, dan teknik analisis data yang digunakan. Meskipun 

demikian, tidak semua keterbatasan tersebut dikemukakan dalam laporan 

penelitian. Yang dituliskan cukup hal-hal yang penting, dan benar-benar 

memberikan sifat keunikan dari penelitian tersebut (Nuril: 1985).    
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KEGUNAAN DAN PENTINGNYA PENELITIAN 

 Suatu penelitian hendaknya mempunyai kegunaan dan penting untuk 

dilakukan. Pembahasan tentang kegunaan penelitian meliputi pentingnya 

penelitian atau urgensinya, dan juga signifikansi penelitian dengan 

mengemukakan alasan bahwa masalah yang dipilih memang layak untuk 

diteliti. Pembahasan mengenai signifikansi penelitian didasarkan hasil 

identifikasi kesenjangan yang terjadi ditinjau dari segi teoritis maupun segi 

empirik praktis.  

Ditinjau dari segi teoritis, suatu penelitian adalah sebagai cara 

mengembangkan pengetahuan yaitu berupa upaya melakukan temuan-

temuan baru, merupakan koreksi atau dukungan terhadap teori yang sudah 

ada. Suatu penelitian memiliki signifikansi teoritik, apabila dimaksudkan 

menggarap kekacauan teori yang telah ada. Suatu penelitian mempunyai 

manfaat, bahwa hasil penelitian tersebut akan menguatkan suatu teori atau 

mungkin melemahkan suatu teori. Selain itu, suatu penelitian hendaknya 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang 

relevan dengan bidang ilmu yang sedang diteliti. 

Ditinjau dari segi empirik praktis, suatu penelitian hendaknya 

bermanfaat sebagai penyumbang informasi penting dalam pembuatan 

kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Kegunaan yang lain, 

penelitian sebagai alat pemecahan masalah-masalah praktis di lapangan 

dalam bidang tertentu. Suatu penelitian memiliki signifikansi empirik praktis, 

apabila penelitian tersebut dimaksudkan menggarap kekacauan temuan-

temuan penelitian sebelumnya.  

Penelitian sangat erat hubungannya dengan perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dikarenakan dalam perkembangan 

IPTEK dibutuhkan proses yang membutuhkan data atau fakta yang 

mendukung. Perkembangan IPTEK membutuhkan penelitian, dimana dalam 

penelitian membutuhkan komunikasi untuk suatu proses mengalihkan suatu 

ide dari sumber ke satu penerima atau lebih dengan maksud dapat mengubah 
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perilaku, atau persepsi tentang sesuatu. Komunikasi di tekankan sebagai 

pemindahan ide, gagasan, lambang dan di dalam proses itu melibatkan orang 

lain dalam suatu penelitian. IPTEK dapat berperan sebagai media penelitian, 

yaitu dengan perkembangan IPTEK, seorang peneliti dapat mempublikasikan 

temuannya kepada masyarakat. Sebaliknya, dengan penelitian peneliti atau 

ilmuan dapat membuat suatu teknologi sebagai sarana untuk kemudahan 

masyarakat, sehingga IPTEK akan berkembang. 

 

RINGKASAN 

Masalah penelitian adalah sesuatu yang perlu dicari pemecahannya 

dan jawabannya melalui kegiatan penelitian. Sumber masalah penelitian 

meliputi literatur, pengalaman pribadi di lapangan dalam melaksanakan 

praktek bidang profesi, hasil komunikasi dengan para ahli atau teman sejawat 

di bidang pengetahuan terkait, hasil forum kegiatan seminar atau pertemuan 

ilmiah, hasil berfikir pribadi yang dilandasi intuisi. 

Rumusan masalah harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas makna 

yang terkandung, mencakup variabel-variabel yang diteliti, sifat dan jenis 

hubungan antara variabel-variabel, subyek, tempat dan waktu penelitian. 

Rumusan masalah penelitian kuantitatif dirumuskan menggunakan kalimat 

pertanyaan, sedangkan jenis penelitian dan pengembangan dirumuskan 

dengan kalimat pernyataan. Tujuan penelitian merupakan ungkapan yang 

memuat hasil yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Hipotesis penelitian 

merupakan jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Hipotesis 

penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja (Ha), atau dalam 

bentuk hipotesis nol (Ho).  Menurut jenisnya, hipotesis penelitian 

dikelompokkan menjadi empat, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis hubungan, 

hipotesis sebab akibat, dan hipotesis perbandingan. Penelitian memerlukan 

asumsi yang merupakan landasan berpikir dan bertindak dalam 

melaksanakan penelitian. 
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Ruang lingkup penelitian menggambarkan luas dan batas-batas area 

penelitian yang akan dilaksanakan. Kegunaan dan pentingnya (signifikansi) 

penelitan merupakan alasan bahwa masalah memang layak untuk diteliti, 

yang ditinjau dari segi teoritis dan empirik praktis. 

Kegunaan penelitian meliputi pentingnya penelitian atau urgensinya, 

dan juga signifikansi penelitian dengan mengemukakan alasan bahwa 

masalah yang dipilih memang layak untuk diteliti. Signifikansi penelitian 

didasarkan hasil identifikasi kesenjangan yang terjadi ditinjau dari segi teoritis 

maupun segi empirik praktis. 

Keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu situasi dan kondisi 

yang tidak bisa dihindari dalam penelitian dan peneliti tidak dapat berbuat 

banyak untuk mengendalikannya. 

 

LATIHAN 

1. Jelaskan bahwa proses penelitian berangkat dari masalah.  

2. Jelaskan sumber masalah dan kriteria kelayakan masalah penelitian.  

3. Berikan contoh rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

4. Jelaskan fungsi asumsi dan hipotesis dalam proses penelitian. 

5. Jelaskan perlunya ruang-lingkup dan keterbatasan penelitian. 

6. Jelaskan cara mengungkapkan kegunaan dan pentingnya penelitian. 
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BAB III 

KAJIAN PUSTAKA 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan dapat:  

1. Mnjelaskan pengertian kajian pustaka  

2. Menjelaskan peran kajian pustaka dalam proses penelitian  

3. Menjelaskan tujuan dan fungsi kajian pustaka 

4. Menyebutkan sumber-sumber bahan pustaka 

5. Menjelaskan kriteria bahan pustaka  

 

DESKRIPSI 

Peneliti mencari landasan teoritis tentang permasalahan penelitian yang 

sedang dilakukan dengan cara melakukan kajian pustaka, terutama sebelum 

mengajukan hipotesis, peneliti harus mengkaji teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam kajian pustaka 

adalah menghimpun dan memperoleh berbagai informasi dan bahan-bahan 

tertulis lainnya dari sumber-sumber kepustakaan. Dengan berlandasan teori 

yang diperoleh, maka memungkinkan kegiatan penelitian dapat meluruskan 

alur berfikir, menyusun konsep-konsep dan hipotesis penelitian, serta 

merasionalisasikan tentang suatu penelitian. Kajian pustaka mencakup materi-

materi pokok, yaitu pembahasan dan penjabaran  teori-teori yang melandasi 

masalah dan yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Acuan 

umum, meliputi konsep-konsep, teori-teori dan informasi lain yang bersifat 

umum. Acuan khusus, meliputi pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian 

yang berkaitan dengan masalah penelitian.  Kriteria dalam memilih bahan 

pustaka penelitian adalah kemutakhiran dan relevansi.  

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian kajian pustaka dan 

perannya dalam proses penelitian, tujuan dan fungsi kajian pustaka, sumber-

sumber bahan pustaka, dan kriteria bahan pustaka  
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PENGERTIAN KAJIAN PUSTAKA 

 Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah adalah salah satu bagian 

penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Setelah masalah 

penelitian dirumuskan, selanjutnya pada tahapan berikutnya peneliti perlu 

melakukan kajian pustaka. Dalam pengertian yang lebih luas, kajian pustaka 

meliputi usaha peneliti menggali informasi dari sumber tertulis yang relevan 

dengan masalah dan bidang yang sedang diteliti. Lebih khusus, kajian pustaka 

adalah usaha memperoleh landasan teoritis tentang permasalahan penelitian 

yang akan dilakukan. Kajian pustaka merupakan tahapan penting dan bagian 

integral dalam setiap kegiatan penelitian yang membantu peneliti 

memperoleh petunjuk jalan dan arah yang benar dalam memecahkan 

permasalahan penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam kajian pustaka 

adalah menghimpun dan memperoleh segala informasi dan bahan-bahan 

tertulis dari sumber-sumber bahan pustaka lainnya. Segala informasi dan 

bahan-bahan tertulis tersebut dimanfaatkan sebagai acuan penelitian yang 

akan dilakukan.  

Suryana (2010) menjelaskan bahwa kajian pustaka menguraikan 

konsep-konsep, pengertian-pengertian, penjelasan, jenis-jenis, faktor-faktor, 

dimensi-dimensi, indikator-indikator, unsur-unsur, ciri-ciri, langkah-langkah, 

aturan-aturan, hukum-hukum, undang-undang, teori-teori, hukum-hukum, 

dalil-dalil, yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti berdasarkan 

referensi kepustakaan yang mendukung. Selain itu, kajian pustaka dapat berisi 

hasil kajian empirik dari hasil penelitian terdahulu yang relevan.  

Berdasarkan kajian pustaka, peneliti mencoba membangun kerangka 

berpikir menurut alur pemikiran yang logis dalam upaya memecahkan 

masalah penelitian yang telah dirumuskan. Kerangka berpikir menguraikan 

teori-teori yang ada, generalisasi-generalisasi penelitian terdahulu dari 

kepustakaan. Kemudian ditarik benang merah menurut pemikiran peneliti 

yang menggambarkan alur hubungan antara konsep yang ada dalam teori. 
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Sehingga terbentuk model kerangka berpikir baru yang merupakan benang 

merah untuk memecahkan masalah penelitian.  

Suatu penelitian tidak akan terpisahkan dari kerangka teori yang 

menjadi acuannya. Suatu teori berasal dari hipotesis-hipotesis penelitian yang 

telah dibuktikan kebenarannya secara empiris melalui proses penelitian. 

Tetapi tidak setiap hipotesis yang telah diterima kebenarannya melalui tahap 

penelitian empiris selalu langsung menjadi teori. Pada umumnya, setelah 

berulangkali diuji kebenarannya melalui penelitian empiris, sejumlah 

hipotesis yang saling berhubugan dapat meningkat kadar validitas, daya 

prediksi, dan aplikasinya untuk menjadi suatu teori. Di sisi lain, hipotesis-

hipotesis atau generalisasi-generalisasi yang telah meningkat menjadi teori. 

Memungkinkan, penelitian-penelitian baru akan memperkuat kedudukannya 

menjadi teori yang semakin mapan, atau sebaliknya menolak sama sekali 

berdasarkan data-data empiris yang baru. Suatu teori akan tetap valid dan 

tetap berlaku, sebelum ada penelitian lain yang menolak, merevisi, 

menyanggah, atau menggantinya dengan teori baru. Oleh karena itu, peneliti 

dan ilmuwan wajib selalu mengikuti perkembangan teori-teori yang ada 

dalam bidang keilmuannya melalui kajian pustaka. 

Sebelum mengajukan hipotesis penelitian, peneliti harus mengkaji 

teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam 

kajian pustaka harus mencakup keseluruhan materi-materi pokok, yaitu 

pembahasan dan penjabaran secara mendalam teori-teori yang melandasi 

permasalahan dan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. 

Selanjutnya, peneliti membuat sintesis hasil kajian pustaka berupa paparan 

kerangka berpikir yang konseptual dengan cara yang sistematis. Berdasarkan 

kajian pustaka tersebut, kemudian dikemukakan jawaban sementara atas 

permasalahan yang diajukan dalam bentuk rumusan hipotesis penelitian.  

Dengan berlandasan teori, memungkinkan suatu kegiatan penelitian 

meluruskan alur berfikir, menyusun konsep-konsep dan hipotesis penelitian, 

serta merasionalisasikan tentang suatu penelitian yang sedang dilakukan. 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     47 
 

 
 

Teori adalah seperangkat prinsip yang menjadi dasar suatu fenomena yang 

telah diamati dan pada suatu tingkat telah diverifikasi. Teori dipandang 

sebagai seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu 

pandangan sistematis tentang suatu fenomena. Selanjutnya menjelaskan 

hubungan antara variabel-variabel yang bertujuan untuk menerangkan dan 

meramalkan fenomena tersebut. Teori dipandang sebagai alat yang digunakan 

untuk menyusun generalisasi, memberi kerangka acuan untuk analisis dan 

mengklasifikasi fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian. Selain itu, 

teori memberi ramalan tentang gejala-gejala baru yang mungkin terjadi, dan 

mengisi kekosongan dalam sistem pengetahuan (Samsuri, 1982). Menurut 

Kerlinger (2000), teori adalah satu set konstruk, konsep, definisi, dan proposisi 

yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematik 

mengenai suatu fenomena dengan menspesifikkan hubungan antar variabel 

dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. 

 

TUJUAN DAN FUNGSI KAJIAN PUSTAKA 

Studi kepustakaan dilakukan peneliti untuk memperoleh dasar pijakan 

atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka 

berfikir, dan menentukan dugaan sementara atau hipotesis penelitian. 

Diharapkan peneliti dapat mengerti, melokasikan, mengorganisasikan, dan 

kemudian menggunakan berbagai pustaka dalam bidangnya. 

Huda (1985) menjelaskan bahwa pengkajian bahan-bahan pustaka 

perlu dilakukan peneliti dengan beberapa tujuan. 1) Mengumpulkan dan 

merumuskan informasi yang melatar-belakangi masalah penelitian, 

merencanakan langkah-langkah penelitian, dan 2) Memperluas wawasan 

peneliti terhadap permasalahan penelitian sebagai bahan untuk menafsirkan 

dan membahas temuan-temuan penelitian. Kajian pustaka perlu dilakukan 

pada tahap persiapan penelitian maupun pada tahap proses penelitian 

berlangsung. Pada tahap persiapan, kajian pustaka secara umum bertujuan 

memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah-masalah yang diteliti. 
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Sedangkan kajian pustaka selama proses penelitian berlangsung bertujuan 

lebih khusus dan terarah mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-

informasi tentang materi, metodologi, dan teori-teori yang relevan dan 

mendukung penelitian tersebut (Moehnilabib, 1982).   

Kajian pustaku suatu penelitian memiliki beberapa tujuan sebagai 

berikut. (1) Menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain 

yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, (2) 

Menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan (3) 

Mengisi celah-celah kekurangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. 

Secara rinci, fungsi kajian pustaka yang akan dibahas berikut ini dipilah 

berdasarkan informasi yang diperoleh tentang metodologi penelitian, 

kerangka teori, dan materi penelitian-penelitian yang sehubungan.  

Informasi yang diperoleh tentang metodologi penelitian dari bahan-

bahan pustaka meliputi sebagai berikut. 1) Informasi yang diperoleh tentang 

pendekatan, rancangan atau   metode penelitian, teknik sampling, instrumen 

dan teknik pengumpuan data, dan analisis data yang relevan. Sehingga, 

informasi tersebut akan membantu dan dijadikan acuan peneliti dalam 

menentukan, dan menadaptasi metode atau teknik yang akan digunakan. 2) 

Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, diharapkan peneliti memiliki 

wawasan, ide-ide baru dan efektif dalam memecahkan permasalahan 

penelitian yang sedang dilaksanaakan. 3) Informasi tentang aspek-aspek 

metodologis yang lebih khusus, yaitu konsep, variabel, asumsi, hipotesis, dan 

definisi sesuai dengan masalah penelitian.  

Dengan melakukan kajian pustaka dari sumber bahan pustaka yang 

berupa materi penelitian-penelitian akan diperoleh informasi-informasi 

sebagai berikut. (1) Peneliti dapat memperoleh gambaran atau informasi 

tentang penelitian sejenis dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Informasi tersebut membantu peneliti untuk mengetahui seberapa luas 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kajian 

pustaka digunakan untuk mengetahui masalah yang telah dilakukan peneliti 
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sebelumnya yang sehubungan dengan masalah penelitian yang akan 

dilakukan. Lebih lanjut, dengan kajian pustaka tidak hanya mencegah 

duplikasi penelitian lain, tetapi juga memberikan pemahaman dan wawasan 

yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian yang kita lakukan 

dalam kerangka logis (Geoffrey dan Airasian: 2009). Sehingga, peneliti dapat 

menempatkan kedudukan penelitiannya dalam konteks yang benar kaitannya 

dengan penelitian sebelumnya yang sejenis. (2) Kajian pustaka juga 

mengumpulkan informasi tentang semua aspek penelitian, tentang perspektif 

dan topik permasalahan penelitian, obyek dan variabel yang diteliti, kerangka 

teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan temuan-temuan 

penelitian mendahului. Selain itu, akan diperoleh gambaran secara lengkap 

tentang proses dan hasil penelitian-penelitian tersebut, masalah-masalah yang 

belum diteliti dan masih perlu untuk diteliti. (3) Informasi lain yang diperoleh 

adalah tentang kapan dan di mana penelitian-penelitian tersebut telah 

dilaksanakan. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti mengetahui 

kemungkinan melakukan replikasi penelitian. Replikasi dapat dibenarkan jika 

jarak waktu penelitian yang lalu sudah cukup lama. Sehingga ada alasan 

untuk mempertanyakan, apakah hasil penelitian yang telah dilakukan dimasa 

lalu masih berlaku atau tidak untuk saat sekarang. Selain itu, peneliti 

memperoleh informasi tentang daerah atau tempat penelitian yang terdahulu 

dilakukan, apakah hasilnya juga berlaku untuk daerah yang sedang diteliti 

karena adanya perbedaan geografis. (4) Informasi lain yang dapat diperoleh 

adalah subyek penelitian. Sehingga akan diketahui identitas, dan karakteristik 

subyek penelitian sebagai sampel yang diambil dari suatu populasi penelitian. 

(5) Informasi tentang validitas proses maupun hasil penelitian-penelitian, baik 

validitas internal maupun validitas eksternal digunakan untuk kepentingan 

evaluasi kritis. Sehingga peneliti akan lebih hati-hati dan teliti dalam 

memanfaatkan hasil penelitian-penelitian tersebut untuk menunjang 

penelitian yang dilakukan. 6) Dari penelitian-penelitian yang sebelumnya 

akan diperoleh petunjuk dan saran tentang permasalahan yang belum 
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tergarap dan diteliti. Maka masih perlu dilakukan penelitian untuk lebih 

mendalami masalah penelitian yang mempunyai bidang kajian yang sama. 

Sehingga, penelitian-penelitian lanjutan dapat dilakukan secara terarah dan 

berkesinambungan di bawah payung kegiatan penelitian yang ditetapkan. 7) 

Informasi yang tidak kalah pentingnya adalah siapa saja pemakai hasil 

penelitian (Moehnilabib, 1982).      

Anderson dan Arsenault (1998) mengemukakan bahwa kajian pustaka 

dimaksudkan untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan konsep dan 

teori yang berkaitan dengan sebuah proyek penelitian. Melalui kajian pustaka, 

peneliti memungkinkan memperoleh teori-teori yang relevan untuk dijadikan 

acuan dalam memecahkan masalah penelitian. Sehingga, penelitian yang 

dilakukan mempunyai landasan dan kerangka teori yang valid untuk 

mengembangkan teori baru atau memverifikasi teori yang sudah ada. Selain 

itu, melalui kajian pustaka, akan diperoleh informasi tentang pemahaman, 

pengertian dan wawasan seluruh proses verifikasi atau pengembangan teori-

teori tersebut. Lebih lanjut, kajian pustaka memberikan informasi tentang 

hubungan-hubungan yang mungkin ada secara implisit maupun eksplisit 

antara teori yang satu dengan lainnya dalam kondisi nyata. Sehingga, 

signifikansi dan relevansi teori-teori tersebut menjadi lebih mantap digunakan 

sebagai kerangka teori penelitian yang sedang dilakukan. Menurut pendapat 

Prastowo (2012), ada empat manfaat dari kajian pustaka. (1) Dapat 

menghindarkan peneliti dari terjadinya peniruan, plagiasi, dan penipuan 

dalam berbagai bentuk. (2) Sebagai tanggung jawab moral, kejujuran seorang 

ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain. (3) Menunjukkan bahwa 

masalah yang diteliti memang kaya makna sehingga layak untuk dibicarakan 

kembali. (4) Menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda, 

dan menunjukkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan hal-

hal baru yang berbeda dengan penelitian lain. 

Leedy (1997) menjelaskan bahwa tujuan tinjauan pustaka bahwa suatu 

tinjauan pustaka mempunyai beberapa kegunaan. (1) Mengungkapkan 
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penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan; 

dalam hal ini, diperlihatkan pula cara penelitian-penelitian tersebut menjawab 

permasalahan dan merancang metode penelitiannya. (2) Membantu memberi 

gambaran tentang metoda dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang 

mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang kita hadapi. (3) 

Mengungkapkan sumber-sumber data (atau judul-judul pustaka yang 

berkaitan) yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. (4) Mengenal 

peneliti-peneliti yang karyanya penting sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang kita hadapi, dan  dapat dijadikan sebagai sumber atau dapat 

ditelusuri karya-karya tulisnya yang lain yang terkait. (5) Memperlihatkan 

kedudukan penelitian yang akan dilakukan dalam perkembangan dan konteks 

ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada. (6) Mengungkapkan 

ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal 

sebelumya. (7) Membuktikan keaslian penelitian, bahwa penelitian yang kita 

lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. (8) Mampu 

menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada 

pihakpihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan 

mereka telah mencurahkan tenaga, waktu dan biaya untuk meneliti topik 

tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa kajian 

pustaka adalah salah suatu tahap kegiatan penelitian yang bertujuan 

melakukan  kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-

konsep yang berkaitan dengan masalah dan topik yang akan diteliti. Teori dan 

konsep yang dikaji digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang 

lingkup dan konstruk variable yang akan di teliti, sebagai dasar perumusan 

hipotesis dan penyusunan iinstrumen penelitian, dan sebagai dasar dalam 

membahas hasil penelitian untuk digunakan untuk memberikan saran dalam 

upaya pemecahan topik permasalahan. 

 

SUMBER BAHAN PUSTAKA 
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 Berdasarkan fungsi kepustakaan sebagai sumber bahan pustaka dan 

sebagai acuan penelitian dipilah menjadi dua, yaitu acuan umum dan acuan 

khusus. Acuan umum meliputi konsep-konsep, teori-teori dan informasi lain 

yang bersifat umum. Contoh: buku-buku literatur, indeks, ensiklopedia, 

kamus khusus bidang ilmu pengetahuan. Acuan khusus meliputi pustaka 

yang memuat hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian, Contoh: jurnal penelitian, laporan penelitian, buletin, skripsi, tesis, 

disertasi, majalah ilmiah, dan situs internet. 

 Berdasarkan asal atau penulis bahan pustaka, sumber kepustakaan 

dapat diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah 

bahan pustaka dari karangan asli yang ditulis oleh orang lain secara langsung 

mengalami, melihat, mengerjakan dan menuliskan sendiri. Sumber sekunder 

adalah bahan pustaka yang berisi tulisan tentang penelitian-penelitian yang 

dilakukan orang lain. Bahan pustaka yang biasanya tersedia di perpustakaan 

adalah ensiklopedia, kamus, buku-buku teks dan buku referensi, buku 

pegangan, biografi, indeks, abstrak laporan penelitian, majalah, jurnal dan 

surat kabar, skripsi, tesis, disertasi, dan situs internet. Bahan pustaka tersebut 

dapat juga diperoleh dari instansi atau lembaga tertentu, atau lembaga-

lembaga yang terkait dengan permasalahan dan obyek penelitian. 

 Menurut Nazir (2005) mengemukakan beberapa jenis sumber bacaan 

yang dapat digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan. (1) Buku 

teks, adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi yang diterbitkan dengan interval 

yang tidak tentu dan biasanya digunakan sebagai buku wajib dalam mata 

kuliah tertentu. (2) Jurnal, adalah majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah 

atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah. Jurnal 

yang berisi ringkasan-ringkasan artikel dari pengarang dinamakan review 

journal atau abstract journal. Abstract journal adalah majalah ilmiah yang berisi 

singkatan atau ikhtisar (judul, metode serta kesimpulan) dari artikel pada 

jurnal terbaru. (3) Periodical, adalah majalah ilmiah yang diterbitkan secara 

berkala yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. (4) Yearbook,  adalah buku 
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mengenai fakta-fakta dan statistik setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh 

lembaga pemerintah atau swasta. Yearbook yang dikeluarkan dapat juga 

membahas suatu masalah bidang ilmu. (5) Buletin, adalah tulisan ilmiah 

pendek yang diterbitkan secara berkala dan berisi catatan ilmiah ataupun 

petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Jika buletin berisi satu 

artikel mengenai hasil penelitian, sering disebut contributions. (6) Circular, 

adalah tulisan ilmiah pendek dan praktis diterbitkan dengan interval tidak 

tentu. (7) Leaflet, berisi karangan kecil yang sifatnya ilmiah praktis. (8) Annual 

review, adalah tulisan yang berisi ulasan-ulasan tentang literatur yang telah 

diterbitkan selama setahun atau beberapa tahun yang lampau. (9) Off print, 

adalah kiriman artikel dari pengarang yang terlepas dari majalah atau dari 

buku teks. (10) Reprint, merupakan artikel yang sudah dimuat dalam satu 

majalah ilmiah kemudian dicetak ulang oleh penerbit secara terpisah dan 

diberi sampul. (11) Recent advance, adalah majalah ilmiah yang berisi artikel-

artikel yang tidak diperoleh dalam review journals. (12) Bibliografi, adalah 

buku yang berisi judul-judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu. (13) 

Handbook, adalah buku kecil yang biasanya berisi petunjuk-petunjuk tentang 

suatu masalah tertentu, ataupun sutau fenomena yang bersifat umum. 

Handbook ini bisa saja mempunyai pengarang, ataupun tanpa pengarang, 

tetapi dikumpulkan oleh suatu instansi tertentu. (14) Manual, adalah buku 

petunjuk tentang mengerjakan atau melakukan sesutau secara terperinci. 

Biasanya mengenai suatu masalah praktis, baik dalam mengukur, melakukan 

kegiatan atau memakai sesuatu secara benar.  

 

KRITERIA BAHAN PUSTAKA 

Untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam tinjauan kepustakaan dan 

landasan teori suatu penelitian, maka bahan pustaka hendaknya memiliki 

kriteria yang memadai. Kriteria yang digunakan untuk menilai bahan pustaka 

suatu penelitian, Tuckman (1988) mengungkapkan beberapa hal sebagai 

berikut. (1) Ketepatan bahan pustaka, sumber pustaka yang menjadi pijakan 



54       Metodologi Penelitian 

54 

 

pembahasan yang dipilih harus memiliki kriteria ketepatan. Artinya bahan 

pustaka tersebut dipilih sesuai dengan tingkat kesesuaian antara masalah 

dengan sumber pendukungnya, atau variabel penelitian yang sedang dikaji 

sesuai dengan referensi yang menjadi rujukan. (2) Kejelasan bahan pustaka, 

kejelasan ini terkait dengan pemahaman peneliti terhadap masalah dan 

variabel penelitian  yang menjadi perhatiannya. (3) Dukungan empiris atau 

alamiah, berkenaan dengan kriteria empiris ini sangat terkait dengan temuan 

aktual (temuan lapangan) yang didapatkan bukan pendapat semata. 

Dukungan empiris yang berasal dari lapangan secara reliabel dan sahih dapat 

meningkatkan keakuratan kajian. (4) Kemutakhiran bahan pustaka, dengan 

memilih bahan pustaka yang mutakhir maka akan diperoleh informasi terbaru 

dan representatif sebagai landasan teori tentang masalah yang sedang diteliti. 

Kemutakhiran ini terkait dengan pengutipan sumber-sumber yang terbaru. 

Sumber-sumber terbaru biasanya berdasarkan pada hasil-hasil penelitian 

terkini pula. (5) Relevansi bahan pustaka terkait dengan kutipan-kutipan yang 

berhubungan dengan variabel-variabel dan hipotesis-hipotesis yang menjadi 

perhatian peneliti. Bahan pustaka yang relevan diperlukan untuk 

menghasilkan kajian pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang 

diteliti. (6) Organisasi bahan pustaka yang sistematis, kriteria penilaian yang 

berkenaan dengan keberadaan kajian pustaka, atau literatur itu disusun secara 

baik, yang mencakup pendahuluan, bagian dan ringkasan. Penataan atau 

penyusunan tata tulis dilakukan secara sistematis sehingga terjadi hubungan 

logis. (7) Meyakinkan, berkenaan dengan apakah kajian pustaka itu membantu 

peneliti atau penulis memahami benar masalahnya sehingga mampu 

menyakinkan orang lain. 

 

CARA MENYAJIKAN BAHAN PUSTAKA  

Menurut Prastowo (2012), cara penyajian kajian pustaka dibedakan 

menjadi dua macam. (1) Penyajian sesuai dengan tahun penelitian. Cara 

penyajian kajian pustaka dalam jenis ini disajikan secara kronologis dengan 
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pertimbangan bahwa aspek kesejarahan memiliki makna tertentu dalam 

menentukan objektivitas penelitian seperti dilakukan dalam berbagai analisis 

persepsi masyarakat. (2) Penyajian disesuaikan relevansi, kedekatannya 

dengan objek. Cara menyajikan disesuaikan dengan relevansi dan kedekatan 

dengan objek. Penyajian dilakukan dengan pertimbangan relevansi kedekatan 

penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sebagai penelitian 

ilmiah cara kedua ini dianggap lebih baik dengan pertimbangan bahwa 

penelitian yang dilakukan memang baru berbeda dengan penelitian lain. 

Selain itu, penelitian yang memiliki relevansi paling kuat yang mengantarkan 

peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya sekaligus menghindarkan 

terjadinya duplikasi. Kutipan kajian pustaka dapat dikutip penuh atau hasil 

dari kristalisasi peneliti. Selain itu Prastowo (2012) juga menjelaskan bahwa 

pemaparan dan penyajian kajian pustaka dibedakan menjadi dua. (1) 

Penyajian kajian pustaka secara deskriptif. Penyajian kajian pustaka secara 

deskriptif ini hanya menguraikan tanpa menyebutkan persamaan dan 

perbedaannya dengan pertimbangan bahwa analisis akan diuraikan pada bab 

berikutnya. (2) Penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis.  

Penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis selain berbentuk 

deskripsi juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. 

Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi penulis dalam 

kaitannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, apakah menolak, 

mengkritik, menerima, dan atau yang lainnya. 

 

RINGKASAN 

Kajian pustaka adalah menghimpun dan memperoleh segala informasi 

dan bahan-bahan tertulis dari sumber-sumber kepustakaan yang 

dimanfaatkan sebagai acuan penelitian. Studi pustaka dilakukan peneliti 

untuk memperoleh dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan 

membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan dugaan 

sementara atau hipotesis penelitian.  Sebelum mengajukan hipotesis, peneliti 
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harus mengkaji teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Dengan melakukan kajian pustaka akan diperoleh teori-teori tersebut. Teori 

adalah seperangkat prinsip yang menjadi dasar suatu fenomena yang telah 

diamati dan pada suatu tingkat telah diverifikasi. Bahan pustaka dipilah 

sebagai acuan umum dan acuan khusus. Acuan umum meliputi konsep-

konsep, teori-teori dan informasi lain yang bersifat umum. Contoh: buku-

buku, indeks, ensiklopedia, kamus khusus bidang ilmu pengetahuan. Acuan 

khusus meliputi pustaka yang memuat tentang hasil-hasil penelitian yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan pustaka dapat diperoleh 

dari sumber primer dan sekunder. Kriteria dalam memilih bahan pustaka 

adalah kemutakhiran dan relevansi. Penyajian kajian pustaka dibedakan 

menjadi dua, yaitu secara deskriptif, dan secara deskriptif dengan analisis. 

LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian kajian pustaka dan perannya dalam proses penelitian.  

2. Jelaskan tujuan dan fungsi kajian pustaka dalam proses penelitian. 

3. Sebutkan sumber-sumber bahan pustaka untuk memperoleh informasi. 

4. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari sumber bahan pustaka. 

5. Jelaskan kriteria kelayakan bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai 

acuan penelitian.  
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BAB IV 

VARIABEL PENELITIAN 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi bab ini diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian konsep dan variabel dalam penelitian. 

2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi variabel dalam penelitian. 

3. Membuat definisi operasional variabel dalam penelitian. 

4. Mengidentifikasi skala pengukuran variabel penelitian. 

 

DESKRIPSI 

Variabel merupakan istilah yang selalu ditemui dalam penelitian. 

Variabel adalah konsep yang mempunyai nilai bervariasi, mempunyai lebih 

dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Variabel adalah sesuatu yang 

menjadi pusat perhatian peneliti paling utama, yang nilainya berbeda-beda 

dan berubah-ubah. Sehingga penelitian adalah upaya untuk mengetahui 

perubahan dan perbedaan yang terjadi tentang variabel yang diteliti. Suatu 

variabel penelitian diidentifikasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 

Kriteria variabel penelitian adalah kelayakan (feasible), dan dapat 

dilakukannya pengukuran (measurable). Berdasarkan fungsi dan hubungan 

variabel-variabel dibedakan variabel penelitian menjadi lima, yaitu variabel 

variabel tergantung (dependent variable), variabel bebas (independent variable), 

variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara. variabel penelitan 

harus dapat diukur, artinya harus ada sumber data dan instrumen untuk 

mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

dibedakan menjadi empat skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, 

interval dan rasio. 

Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian konsep dan variabel 

dalam penelitian, mengidentifikasi dan mengklasifikasi variabel, definisi 

operasional variabel, dan  skala pengukuran variabel. 
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KONSEP DAN VARIABEL 

 Selain hasil yang dicapai, proses yang dilakukan untuk mencapai hasil 

penelitian juga penting untuk diperhatikan. Supaya hasil tersebut dapat 

diyakini kebenarannya, maka proses penelitian harus jelas, obyektif dan 

sistematis. Diharapkan peneliti lain dapat menguji kembali validitas semua 

konsep dan prosedurnya. Bahkan, bila perlu melakukan penelitian ulang 

(replikasi) untuk permasalahan penelitian yang sama. 

Kejelasan tentang konsep-konsep, hubungan antar konsep, dan cara 

mengukur konsep-konsep tersebut sangat diperlukan. Selain diperlukan 

untuk melaksanakan langkah-langkah penelitian juga untuk memudahkan 

komunikasi dengan peneliti lain. Oleh karena itu, menjelaskan tentang 

konsep-konsep penelitian yang digunakan, hubungan antar konsep, dan 

pengukuran konsep suatu permasalahan penelitian harus dilakukan. Konsep-

konsep tersebut perlu dijelaskan secara eksplisit dan operasional. Penjelasan 

dilakukan melalui definisi istilah secara operasional maupun penjelasan lebih 

mendalam dalam latar belakang, ruang lingkup permasalahan dan studi 

pustaka. Dengan demikian tidak akan terjadi kerancuan atau keraguan 

tentang arti, pengertian dan interpretasinya. 

Dalam kegiatan penelitian, konsep dan variabel merupakan dua istilah 

baku yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Konsep adalah abstraksi 

suatu pengamatan terhadap fenomena, yang kepadanya diberikan istilah yang 

diperlukan untuk komunikasi (Zainuddin: 1988). Singarimbun dan Effendi 

(1982) menjelaskan bahwa konsep adalah unsur penelitian yang penting dan 

merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan 

secara abstrak fenomena sosial maupun alamiah.  Sebagai ilustrasi, dalam 

ilmu keolahragaan ada istilah “kesegaran jasmani”. Kesegaran jasmani adalah 

konsep yang merupakan abstraksi dari pengamatan tentang kondisi jasmani 

atau fisik seseorang, yang dalam melakukan aktivitas ditandai dan 

menunjukkan kemampuan daya tahan, dan memiliki kekuatan, kecepatan, 
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kelincahan, kelenturan, keseimbangan, ketepatan, dan memiliki koordinasi 

gerak yang baik.  

Variabel merupakan istilah yang selalu ditemui dalam kegiatan 

penelitian. Variabel adalah konsep yang mempunyai nilai bervariasi. Menurut 

pendapat Ibnu, Mukhadis, Dasna (2003), variabel adalah suatu konsep yang 

mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Suatu 

konsep mungkin hanya mempunyai dua katagori saja. Jenis kelamin, 

merupakan suatu konsep yang hanya memiliki dua katagori, yaitu pria dan 

wanita. Sehingga suatu konsep yang hanya mempunyai satu nilai dan tidak 

bervariasi tidak dapat disebut variabel. Contoh: konsep “jantung” adalah 

bukan variabel, karena tidak mempunyai nilai yang bervariasi.  “Denyut 

jantung” adalah variabel, karena memiliki nilai lebih dari satu dan bervariasi, 

yaitu “denyut jantung lambat”, “denyut jantung cepat”,  dan ”jumlah denyut 

jantung”.  Menurut pendapat Sutrisnohadi (1976), pengertian variabel adalah 

objek penelitian yang bervariasi. Contoh:  jenis kelamin mempunyai variasi 

laki-laki dan perempuan, urutan pangkat dalam tentara yang mempunyai 

variasi dari prajurit, kopral, sersan, dan seterusnya sampai dengan kolonel, 

ukuran tinggi badan manusia yang divariasikan dari yang paling rendah 

misalnya 150 cm, 151 cm, 152 cm, seterusnya sampai dengan yang paling 

tinggi 190 cm. Kerlinger (1973) menjelaskan bahwa yang disebut variabel tidak 

hanya sesuatu yang bisa divisualisasikan saja, akan tetapi segala sesuatu yang 

tidak bias dilihat dengan mata juga bisa dikatagorikan sebagai variabel. 

Contoh: positive thinking dan negative thinking yang merupakan konsep 

prasangka. 

Yang perlu diperhatikan, variabel tidak hanya dipahami sebagai 

konsep yang mempunyai nilai bervariasi. Lebih dari itu, konsep adalah 

sesuatu yang menjadi pusat perhatian utama peneliti, yang nilainya berbeda-

beda dan berubah-ubah dalam penelitian. Maka penelitian adalah suatu upaya 

mengetahui perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan yang terjadi 

tentang variabel. Perubahan dan perbedaan yang terjadi mungkin karena 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     61 
 

 
 

adanya manipulasi atau sengaja diubah-ubah oleh peneliti terhadap variabel 

atau karena interrelasi antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. 

Contoh: penelitian tentang pengaruh latihan senam aerobik terhadap 

kesegaran jasmani. Variabel latihan senam aerobik sebagai variabel sebab 

dimanipulasi sedemikian rupa, yang bertujuan untuk mempengaruhi 

perubahan variabel kesegaran jasmani sebagai variabel akibat, yaitu 

meningkatnya kesegaran jasmani (Budiwanto: 2014).      

 

IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI VARIABEL 

Suatu variabel penelitian harus diidentifikasi sesuai dengan masalah 

dan tujuan penelitian. Dalam mengidentifikasi variabel-variabel, tidak hanya 

berdasarkan keinginan peneliti. Kemampuan profesional dan penguasaan 

peneliti tentang bidang keilmuan dan masalah penelitian merupakan faktor 

yang berperan penting dalam mengidentifikasi variabel penelitian. Selain itu, 

kajian pustaka perlu dilakukan untuk memperluas wawasan dan cakrawala 

peneliti dalam memilih dan menentukan variabel-variabel yang penting, tepat 

dan relevan. Sehingga variabel-variabel penelitian yang ditentukan dapat 

dipertanggung-jawabkan secara teoritis maupun praktis. 

Pertimbangan penting berikutnya dalam menentukan variabel 

penelitian adalah kelayakan (feasible), dan variabel tersebut dapat 

dilakukannya pengukuran (measurable). Suatu variabel layak untuk diteliti 

karena variabel tersebut memang penting, namun harus layak ditinjau dari 

kesiapan akademik, tersedianya dana dan waktu. Selain itu, variabel penelitan 

harus dapat diukur, artinya harus ada sumber data dan instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data.    

Mengklasifikasi variabel-variabel merupakan tahap yang penting 

dalam kegiatan penelitian. Ada beberapa cara mengklasifikasi variabel 

penelitian berdasarkan kriteria yang berbeda-beda. Kerlinger (1973) 

mengklasifikasi variabel penelitian berdasarkan tiga kriteria. (1) Berdasarkan 

kegunaan dan perencanaan penelitian, dibedakan menjadi variabel 
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independen dan variabel dependen. (2) Berdasarkan pemanipulasian variabel 

penelitian, dibedakan menjadi variabel aktif dan variabel atribut. (3) 

Berdasarkan perencanaan dan analisis data, dibedakan menjadi variabel 

kontinu dan variabel kategori.  

Wiersma (1980) mengklasifikasi variabel penelitian menjadi dua 

macam. (1) Berdasarkan hubungan antar variabel dibedakan menjadi variabel 

dependen dan variabel independen, dan (2) Berdasarkan pengaruh variabel-

variabel dalam penelitian, dibedakan menjadi variabel organismik, variabel 

antara (intervening variabel) dan variabel kontrol. Berdasarkan fungsi dan 

hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, Tuckman (1978) 

membedakan variabel penelitian menjadi lima macam, yaitu variabel 

independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel kontrol, dan 

variabel antara.  

Pengklasifikasian variabel-variabel tersebut di atas menggambarkan 

tentang variabel-variabel penting dalam penelitian yang didasarkan atas 

hubungan antara variabel. Berikut ini digambarkan hubungan antara variabel 

yang satu dengan lainnya dalam suatu penelitian menjadi tiga, yaitu variabel 

sebab, variabel antara dan variabel akibat. Variabel sebab dipilah menjadi 

variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol. Variabel antara 

sering disebut juga sebagai variabel penghubung. Sebagai variabel akibat 

disebut variabel terikat atau variabel tergantung.  

 

VARIABEL SEBAB             VARIABEL PENGHUBUNG            VARIABEL AKIBAT 

 

VARIABEL BEBAS           

VARIABEL MODERATOR             VARIABEL ANTARA           VARIABEL TERIKAT         

VARIABEL KONTROL 

 Gambar 4.1. Klasifikasi Variabel Penelitian 

 

Variabel Bebas 
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 Variabel bebas (independent variabel) sering disebut variabel prediktor, 

variabel perlakuan (treatment), variabel sebab, variabel stimulus, atau variabel 

input. Variabel bebas adalah variabel yang diduga menjadi sebab terjadinya 

perubahan pada variabel lain, yaitu variabel terikat (dependent variabel). 

Variabel bebas adalah faktor utama yang menjadi pokok permasalahan yang 

diteliti. Variabel bebas merupakan variabel yang sengaja dimanipulasi dalam 

suatu penelitian untuk diketahui hubungannya, intensitasnya atau 

pengaruhnya terhadap variabel lain, yaitu variabel terikat. Dengan kalimat 

lain, variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi untuk mengamati 

pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dimanipulasi artinya sengaja 

direncanakan dan diubah-ubah oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian 

tertentu.  Menurut Thomas dan Nelson (1990), variabel independen disebut 

juga variabel eksperimental (experimental variable) atau variabel perlakuan 

(treatment variable). Dalam kegiatan penelitian eksperimen, variabel bebas ini 

dapat dimaknai sebagai variabel sebab yang dapat menjadikan perubahan 

pada variabel akibat atau variabel tergantung. Contoh: penelitian tentang 

pengaruh latihan senam aerobik terhadap kesegaran jasmani. Latihan senam 

aerobik dipandang sebagai variabel bebas atau variabel sebab yang diduga 

mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan pada kesegaran jasmani 

sebagai variabel tergantung (dependent variabel) (Budiwanto: 2013).  

 

Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variabel) sering juga disebut sebagai variabel 

tergantung, variabel akibat, variabel respon, variabel output, atau atau variabel 

kriterion. Disebut variabel tergantung, karena besarnya nilai variabel ini 

tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang diukur 

untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat adalah 

merupakan variabel yang diduga sebagai akibat dari variabel bebas 

(independen variabel).  Variabel terikat diamati dan diukur untuk mengetahui 

respon atau pengaruh dari variabel bebas atau variabel sebab. Dari contoh di 
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atas, kesegaran jasmani merupakan variabel terikat, dan besarnya nilai 

variabel kesegaran jasmani dipengaruhi atau tergantung pada latihan senam 

aerobik sebagai variabel bebas atau variabel sebab. Selain itu, dalam kaitannya 

dengan menyusunan tes, variabel terikat disebut juga sebagai variabel 

kriterion, besarnya nilai variabel kriterion dapat diramalkan atau dipredikasi 

dari besarnya nilai variabel prediktor (Thomas dan Nelson:1990).  

Variabel Moderator 

Variabel moderator termasuk jenis variabel bebas, sering disebut 

sebagai variabel bebas kedua. Dalam penelitian, variabel moderator dipilih, 

dimanipulasi, diukur, dan  dianalisis untuk mengetahui apakah ada 

pengaruhnya terhadap hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Contoh: penelitian tentang korelasi antara tinggi lompatan dengan 

tinggi badan. Tinggi badan adalah variabel bebas yang diduga mempunyai 

hubungan dengan tinggi lompatan sebagai variabel terikat. Hasil penelitian 

adalah ada hubungan yang signifikan, semakin badannya tinggi maka 

semakin tinggi pula lompatannya. Untuk meyakinkan hubungan tersebut, 

maka perlu dipilih variabel power tungkai kaki sebagai variabel moderator. 

Jika setelah diintroduksi oleh variabel power tungkai kaki hasilnya tetap 

signifikan, maka yakin bahwa hubungan berat badan dan tinggi badan 

tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel power tungkai kaki.     

 

Variabel Kontrol 

Variabel kontrol sering disebut juga variabel kendali. Variabel kontrol 

adalah variabel penelitian yang dikontrol atau dinetralkan, dibuat sama 

pengaruhnya terhadap hubungan variabel-variabel pokok yang sedang 

diteliti. Meskipun bukan sebagai variabel utama, tetapi jika tidak dilakukan 

pengontrolan dengan ketat maka memungkinkan dapat mempengaruhi 

hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang sedang diteliti. 

Namun demikian, diharapkan variabel kontrol ini menjadi variabel yang 

menyebabkan hubungan variabel bebas dan tergantung tetap konstan. Selain 
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itu, variabel control dapat mengeliminasi dampak yang diakibatkan dari adanya 

variabel-variabel moderat Contoh: penelitian tentang pengaruh latihan senam 

aerobik terhadap kesegaran jasmani. Faktor variabel gizi makanan dan waktu 

istirahat dapat menjadi variabel kontrol. Selama penelitian, pemberian gizi 

dan waktu istirahat harus dikontrol dengan ketat, yaitu dibuat sedemikian 

rupa sehingga tercipta kondisi sama atau dikendalikan untuk semua anggota 

subyek yang diteliti. 

Variabel Antara 

Variabel antara (intervening variable) sering disebut juga variabel 

mediator atau variabel penghubung. Variabel antara dianggap sebagai 

variabel mediator yang dapat menjelaskan keterkaitan variabel bebas dan 

tergantung. Variabel antara merupakan variabel yang tidak dapat diamati 

atau diukur secara langsung peristiwanya karena bersifat abstrak, tetapi dapat 

diamati pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Sesuai dengan namanya, 

wujud dan penampilan variabel antara terletak di antara variabel bebas dan 

variabel terikat, atau menjadi penghubung antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel intervening merupakan variabel antara atau penyela pada 

variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung 

mempengaruhi perubahan variabel tergantung. Sehingga pengaruhnya 

terhadap hubungan varabel bebas dan variabel terikat dapat terjadi beberapa 

kemungkinan. Kemungkinan yang terjadi adalah hubungan yang sebenarnya 

antara variabel bebas dan variabel tergantung tidak berubah, sedikit berubah 

menurun, atau hubungan dua variabel tersebut hilang sama sekali. Contoh: 

penelitian tentang pengaruh latihan senam aerobik terhadap kesegaran 

jasmani. Faktor semangat melakukan latihan senam adalah variabel yang 

menjadi variabel antara, yang mempengaruhi variabel kesegaran jasmani. 

Dalam suatu kegiatan penelitian, peneliti harus cermat dalam 

mengklasifikasi variabel penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian 

dan tujuan penelitian. Suatu variabel tidak selalu berkedudukan tetap sebagai 

variabel bebas atau variabel terikat. Kedudukan suatu variabel dapat berubah, 
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tergantung permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Contoh: kesegaran 

jasmani adalah variabel tergantung atau variabel akibat yang dipengaruhi 

atau disebabkan oleh latihan senam aerobik sebagai variabel bebas atau 

variabel sebab. Dalam permasalahan penelitian yang lain, variabel kesegaran 

jasmani akan menjadi variabel bebas atau variabel sebab yang menyebabkan 

perubahan atau mempengaruhi prestasi olahraga sebagai variabel tergantung 

atau variabel akibat. 

DEFINISI ISTILAH VARIABEL 

Setelah variabel-variabel yang akan diteliti diidentifikasi, selanjutnya 

adalah merumuskan definisi istilah variabel. Beberapa istilah yang dipakai 

untuk mengkomunikasikan dan menyatakan suatu konsep atau variabel 

dalam penelitian, seringkali mempunyai arti khusus, bersifat teknis, bahkan 

unik yang terkait erat dengan masalah yang diteliti. Istilah yang mempunyai 

pengertian ganda dan atau dapat diartikan lain bagi bidang yang lain perlu 

definisi. Definisi istilah variabel hendaknya dirumuskan dengan akurat, 

sehingga dapat dikomunikasikan dengan benar. Tujuannya adalah untuk 

menyamakan pengertian dan persepsi bagi pembaca dan semua pihak yang 

berkepentingan terhadap variabel dan permasalahan yang diteliti. Sehingga, 

definisi istilah dapat menghilangkan perbedaan pengertian atau kurang jelas 

maknanya. Sebaiknya, definisi istilah variabel penelitian dirumuskan secara 

operasional, sehingga rumusan dinyatakan dalam bentuk definisi opersional 

variabel. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

dan karakteristik variabel yang didefinisikan. Pengertian tentang rumusan 

definisi operasional adalah sifat dan karakteristik variabel tersebut dapat 

diamati dan dapat diukur. Sehingga tersirat dalam definisi operasional 

tersebut adalah data atau informasi yang akan dikumpulkan dan juga 

instrumen yang digunakan tentang variabel penelitian. Definisi operasional 

adalah juga menentukan instrumen untuk mengukur dan mengamati, serta 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Thomas dan Nelson (1990) 

menyatakan bahwa definisi operasional adalah batasan tentang suatu 
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fenomena yang dapat diamati, berbeda dengan sinonim atau definisi yang ada 

dikamus. Definisi operasional lebih dititik-beratkan pada pengertian dan 

batasan yang dimaksud oleh peneliti tentang suatu fenomena, bukan dari 

kamus atau pendapat ahli. Konsep yang terkandung dalam fenomena 

hendaknya didefinisikan secara utuh tidak terpotong-potong.  

 Ibnu, Mukhadis, dan Dasna (2003) menjelaskan bahwa ada tiga cara 

merumuskan definisi operasional variabel sebagai berikut. Pertama, definisi 

operasional dirumuskan dalam bentuk suatu tindakan yang harus dilakukan 

untuk memunculkan fenomena atau keadaan seperti apa yang dimaksud. 

Definisi operasional dirumuskan dalam bentuk pernyataan tentang 

manipulasi atau prakondisi yang harus diciptakan oleh peneliti untuk 

menunjukkan bahwa suatu fenomena tertentu terjadi. Kedua, definisi 

operasional dirumuskan dalam bentuk deskripsi tentang bagaimana suatu 

obyek (benda tertentu) beroperasi, yaitu apa yang dilakukan atau terdiri dari 

apa ciri-ciri dinamis obyek tersebut. Ketiga, definisi operasional dirumuskan 

dalam bentuk deskripsi obyek atau fenomena tentang seperti apa atau terdiri 

dari apa ciri-ciri statis obyek atau fenomena tersebut.  

 

SKALA PENGUKURAN VARIABEL 

 Setelah variabel penelitian yang akan diteliti ditetapkan dan 

didefinisikan secara cermat dan operasional, langkah selanjutnya adalah 

merencanakan mengumpukan data. Dalam melaksanakan pengumpulan data 

terhadap variabel-variabel penelitian, perlu dipersiapkan dengan cermat 

tentang seperangkat instrumen atau berbagai teknik pengumpulan data. 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel 

penelitian. Instrumen yang digunakan tergantung dari jenis skala pengukuran 

variabel. Sebagai alat pengumpulan data, instrumen dapat  berbentuk tes dan 

pengukuran dan non-tes.   

 

Skala Pengukuran   
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 Dari variabel penelitian akan diperoleh data sebagai hasil pengukuran. 

Teori pengukuran terdiri dari suatu perangkat teori-teori yang terpisah dan 

berbeda, masing-masing berhubungan dan mempunyai tingkat pengukuran 

yang berlainan. Pengerjaan-pengerjaan yang diperkenankan dalam suatu 

perangkat skor tertentu tergantung kepada derajad pengukuran yang dicapai 

dan diwujudkan dalam skala pengukuran.  (Ardhana, 1982). 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat  

ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data 

kuantitatif. Contohnya timbangan emas sebagai instrument untuk mengukur 

berat emas. Jenis-jenis skala pengukuran ada empat : skala nominal, skala 

ordinal, skala interval, dan skala ratio (Sugiyono, 2012). 

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dibedakan menjadi 

empat skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval dan rasio. 

Perbedaan skala pengukuran tersebut berfungsi dalam menentukan teknik 

analisis yang digunakan dalam proses analisis data. Ketepatan dalam 

menentukan teknik analisis digunakan, akan mempengaruhi hasil penelitian. 

Analisis data dapat dilakukan analisis kuantitatif atau kualitatif. Terutama 

pada analisis kuantitatif, teknik analisis statistik yang akan digunakan 

tergantung pada tujuan dan jenis skala pengukuran data yang akan dianalisis. 

Jenis skala pengukuran data tersebut akan menentukan analisis statistik 

parametrik atau non-parametrik. 

 

Skala Nominal 

Skala nominal adalah sekala yang paling sederhana, disusun menurut 

jenis (kategorinya) atau fungsi bilangan hanya sebagai symbol untuk 

membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik yang lainnya 

(Sugiyono, 2012). Selain itu, skala nominal adalah skala yang digunakan untuk 

mengklasifikasi obyek amatan atau gejala berdasarkan sifat, ciri, maupun 

karakteristik tertentu. Setiap obyek amatan diidentifikasi dan diberi simbol 
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yang berfungsi untuk membedakan obyek amatan yang satu dengan lainnya. 

Simbol tersebut berupa bilangan atau angka. Bilangan atau angka yang 

digunakan untuk mengidentifikasi obyek yang terdiri dari beberapa katagori 

atau klasifikasi, maka bilangan atau angka sebagai simbol tersebut 

membentuk skala nominal. Jenis kelamin sebagai obyek amatan yang 

diklasifikasi menjadi dua katagori yaitu laki-laki dan perempuan, laki-laki 

diberi simbol 1 dan perempuan diberi simbol 2. Contoh lain adalah klasifikasi 

cabang olahraga yang diminati mahasiswa sebagai obyek amatan adalah 

sepakbola diberi simbol 1, bola basket diberi simbol 2, bola voli diberi simbol 

3, bulutangkis diberi simbol 4, tenis meja diberi simbol 5, dan seterusnya. 

Setiap mahasiswa akan memilih dan termasuk dalam salah satu katagori 

cabang olahraga yang diminati. Selain itu, angka-angka pada kaos pemain 

sepakbola adalah contoh penggunaan bilangan dalam skala nominal. Contoh 

yang lebih unik adalah nomor polisi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan 

bermotor akan diberi nomor angka secara arbitrer, maka mobil tersebut 

termasuk dalam suatu kelompok atau salah satu katagori. Lebih lanjut, jika 

nomor polisi tersebut terdiri dari huruf dan angka tertentu maka nomor polisi 

tersebut menunjukkan daerah tempat tinggal pemilik kendaraan bermotor 

tersebut. Sehingga pemberian huruf pada nomor polisi yang sama, akan 

diberikan sebagai tanda atau simbul kepada semua pemilik kendaraan yang 

bertempat tinggal di daerah yang sama. Dan nomor huruf yang berbeda akan 

diberikan kepada pemilik kendaraan yang tinggal di daerah lain. Bilangan 

atau angka pada skala nominal hanya sebagai simbol atau lambang pada 

setiap obyek amatan, dan jika terdiri dari beberapa titik skala maka disebut 

katagori. Bilangan atau angka sebagai simbol tersebut tidak dapat 

dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, maupun dibagi (Ardana: 1982). Skala 

nominal dianggap pengukuran yang paling lemah tingkatannya, karena 

dalam mengklasifikasi obyek amatan atau hasil pengumpulan data digunakan 

bilangan atau angka sebagai simbul atau lambang. Bilangan atau angka 

tersebut tidak dapat dilakukan penjumlahan, pengurangan, pengkalian, atau 
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juga pembagian. Selain itu, bilangan atau angka sebagai simbul pada setiap 

katagori tidak dapat diberi makna sebagai perbandingan yang lebih daripada 

katagori yang lain (Budiwanto: 2014).  

 

Skala Ordinal 

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang datanya diurutkan secara 

runtut dari jenjang yang lebih tinggi sampai skala yang terendah atau 

sebaliknya. Skala ordinal disebut juga skala berjenjang adalah skala yang 

digunakan untuk mengklasifikasi obyek amatan yang terdiri katagori-katagori 

berdasarkan jenjang atau tingkatan tanpa memperhatikan jarak antar 

klasifikasi yang satu dengan lainnya. Setiap katagori diberi simbol menurut 

jenjang atau ranking. Dan antara obyek amatan yang satu dengan lainnya 

mempunyai hubungan dan ciri yang berkaitan. Hubungan antara katagori 

yang satu dengan lainnya dinyatakan dengan lebih tinggi, lebih jauh, lebih 

cepat, dan sebagainya. Contoh: klasifikasi jenjang kepangkatan pada tentara, 

prajurit diberi simbol 1, kopral diberi simbol 2, sersan diberi simbol 3, letnan 

diberi simbol 4, kapten diberi simbol 5 dan seterusnya. Jenjang pangkat 

tentara tersebut menunjukkan hubungan yang berjenjang antar katagori, 

kapten (bersimbol 5) lebih tinggi dari letnan (bersimbul 4), letnan (bersimbul 

4) lebih tinggi dari sersan, dan seterusnya. Contoh lain, klasifikasi jenjang hasil 

kejuaraan lomba lari 100 meter diurut berdasarkan waktu tempuh yang 

dicapai pelari. Waktu tempuh pelari A = 10‟5” detik, pelari B = 10‟6” detik dan 

pelari C = 10‟9” detik. Berdasarkan waktu tempuh lari tersebut dapat 

ditentukan urutan juara, yaitu juara 1 yang diberi simbol 1, juara 2 diberi 

simbol 2, dan juara 3 diberi simbol 3. Jika diperhatikan satuan ukuran waktu 

tempuh lari yang berupa satuan waktu detik, maka selisih waktu tempuh 

antar juara lari 1 dan 2 dan 3 tidak sama. Bila diperhatikan dari katagori-

katagori yang kemudian diberi simbol tersebut terlihat jelas berbeda menurut 

jenjang juara dan berurutan. Urutan angka sebagai simbol tersebut 

menunjukkan jenjang atau tingkatan, meskipun tidak memperhatikan 
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kuantitas jarak prestasi waktu tempuh lari 100 meter pada antar jenjang juara. 

Juara 1 mempunyai waktu tempuh 10‟5” detik, berarti lebih cepat daripada 

juara 2 yang mempunyai waktu tempuh 10‟6”, dan juara 2 lebih lebih cepat 

daripada juara 3 yang mempunyai waktu tempuh 10‟9” (Budiwanto: 2014).  

 

Skala Interval  

Skala interval adalah skala yang digunakan untuk menunjukkan 

adanya pengelompokan data yang mempunyai besaran dan jarak (interval) 

yang sama. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data 

dengan data yang lain dengan bobot nilai yang sama Ciri lain adalah data 

skala interval mempunyai besaran yang berkelanjutan (kontinum), terukur 

dan menggunakan angka 0 (nol) menurut konvensi (arbitrary) yang bersifat 

relatif. Skala interval ditandai dengan unit pengukuran yang sama dan ajeg 

(konstan) berupa bilangan nyata untuk setiap obyek amatan dalam himpunan 

yang berurutan. Skala interval, perbandingan jarak antara dua interval unit 

pengukuran dan titik 0 adalah sembarang. Contoh: hasil belajar mahasiswa 

dinyatakan dengan indeks prestasi 0 sampai dengan 4. Angka 0 (nol) adalah 

angka yang bersifat relatif, sebab angka nol tidak berarti prestasi belajar tidak 

ada (kosong) sama sekali. Untuk membandingan angka-angka dalam skala 

interval ini tidak bermakna mutlak, sebab mahasiswa yang mempunyai 

indeks prestasi 4 bukan berarti dan tidak selalu memiliki kepandaian dua kali 

lipat dari mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi 2, atau sebaliknya. 

Contoh lain, dua satuan pengukuran temperatur yang digunakan untuk 

mengukur temperatur yaitu Celcius dan Fahrenheit yang mempunyai unit 

pengukuran dan titik nol pada berbeda dan bersifat independen. Tetapi dua 

skala tersebut memberikan informasi yang sama dan linier tentang 

temperatur, yaitu temperatur dalam skala yang satu dapat ditransformasi ke 

skala yang lain. Titik beku tempertur 00 dan titik didih 1000 pada skala Celcius 

sama dengan titik beku tempertur 320 dan titik didih 2120 pada skala 

Fahrenheit (Budiwanto: 2014).   
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Skala Rasio  

Skala rasio pada dasarnya sama dengan skala interval. Perbedaannya, 

angka 0 (nol) pada skala rasio mempunyai sifat mutlak (absolut). Angka 0 

(nol) adalah murni, yang  berarti tidak ada sama sekali atau kosong. Angka-

angka  pada skala rasio ini mempunyai jarak satuan yang sama dan konstan. 

Rasio berarti perbandingan, yang memungkinkan angka-angka pada alat ukur 

yang berskala rasio dapat dibandingkan secara teliti. Alat ukur panjang 

(meteran), stop watch dan timbangan berat sebagai contohnya. Benda yang 

beratnya 10 kilogram, pasti dapat dikatakan dua kali lipat berat benda lain 

yang beratnya 5 kilogram. Karena sifat skala rasio hampir sama dengan skala 

interval, maka teknik analisis statistika yang digunakan pada data berskala 

interval berlaku juga untuk data yang berskala rasio (Budiwanto: 2014).      

RINGKASAN 

Konsep adalah abstraksi suatu pengamatan terhadap fenomena, yang 

kepadanya diberikan istilah yang diperlukan untuk komunikasi. Variabel 

adalah konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, katagori, atau 

kondisi. Variabel penelitian dipilah menjadi tiga, yaitu variabel sebab, variabel 

antara dan variabel akibat. Variabel sebab terdiri dari variabel bebas, 

moderator, dan variabel kontrol. Variabel bebas (independent variabel) sering 

disebut sebagai variabel prediktor, perlakuan (treatment), stimulus, variabel 

sebab, atau variabel input. Variabel akibat disebut juga variabel terikat, 

variabel tergantung, kriterion, atau output. Suatu variabel penelitian harus 

diidentifikasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Definisi 

operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat dan 

karakteristik variabel. Pengukuran adalah proses mengumpulkan data 

menurut aturan tertentu terhadap variabel penelitian. Data yang diperoleh 

dari hasil tes dan pengukuran diklasifikasi menjadi empat skala, yaitu skala 

nominal, ordinal, interval dan rasio 
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LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian konsep dan variabel dalam penelitian. 

2. Jelaskan macam variabel-variabel dalam penelitian. 

3. Jelaskan kedudukan variabel dalam kegiatan penelitian. 

4. Jelaskan cara membuat definisi operasional variabel. 

5. Jelaskan macam-macam skala pengukuran data variabel penelitian. 
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BAB V 

RANCANGAN PENELITIAN 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mempelajari materi bab ini diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan fungsi rancangan penelitian  

2. Mengidentifikasi ciri-ciri setiap rancangan penelitian sesuai dengan 

variabel-variabel yang diteliti  

3. Menentukan rancangan penelitian yang paling sesuai dengan masalah dan 

tujuan penelitian yang dilakukan 

4. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan menerapkan rangcangan 

penelitian yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 

 

DESKRIPSI 

Berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian selanjutnya 

ditetapkan rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan rencana 

atau strategi dalam mengumpulan, menyajikan dan menganalisis data atau 

informasi yang valid secara efisien dan efektif tentang masalah yang diteliti. 

rancangan penelitian. Rancangan penelitian berfungsi sebagai kerangka 

operasional penelitian yang memuat tahapan-tahapan penelitian, ruang 

lingkup penelitian, menegaskan intensitas maupun ekstensitas penelitian, 

memperkirakan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, dan mengetahui 

kelemahan dan keterbatasan hasil penelitian. Menggunakan rancangan yang 

tepat diharapkan diperoleh hasil penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan 

penelitian. 

 Dalam bab ini akan dibahas beberapa macam-macam rancangan 

penelitian yang sering digunakan dalam bidang keolahragaan. Rancangan 

tersebut antara lain rancangan historis, deskriptif, korelasional, kausal 

komparatif, observasional perubahan waktu, eksperimental, penelitian 

tindakan, penelitian dan pengembangan. 



76       Metodologi Penelitian 

76 

 

FUNGSI RANCANGAN PENELITIAN 

Setelah masalah, tujuan dan hipotesis penelitian dirumuskan, tahap 

berikutnya dalam proses penelitian adalah menetapkan dan menyusun 

rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan rencana atau strategi 

yang dilakukan dalam mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data 

atau informasi yang valid secara efisien dan efektif. Rancangan penelitian 

adalah semua proses pentahapan yang dilakukan dalam merencanakan, 

melaksanakan tahapan-tahapan penelitian, dan mengambil kesimpulan. 

Sebagai ilustrasi, dalam penelitian eksperimental, rancangan penelitian 

yang dipilih adalah yang paling memungkinkan peneliti untuk 

mengendalikan variabel-variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap 

variabel tergantung. Pemilihan rancangan penelitian dalam penelitian 

eksperimental selalu mengacu pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian 

yang akan diuji. Sedangkan pada penelitian non-eksperimental, bahasan 

dalam rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang 

dilakukan, ditinjau dari tujuan dan sifatnya, serta sifat hubungan antara 

variabel-variabel penelitian.  

Dalam proses penelitian, rancangan penelitian berfungsi sebagai 

berikut. (1) Sebagai kerangka operasional penelitian yang memuat tahapan-

tahapan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. (2) Menegaskan kedalaman 

(intensitas) maupun keluasan (ekstensitas) penelitian. (3) Memperkirakan 

kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, sehingga alternatif pemecahan dan 

cara mengatasinya dapat direncanakan. (4) Mengetahui kelemahan dan 

keterbatasan hasil penelitian (Zainuddin: 1988). 

 

MACAM-MACAM RANCANGAN PENELITIAN 

 Istilah-istilah yang seringkali digunakan berkaitan dengan penelitian 

adalah rancangan, pendekatan, metode, dan teknik. Dalam menyikapi 

masalah pemakaian istilah-istilah tersebut, seyogyanya dikaji dalam konteks 
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dengan istilah-istilah tersebut digunakan dan konsistensi penggunaannya 

sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 

 Banyak macam rancangan penelitian, namun penetapan rancangan 

penelitian tentu mengacu pada permasalahan penelitian, tujuan dan hipotesis 

penelitian yang telah ditetapkan. Berikut ini dibahas macam-macam 

rancangan penelitian, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

peneliti dalam memilih rancangan penelitian yang paling cocok dengan 

permasalahan penelitian. 

 

Rancangan Penelitian Historis 

Penelitian historis adalah penelitian yang mengaplikasikan metode 

pemecahan masalah secara ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. 

Penelitian historis merupakan upaya merekonstruksi kembali secara sistematis 

dan obyektif tentang peristiwa masa lalu, gejala-gejala yang berdimensi 

sejarah, dan benda-benda sejarah. Rekonstruksi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan selanjutnya membuat 

sintesis data-data sebagai upaya menemukan generalisasi yang berguna dalam 

upaya memahami fakta sejarah.     

Tujuan penelitian historis antara lain (1) menjelaskan gejala  atau 

fenomena yang terjadi di masa lalu. (2) Merekonstruksi gejala masa lalu 

sebagai faktor yang menjadi penyebab kondisi saat ini dan masa yang akan 

datang. (3) Memahami gejala masa lalu sebagai dasar pertimbangan dalam 

merencanakan perbaikan kondisi pada saat ini. (4) Memahami situasi sekarang 

dan meramalkan perkembangan masa yang akan datang.    

Menurut Best dan Khan (1989), prosedur penelitian historis adalah (1) 

mengidentifikasi dan membatasi masalah, (2) merumuskan “historis” yang 

akan diteliti, (3) mengumpulkan data, (4) mengorganisasi data, (5) verifikasi 

dan validasi data, 6) analisis data, (7) pengujian historis, (8) penulisan laporan  

   Dalam mengumpulkan data penelitian historis, sumber data 

merupakan aspek yang sangat penting. Sumber data penelitian historis 
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dibedakan sebagai berikut. (1) Peninggalan berbentuk tulisan, antara lain 

lontar bertulis, relief candi, catatan kasus, buku harian, arsip-arsip, biografi, 

dokumen dan lainnya. (2) Peninggalan yang tidak tertulis, yaitu bahasa, adat 

istiadat, dongeng, kepercayaan. (3) Peninggalan yang berupa material, yaitu 

fosil, candi, alat-alat atau perkakas, bangunan-bangunan kuno, piramida, kuil, 

dan benda-benda budaya masa lalu lainnya. 

Data historis adalah informasi yang kejadiannya tidak mungkin 

diulangi. Oleh karenanya, pendekatan historis dikenal kritik historis, yang 

dipilah menjadi kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal bertujuan 

untuk menguji keabsahan keaslian data, dan data berasal dari sumber data 

yang asli atau bukan. Kritik eksternal bertujuan untuk meneliti apakah isi atau 

materi data yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya.     

Thomas dan Nelson (1990) memilah rancangan penelitian historis 

bidang keolahragaan menjadi rancangan historis diskriptif dan rancangan 

historis analitis. Rancangan historis deskriptif bertujuan untuk menyusun 

diskripsi atau peta tentang kejadian-kejadian masa lalu, berkaitan dengan 

lokasi kejadian dan benda-benda yang ditemukan. Pada lokasi kejadian 

tertentu dalam kurun waktu dan tempat dikumpulkan data tentang sosok 

seseorang, peristiwa yang terjadi, atau organisasi masa lalu. Rancangan 

historik analitik memfokuskan pada pertanyaan tentang bagaimana dan 

mengapa sesuatu peristiwa terjadi. Penelitian historis analitis diarahkan 

tentang hubungan antar peristiwa, faktor-faktor dan variabel-variabel yang 

mempengaruhinya.  

Dalam bidang ilmu keolahragaan banyak peristiwa masa lalu, gejala-

gejala, benda-benda yang berdimensi sejarah yang menjadi obyek kajian 

ilmiah melalui penelitian. Dengan menyusun sejumlah permasalahan 

penelitian yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan, akan menuntun 

diperolehnya jawaban. Kapan diselenggarakan suatu pertandingan? Dimana 

diselenggarakan suatu pertandingan? Apa jenis cabang olahraga yang 

diselenggarakan?  Siapa saja peserta pertandingan?  
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Contoh: Pekan Olahraga Nasional (PON) yang I, diselenggarakan di 

kota Solo. Upacara pembukaan  dilaksanakan pada tanggal 9 September 1949 

bertempat di stadion Manahan Solo. Peristiwa pembukaan PON I tersebut 

merupakan tonggak sejarah kebangkitan keolahragaan pertama di Indonesia. 

Setiap empat tahun sekali diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional. 

Berdasarkan peristiwa sejarah keolahragaan tersebut, kira-kira limapuluh 

tahun setelah peristiwa itu, tanggal 9 September dicanangkan sebagai Hari 

Olahraga Nasional. Peristiwa-peristiwa keolahragaan nasional masa lalu yang 

berdimensi sejarah, dapat dijadikan sebagai obyek penelitian sejarah. Banyak 

jenis permainan tradisional nasional di Indonesia, seperti pencak silat, lompat 

batu, sodoran, ujung, dan lainnya. Permainan tradisional perlu dikaji secara 

ilmiah menggunakan rancangan historis (Budiwanto: 2014).   

.   

Rancangan Penelitian Deskriptif 

Rancangan penelitian deskriptif adalah rancangan penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan secara sistematis, faktual 

dan akurat secara obyektif tentang suatu obyek amatan yang terjadi pada 

masa kini. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab dan 

memecahkan masalah yang dihadapi saat dilakukannya penelitian. Sehingga, 

masalah yang layak diteliti menggunakan rancangan deskriptif adalah 

masalah yang banyak atau sedang dihadapi pada saat ini. Menurut Penelitian 

deskriptif secara umum dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifat dan 

analisis datanya, yaitu penelitian deskriptif eksploratif dan penelitian 

deskriptif developmental (Arikunto, 1989).  

Penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif (exploratory study) 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi 

dalam suatu komunitas atau masyarakat. Sehingga penelitian deskriptif 

eksploratif sering disebut juga penelitian penjelajahan. Suharsimi (1989) 

menjelaskan bahwa sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, pada 

umumnya penelitian deskriptif menggunakan metode survey. Metode survey 
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adalah bagian dari studi deskriptif yang bertujuan mencari kedudukan 

(status) tentang suatu fenomena (gejala atau kejadian) dan menentukan 

kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah 

ditentukan. Metode survey dikelompokkan menjadi dua, yaitu penelitian 

survey deskriptif  dan survey analitik. Survey diskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan suatu komunitas di masyarakat. Penelitian 

survey deskriptif sering dilakukan dengan melakukan studi kasus.  Studi 

kasus dilakukan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu 

kasus yang terdiri dari unit tunggal terdiri dari satu orang atau sekelompok 

orang yang terkena masalah. Survey analitik bertujuan untuk menjelaskan 

suatu keadaan atau situasi. Pada umumnya survey analitik berusaha 

menjawab pertanyaan mengapa. Survey analitik sering disebut penelitian 

penjelasan (explanatory study). Survey analitik dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu penelitian potong silang (cross sectional), studi retrospektif (retrospectifive 

study), dan studi prospektif (forward study/cohort) (Soekidjo: 2012).   

Penelitian deskriptif yang bersifat developmental digunakan untuk 

mengembangkan suatu model atau prototipe. Penelitian ini dilakukan dengan 

mencobakan suatu model atau prototipe dan diamati pelaksanaannya dalam 

kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan dibandingkan dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh selanjutnya dilakukan penyempurnaan 

dan modifikasi model akhir. Setelah model atau prototipe dianggap mantap, 

maka dapat dilakukan desiminasi atau perluasan.        

Dalam penelitian deskriptif biasanya hanya melibatkan variabel 

tunggal, dan juga tidak mengungkapkan hubungan antar variabel. Sehingga 

penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Oleh karena 

itu hipotesis penelitian tidak diperlukan dalam penelitian deskriptif. Contoh: 

“Penelitian tentang pelaksanaan pelatihan bulutangkis di Pusat Latihan 

Bulutangkis Malang”. Penelitian hanya mendeskripsikan variabel pelaksanaan 

pelatihan bulutangkis di Pusat Latihan Bulutangkis Malang. Aspek-aspek 

yang diteliti dalam pelaksanaan pelatihan bulutangkis meliputi kegiatan atlet, 
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kegiatan pelatih, manajemen latihan, alat-alat dan fasilitas latihan, dan 

sebagainya. Deskripsi setiap aspek-aspek yang diteliti dilakukan secara 

terpisah, tetapi juga keterkaitan antara aspek yang satu dengan lainnya.  

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskritif, prosentase, atau 

pemaparan menggunakan rangkaian kalimat. Hasil penelitian diskriptif 

digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau penelitian lanjutan. 

Rancangan Penelitian Korelasional 

 Penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui kecenderungan 

ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Dan jika ada hubungan, 

seberapa besar kekuatan hubungan (regresi) antar variabel tersebut. 

Hubungan antara variabel tersebut bersifat korelatif, yaitu hubungan yang 

menunjukkan kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi 

variabel yang lain. Hubungan korelatif tersebut tidak dapat dipastikan atau 

sama sekali tidak mempermasalahkan bahwa hubungan variabel-variabel 

merupakan hubungan sebab-akibat.    

Dalam penelitian korelasional melibatkan paling tidak dua variabel. 

Berdasarkan jumlah varibel yang dikorelasikan, maka dibedakan korelasi  

bivariat dan multivariat. Korelasi bivariat digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara dua variabel. Korelasi multivariat digunakan 

untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara tiga variabel atau lebih 

yang disebut juga korelasi ganda.  

Variabel-variabel yang dikorelasikan dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu variabel tergantung (dependent variable) dengan variabel-variabel bebas 

(independent variable). Variabel tergantung sering disebut juga variabel terikat 

atau variabel kriterion, sedangkan variabel bebas sering disebut juga variabel 

prediktor. Dalam kegiatan penelitian, selain variabel tergantung dan variabel 

bebas tersebut, ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi hubungan 

variabel tergantung dan variabel bebas, antara lain variabel antara, variabel 

moderator, dan variabel kontrol. Pengertian dan jenis-jenis variabel penelitian 

telah dibahas pada bab tentang variabel penelitian.  
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Untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel yang satu 

dengan lainnya dilakukan analisis menggunakan teknik analisis korelasional. 

Ada beberapa jenis teknik statistik analisis korelasi. Penerapan setiap teknik 

analisis korelasi tersebut tergantung dari jenis skala pengukuran data dan 

tujuan penelitian. Telah diketahui bahwa ada empat jenis skala pengukuran, 

yaitu data nominal, ordinal, interval dan rasio. Sehingga, teknik analisis data 

yang digunakan harus sesuai dengan jenis skala pengukuran dan jumlah 

variabel yang dikorelasikan. Untuk data yang berskala nominal, teknik 

analisis korelasi yang digunakan antara lain koefisien phi, koefisien biserial, 

koefisien point biserial, koefisien kontingensi. Untuk data yang berskala 

ordinal, teknik analisis korelasi yang digunakan tentu hanya korelasi tata 

jenjang (rank order corelation) sering disebut juga koefisien rho (ρ). Analisis 

korelasi data yang berskala interval dan rasio akan digunakan teknik analisis 

korelasi product moment dari Pearson dan analisis regresi. Untuk menganalisis 

korelasi antara satu variabel tergantung dengan dua atau lebih variabel bebas 

digunakan teknik analisis korelasi partial, korelasi ganda Doullitle, teknik 

analisis korelasi ganda Wherry Doullitle, dan analisis regresi ganda. 

Arah hubungan antar variabel ada dua kemungkinan yaitu hubungan 

positif atau negatif. Arah hubungan positif terjadi jika naiknya skor variabel X 

selalu diikuti  naiknya skor  variabel Y atau jika turunnya skor variabel X 

selalu diikuti  turunnya skor  variabel Y. Arah hubungan negatif antar variabel 

terjadi jika naiknya skor variabel X akan diikuti turunnya skor variabel Y, atau 

turunnya skor variabel X selalu diikuti turunnya skor  variabel Y (Budiwanto: 

2014). 

 Besar kecilnya hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka 

indeks yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi setiap teknik analisis 

menggunakan simbol. Simbol yang digunakan untuk menyatakan koefisien 

korelasi sesuai dengan jenis data atau skala pengukuran data, dan teknik 

analisis korelasi yang digunakan. Koefisien phi diberi simbol r phi atau simbol 

ø, koefisien biserial diberi simbol rb, koefisien biserial diberi simbol rpb. 
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Koefisien korelasi tata jenjang diberi simbol rho (ρ). Koefisien korelasi product 

moment dari Pearson digunakan simbol r, dan R untuk menyatakan koefisien 

korelasi ganda. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara 1 sampai +1. 

Koefisien korelasi –1 berarti korelasi negatif sempurna, sedangkan +1 berarti 

korelasi positif sempurna. Koefisien korelasi yang negatif menunjukkan arah 

yang berbanding terbalik atau korelasi negatif. Sedangkan koefisien korelasi 

yang positif menunjukkan arah yang berbanding lurus atau  korelasi positif.  

Setiap koefisien korelasi yang diperoleh  sebagai hasil analisis korelasi 

selalu diikuti dengan uji signifikansi. Masing-masing jenis analisis korelasi 

mempunyai tata carauji signifikansi, tetapi secara umum mempunyai tujuan 

yang sama. Tujuan uji signifikansi adalah untuk mengetahui kebermaknaan 

koefisien korelasi yang dihasilkan dari analisis korelasi. Dalam uji signifikansi, 

koefisien korelasi selalu dikonsultasikan atau dibandingkan dengan suatu 

nilai koefisien korelasi tabel. Dalam membandingkan nilai koefisien korelasi 

hitung dengan nilai koefisien tabel harus memperhatikan tingkat kesalahan 

tingkat kemelesetan yang ditetapkan sebelum proses analisis, dan 

menggunakan derajat kebebasan (db) tertentu. Tingkat kesalahan yang sering 

digunakan adalah 1% dan 5%. Jika menggunakan tingkat kesalahan 5%, dan 

tingkat kepercayaannya 95%. Berarti, 5 dari 100 kasus terjadi kesalahan atau 

kemelesetan, dan 95 dipercaya benar.  

Berikut ini contoh penelitian untuk mengetahui kecenderungan 

hubungan antara variabel tinggi badan dan variabel tinggi lompatan. Dalam 

penelitian ini, variabel tinggi badan sebagai variabel bebas dan variabel tinggi 

lompatan sebagai variabel tergantung. Penelitian ini adalah penelitian 

korelatif, yaitu untuk mengetahui hubungan kecenderungan hubungan 

variabel tinggi lompatan dengan variabel tinggi badan. Jenis skala 

pengukuran dua variabel tersebut adalah interval, maka teknik analisis 

korelasi yang paling tepat adalah teknik analisis korelasi product moment dari 

Pearson. Selain itu, dapat juga digunakan teknik analisis regresi linier untuk 

dua variabel. Hasil analisis diperoleh r hitung = 0,735. Selanjutnya dilakukan 
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uji signifikansi dengan membandingkan r hitung dengan r tabel sesuai dengan 

derajad kebebasan N-1 dan taraf signifikansi yang telah ditetapkan 5%. Nilai 

koefisien korelasi hitung tersebut dibandingkan dengan r tabel  5% = 0,632.  

Maka r hitung = 0,735 lebih besar dari r tabel  5% = 0,632. Karena r hitung 

lebih besar dari r tabel maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan ditolak. Dengan 

demikian kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara variabel  

tinggi badan dengan variabel tinggi lompatan (Budiwanto: 2014). 

Rancangan Penelitian Kausal Komparatif 

Rancangan penelitian kausal komparatif digunakan untuk 

mengungkap hubungan antara variabel sebab dengan variabel akibat. Variabel 

sebab adalah variabel yang diduga menjadi sebab perubahan pada variabel 

akibat. Variabel sebab adalah variabel yang dicari pengaruhnya terhadap 

variabel akibat. Perubahan yang terjadi pada variabel akibat karena adanya 

variabel sebab. Tetapi, dalam rancangan penelitian kausal komparatif, 

keberadaan variabel sebab bukan karena ulah peneliti yang disengaja, peneliti 

tidak melakukan manipulasi terhadap variabel sebab. Variabel sebab tersebut 

semata-mata merupakan kejadian alamiah, tanpa campur tangan peneliti. 

Peneliti tidak dengan sengaja menampilkan fenomena tersebut, tetapi 

menunggu munculnya fenomena. Penelitian yang bertujuan mengungkap 

kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat seperti itu disebut penelitian 

kausal komparatif. Variabel-variabel yang diuji hubungan kausalnya telah 

terjadi dalam kondisi yang wajar (Ibnu, Mukhadis, dan Dasna, 2003).  

Permasalahan pokok penelitian kausal komparatif adalah fenomena 

atau kejadian yang diteliti telah ada atau telah terjadi sebelum penelitian 

dilakukan. Maka, rancangan penelitian kausal kompartif ini sering disebut 

juga penelitian ex-post facto, yaitu fakta-fakta yang peritiwanya telah terjadi 

diwaktu yang lalu. Karena permasalahan penelitiannya adalah fenomena yang 

telah terjadi di waktu yang lalu, sehingga peneliti tidak dapat secara sengaja 
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melakukan pengotrolan atau mengendalikan terhadap variabel-variabel 

penelitian yang diteliti. 

Jika dibandingkan antara penelitian kausal komparatif dengan 

penelitian eksperimen ada perbedaan prinsip. Pada penelitian kausal 

komparatif, permasalahan pokok penelitian adalah fenomena yang telah 

terjadi. Dan peneliti tidak memungkinkan melakukan manipulasi maupun 

mengendalikan variabel penelitian. Sedangkan pada penelitian eksperimen, 

permasalahan pokok penelitian adalah fenomena yang akan terjadi. Dan 

peneliti dengan sengaja melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan 

serta melakukan pengontrolan terhadap variabel-variabel untuk mengungkap 

hubungan sebab-akibat yang terjadi. Oleh karena itu, rancangan penelitian 

kausal komparatif digunakan jika dalam kondisi tertentu tidak mungkin 

menggunakan rancangan penelitian eskperimen (Zainuddin: 1988).   

Untuk meneliti hubungan antara variabel sebab dan variabel akibat 

dengan rancangan penelitian kausal komparatif, maka variabel akibat diamati 

lebih dahulu kemudian diamati variabel-variabel yang diduga menjadi 

penyebabnya. Ada dua pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu 

prospective study dan retrospective study (Zainuddin: 1988). 

Prospective study disebut juga cohort atau pendekatan forward study. Pada 

pendekatan ini, variabel akibat diamati ledih dahulu, kemudian ditelusuri ke 

arah depan variabel-variabel yang menyebabkan. Contoh penelitian prospective 

study tentang hubungan antara perceraian orang tua (keluarga broken home) 

terhadap kenakalan remaja. Permasalahan penelitian ini adalah apakah 

kenakalan anak-anak remaja berasal dari keluarga broken home. Penelitian 

terhadap dua kelompok, yaitu keluarga broken home, dan keluarga bahagia. 

Dalam kurun waktu tertentu, anak-anak mereka diobservasi perkembangan 

perilakunya. Selanjutnya mengidentifikasi timbul atau tidaknya pada kedua  

keluarga. Analisis dilakukan dengan membandingkan proporsi perilaku 

subyek dari keluarga bahagia dan keluarga broken home.   
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Retrospective study disebut juga pendekatan backward study. Pada 

pendekatan ini, variabel akibat dilakukan pengamatan lebih dahulu, 

kemudian ditelusuri ke arah belakang variabel-variabel yang menyebabkan. 

Contoh penelitian retrospective study adalah tampilnya seorang juara lari jarak 

jauh 10 kilometer dalam suatu kejuaraan atletik. Penulusuran ke arah 

belakang yang dilakukan adalah mencari informasi variabel-variabel sebab 

yang mendukung menjadi juara lari. Hasil penelusuran antara lain bahwa 

sang juara tadi bertempat tinggal di daerah pegunungan. Waktu masih kecil, 

jika berangkat dan pulang sekolah selalu berlari naik gunung dan turun 

lembah menempuh jarak yang jauh. Apa yang dilakukan tersebut juga 

dilakukan ketika dia menjadi dewasa dan bekerja. Jika berangkat dan pulang 

kerja selalu berlari. Secara kebetulan, ketika pulang bekerja dia membaca 

spanduk tentang akan diadakannya lomba lari jarak jauh 10 kilometer. 

Kemudian dia mendaftar sebagai peserta dan mengikuti kejuaraan tersebut. 

Yang terjadi adalah dia tampil menjadi juara dalam kejuaraan lari 10 

kilometer. Juara lari 10 kilometer adalah merupakan variabel akibat atau 

variabel tergantung. Variabel-variabel sebab yang ditelusuri ke belakang 

bukan dimanipulasi atau campur tangan peneliti. 

 

Rancangan Penelitian Observasional Perubahan Waktu 

 Rancangan penelitian observasional perubahan waktu menggunakan 

prinsip penelitian kausal komparatif. Permasalahan pokok penelitian adalah 

fenomena yang telah terjadi. Dan peneliti tidak memanipulasi maupun 

mengendalikan fenomena tersebut, dan peneliti tidak dengan sengaja 

menampilkan fenomena tersebut. Fenomena tersebut merupakan variabel 

yang semata-mata merupakan kejadian alami, tanpa manipulai atau campur 

tangan peneliti. Fenomena tersebut terjadi dalam bentuk perubahan waktu 

yang terdiri dari beberapa masa atau kejadian. Masa atau kejadian dibedakan 

menjadi masa awal, masa perubahan atau perkembangan, dan masa akhir. 

Sehingga populasi yang diteliti mempunyai ciri atau keadaan awal populasi, 
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kemudian keadaan berubah atau berkembang, dan diakhiri oleh keadaan 

akhir populasi. Perubahan atau perkembangan tersebut akibat “perlakuan” 

alam, tidak ada keterlibatan yang dilakukan peneliti.  

  Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam bentuk perubahan waktu 

dibedakan menjadi tiga jenis penelitian, yaitu penelitian cross sectional, 

longitudinal, dan time series. Jika pokok permasalahan penelitian adalah tentang 

suatu masa tertentu disebut penelitian cross sectional. Jika yang ingin diteliti 

adalah tentang pola perubahan atau perbedaan antara masa yang satu dengan 

masa tertentu disebut penelitian longitudinal. Sedangkan penelitian tentang 

kecenderungan perubahan yang terjadi, atau korelasi antar waktu dengan 

besarnya perubahan yang terjadi antar masa awal, masa perubahan dan masa 

akhir, disebut sebagai penelitian time series (Zainuddin: 1988). 

Rancangan Penelitian Eksperimental 

Penelitian eksperimental pada dasarnya adalah menguji hubungan 

antara variabel sebab dengan variabel akibat. Satu variabel atau lebih 

dimanipulasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain, tetapi 

variabel yang tidak ada hubungannya dengan masalah pokok harus dikontrol 

sampai batas minimal. Dengan kata lain, penelitian eksperimen adalah 

mengadakan perubahan pada satu atau lebih variabel dan mempelajari 

pengaruhnya, yaitu perubahan yang terjadi pada variabel lain. Variabel yang 

dimanipulasi disebut variabel bebas atau variabel sebab, variabel lain yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas disebut variabel tergantung atau veriabel 

akibat. Dimanipulasi, artinya variabel tersebut dapat diubah-ubah sesuai 

dengan masalah yang diteliti.  

Ciri utama penelitian eksperimen adalah adanya kontrol yang ketat 

terhadap variabel-variabel penelitian. Dengan kontrol yang ketat, variabel 

bebas diharapkan menjadi penyebab perubahan pada variabel tergantung 

tanpa diganggu oleh pengaruh variabel lain atau faktor lain. Dalam kaitannya 

dengan eksperimen, kontrol berarti pembatasan, restriksi, mengisolasi 

kondisi-kondisi dan situasi penelitian sehingga keyakinan tentang validitas 
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hasil penelitian dapat dimaksimalkan. Ciri yang lain adalah penentuan 

kelompok-kelompok eksperimen dilakukan secara acak (randomisasi). Selain 

itu, kemungkinan mamanipulasikan variabel bebas. 

Zainuddin (1988) menjelaskan, bahwa dalam rancangan penelitian 

eksperimental ada tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu adanya 

randomisasi, adanya kelompok kontrol, dan adanya replikasi. Berdasarkan 

keterpenuhan prinsip-prinsip tersebut akan menentukan jenis rancangan,  dan 

ruang lingkup penelitian eksperimen yang akan dilaksanakan  

Randomisasi dalam penelitian eksperimen adalah proses untuk 

mewujudkan keadaan menjadi random. Randomisasi dilakukan dengan cara 

memberikan kesempatan (probabilitas) yang sama kepada setiap unit 

eksperimen untuk mendapat perlakuan. Randomisasi ini dilakukan untuk 

memenuhi asumsi dasar dalam analisis statistik inferensial. Menjamin 

validitas estimasi kesalahan eksperimen, serta estimasi nilai rata-rata 

perlakuan, dan signifikansi dalam uji beda. Selain itu, randomisasi dilakukan 

dalam upaya meningkatkan validitas generalisasi hasil penelitian terhadap 

populasi. Teknik random biasa digunakan untuk memilah subyek yang masuk 

menjadi anggota kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.  

Perlakuan kontrol adalah prinsip dalam penelitian eksperimen. Dalam 

rancangan penelitian eksperimen, untuk mengungkap hubungan sebab-akibat 

perlu melibatkan kelompok kontrol selain kelompok eksperimen. Kelompok 

kontrol adalah kelompok subyek yang secara relatif mempunyai karakteristik 

sama dalam segala sesuatu dengan kelompok eksperimen, kecuali perlakuan 

yang diberikan kepada kelompok eksperimen. Sehingga, antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen harus identik (seimbang), mempunyai 

karakteristik yang sama. Hal yang penting adalah menetapkan kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen harus random (acak). Tujuan adanya 

kelompok kontrol adalah agar rancangan eksperimen menjadi lebih efisien. 

Dengan adanya kelompok kontrol dapat mengurangi kesalahan eksperimen. 

Semua kondisi selain variabel bebas dapat dinetralkan pengaruhnya. Dengan 
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demikian perubahan yang diamati pada variabel tergantung memang 

disebabkan oleh variabel bebas. Kontrol yang ketat terhadap variabel-variabel 

penelitian bertujuan untuk meningkatkan validitas internal dan validitas 

eksternal hasil penelitian. 

Yang dimaksud replikasi adalah banyaknya unit eksperimen yang 

mendapatkan perlakuan yang sama pada kondisi tertentu. Selain itu, replikasi 

adalah banyaknya ulangan suatu perlakuan yang sama dikenakan pada unit 

eksperimen dengan kondisi tertentu. Perlakuan yang dimaksud adalah suatu 

prosedur atau kondisi yang pengaruhnya diukur. Perlakuan yang diberikan 

dapat satu atau lebih perlakuan. Unit eksperimen adalah subyek penelitian 

yang kepadanya diberikan perlakuan. Unit eksperimen dapat berupa 

sekelompok atlet, sekelompok otot, atau seluruh darah manusia. Contoh: 

penelitian tentang pengaruh latihan senam aerobik terhadap peningkatan 

kesegaran jasmani terhadap 30 orang. Seluruh subyek diberi perlakuan berupa 

latihan senam aerobik adalah replikasi. Dalam penelitan populasi, unit 

eksperimen adalah semua anggota populasi. Dengan pertimbangan tertentu 

tidak dilakukan penelitian populasi, maka dengan persyaratan tertentu dapat 

dilakukan sampling. Maka unit eksperimen adalah sebagian dari seluruh 

anggota populasi sebagai unit sampel.  

Kriteria yang digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu 

penelitian memenuhi prinsip-prinsip penelitian eksperimen seperti yang 

tersebut di atas adalah validitas internal dan validitas eksternal. Oleh karena 

itu, dalam melaksanakan kegiatan penelitian, semua yang memungkinkan  

dapat mempengaruhi atau mengganggu vailiditas internal dan validitas 

eksternal harus dikontrol secara ketat. 

Validitas internal mempersoalkan apakah variabel bebas yang 

dimanipulasi atau dikenakan terhadap sampel memang benar-benar 

merupakan penyebab terjadinya perubahan atau perbedaan pada variabel 

tergantung atau variabel akibat. Adanya perbedaan yang terjadi bukan karena 
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faktor lain dari luar eksperimen atau kesalahan eksperimen, hanya variabel 

sebablah yang menjadi penyebab perbedaan pada variabel akibat.  

Validitas eksternal akan menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh 

hasil penelitan sampel dapat digeneralisasi terhadap populasi. Atau 

bagaimana representatifitas penelitian sampel dianggap berlaku untuk 

populasinya. Jika sampel representatif terhadap populasi, maka hasil yang 

diperoleh dari penelitian sampel dapat diberlakukan terhadap populasi. 

Untuk dapat terpenuhinya kriteria validitas eksternal suatu penelitian 

eksperimen dapat diatasi dengan randomisasi, yaitu sampel diambil secara 

acak dari populasi (Zainuddin: 1988).  

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal dan 

validitas eksternal, sehingga dapat mempengaruhi hasil eksperimen yang 

dilakukan. Faktor-faktor tersebut harus dikontrol secara ketat supaya tidak 

mengganggu validitas internal dan validitas eksternal. Menurut Soekidjo 

(2012) menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi validitas 

internal dan validitas eksternal. (1) Kesalahan dalam mengambil anggota 

sampel dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Kontrol yang ketat dalam 

pengambilan sampel, sehingga sampel harus representatif terhadap populasi. 

Kemungkinan terjadi perbedaan sifat dan karakteristik antara anggota 

kelompok yang satu dengan yang lain pada waktu menentukan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Keadaan tersebut akan  mempengaruhi 

perubahan yang terjadi pada variabel tergantung. (2) Faktor pengalaman masa 

lalu (sejarah masa lalu) yang dialami subyek penelitian terhadap perlakuan 

yang diberikan. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan eksperimen 

adalah prosedur eksperimen terhadap anggota sampel yang berbeda. (3) Hasil 

pascates (posttest) dapat dipengaruhi oleh pengalaman dari prates (pretest) 

yang pernah dilakukan terdahulu, dan juga instrumen yang digunakan. 

Sehingga perubahan yang terjadi pada variabel, selain oleh perlakuan yang 

diberikan juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman melakukan prates dan 

instrumen yang digunakan.  
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Faktor-faktor yang dapat menggangu terwujudnya validitas internal 

dan validitas eksternal dapat diatasi dengan adanya randomisasi, adanya 

kelompok kontrol dan replikasi. Sehingga, dengan kontrol yang ketat  

diharapkan hanya variabel bebaslah yang menjadi penyebab perubahan pada 

variabel tergantung tanpa diganggu oleh pengaruh variabel lain atau faktor 

lain. Dengan demikian, dapat diperoleh hasil penelitian ekspreimen sesuai 

dengan tujuan penelitian.  

Dalam penelitian eksperimen, ada persyaratan data yang akan 

dianalisis, yaitu distribusi data harus normal dan homogenitas dua distribusi 

atau lebih yang akan dianalisis. Uji distribusi normal adalah uji untuk 

mengukur apakah data yang dikumpulkan adalah berdistribusi normal. Jika 

distribusi data adalah berdistribusi normal maka dapat dilakukan analisis 

menggunakan statistik parametrik (statistik inferensial). Jika tidak normal maka 

dilakukan analisis menggunakan statistik non-parametrik. Pengujian 

homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua 

buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. 

Macam-Macam Rancangan Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimental pada dasarnya adalah menguji hubungan 

antara variabel sebab terhadap variabel akibat. Menurut Zainuddin (1988), 

dijelaskan bahwa berdasarkan terpenuhinya prinsip-prinsip penelitian 

eksperimen, yaitu randomisasi, adanya kelompok kontrol, dan replikasi, maka 

rancangan penelitian eksperimen dibedakan menjadi tiga. Rancangan tersebut 

adalah rancangan penelitian pra-eksperimental (pre-experimental designs), 

rancangan penelitian eksperimental semu (quasi experimental designs), dan 

rancangan penelitian eksperimental sungguhan (true experimental designs).  

Disebut penelitian eksperimental sungguhan jika terpenuhinya semua 

prinsip penelitian eksperimen secara sempurna, yaitu dilakukan randomisasi 

dalam pengambilan sampel, selain kelompok eksperimen harus ada kelompok 

kontrol, dan adanya replikasi yaitu unit eksperimen yang diberikan 
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perlakuan. Jika prinsip-prinsip penelitian eksperimen tersebut tidak terpenuhi 

secara sempurna, maka disebut penelitian eksperimental semu. Dalam 

mengambil sampel dilakukan secara random, tetapi tidak dilakukan 

randomisasi dalam menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Lebih lanjut, jika tidak terpenuhinya salah satu prinsip penelitian eksperimen 

tersebut, maka disebut penelitian pra-eksperimental. Dalam suatu penelitian 

dilakukan hanya ada kelompok eksperimen tetapi tidak ada kelompok 

kontrol.  

 

Rancangan Pra-eksperimental 

 Rancangan penelitian pra-eksperimen diterapkan karena tidak 

terpenuhinya salah satu prinsip penelitian eksperimen. Mungkin dalam 

penelitian tersebut tidak dilakukan randomisasi, atau tidak adanya kelompok 

kontrol. Rancangan penelitian eksperimen yang termasuk dalam rancangan 

pra-eksperimental dibedakan tiga macam yaitu rancangan pascates satu 

kelompok (the one shot case study), rancangan prates dan pascates satu 

kelompok (the one group pretest-posttest design), dan rancangan perbedaan 

kelompok statis (the static group comparation). 

1. Rancangan Pascates Satu Kelompok 

 Rancangan penelitian eksperimen pascates satu kelompok disebut juga 

the one shot case study (Thomas dan Nelson: 1990). Dalam rancangan penelitian 

pascates satu kelompok, subyek penelitian dipilih secara random (R) dari 

populasi untuk menjadi sampel penelitian. Selanjutnya, kepada kelompok 

tersebut dikenai perlakuan (P) dalam kurun waktu tertentu. Perlakuan 

tersebut adalah variabel sebab yang diharapkan menjadi penyebab perubahan 

pada variabel akibat. Kemudian dilakukan pengukuran (O) terhadap sampel 

untuk mengetahui akibat dari perlakuan.  

Rancangan penelitian pascates satu kelompok digambarkan dalam tabel 

5.1 sebagai berikut. 
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Tabel 5.1. Rancangan Pascates Satu Kelompok 

          Subyek                     Prates                   Perlakuan              Pascates  

             R                               --                              P                           O 

 
Keterangan: 
R = Random  
P = Perlakuan 
O = Observasi (Tes) 

Berikut ini disajikan contoh penelitian eksperimen menggunakan 

rancangan the one shot case study. Judul penelitian: ”Pengaruh latihan dengan 

pendekatan bermain terhadap kemampuan mengapung renang bagi perenang 

pemula”. Dalam rancangan penelitian ini, suatu kelompok anak-anak yang 

belum mampu mengapung dipilih secara random sebagai subyek penelitian. 

Selanjutnya mereka dilatih mengapung dalam olahraga renang dengan 

menggunakan pendekatan bermain (P) dalam kurun waktu tertentu. Latihan 

mengapung renang dengan pendekatan bermain adalah perlakuan sebagai 

variabel bebas atau variabel sebab. Kemampuan mengapung dalam renang 

adalah variabel akibat. Setelah dilakukan latihan dengan frekuensi tertentu 

dan dalam kurun waktu tertentu, kemudian dilakukan pengamatan untuk 

mengumpulkan data tentang kemampuan mengapung (O) setelah diberikan 

perlakuan. Pengamatan tersebut dilakukan untuk mengetahui akibat dari 

latihan menggunakan pendekatan bermain terhadap kemampuan mengapung 

renang sebagai variabel tergantung atau variabel akibat (Wahyudi: 2005). 

 Rancangan penelitian ini mempunyai kelemahan, karena tidak ada 

kelompok kontrol, yaitu kelompok lain yang diberi perlakuan pembanding. 

Sehingga rancangan pascates satu kelompok ini mempunyai validitas internal 

sangat rendah. Selain itu, tidak ada upaya untuk memastikan bahwa pengaruh 

pada variabel terikat tersebut memang disebabkan oleh variabel bebas. 

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui frekuensi dan 

prosentase yang dapat mengapung. Sehingga, hasil penelitian dengan 

rancangan ini tidak dapat digeneralisasi secara luas. 
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2. Rancangan Prates dan Pascates Satu Kelompok  

Rancangan penelitian eksperimen prates dan pascates satu kelompok 

disebut juga the one group pretest-posttest design (Thomas dan Nelson: 1990). 

Dalam rancangan penelitian prates dan pascates satu kelompok, sampel 

penelitian dipilih secara random (R) dari populasi penelitian. Tes dan 

pengukuran awal atau prates (01) dilakukan sebelum sampel diberikan  

perlakuan. Selanjutnya, dalam kurun waktu yang ditetapkan, sampel 

diberikan perlakuan tertentu (P). Setelah sampel diberi perlakuan, selanjutnya 

dilakukan tes dan pengukuran akhir atau pascates (02). Untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan tersebut dilakukan analisis uji beda mean. Rancangan 

penelitian prates dan pascates satu kelompok digambarkan dalam tabel 5.2 

sebagai berikut. 

Tabel. 5.2. Rancangan Prates dan Pascates Satu Kelompok 
 
        Subyek                           Prates                   Perlakuan                Pascates  
 
            R                                   O1                              P                              O2 

Keterangan: 
R  = Random 
O  = Observasi 
P  = Perlakuan  

Berikut ini disajikan contoh penelitian eksperimen menggunakan 

rancangan the one group pretest-posttest design. Judul penelitian: “Pengaruh 

latihan senam aerobik terhadap peningkatan kesegaran jasmani bagi 

karyawati”. 

 Dalam penelitian ini, satu kelompok karyawati instansi tertentu dipilih 

secara random (R) dari populasi seluruh karyawati untuk menjadi sampel 

penelitian. Selanjutnya dilakukan pengukuran prates kesegaran jasmaninya 

lebih dahulu (O1) sebelum dikenai perlakuan. Kemudian kelompok tersebut 

dikenai perlakuan berupa latihan senam aerobik (P) dalam beberapa kali 

ulangan, dalam jangka waktu tertentu. Latihan senam aerobik merupakan 
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perlakuan (treatment) sebagai variabel sebab yang diduga mempunyai 

pengaruh terhadap kesegaran jasmani sebagai variabel akibat. Setelah dikenai 

perlakuan, kemudian dilakukan pengukuran pascates (O2) menggunakan tes 

kesegaran jasmani. Untuk mengetahui apakah latihan senam aerobik menjadi 

penyebab terjadinya peningkatan kesegaran jasmani dilakukan analisis 

statistik uji beda mean yang sesuai. Analisis statistik uji beda mean yang 

sesuai dengan rancangan tersebut adalah teknik statistik uji t untuk sampel 

yang berkorelasi yaitu uji t amatan ulangan atau uji t untuk sampel yang 

berkorelasi. Pengujian hubungan sebab akibat tersebut dilakukan dengan 

membandingkan data prates dengan data pascates. Jika hasil analisis statistik 

uji t adalah signifikan pada taraf signifikansi yang ditetapkan dan derajad 

kebebasan tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil tes awal (prates) dengan hasil tes akhir (pascates). 

Kesimpulan penelitian adalah senam aerobik mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan kesegaran jasmani. 

 Meskipun rancangan ini lebih kuat daripada rancangan pascates satu 

kelompok, tetapi masih mempunyai kelemahan untuk mengetahui pengaruh 

variabel sebab terhadap variabel akibat. Pada rancangan ini tidak ada 

kelompok kontrol yang diberi perlakuan pembanding. Rancangan ini 

mempunyai validitas internal sangat rendah, sebab tidak ada  kelompok 

kontrol. Kelemahan yang lain yang mengganggu validitas internal antara lain 

pengalaman, instrumen dan pelaksanaan tes. Sehingga tidak ada jaminan 

bahwa perlakuan sebagai variabel sebab adalah satu-satunya penyebab 

perubahan pada variabel akibat. 

3. Rancangan Perbedaan Kelompok Statis  

Rancangan penelitian eksperimen perbedaan kelompok statis disebut 

juga rancangan the static group comparation (Thomas dan Nelson: 1990). Dalam 

rancangan penelitian ini ada dua kelompok penelitan. Kelompok pertama 

sebagai kelompok eksperimen yang dikenai perlakuan, dan kelompok kedua 

sebagai kelompok control tidak dikenai perlakuan. Anggota subyek penelitian 



96       Metodologi Penelitian 

96 

 

tidak dipilih secara random, dan pemilahan kedua kelompok penelitian ini 

tidak ditentukan secara random. Sehingga, pada permulaan penelitian kedua 

kelompok ini tidak setara. Pada awal penelitian, kedua kelompok tidak 

dilakukan tes dan pengukuran awal (prates). Kelompok pertama sebagai 

kelompok eksperimen diberikan perlakukan tertentu (P), kemudian dilakukan 

tes dan pengukuran akhir atau pascates (O1). Kelompok kedua sebagai 

kelompok kontrol, langsung dilakukan tes dan pengukuran akhir atau 

pascates (O2). Selanjutnya membandingkan O1 dan O2 untuk mengetahui 

pengaruh dari perlakuan tersebut menggunakan teknik statistik uji beda mean 

yang sesuai. Bentuk rancangan penelitian perbedaan kelompok statis 

digambarkan dalam tabel 5.3 sebagai berikut. 

Tabel 5.3. Rancangan Penelitian Perbedaan Kelompok Statis 

         Subyek                        Prates                 Perlakuan                 Pascates  

                                                 --                           P                              O1 

                                                 --                           --                              O2 

 
Keterangan: 
O  = Observasi 
P  = Perlakuan  

 Berikut ini disajikan contoh penelitian eksperimen menggunakan 

rancangan the static group comparation. Judul penelitian: Pengaruh latihan 

senam aerobik terhadap penurunan kadar kolesterol dalam darah. Dalam 

penelitian ini ada dua kelompok, satu kelompok dikenai perlakukan latihan 

senam aerobik sebagai kelompok eskperimen, dan kelompok lainnya tidak 

dikenai perlakuan latihan senam aerobic sebagai kelompok kontrol. Dalam 

menetapkan anggota subyek dalam kedua kelompok tersebut tidak dilakukan 

secara random. Kelompok pertama sebagai kelompok eksperimen dikenai 

perlakukan latihan senam aerobik (P) selama kurun waktu tertentu, kemudian 

setelah diberikan perlakuan dilakukan tes dan pengukuran (O1), Kelompok 
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kedua sebagai kelompok kontrol, tidak dikenai perlakuan apapun. tetapi 

langsung dilakukan tes dan pengukuran pada akhir penelitian (O2).  

Untuk menguji apakah latihan senam aerobik menjadi penyebab 

terjadinya penurunan kadar kolesterol darah (variabel akibat), dilakukan 

analisis statistik yang sesuai. Teknik analisis statistik yang paling sesuai 

adalah  teknik statistik uji t untuk sampel yang tidak berkorelasi atau teknik 

statistik uji t cuplikan kembar. Pengujian sebab-akibat tersebut dilakukan 

dengan membandingkan data tes akhir (pascates) kelompok eksperimen 

dengan data tas akhir (pascates) kelompok kontrol. Jika hasil analisis adalah 

signifikan pada taraf signifikansi tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa 

senam aerobik sebagai variabel bebas atau variabel sebab mempengaruhi atau 

menyebabkan penurunan kadar kolesterol darah sebagai variabel akibat. 

Dalam penelitian ini sudah ada kelompok kontrol, tetapi randomisasi 

tidak dilakukan dalam pemisahan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Rancangan ini sudah memiliki validitas internal, tetapi masih ada bias 

bahwa pada permulaan penelitian kedua kelompok ini berbeda.  

 

Rancangan Eksperimental Semu 

Dalam suatu penelitian eksperimen, karena satu dan lain hal tidak 

dilakukan randomisasi dengan sempurna, ada kelompok kontrol tetapi tidak 

dilakukan dengan sempurna. Sehingga pemenuhan prinsip randomisasi dan 

adanya kelompok kontrol tidak terpenuhi secara sempurna. Maka rancangan 

penelitian eksperimen ini termasuk rancangan eksperimen semu (quasi 

experimental design).  

1. Rancangan Prates Pascates Dua Kelompok yang Dipilah tanpa Random 

Dalam rancangan penelitian ini membedakan dua kelompok, yang satu 

dikenai perlakuan dan kelompok lain tidak dikenai perlakuan. Anggota 

subyek penelitian dipilih tidak secara random (R) dari populasi, dan untuk 

menetapkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol juga menggunakan 

teknik random. Berarti, penelitian ini berangkat dari dua kelompok yang tidak 
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setara. Pada awal penelitian kedua kelompok dilakukan tes awal atau  prates 

(O1). Selanjutnya kepada kelompok eksperimen diberikan perlakukan tertentu 

(P), sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan sama sekali atau 

diberikan perlakuan dengan bentuk lain yang setara dengan kelompok 

eksperimen. Kemudian pada kedua kelompok dilakukan tes dan pengukuran 

akhir atau pascates (O2). Selanjutnya membandingkan perubahan yang terjadi 

akibat perlakuan (P) pada kelompok eksperimen dengan perubahan yang 

terjadi pada kelompok control menggunakan teknik analisis yang sesuai. 

Thomas dan Nelson (1990) menyebut rancangan ini the nonrandomized control 

group pretest posttes design. 

Rancangan prates pascates dua kelompok yang dipilah tanpa random 

digambarkan dalam tabel 5.4 sebagai berikut. 

Tabel 5.4. Rancangan Prates Pascates Kelompok Kontrol Tanpa Random 

          Subyek                           Prates                  Perlakuan              Pascates  

             --                                    O1                            P                         O2 

             --                                    O3                            --                         O4 

 
Keterangan: 
O  = Observasi 
P  = Perlakuan  

 Pada awal penelitian prates pascates dua kelompok yang dipilah tanpa 

random, kedua kelompok tidak setara. Penentuan subyek penelitian maupun 

penetapan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dilakukan 

randomisasi. Tetapi diusahakan kedua kelompok tersebut setara. Disarankan, 

analisis data menggunakan analisis varian untuk mengurangi perbedaan awal 

penggunaan teknik analisis statistik inferensial (Zainuddin: 1988). 

2. Rancangan Prates dan Pascates Rangkaian Waktu 

Rancangan penelitian prates dan pascates rangkaian waktu disebut juga 

the time series design (Thomas dan Nelson: 1990). Dalam rancangan penelitian 

prates dan pascates rangkaian waktu ini, subyek penelitian dipilih tanpa 

melalui random untuk menjadi kelompok penelitian. Sejumlah subyek 
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langsung ditetapkan sebagai subyek penelitian. Selanjutnya, terhadap subyek 

dilakukan beberapa kali tes dan pengukuran yang terdiri dari rangkaian 

prates lebih dahulu (O1, O2, O3) sebelum dikenai perlakuan. Kemudian 

terhadap kelompok tersebut dikenai suatu perlakukan tertentu (P) dalam 

kurun waktu tertentu. Setelah selesai dikenai perlakuan, selanjutnya 

dilakukan beberapa kali tes dan pengukuran yang terdiri dari satu rangkaian 

pascates (O3, O4, O5). Selanjutnya, data hasil tes dan pengukur yang diperoleh 

dianalisis untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan sebagai variabel sebab 

terhadap variabel akibat. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan 

data hasil rangkaian prates sebelum perlakuan dengan data hasil rangkaian 

pascates setelah perlakuan menggunakan teknik statistik uji beda mean.  

Bentuk rancangan penelitian prates dan pascates rangkaian waktu 

digambarkan dalam tabel 5.5 sebagai berikut. 

Tabel 5.5. Rancangan Prates dan Pascates Rangkaian Waktu 

       Subyek                     Prates                Perlakuan                   Pascates  

          --               O1    O2    O3                 P                        O4    O5    O6 

 
Keterangan: 
O  = Observasi 
P  = Perlakuan  

Kelemahan dari rancangan prates dan pascates rangkaian waktu adalah 

tidak adanya kelompok kontrol. Sehingga perubahan pada variabel 

tergantung atau variabel akibat dapat terjadi bukan karena perlakuan tetapi 

oleh faktor lain, karena tidak ada variabel kontrol yang mengendalikan. Selain 

itu, selama serangkaian tes dan pengukuran, baik sebelum maupun sesudah 

perlakuan dapat dipengaruhi oleh faktor lain, selain variabel bebas.  

Rancangan Eksperimental Sungguhan 

Dalam rancangan penelitian eksperimental ada tiga prinsip yang harus 

dipenuhi, yaitu prinsip replikasi, randomisasi, dan adanya kelompok kontrol. 

Disebut rancangan eksperimental sungguhan jika terpenuhinya tiga prinsip 
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tersebut secara sempurna. Penelitian eksperimental sungguhan bertujuan 

untuk menyelidiki kemungkinan adanya saling hubungan sebab akibat antara 

variabel-variabel penelitian. Beberapa variabel sebab ditetapkan dan 

diharapkan berpengaruh terhadap variabel akibat. Penelitian eksperimen 

dilakukan dengan cara memberikan satu atau lebih kondisi perlakuan 

terhadap kelompok-kelompok subyek penelitian yang ditentukan dengan cara 

tertentu. Pengelompokan dibedakan menjadi kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Masing-masing kelompok diberikan perlakuan sesuai 

dengan penetapan kelompok dalam kurun waktu tertentu. Pengumpulan data 

dilakukan tes dan pengukuran, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan 

eksperimen. Selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengetahui pengaruh 

variable sebab terhadap variable akibat. Berikut ini disajikan beberapa jenis 

rancangan eksperimental sungguhan.  

1. Rancangan Pascates dengan Pemilahan Kelompok yang Diacak 

Rancangan pascates dengan pemilahan kelompok yang diacak ini   

disebut juga the posttest only control group design (Thomas dan Nelson: 1990). 

Dalam rancangan penelitian pascates dengan pemilahan kelompok yang 

diacak ini ada dua kelompok. Kelompok yang satu dikenai perlakuan dan 

kelompok lain tidak dikenai perlakuan. Anggota subyek penelitian dipilih 

secara random dari populasi, dan kedua kelompok penelitian dibentuk secara 

random. Pada awal penelitian, kedua kelompok tidak dilakukan tes dan 

pengukuran awal (prates). Kelompok pertama sebagai kelompok eksperimen 

diberikan perlakukan (P) tertentu, kemudian dilakukan tes dan pengukuran 

akhir atau pascates (O1). Kelompok kedua sebagai kelompok kontrol, langsung 

dilakukan tes dan pengukuran akhir atau pascates (O2), tanpa diberikan 

perlakuan. Selanjutnya, membandingkan O1 dan O2 menggunakan teknik 

análisis uji beda untuk mengetahui pengaruh perlakuan tersebut.  

Bentuk rancangan penelitian pascates dengan pemilahan kelompok 

yang diacak disajikan dalam tabel 5.6 sebagai berikut. 
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Tabel 5.6. Rancangan Pascates dengan Pemilahan Kelompok yang Diacak 

          Subyek                        Prates                Perlakuan                Pascates  

                                                                                 P                         O1 

             R                                                                                                                         
                                                                      −                        O2 

 
Keterangan: 
R  = Random 
O  = Observasi 
P  = Perlakuan  

Dikembangkannya rancangan pascates dengan pemilahan kelompok 

yang diacak ini dilandasi asumsi bahwa semua unit eksperimen sebagai 

sampel penelitian adalah homogen yang berasal dari satu populasi. Oleh 

karena sampel atau unit eksperimen dianggap mempunyai karakteristik yang 

sama, maka tes dan pengukuran awal (prates) tidak dilakukan untuk kedua 

kelompok yang diteliti.  

2. Rancangan Pascates Kelompok Perlakuan Ganda dan Kelompok Kontrol 
dengan Random 

  Rancangan pascates kelompok perlakuan ganda dan kelompok kontrol 

dengan random ini dikembangkan dengan menggunakan lebih dari satu jenis 

kelompok perlakuan (eksperimen) yang berbeda (PX, PY dan PZ), dan satu 

kelompok kontrol. Randomisasi (R) dilakukan pada awal penelitian, yaitu 

dalam menentukan anggota sampel penelitian secara random, dan 

randomisasi dalam memilah subyek untuk menetapkan anggota kelompok-

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah ditetapkan subyek 

penelitian dan kelompok penelitian, selanjutnya kepada masing-masing 

kelompok diberikan perlakuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas (variabel sebab) terhadap variabel tergantung 

(variabel akibat) digunakan teknik analisis statistik uji uji beda mean, yaitu 

analisis varian (anava).  
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Rancangan penelitian pascates kelompok perlakuan ganda dan 

kelompok kontrol dengan random digambarkan dalam tabel 5.7 sebagai 

berikut.  

Tabel 5.7. Rancangan Pascates Kelompok Perlakuan Ganda dan Kelompok     
                 Kontrol dengan  Acak 
 
          Subyek                           Prates                       Perlakuan         Pascates  
 
                                                                                        PX                    O1                                      
                                                                                PY                    O2 

                R 

                                                 PZ       O 3 

                                    --   O4 
 
Keterangan: 
R  = Random 
O  = Observasi 
P  = Perlakuan  

3. Rancangan Prates Pascates Dua Kelompok yang Dipilah dengan Acak 

Thomas dan Nelson (1990) menyebut rancangan prates pascates dua 

kelompok yang dipilah dengan acak ini the pretest posttes randomized control 

group design. Dalam rancangan penelitian prates pascates dua kelompok yang 

dipilah dengan acak ini membedakan menjadi dua kelompok, yang satu 

dikenai perlakuan (eksperimen) dan kelompok lain tidak dikenai perlakuan. 

Randomisasi (R) dilakukan pada awal penelitian, anggota subyek penelitian 

dipilih secara random (R) dari populasi. Selain itu, untuk menetapkan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol juga menggunakan teknik 

random. Kedua kelompok ini dibuat setara kecuali pemberian perlakuan. 

Pada awal penelitian kedua kelompok dilakukan tes dan pengukuran prates 

(O1). Selanjutnya salah satu kelompok sebagai kelompok eksperimen dikenai 

perlakuan tertentu (P), sedangkan kelompok kontrol tidak dikenai perlakuan. 

Setelah perlakuan selesai, kedua kelompok dilakukan tes dan pengukuran 

pascates (O2). Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (variabel sebab) 
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terhadap variabel terikat (variabel akibat) digunakan teknik analisis statistik 

uji analisis varian (anava).  

Bentuk rancangan penelitian prates pascates dua kelompok yang 

dipilah dengan acak disajikan dalam tabel 5.8 sebagai berikut. 

Tabel 5.8. Rancangan Prates dan Pascates Kelompok Kontrol dengan Acak 

          Subyek                    Prates                   Perlakuan                Pascates  

     R                       O1                               PX                            O2 

   R  O3 -- O4 

 
Keterangan: 
R  = Random 
O  = Observasi 
P  = Perlakuan  

Selanjutnya dilakukan análisis data untuk mengetahui apakah 

perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perlakuan (P). Perubahan yang 

terjadi pada kelompok eksperimen (O2–O1) dibandingkan dengan perubahan 

yang terjadi pada kelompok kontrol (O4–O3).   

Untuk rancangan prates dan pascates kelompok kontrol dengan acak 

ini diperluas dengan menggunakan beberapa jenis kelompok eksperimen yang 

berbeda (PX dan PY) dan satu kelompok kontrol. Randomisasi tetap dilakukan 

(R), yaitu memilih anggota sampel penelitian maupun dalam menetapkan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk mengetahui pengaruh 

variabel sebab (bebas) terhadap variabel akibat (tergantung) digunakan 

analisis statistik uji analisis varian (anava). Rancangan prates dan pascates 

kelompok perlakuan ganda dan kelompok kontrol dengan  acak, digambarkan 

sebagai berikut. 

Tabel 5.9. Rancangan Prates dan Pascates Kelompok Perlakuan Ganda dan 
Kelompok Kontrol dengan  Acak 

         Subyek                   Prates                      Perlakuan                      Pascates  

                                          O1                             PX                   O2 

        R                               O3                              PY                  O4 

                                          O5                             --                                   O6 
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Keterangan: 
R  = Random 
O  = Observasi 
P  = Perlakuan  

3. Rancangan Solomon Empat Kelompok 

 Thomas dan Nelson (1988) menyebut rancangan ini the Solomon four 

group design. Rancangan Solomon empat kelompok merupakan gabungan dari 

rancangan yang menggunakan prates dan yang tanpa prates. Ada dua 

kelompok eksperimen yang dikenai perlakuan yang berbeda, dan dua 

kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Randomisasi (R) dilakukan 

untuk menentukan anggota subyek penelitian,  randomisasi juga dilakukan 

untuk menetapkan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Perlakuan 

diberikan terhadap masing-masing kelompok eksperimen dalam kurun waktu 

yang ditentukan. Setelah dua kelompok eksperimen selesai dikenai perlakuan, 

selanjutnya empat kelompok tersebut dilakukan tes dan pengukuran pascates.  

Tabel 5.10. Rancangan Solomon Empat Kelompok 

    Subyek                        Prates            Perlakuan              Pascates  

                                          O1 P  O2 

                                          O3  --  O4 

       R 
                                      --                         P  O5 

                                     --  --   O6 

 
Keterangan: 
R  = Random 
O  = Observasi 
P  = Perlakuan  

Tujuan kombinasi dua rancangan Solomon empat kelompok ini untuk 

mengetahui apakah prates (tes awal) dapat meningkatkan kepekaan subyek 

terhadap perlakuan. Rancangan Solomon empat kelompok ini menjamin 

adanya pengaruh perlakuan karena replikasi (O2 > O4, dan O5 > O6). 

Perbedaan perubahan karena perlakuan dapat diketahui (O2 - O1 > O4 - O3). 
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Selain itu, untuk mengetahui pengaruh interaksi antara prates dengan 

perlakuan dilihat dari gabungan kelompok pertama dan ketiga (O2 > O5). 

Rancangan eksperimen Solomon empat kelompok mempunyai kecermatan 

paling tinggi dalam mengkaji hubungan sebab akibat variabel penelitian. 

Rancangan Penelitian Tindakan  

Penelitian tindakan (action research) adalah penelitian dengan program 

tindakan yang dilaksanakan untuk mengadakan perubahan-perubahan 

sehingga menjadi lebih baik. Yang menjadi obyek penelitian adalah 

permasalahan-permasalahan sosial. Sehingga penelitian tindakan dapat 

dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam berbagai 

bidang kegiatan sosial. Kegiatan penelitian yang dilakukan menggunakan 

metode utama refleksi diri. Tujuan penelitian tindakan adalah perbaikan-

perbaikan yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang menjadi topik 

penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasil yang diharapkan pada 

akhir penelitian tindakan adalah rekomendasi perbaikan sebagai alternatif 

pemecahan masalah dengan menunjukkan kekuatan dan keunggulannya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, observasi 

partisipatif, wawancara, dan dokumentasi.  

Penelitian tindakan termasuk penelitian kualitatif dan juga termasuk 

tipe penelitian terapan. Dalam melaksanakan tindakan  dilandasi oleh teori-

teori yang menjadi titik tolak dan acuan tindakan tersebut. Dalam penelitian, 

peneliti terlibat aktif dalam tindakan pemecahan masalah bersama-sama 

dengan subyek penelitian. Peneliti berperan ganda yaitu sebagai observer dan 

sekaligus sebagai partisipan dalam suatu situasi yang diteliti.    

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tindakan 

disampaikan sebagai berikut. Pertama, mengadakan studi pendahuluan. 

Dalam studi pendahuluan, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

mengeksplorasi dan mengidentifikasi masalah. Dari berbagai masalah tersebut 

diseleksi, dan ditetapkan masalah yang paling urgen yaitu masalah yang 

paling penting dan segera untuk dicari pemecahannya.. Selanjutnya, peneliti 
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mengumpulkan data, menganalisis dan mengemukakan usulan program 

pemecahan masalah. Kedua, menyusun rancangan penelitian tindakan yang 

meliputi rancangan penelitian kualitatif dan program perbaikan. Rancangan 

penelitian yang penting adalah  merumuskan masalah dan rasionalnya, 

menetapkan tujuan penelitian dan tujuan program tindakan, analisis tentang 

perbaikan. Ketiga, melaksanakan penelitian tindakan sesuai dengan jadwal 

penelitian dan melakukan kegiatan perbaikan. Keempat, menulis laporan 

penelitian tindakan yang berisi antara lain (1) latar belakang masalah, (2) 

tujuan penelitian, (3) perspektif teori, (4) pelaksanaan penelitian, (5) hasil 

analisis dan hasil penelitian, dan (6) pembahasan dan diskusi hasil penelitian 

dan mengemukakan teori yang melatar-belakangi berdasarkan data lapangan 

yang dikumpulkan.  

Dalam bidang pendidikan jasmani dan kesehatan serta bidang 

keolahragaan, penelitian tindakan perlu dilakukan dalam upaya perbaikan-

perbaikan. Penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah di 

kelas disebut Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas 

dapat mendorong guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dengan cara 

mengimplementasikan dan mengadaptasi teori, teknik pembelajaran, dan 

bahan ajar yang mutakhir. Guru melakukan PTK adalah penting agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang menjadi tanggungjawabnya. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan ragam penelitian 

pembelajaran yang berkonteks kelas yang dilaksanakan oleh guru. Pengertian 

kelas adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas dan memperbaiki kualitas 

pembelajaran yang dilakukan di kelas (Dasna: 2009).  

Dalam bidang keolahragaan, penelitian tindakan yang dilakukan 

terutama bidang pelatihan cabang olahraga, bidang organisasi dan manajemen 

olahraga. Penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah 

dalam kegiatan pelatihan olahraga disebut penelitian tindakan olahraga 
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(PTO). Penelitian tindakan olahraga dapat mendorong pelatih menjadi lebih 

kreatif dan inovatif dengan cara mengimplementasikan dan mengadaptasi 

berbagai teori danmetode kepelatihan, dan materi latihan yang mutakhir. 

Agar dapat meningkatkan kualitas pelatihan yang menjadi 

tanggungjawabnya, pelatih hendaknya melakukan penelitian tindakan 

olahraga (Budiwanto: 2011).  

 Perbedaan Rancangan Penelitian Tindakan dengan Penelitian Lainnya 

Rancangan penelitian tindakan memiliki ciri khusus yang berbeda 

dengan rancangan penelitian yang lain. Perbedaan tersebut meliputi aspek-

aspek pelaksana penelitian, masalah penelitian, sampel penelitian, validitas, 

analisis, hipotesis, tujuan penelitian, presedur, dan hasil penelitian. Tabel 5.11 

berikut ini menyajikan beberapa perbedaan antara rancangan penelitian 

tindakan dengan rancangan penelitian lainnya (Dasna: 2009). 

Tabel 5.11. Perbedaan Penelitian Tindakan dengan Penelitian lainnya 

Aspek Penelitian Formal 
Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

Pelaksana Penelitian Dilakukan oleh orang luar  Dilakukan oleh guru, guru 
berkolaborasi dengan guru lain 
atau dosen  

Masalah Dapat berasal dari peneliti 
sendiri, dari luar kelas 

Masalah yang terjadi di kelas 
(hasil observasi dan refleksi 
guru) 

Sampel penelitian Sampel harus represen-
tatif (terwakili), dipilih 
dengan teknik tertentu 
(misal acak) 

Kerepresentatifan sampel tidak 
menjadi persyaratan penting. 
Subyek penelitian adalah kelas 
yang mempunyai masalah  

Validitas (kesahihan) Mengutamakan validitas 
internal   dan eksternal 

Lebih mengutamakan validitas 
internal 

Analisis Menuntut penggunaan 
analisis statistik. 

Tidak menuntut pengguna-an 
analisis statistik yang rumit  

Hipotesis Mempersyaratkan hipo-
tesis yang menunjukkan 
hubungan antara variabel 
bebas dan terikat. 

Tidak selalu menggunakan 
hipotesis. Hipotesis meng-
gambarkan dampak tindakan 
yang akan dilakukan  
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Tujuan Mengembangkan teori 
atau mencari temuan baru 

Memperbaiki praktik pem-
belajaran secara langsung  

Hasil penelitian Hasil penelitian merupa-
kan produk ilmu atau 
penerapan ilmu 

Hasil penelitian merupakan 
metode praktis peningkatan 
mutu pembelajaran  

Prosedur Berlangsung linear. Meng-
gunakan rancangan dan 
kontrol yang ketat 

Berlangsung siklis dan 
fleksibel terhadap perubahan 
rancangan  

Dikutip dari Dasna (2008) 

Model-model Penelitian Tindakan Kelas  

Implementasi penelitian tindakan (action research) ke dalam penelitian 

tindakan kelas melahirkan model-model pengembangan sesuai dengan ahli 

yang mengembangkan. Berikut disajikan beberapa model penelitian tindakan 

yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas.  

1. Model Kemmis dan Taggard (1988)  

Pada awal kegiatan penelitian diawali dengan mengidentifikasi 

masalah dengan melakukan refleksi. Berdasarkan identifikasi masalah 

tersebut, selanjutnya melakukan analisis terhadap hasil refleksi awal 

dilanjutkan menentukan rencana tindakan yang akan dilaksanakan.  
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Gambar 5.3. Model Penelitian Tindakan dari Kemmis dan Taggard  
                                (Dasna: 2008). 

 

Model ini terdiri dari siklus-siklus yang saling berhubungan dimana 

pada tiap-tiap siklus terdiri dari tahap-tahapan: (1) Perencanaan, (2) Tindakan, 

(3) Pengamatan (observasi), dan (4) Refleksi. Tahapan-tahapan mulai dari 

perencanaan sampai refleksi pada model Kemmis dan Taggard disebut siklus. 

Satu siklus pada umumnya dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang 

diakhiri dengan tes penguasaan kompetensi. Jika siklus pertama belum 

mencapai indikator yang ditargetkan, maka dilanjutkan dengan siklus kedua 

dengan melakukan perbaikan rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Siklus berikutnya selalu dimulai dengan perbaikan tindakan dari siklus 

sebelumnya (Dasna: 2008).   

Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan penyiapan rencana dan langkah-

langkah pelaksanaan kegiatan tindakan sesuai tindakan yang dipilih 

menggunakan metode yang tepat, menyiapkan perangkat pembelajaran, 

antara lain silabus, bahan ajar atau materi/isi latihan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan kegiatan. Guru sebagai peneliti harus membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), jika seorang pelatih harus membuat 

program latihan. Perencanaan yang lain adalah menyiapkan instrumen 

evaluasi seperti tes,  quesioner, rubrik observasi, dan asesmen yang lain. 

Untuk mendukung pelaksanaan tindakan harus disiapkan media, alat dan 

fasilitas yang akan digunakan. 

Tahap Tindakan (Pelaksanaan)  

Guru melakukan kegiatan pembelajaran/latihan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau pelatih melaksanakan program latihan 

yang telah dibuat. Sebagaimana umumnya, guru/pelatih akan mulai dengan 

kegiatan membuka pelajaran/latihan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup 
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sesuai dengan waktu yang disedikan. Pada tahap inilah partisipasi 

guru/pelatih dalam penelitian diterapkan (Dasna: 2008). 

Tahap Pengamatan dan Analisis  

Guru atau pelatih juga melakukan pengumpulan data dengan mencatat 

kejadian-kejadian penting yang terjadi selama proses pembelajaran atau 

latihan. Sambil mengajar guru atau pelatih juga merekam kejadian dalam 

kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang terjadi. Pelaksanaan 

pembelajaran/pelatihan dan observasi kegiatan pembelajaran/pelatihan 

merupakan kegiatan yang terintegrasi yang dilaksanakan guru/pelatih. Pada 

umumnya guru/pelatih mengalami kesulitan melaksanakan dua kegiatan 

sekaligus sehingga memerlukan bantuan observer (pengamat) oleh teman 

sejawat. Bila guru/pelatih meminta teman sejawat sebagai observer, maka 

teman tersebut tidak masuk dalam tim peneliti artinya penelitian tindakan  

yang dilakukan bersifat individual. Bila observer tersebut adalah tim peneliti 

yang telah bekerjasama sejak mengidentifikasi masalah, menetapkan tindakan, 

dan membuat perencanaan, serta terus berpartisipasi sebagai tim sampai 

kegiatan penelitian berakhir maka penelitian tersebut dilakukan secara tim 

atau melakukan kolaborasi (Dasna: 2008). 

Tahap Refeksi 

Data yang diperoleh pada semua pertemuan tersebut dikumpulkan, 

disortir, dan dikelompokkan menjadi data kualitatif/deskriptif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif seperti rekaman kegiatan guru waktu mengajar 

atau pelatih waktu melatih, perubahan yang terjadi pada siswa atau peserta 

latihan, kesalahan konsep pada siswa atau peserta latihan, dan kejadian-

kejadian lain selama proses pembelajaran atau pelatihan yang dideskripsikan 

oleh observer. Data yang diperoleh dapat berupa hasil quesioner, skor tes, 

presentasi, nilai tugas, nilai praktik, dan sebagainya. Data tersebut kemudian 

dianalisis untuk mengetahui apakah pembelajaran atau pelatihan yang 

dilakukan sudah berhasil, dan tindakan yang dilakukan telah dapat 
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meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar atau latihan. Berdasarkan 

analisis data dapat diketahui apakah target yang ditetapkan sebelum 

pelaksanaan pembelajaran atau pelatihan telah tercapai atau belum. Bila telah 

tercapai 100% maka penelitian dapat berhenti sampai pada siklus tersebut, bila 

belum maka dilakukan perbaikan perencanaan pada siklus kedua. Bila siklus 

kedua juga belum mencapai target yang ditetapkan maka dilakukan siklus 

ketiga, keempat dan seterusnya (Dasna: 2008). 

2. Model Lewin yang ditafsirkan oleh Kemmis  

Model Lewin telah menetapkan tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan pada beberapa siklus kegiatan. Perbaikan tindakan yang akan 

dilakukan belum dapat diketahui sebelum dilakukan implementasi tindakan. 

Model ini juga terdiri dari beberapa siklus kegiatan yang berbentuk spiral 

seperti digambarkan pada Gambar 5.3  

Dasna (2008) menjelaskan bahwa kegiatan penelitian tindakan  dimulai 

dari gagasan awal yang diperoleh dengan penelitian awal oleh guru atau 

pelatih dengan mengidentifikasi masalah pembelajaran yang terjadi di kelas 

atau dalam proses kepelatihan olahraga. Gagasan awal tersebut kemudian 

didiskusikan oleh tim peneliti untuk memilih tindakan yang akan dilakukan. 

Kegiatan yang dilakukan adalah menggali lebih dalam apa yang dapat 

dilakukan (exploring opportunity), dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan 

guru dan kondisi siswa. Dalam gagasan awal telah teridentifikasi tindakan-

tindakan apa yang seharusnya akan dilakukan dan mengapa tindakan 

tersebut dipilih. Masalah itu dipecahkan dengan melakukan kajian, sehingga 

diperoleh gagasan awal untuk mengetahui “apa yang terjadi di pembelajaran 

di kelas itu”, atau ”apa yang terjadi dalam proses pelatihan”. Selanjutnya, 

untuk memantapkan gagasan awal dilakuan pengamatan lapangan (ke kelas) 

untuk mengetahui kondisi nyata di kelas tersebut (reconnaisance field of action). 

Dengan pengamatan langsung maka tim peneliti akan mengetahui keadaan 

sebenarnya situasi pembelajaran di kelas atau pelatihan di lapangan. Dari 
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kegiatan gagasan awal dan reconnaisance, maka tim peneliti dapat 

mengembangkan gagasan umum, terdiri dari langkah-langkah yang akan 

dilakukan untuk keseluruhan penelitian tindakan. Pada tahap ini, tim peneliti 

telah menyusun langkah-langkah dalam beberapa siklus kegiatan. Misalnya 

langkah pada siklus pertama, langkah pada siklus kedua, dan seterusnya 

lengkap dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, instrumen 

pengumpulan data, dan perangkat pembelajaran atau program latihan.  

Setelah rencana umum tersusun maka peneliti (guru atau pelatih) 

menerapkan langkah pertama pada siklus pertama sesuai dengan rencana 

yang telah disusun. Bila pelaksanaan tindakan pertama dilakukan pada tiga 

pertemuan, maka setiap satu pertemuan selesai dilakukan diskusi, refleksi, 

dan pemikiran ulang (rethinking) untuk perbaikan pada pertemuan 

selanjutnya. Setelah diperoleh data yang cukup pada tindakan pertama, 

selanjutnya dilakukan evaluasi keterlaksanaan tindakan pertama, apakah telah 

sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat. Bila telah sesuai maka 

dilanjutkan dengan tindakan kedua, bila belum maka dilakukan revisi 

langkah kedua pada rencana umum. Setelah dilakukan revisi tindakan kedua 

pada rencana umum, maka penelitian diteruskan pada siklus kedua dengan 

langkah-langkah yang sama seperti pada siklus pertama. Siklus dapat berjalan 

terus bila data yang diperoleh belum cukup atau target yang diharapkan 

belum tercapai (Dasna: 2008).  

3. Model Lewin menurut Elliot  

Model Lewin juga ditafsirkan oleh Elliot, hampir sama dengan model 

yang disajikan oleh Kemmis. Penelitian tindakan kelas  menurut model Elliot 

dimulai dengan identifikasi masalah yang terjadi di kelas. Sebagaimana telah 

dipaparkan pada model yang pertama, guru harus mengidentifikasi masalah 

untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di kelasnya. Setelah masalah 

tersebut teridentifikasi maka peneliti melanjutkan pemeriksaan di kelas. Bila 

guru sebagai peneliti maka masalah-masalah yang telah diidentifikasi dapat 
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dirasakan langsung atau teramati secara langsung. Bila penelitian tindakan 

kelas dilakukan kolaborasi dengan guru dan dosen, maka guru atau dosen 

tersebut harus dapat mengamati langsung kondisi yang ada di kelas setelah 

memperoleh masukan dari guru atau dosen lain. Kegiatan berikutnya adalah 

membuat perencanaan umum seperti model Kemmis, yaitu tim peneliti 

membuat rencana pembelajaran dan keseluruhan tahapan serta siklus-siklus 

yang akan dilaksanakan (Dasna: 2008).  

Rencana umum tersebut kemudian dilaksanakan penelitian tindakan 

sesuai dengan tahapan, selama pelaksanaan dilakukan monitoring 

pelaksanaan dan dampak yang terjadi pada siswa. Berdasarkan hasil 

monitoring tersebut, selanjutnya dilakukan refleksi dan pemeriksaan di kelas 

untuk memperbaiki rencana umum dan dilanjutkan perbaikan rencana 

tindakan kedua (amended plan). Setelah perbaikan dilakukan pelaksanaan 

tindakan kedua dengan tahapan yang sama seperti siklus pertama.  

4. Model McKernan  

Penelitian tindakan kelas model McKernan juga terdiri dari siklus-

siklus.  Guru atau pelatih yang melakukan penelitian terlebih dahulu 

mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan untuk mengatasinya. 

Setelah itu, dilakukan analisis masalah yang terjadi sehingga dapat ditetapkan 

masalah-masalah pokok yang akan dipecahkan. Dalam hal ini guru atau 

pelatih dapat membuat rumusan masalah yang akan dipecahkan. Setelah 

masalah ditetapkan, selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan untuk 

menetapkan tindakan yang digunakan dan mempersiapkan perangkat-

perangkat pembelajaran atau pelatihan olahraga yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah (Dasna: 2008).  

Setelah kebutuhan pemecahan tindakan teridentifikasi, peneliti 

membuat hipotesis tindakan agar upaya pemecahan tindakan dapat 

dilakukan. Hipotesis yindakan disusun berdasarkan kajian dan landasan teori.  

Hipotesis tindakan dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan  “Jika 

............…maka...........”. Contoh: ”Jika pembelajaran lompat dan loncat 



114       Metodologi Penelitian 

114 

 

menggunakan pendekatan bermain tali, maka keaktifan siswa kelas V SD 

Tumpangsari I Malang dapat meningkat”. Contoh bidang pelatihan 

bulutangkis: ”Jika pelatihan menggunakan cara umpan lempar, maka 

keterampilan pukulan forehand overhead peserta latihan di Pusat Latihan 

Bulutangkis Tarunajaya dapat meningkat” (Budiwanto: 2011)   

Hipotesis dapat juga dinyatakan dengan bentuk rumusan lain, seperti: 

“Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan bermain tali dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dalam mempelajari lompat dan loncat siswa 

kelas V SD Tumpangsari I Malang”. Contoh lain penelitian tindakan olahraga: 

”Pelatihan menggunakan cara umpan lempar dapat meningkatkan 

keterampilan pukulan forehand overhead peserta latihan di Pusat Latihan 

Bulutangkis Tarunajaya” (Budiwanto: 2011)   

Peneliti membuat rencana tindakan yang akan diterapkan dalam tahap 

pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas, guru harus membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), atau pelatih harus menyusun 

program latihan. Selain itu perlu direncanakan lembar observasi, instrumen 

tes, bahan ajar, media, dan lain-lain yang diperlukan dalam pembelajaran atau 

pelatihan. Rencana tindakan tersebut selanjutnya diterapkan dalam tahap 

pelaksanaan pembelajaran/pelatihan. Peneliti menerapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), atau program latihan yang telah dibuat 

sambil mengumpulkan data proses dan hasil belajar atau latihan. Setelah 

tahap pelaksanaan selesai (minimal tiga pertemuan), selanjutnya dilakukan 

evaluasi terhadap tahap pelaksanaan. Bila tindakan yang diimplementasikan 

telah efektif atau belum maka peneliti melakukan keputusan untuk 

melanjutkan tahap berikutnya atau sudah tercapai target yang diinginkan 

(Budiwanto: 2011).  

Pada siklus berikutnya, kegiatan dimulai dengan melakukan kajian 

ulang terhadap masalah dan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Kajian ini akan dapat memunculkan perbaikan tindakan berdasarkan 

kekurangan pada siklus pertama. Penerapan tindakan yang baru pada siklus 
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berikutnya memerlukan analisis kebutuhan, penyusunan hipotesis baru, dan 

revisi perencanaan. Bila hal itu telah dilakukan maka kegiatan dilanjutkan 

dengan implementasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Bila pada tahap 

ini masih dirasa belum mencapai target maka kegiatan dilanjutkan pada siklus 

berikutnya (Dasna: 2008).  

Karakteristik Penelitian Tindakan  

Berdasarkan model-model tersebut maka dapat diketahui beberapa 

karakterisitik penelitian tindakan sebagai berikut (Dasna: 20).  

•  Bersifat siklis, artinya penelitian tindakan terikat siklus-siklus, setiap siklus 

terdiri dari tahap-tahap perencanaan, pemberian tindakan, pengamatan, 

dan refleksi sebagai prosedur baku penelitian.  

•  Bersifat longitudinal, artinya penelitian tindakan harus berlangsung dalam 

jangka waktu tertentu (antara 2-3 bulan) secara terus menerus untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Bukan hanya sekali kegiatan, kemudian 

selesai tidak ada kelanjutan pelaksanaannya.  

• Bersifat partikular-spesifik yang tidak bermaksud melakukan generaliasi 

dalam rangka mendapatkan dalil-dalil. Hasilnya pun tidak untuk 

digeneraliasi meskipun mungkin diterapkan oleh orang lain dan di tempat 

lain yang konteksnya mirip.  

• Bersifat partisipatoris, dalam arti guru sebagai peneliti sekaligus menjadi 

pelaku perubahan dan menjadi sasaran yang perlu diubah. Sehingga, Ini 

berarti guru mempunyai peran ganda, yakni sebagai orang yang 

melaksanakan penelitian sekaligus yang diteliti pula.  

• Bersifat emik, artinya penelitian tindakan memandang permasalahan 

menurut sudut pandang orang dalam yang tidak mempunyai jarak dengan 

hal yang diteliti; bukan menurut sudut pandang orang luar yang berjarak 

dengan hal yang sedang diteliti.  

• Bersifat kolaboratif atau kooperatif, artinya dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan selalu dilakukan secara kerja sama atau kerja bersama antara 
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peneliti yaitu guru dengan pihak lain yaitu teman sejawat, demi keabsahan 

dan tercapainya tujuan penelitian.  

• Bersifat kasuistik, artinya penelitian tindakan menggarap kasus-kasus yang 

bersifat spesifik atau khusus yang terjadi dalam pembelajaran yang sifatnya 

nyata dan terjangkau oleh guru; tidak menggarap masalah-masalah besar.  

• Menggunakan konteks alamiah kelas, artinya kelas sebagai ajang 

pelaksanaan penelitian tindakan, tidak perlu dilakukan manipulasi dan 

atau direkayasa demi kebutuhan, kepentingan, dan tercapainya tujuan 

penelitian tindakan.  

•  Mengutamakan adanya kecukupan data yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan penelitian, bukan kerepresentasifan (keterwakilan jumlah) sampel 

secara kuantitatif. Maka penelitian tindakan hanya menuntut penggunaan 

statistik yang sederhana, bukan yang rumit.  

• Bermaksud mengubah kenyataan, keadaan, dan situasi pembelajaran 

menjadi lebih baik dan memenuhi harapan, bukan bermaksud membangun 

teori dan menguji hipotesis.  

• Penelitian tindakan adalah karya tulis ilmiah yang berasal dari hasil 

penelitian, karena pelaksanaannya memenuhi kaidah-kaidah logika dan 

verifikasi secara empirik. 

   
Langkah-langkah Kegiatan Penelitian Tindakan  

Langkah-langkah kegiatan berikut ini merupakan rangkaian yang 

dilakukan dalam melaksanakan penelitian tindakan. 

1. Mengindentifikasi masalah pembeajaran atau pelatihan olahraga melalui 

refleksi diri yang dilakukan oleh guru atau pelatih. 

2. Menganalisis dan menetapkan masalah yang akan diteliti. 

3. Menetapkan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan masalah yang 

ditetapkan. 

4. Merumuskan hipotesis penelitian tindakan 

5. Merumuskan tujuan penelitian tindakan yang akan dilakukan. 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     117 
 

 
 

6. Menyusun rencana tahapan kegiatan penelitian tindakan pembelajaran atau 

pelatihan. 

7. Melaksanakan tindakan pembelajaran atau pelatihan 

8. Mengumpulkan dan menganalisis data 

9. Melakukan refleksi  

Mengidentifikasi Masalah Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas diawali dari adanya masalah, dan masalah 

tersebut wujud dari suatu situasi yang menunjukkan ada kesenjangan dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas. Masalah tersebut adalah suatu keadaan 

dimana terjadi kesenjangan antara harapan dengan capaian, antara yang 

seharusnya  dengan kenyataan, antara yang diperlukan dengan yang tersedia 

dalam pembelajaran. Masalah tersebut perlu diidentifikasi dan dikenali 

dengan cermat agar dapat menentukan tindakan pemecahannya dengan tepat. 

Karena permasalahan terjadi dalam kegiatan pembelajaran, maka guru adalah 

pihak yang paling berkompeten melakukan identifikasi masalah.  Jika 

permasalahan di pelatihan olahraga, maka pelatih yang harus melakukan 

identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan melakukan refleksi diri.   

Sebagai guru atau pelatih perlu mengidentifikasi masalah yang sangat 

merisaukan atau yang menyebabkan kualitas pembelajaran atau pelatihan 

masih rendah. Kualitas pembelajaran atau pelatihan akan berdampak pada 

hasil belajar. Bila kualitas pembelajaran pelatihan baik maka hasil belajar atau 

hasil latihan akan diharapkan baik juga (Budiwanto: 2011). 

Masalah pembelajaran pendidikan jasmani dan pelatihan olahraga: 

• Penelitian dimulai dari munculnya minat peneliti terhadap suatu fenomena 

yang sedang menjadi perhatian peneliti.  

• Pada suatu saat selalu ada fenomena pembelajaran yang belum sepenuhnya 

dimengerti atau mungkin terjadi perbedaan pendapat tentang suatu 

fenomena pembelajaran tertentu. 
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• Dalam situasi tertentu tidak dapat dilaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan semestinya sesuai rencana dan prosedur yang telah ada.  

 

Identifikasi Masalah Penelitian Tindakan Kelas atau Pelatihan Olahraga 

Untuk dapat mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani atau pelatihan olahraga perlu dikenali variabel yang menjadi 

perhatian peneliti, dan variabel-variabel tersebut saling berkaitan. Variabel-

variabel tersebut antara lain: guru atau pelatih, siswa atau peserta latihan, 

perangkat pembelajaran atau pelatihan, media yang diperlukan dalam 

pembelajaran atau pelatihan, alat, perlengkapan, dan fasilitas proses 

pembelajaran atau pelatihan (Budiwanto: 2011). 

 
Langkah-langkah mengidentifikasi masalah Penelitian Tindakan 

• Guru atau pelatih melakukan refleksi awal tentang masalah-masalah 

pembelajaran yang terjadi di kelasnya atau masalah-masalah pelatihan.   

• Mengklasifikasi masalah menjadi dua kategori yaitu masalah rendahnya 

kualitas proses pembelajaran atau pelatihan dan rendahnya kualitas hasil 

belajar atau hasil latihan. 

• Menggali akar masalah yang menyebabkan masalah lain. Perlu diketahui, 

masalah di kelas atau di pelatihan adalah kumpulan beberapa masalah. 

• Menganalisis hasil refleksi dan temuan dalam pembelajaran atau pelatihan 

yang dianggap belum optimal.  

• Memilih dan menetapkan masalah yang paling penting untuk segera 

dipecahkan. 

• Merumuskan masalah secara jelas, spesifik, dan operasional. 

Refleksi awal dalam pembelajaran atau pelatihan Olahraga 

Berikut ini contoh hasil refleksi awal menggunakan pendekatan 

observasi kelas pembelajaran pendidikan jasmani (Budiwanto: 2011). 

• Pembelajaran keterampilan teknik olahraga, pemanasan dilanjutkan siswa 

bermain sendiri tanpa ada keterlibatan guru dalam pembelajaran. 
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• Kemampuan guru dalam demonstrasi belum memberikan persepsi/ 

konsepsi yang benar dan lengkap.  

• Penyajian materi tidak dimulai dari keterampilan yang sederhana ke 

keterampilan yang lebih kompleks.  

• Siswa latihan bermain cabang olahraga sendiri tanpa bimbingan guru.  

• Kurang kreatifitas guru dalam pembelajaran dalam beberapa aspek 

pembelajaran.    

• Penyajian materi yang kurang bervariasi. 

• Materi pembelajaran tidak sesuai tingkat keterampilan dan kemampuan 

siswa atau anak latih.  

• Tidak semua siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

• Rasio jumlah siswa dengan alat/perlengkapan/lapangan tidak memadai.   

• Pengelolaan kelas atau proses latihan yang kurang mendukung penyajian 

materi pembelajaran atau keterampilan olahraga. 

• Tingkat keterampilan siswa dalam kelas pembelajaran bervariasi, dan ada 

perbedaan jenis kelamin.  

• Persentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar masih rendah, banyak 

siswa yang memperoleh skor minimum. 

• Siswa tidak mempunyai apersepsi tentang teknik keterampilan yang 

dipelajari.  

• Frekuensi melakukan latihan keterampilan teknik dasar yang sedikit.  

• Guru tidak memberikan demonstrasi dengan benar.  

• Tahapan penyajian materi tidak dimulai dari gerakan yang sederhana ke 

yang kompleks.  

• Guru tidak pernah melakukan evaluasi pembelajaran.  

• Sebagian besar siswa tidak mampu melakukan teknik dasar dengan benar.  

• Modus skor mendekati skor minimal. 

Pengelompok Masalah Pembelajaran atau Pelatihan yang Bersifat Penting  
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Dari berbagai masalah tersebut di atas, hanya masalah-masalah 

pembelajaran atau pelatihan olahraga yang bersifat penting dan mendesak 

saja yang harus dipecahkan melalui penelitian tindakan. Masalah tersebut 

dikelompokkan menjadi beberapa katagori, yaitu: masalah penguasaan 

kompetensi guru atau pelatih, masalah rendahnya keterampilan siswa atau 

anak latih, masalah aktivitas siswa dalam pembelajaran atau pelatihan 

olahraga, masalah interaksi dalam kelas atau tempat latihan, masalah evaluasi 

pembelajaran atau pelatihan, masalah alat dan perlengkapan yang digunakan 

dalam pembelajaran atau pelatihan (Budiwanto: 2011). 

Identifikasi Masalah dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Ketika terjadi pembelajaran di kelas pendidikan jasmani, diharapkan 

tercapainya tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

• Sesuai dengan ciri dan sifat pembelajaran pendidikan jasmani, siswa/atlet 

harus aktif melakukan gerak sesuai dengan materi pembelajaran. 

• Salah satu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani adalah terampil 

melakukan gerak teknik cabang olahraga sesuai materi pembelajaran.  

• Diasumsikan, bahwa untuk dapat terampil melakukan gerakan teknik 

olahraga, harus dilakukan dengan frekuensi yang banyak atau mengulang-

ulang gerakan. 

• Konsekuensi dari harapan tersebut siswa harus aktif dan melakukan 

dengan frekuensi yang banyak tersebut diperlukan rasio alat dan 

siswa/atlet yang memadai.  

• Bola yang digunakan hanya 1 (satu) untuk untuk 30 siswa/atlet, akan 

berbeda jika digunakan 3 (tiga) bola untuk 30 siswa/atlet.  

• Jumlah alat yang lebih banyak cenderung akan meningkatkan aktifitas dan 

frekuensi siswa/atlet melakukan latihan gerakan.  

• Guru berperan penting dalam membuat pembelajaran yang efektif.  
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• Dengan menerapkan semua kompetensi yang dimiliki guru disertai 

kreatifitas, maka situasi pembelajaran siswa menjadi  aktif dan siswa 

melakukan frekuensi gerakan yang banyak adalah tidak mustahil.  

• Dan keadaan seperti tersebut di atas memungkinkan siswa/atlet mencapai 

kompetensi atau tujuan pembelajaran/pelatihan yang ditetapkan. 

Tetapi pada kenyataannya, sering kita jumpai bahwa ketika terjadi 

pembelajaran pendidikan jasmani antara lain: 

• Sering menjadi masalah utama bagi guru pendidikan jasmani adalah 

kurangnya alat, perlengkapan dan fisilitas olahraga. 

• Rasio jumlah siswa/atlet dan alat yang tersedia tidak memadai. 

• Guru belum mampu menerapkan kompetensi secara maksimal 

Kenyataan yang terjadi tersebut menimbulkan dampak: 

• Banyak siswa/atlet yang tidak aktif dalam kegiatan. 

• Frekuensi melakukan latihan tidak banyak. 

• Ketika dilakukan penilaian hasil belajar/latihan, diperoleh hasil yang 

kurang memuaskan, modus keterampilan siswa mendekati skor rendah. 

• Tujuan pembelajaran/pelatihan tidak tercapai. 

Bila situasi dan kondisi dalam pembelajaran pendidikan jasmani atau 

pelatihan tersebut di atas terjadi, maka telah terjadi kesenjangan antara 

harapan dengan kenyataan atau telah terjadi masalah dalam pembelajaran. 

Dengan demikian, guru pendidikan jasmani yang sedang mengalami masalah 

dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Masalah tersebut perlu 

dicari pemecahannya, salah satu caranya dengan melakukan penelitian 

tindakan kelas. Dengan melakukan penelitian tindakan kelas diharapkan 

diperoleh pemecahkan masalah pembelajaran di kelas yang bermanfaat untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. 

Analisis Masalah Penelitian Tindakan Kelas 

 Setelah sejumlah masalah ditemukan di dalam pembelajaran di kelas, 

langkah berikutnya adalah menganalisis masalah untuk memilih dan 

menentukan masalah yang akan diteliti. Masalah yang perlu dipilih adalah 



122       Metodologi Penelitian 

122 

 

masalah yang sangat strategis, masalah tersebut mendesak untuk segera 

diatasi dan diperoleh jalan keluarnya, guru harus mempunyai kemampuan 

memecahkan masalah dengan tepat, dan kesesuaian antara pemecahan 

masalah pembelajaran di kelas dengan prioritas program sekolah. 

Merumuskan Masalah Penelitian Tindakan Kelas 

Masalah penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan olahraga 

merupakan kesenjangan antara harapan dengan capaian, yang diperlukan 

dengan yang tersedia, yang seharusnya dengan kenyataan. Fenomena sebagai 

suatu kesenjangan yang terjadi dikelas atau di pelatihan tersebut kemudian 

disusun menjadi rumusan masalah penelitian yang lebih jelas dan sistematis 

dengan memanfaatkan informasi ilmiah yang sudah tersedia dalam literatur 

yaitu teori. Teori merupakan landasan dalam melakukan tindakan pemecahan 

masalah. Dan masalah tersebut memerlukan pemecahan atau jawaban. 

Dengan demikian masalah penelitian adalah sesuatu yang perlu dicari 

pemecahannya dan jawaban melalui kegiatan penelitian.  

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan, selanjutnya dirumuskan 

masalah penelitian secara konkrit dan spesifik. Rumusan masalah merupakan 

pernyataan gagasan peneliti yang terkandung dalam ruang lingkup masalah 

penelitian dan menjadi pusat perhatian peneliti. Berdasarkan rumusan  

masalah tersebut akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data dan 

analisis data (Budiwanto: 2009). 

Cara Menulis Rumusan Masalah Penelitian Tindakan Kelas 

Rumusan masalah harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1. Aspek substansi atau isi: 

1) Nilai manfaat dari pemecahan masalah melalui tindakan yang dipilih.  

2) Keterterapannya pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. 

2. Aspek orisinalitas: 

1) Pemecahan masalah dengan model tindakan yang dilakukan adalah hal 

baru, belum pernah dilakukan penelitian.  
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2) Penerapan model-model pembelajaran dalam konteks yang berbeda.  

3. Aspek formulasi: 

1) Perumusan masalah berupa kalimat-kalimat naratif. 

2) Menggunakan kalimat pertanyaan.  

3) Tidak bermakna ganda. 

4) Memuat secara eksplisit dan spesifik tentang masalah yang akan diteliti, 

dan memuat tindakan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah. 

5) Subyek penelitian, yaitu kepada siapa tindakan diberikan. 

6) Tempat penelitian dan waktu yang berkaitan dengan peristiwa 

permasalahan.  

4. Aspek teknis:  

1) Kelayakan masalah.  

2) Kemampuan peneliti dalam memecahkan masalah. 

3) Memilih masalah yang bermakna. 

4) Memiliki nilai praktis bagi guru dan semua yang berkolaborasi. 

5) Memberikan kontribusi untuk memperoleh pengalaman belajar untuk 

pengembangan keprofesionalannya.  

Contoh Rumusan Masalah Penelitian Tindakan Kelas  

1. Apakah penggunaan metode inklusi dapat meningkatkan aktivitas belajar 

dalam pembelajaran keterampilan renang bagi Siswa Kelas VI SDN 3 

Punten Batu?  

2. Apakah penggunaan bola modifikasi dapat meningkatkan frekuensi latihan 

dan keaktifan Siswa Kelas VII SMPN Madukara 2 Malang dalam 

pembelajaran keterampilan passing bawah bolavoli?  

3. Apakah pelatihan menggunakan pendekatan umpan lempar shuttle cock 

berulang-ulang dapat meningkatkan keterampilan pukulan overhead lob 

bulutangkis siswa kelas XI SMA Tumpangsari 1 Malang? 

Pemilihan Tindakan 
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Tindakan yang ditetapkan guru atau pelatih untuk mengatasi masalah 

yang ada di kelas harus dijelaskan rasionalnya. Contoh alasan tersebut: 

1. Memberi peluang pada siswa atau peserta latihan dapat melakukan 

aktivitas sehingga siswa menjadi aktif (learning by doing). 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode dapat 

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. 

 

Merumuskan Hipotesis Penelitian Tindakan Kelas 

Pengertian dan Fungsi Hipotesis Penelitian Tindakan Kelas 

1. Hipotesisi adalah jawaban sementara atau dugaan mengenai perubahan 

yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan.  

2. Jawaban sementara tersebut harus diuji atau diverifikasi secara empirik 

menggunakan data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan tindakan 

3. Dugaan tersebut secara teoritis adalah yang paling mungkin dan 

mempunyai tingkat kebenaran paling tinggi.  

4. Berfungsi sebagai petunjuk jalan yang memungkinkan peneliti 

melaksanakan tahapan penelitian dan memperoleh jawaban atau hasil 

tindakan yang dilakukan  

Kegunaan Hipotesis Penelitian Tindakan Kelas 

1. Memberi batasan ruang lingkup penelitian  

2. Menyiagakan peneliti, dan memfokuskan data yang akan dikumpulkan.  

3. Sebagai panduan metode pengujian data atau fakta terutama dalam 

melaksanakan analisis data. 

Rumusan Hipotesis Penelitian Tindakan Kelas 

1. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk hipotesis tindakan, bersifat definitive, 

direksional, dan operasional. 

2. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk keyakinan bahwa tindakan yang 

dilaksanakan dapat memperbaiki sistem, proses, atau hasil pembelajaran 

atau pelatihan olahraga. 
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3. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan hipotesis, salah 

satu cara mengungkapkan hipotesis dapat menggunakan bantuan kata 

“Jika . . . . . (1). . . . . . . . maka. . . . .(2) . . . . . .” 

Contoh Rumusan Hipotesis Penelitian Tindakan Kelas 

1. Jika pembelajaran keterampilan renang menggunakan metode inklusi, 

maka dapat meningkatkan aktivitas belajar bagi Siswa Kelas VI SDN 3 

Punten Batu.  

2. Jika pembelajaran keterampilan passing bawah bola voli penggunaan bola 

modifikasi, maka dapat meningkatkan frekuensi latihan dan keaktifan 

Siswa Kelas VII SMPN Madukara 2 Malang.  

3. Jika pelatihan menggunakan cara umpan lempar shuttle cock berulang-

ulang, maka dapat  meningkatkan keterampilan pukulan overhead lob 

bulutangkis siswa kelas XI SMA Tumpangsari 1 Malang? 

 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran atau Pelatihan  

Guru atau pelatih harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk 

melaksanakan tindakan pembelajaran atau pelatihan  (Budiwanto: 2011).  

Hal-hal yang harus dipersipkan antara lain: 

1. Menyiapkan perangkat pembelajaran: 

1) Membaca dan mengkaji kurikulum sesuai masalah penelitian tindakan. 

2) Membaca dan mengkaji silabus sesuai dengan kurikulum.  

3) Menetapkan materi, atau bahan ajar, dan menyusun lembar kerja siswa.  

4) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

tindakan atau perbaikan yang dipilih.  

5) Menetapkan metode, pendekatan, atau teknik mengajar, dan langkah-

langkah yang menggambarkan tahapan pelaksanaan pembelajaran. 

6) Mempersiapkan media dan sumber belajar yang diperlukan dalam 

pembelajaran. 
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7) Mempersiapkan alat, perlengkapan, dan fasilitas olahraga atau 

pendidikan jasmani yang akan digunakan. 

8) Instrumen yang akan digunakan:  

(1) Teknik pangamatan menggunakan rubrik pengamatan untuk 

mengamati pelaksanaan pembelajaran dan perubahan yang terjadi 

pada siswa saat belajar. Yang diamati dan dinilai adalah kebenaran 

gerakan, keaktifan, kesungguhan, dan semangat. 

(2) Kuesioner atau angket yang harus dijawab oleh siswa atau guru 

sebagai umpan balik setelah pembelajaran. 

(3) Tes dan pengukuran keterampilan olahraga, atau tes pengetahuan. 

2. Menetapkan rancangan dan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. 

1) Memperkirakan siklus-siklus yang akan dilaksanakan sesuai keluasan 

masalah yang akan dibahas dalam pembelajaran. 

2) Menetapkan jumlah tatap muka atau jumlah pertemuan pelaksanaan 

pembelajaran. Satu siklus pada umumnya dilaksanakan 3 kali 

pertemuan, setiap pertemuan dilaksanakan 4 x 45 menit dan  diakhiri 

dengan tes penguasaan kompetensi sesuai tujuan pembelajaran. 

3. Menetapkan subyek penelitian yaitu siswa-siswa suatu kelas/pelatihan. 

Contoh:  “Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Tumpang,  

Kelas IVA, jumlah siswa 30 orang. Nama-nama siswa yang terlibat dalam 

penelitian disajikan pada lampiran”.  

4. Menetapkan lokasi penelitian tindakan kelas dilaksanakan mencakup: 

1) Memaparkan secara jelas lokasi penelitian diselenggarakan meliputi: 

nama sekolah, alamat sekolah. 

2) Menjelaskan kelas dilaksanakan PTK, jumlah dan karakteristik siswa. 

3) Contoh: Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Tumpang, Kelas IV A,           

   Jl. Malang Suko No. 1 Tumpang Malang.  

5. Menetapkan petugas pembantu peneliti: 
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1) Pada umumnya guru akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran bersamaan dengan melakukan pengamatan dan penilaian, 

maka perlu bantuan teman sejawat sebagai pengamat. 

2) Petugas pengamat adalah teman sejawat yang bertugas mengumpulkan 

data menggunakan tes, kuesioner, observasi, dan sebagainya. 

6. Menetapkan waktu pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan 

membuat tahapan dan jadwal kegiatan: 

1) Tahap persiapan: identifikasi masalah (refeksi awal), perangkat 

pembelajaran, lokasi dan waktu, pembantu penelitian.  

2) Tahap pelaksanaan pembelajaran sesuai siklus-siklus tindakan: 

(1) Melaksanakan pembelajaran 

(2) Melaksanakan observasi 

(3) Melaksanakan tes, kuesioner, rubrik pengamatan dan penilaian 

3) Analisis data. 

4) Melakukan refleksi. 

5) Membuat laporan. 

Contoh: 

TAHAP DAN JADWAL KEGIATAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

No. Tahap kegiatan Waktu kegiatan 

1 Tahap persiapan dan perencanaan 10 - 20 Maret 2015 

2 Tahap pelaksanaan dan observasi, tes 1 April - 30 Juni 2015 

3 Analisis data 1 Juni – 10 Juli 2015 

4 Melakukan refleksi Akhir 11 Juli – 15 Juli 2015 

5 Penulisan laporan penelitian 16 Juli – 31 Juli 2015 

 

Melaksanakan Tindakan Pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran sesuai siklus-siklus tindakan: 

1. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat sebagai tindakan pembelajaran. 
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2. Pada umumnya, guru akan memulai kegiatan membuka pembelajaran 

(pemanasan), melakukan kegiatan pembelajaran inti, dan melakukan 

kegiatan penutup (penenangan) sesuai dengan waktu yang disediakan. 

3. Satu siklus pada umumnya dilaksanakan 3 kali pertemuan (3 x 45 menit) 

pembelajaran yang diakhiri dengan tes penguasaan kompetensi. 

4. Pada tahap ini dilakukan pembelajaran dan observasi kegiatan 

pembelajaran sebagai kegiatan yang terintegrasi bila dilaksanakan guru. 

Mengumpulkan Data 

Melakukan pengumpulan data dengan mencatat kejadian-kejadian penting 

yang terjadi selama proses pembelajaran menggunakan lembar observasi, 

rubrik penilaian dan pengamatan, atau tes dan pengukuran.  

1. Sambil mengajar guru juga merekam kegiatan pembelajaran yang terjadi. 

2. Pada umumnya guru mengalami kesulitan melaksanakan dua kegiatan 

sekaligus sehingga memerlukan bantuan pengamat dari teman sejawat. 

3. Bila guru hanya meminta teman sejawat sebagai observer maka teman 

tersebut tidak masuk dalam tim peneliti artinya PTK yang dilakukan 

bersifat individual, bukan kolaborasi. 

4. Sebaliknya bila pengamat tersebut adalah tim peneliti yang bekerjasama 

sejak awal mengidentifikasi masalah, menetapkan tindakan, dan membuat 

perencanaan, serta berpartisipasi sebagai tim sampai kegiatan penelitian 

berakhir maka penelitian dilakukan secara tim atau melakukan kolaborasi.  

 

Analisis Data 

1. Data yang diperoleh pada semua pertemuan tersebut dikumpulkan, disortir 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dan dikelompokan pada 

kelompok data kualitatif/deskriptif dan data kuantitatif. 

2. Data kualitatif seperti rekaman kegiatan guru mengajar, perubahan yang 

terjadi pada siswa, kesalahan konsep pada siswa, dan kejadian-kejadian lain 

selama proses pembelajaran yang dideskripsikan oleh pengamat.  
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3. Data kuantitatif yang diperoleh misalnya nilai quiz, nilai tes, nilai 

presentasi, nilai tugas, nilai praktik, dan sebagainya. 

4. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui hasil pembelajaran 

yang dilakukan sudah mencapai target atau belum, terutama peningkatan 

kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.  

 

Melakukan Refleksi 

1. Berdasarkan data dan analisis data yang dilakukan guru atau tim peneliti 

melakukan refleksi. 

2. Peneliti mengkaji apakah target yang ditetapkan sebelum pelaksanaan 

pembelajaran telah tercapai atau belum berdasarkan indikator keberhasilan 

yang telah disiapkan. 

3. Bila telah tercapai 100% maka penelitian dapat berhenti selesai. 

4. Bila belum tercapai maka dilakukan perbaikan perencanaan siklus kedua.  

5. Bila siklus kedua belum mencapai target yang ditetapkan sesuai indikator 

keberhasilan maka dilakukan siklus ketiga, keempat, dan seterusnya.  

 

Sistematika Proposal dan Laporan Penelitian Tindakan Kelas 

Manfaat Proposal: 

1. Digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian bagi guru dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas.  

2. Sebagai pertimbangan bagi penyandang dana untuk memberikan bantuan 

dana berdasarkan kualitas proposal. 

3. Sebagai dasar dalam membuat desain operasional yang mendeskripsikan 

rencana penelitian lebih operasional.  

4. Desain operasional sudah harus dilengkapi dengan perangkat pembelajaran 

yang akan digunakan, terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

alat evaluasi, lembar kerja, bahan ajar, dan perangkat lain yang diperlukan 

untuk menerapkan tindakan pembelajaran.  

Sistematika Usulan Penelitian Tindakan Kelas  
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1.  Judul Penelitian  

1) Mencerminkan permasalahan pokok yang akan dipecahkan. 

2) Pada judul harus tampak masalah yang akan diteliti dan tindakan untuk 

memecahkan masalah. 

3) Memuat unsur variabel utama yang diteliti.  

4) Judul harus deklaratif, singkat, spesifik, jelas (8-15 kata) dan memberi 

gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. 

     Contoh: “Pembelajaran menggunakan pendekatan permainan lompat tali 

untuk meningkatkan keterampilan lompat dan loncat siswa kelas IVB 

SDN Landungsari Malang”.  

Keterangan: 

• Masalah yang akan dipecahkan: “Keterampilan lompat dan loncat siswa 

kelas IVB SDN Landungsari Malang”.  

• Tindakan pembelajaran: “Pembelajaran menggunakan pendekatan 

bermain lompat tali”. 

2.  Pendahuluan  

1) Berisi latar belakang dan identifikasi permasalahan. 

2) Menguraikan konteks masalah, pentingnya masalah itu diteliti dan 

manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian setelah dilaksanakan. 

3) Menjawab pertanyaan: mengapa masalah tersebut diteliti? 

4) Menjelaskan cara memecahkan masalah atau tindakan yang akan 

dilakukan. 

3.  Rumusan Masalah Penelitian Tindakan Kelas 

1) Perumusan masalah berupa kalimat-kalimat naratif atau pernyataan 

yang disusun dengan jelas. 

2) Sebaiknya menggunakan kalimat pertanyaan.  

3) Tidak bermakna ganda. 

4) Memuat secara eksplisit dan spesifik tentang masalah yang akan diteliti, 

dan tindakan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah. 
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5) Subyek penelitian. 

6) Tempat atau lokasi penelitian. 

Contoh: Apakah pembelajaran menggunakan pendekatan permainan 

lompat tali dapat meningkatkan keterampilan lompat dan loncat 

siswa kelas  IVB SDN Landungsari Malang? 

4.  Tujuan Penelitian Penelitian Tindakan Kelas 

1) Berorientasi pada hasil konkrit yang akan dicapai. 

2) Selaras dan mengacu pada masalah penelitian.  

3) Dinyatakan dengan singkat, dan jelas, memuat secara eksplisit dan 

spesifik tentang masalah yang akan diteliti, dan tindakan yang 

diharapkan dapat menyelesaikan masalah. 

4) Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.  

Contoh: ”Meningkatkan keterampilan dasar lompat dan loncat siswa kelas 

IVB SDN Landungsari 1Malang dalam pembelajaran 

menggunakan pendekatan permainan lompat tali”  

5.  Manfaat Penelitian Penelitian Tindakan Kelas 

1) Tuliskan gambaran yang jelas dan realistik manfaat hasil penelitian. 

2) Manfaat yang diuraikan dapat dikaitkan dengan peneliti,  siswa, guru, 

sekolah, dan  pengambil keputusan atau kebijakan. 

6. Kerangka Konseptual Penelitian Tindakan Kelas 

1) Dalam arti luas, kajian pustaka meliputi usaha peneliti menggali 

informasi dari sumber  tertulis yang relevan dengan  masalah dan bidang 

yang sedang diteliti. 

2) Kajian pustaka yang berisi sejumlah teori yang relevan sebagai  kerangka 

teori, dan acuan yang valid dalam memecahkan masalah.  

3) Informasi tentang hubungan-hubungan yang mungkin ada secara 

implisit maupun eksplisit antara teori yang satu dengan lainnya dalam 

kondisi nyata.  
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4) Informasi tentang rancangan atau metode penelitian, instrumen dan 

teknik pengumpuan data, dan analisis data yang relevan.  

5) Berdasarkan informasi diharapkan peneliti memiliki wawasan, ide-ide 

baru dan efektif dalam memecahkan permasalahan penelitian.  

6) Informasi tentang aspek-aspek metodologis yang lebih khusus, yaitu 

konsep, variabel, asumsi, hipotesis, dan definisi.  

7) Kriteria Bahan Pustaka 

(1) Mutakhir: dengan memilih bahan pustaka yang mutakhir atau yang 

paling dini, akan diperoleh informasi terbaru dan representatif 

sebagai landasan teori penelitian.  

(2) Relevansi: bahan pustaka yang relevan atau yang sesuai dengan 

masalah penelitian diperlukan untuk menghasilkan pustaka yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

7. Hipotesis Penelitian Tindakan Kelas 

1) Hipotesis tindakan memuat usulan tindakan untuk menghasilkan 

perbaikan yang diinginkan.  

2) Dirumuskan dalam hipotesis tindakan, bersifat definitif dan direksional, 

operasional. 

3) Dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang bernuansa 

keyakinan, bahwa tindakaan  yang dilaksanakan dapat memperbaiki 

sistem, proses, atau hasil. 

4) Dirumuskan dalam bentuk pernyataan hipotesis, diantaranya dapat 

menggunakan bantuan kata “Jika … (1). . . . . . maka  . . .(2) .…”. 

5) Keterangan:    . . . .  . (1). . . . . . dituliskan tindakan yang dilaksanakan,  

dan . . . .  . (2). . . . . . dituliskan hasil perbaikan yang diperoleh.  

 Contoh: ”Jika pembelajaran menggunakan pendekatan permainan 

lompat tali maka  dapat meningkatkan keterampilan dasar 

lompat dan loncat siswa kelas IVB SDN Landungsari Malang”  

8. Metode Penelitian Tindakan Kelas 
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    Metode atau prosedur penelitian menguraikan secara rinci: 

1) Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. 

2) Setting dan lokasi (kancah) penelitian. 

3) Subyek yang terlibat dalam penelitian, kolaborator atau partisipan. 

4) Alat-alat dan teknik pengamatan dan pemantauan dalam proses 

pengumpulan data.  

5) Langkah-langkah yang ditempuh melalui tahap atau siklus penelitian 

tindakan.  

6) Kriteria atau rambu-rambu evaluasi dan refleksi.  

9. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

1) Berisi jadwal atau matrik kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan 

persiapan, pelaksanaan dilapangan dan penyusunan laporan.  

2) Jadwal pelaksanaan penelitian disusun dengan mengacu pada metode 

penelitian yang digunakan.  

10.  Personalia  

Tim peneliti yang melaksanakan penelitian ini di lapangan terdiri dari: 

1) Pengamat yang melakukan pengamatan ketika kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan, yaitu teman sejawat. 

2) Petugas pembantu dalam mengumpulkan data menggunakan tes atau 

kuesioner. 

11.  Rencana Biaya Penelitian  

1) Dalam bagian ini disajikan rincian biaya penelitian yang mengacu 

kepada kegiatan penelitian seperti yang telah diuraikan dalam metode 

penelitian. 

2) Rekapitulasi biaya penelitian antara lain: untuk transport, uang 

lelah/honorarium, bahan habis, penyusunan instrumen, sewa peralatan 

dan sebagainya. 

3) Bila penelitian tersebut swadana, bagian rekpitulasi tidak perlu 

dicantumkan.  
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12.  Daftar Pustaka 

1) Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem nama belakang, tahun 

diterbitkan, judul pustaka, kota diterbitkan, dan nama penerbit. 

2) Cara menulis daftar pustaka dilakukan dengan mengurutkan pustaka 

menurut abjad nama pengarang. 

Contoh: 

Arjuna, S., 2005. Keterampilan Lompat dan Loncat di Sekolah Dasar, Malang: 

PT Primavera. 

Bambang, P., 2009. Pendekatan Bermain dalam Pembelajaran Pendidikan    

          Jasmani dan Olahraga di  Sekolah Dasar, Jakarta: Kementerian   

          Pendidikan  Nasional.  

13.  Lampiran-lampiran  

Dalam lampiran-lampiran ini disajikan segala sesuatu yang mendukung 

kegiatan penelitian tindakan kelas. Antara lain, instrumen pengumpul 

data, data hasil pengumpulan data penelitian, dan hasil analisis.   

Rancangan Penelitian dan Pengembangan 

 Rancangan penelitian dan pengembangan merupakan rancangan 

penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan atau menghasilkan 

produk. Rancangan ini juga sering disebut sebagai rancangan pengembangan 

yang berbasis penelitian. Menurut Borg dan Gall (1983), penelitian dan 

pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan 

atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan 

pengajaran. Rancangan ini merupakan penelitian terapan yang mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara langsung. 

Selain itu, rancangan ini sebagai salah satu jenis pendekatan yang digunakan 

untuk mengatasi masalah tentang menciptakan inovasi dan pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  

Pendapat Sugiyono (2008), metode penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan 
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produk tertentu digunakan penelitian yang diawali dengan analisis kebutuhan 

dan dan dilanjutkan menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat 

berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji 

keefektifan produk tersebut. Sedangkan definisi yang dibuat Borg and Gall 

(1983), penelitian pendidikan dan pengembangan adalah proses yang 

digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

Langkah-langkah proses penelitian ini disebut sebagai siklus penelitian dan 

pengembangan. Terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan 

dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk 

berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan 

digunakan akhirnya , dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang 

ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. 

Produk yang dihasilkan tidak harus berbentuk benda perangkat keras 

(hardware) tetapi dapat berupa perangkat lunak (software). Hasil konkrit dari 

penelitian dan pengembangan adalah  produk yang efektif berupa metode, 

sistem, program, buku teks, alat dan piranti, media belajar, atau produk lain 

yang digunakan untuk mengatasi masalah pelatihan, dan pembelajaran. 

Spesifikasi dan karakteristik produk yang dihasilkan harus sesuai dengan 

kebutuhan dan dapat langsung digunakan oleh pengguna produk.  

Model pengembangan produk dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu 

model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural 

adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah 

yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model konseptual adalah 

model yang bersifat analitis yang memerikan komponen-komponen produk 

yang akan dikembangkan serta keterkaitan antar komponen. Model teoritik 

adalah model yang menunjukkan hubungan perubahan antar peristiwa 

(Universitas Negeri Malang: 2003). 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kepelatihan olahraga 

mempunyai karakteristik yang spesifik. Spesifikasi yang terutama adalah 

obyek dan tujuan  pembelajaran dan pelatihan olahraga, yaitu keterampilan 
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gerak. Berdasarkan spesifikasi tersebut, maka masalah penelitian dan 

pengembangan yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan 

dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran dan 

pelatihan keolahragaan. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

terutama menghasilkan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan dan 

mendukung peningkatan kualitas dan ketercapaian tujuan pembelajaran dan 

pelatihan olahraga. Produk yang dihasilkan dapat berupa model atau metode 

pembelajaran, program pelatihan, media belajar atau latihan yang menunjang 

keefektifan pencapaian kompetensi siswa, atau keterampilan anak latih. Media 

pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan kepelatihan olahraga dapat 

berupa video pembelajaran keterampilan olahraga, gambar-gambar 

pembelajaran teknik keterampilan olahraga, buku teks cabang olahraga 

tertentu. Selain itu, dapat dilakukan juga penelitian dan pengembangan yang 

menghasilkan produk antara lain tes keterampilan olahraga, pengembangan 

program latihan olahraga, pengembangan metode pelatihan olahraga, 

pengembangan sistem manajemen bidang keolahragaan, pengembangan alat 

bantu atau perkakas pembelajaran atau pelatihan olahraga.   

Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan   

Model penelitian dan pengembangan mengacu pada model yang 

disarankan oleh Borg & Gall (1985). Model pengembangan ini menggunakan 

sepuluh tahap sebagai berikut. (1) Tahap penelitian dan pengumpulan 

informasi awal, (2) Tahap perencanaan, (3) Tahap pengembangan format 

produk awal, (4) Tahap uji coba awal oleh validator, (5) Tahap revisi produk, 

(6) Tahap uji coba lapangan, (7) Tahap revisi produk, (8) Tahap uji lapangan, 

(9) Tahap revisi produk akhir, (10) Tahap desiminasi dan implementasi.  

Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk yang 

dimaksud, adalah sebagai berikut. (1) Mengidentifikasi masalah, menetapkan 

pemecahan masalah. (2) Melakukan studi pendahuluan dan analisis 

kebutuhan. (3) Menetapkan tujuan penelitian dan pengembangan, dan 
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spesifikasi produk. (4) Mengembangkan model produk awal (proto type). (5) 

Uji coba pakar atau evaluasi produk awal dan revisi. (6) Uji coba lapangan 

kelompok kecil dan kelompok besar, dilanjutkan revisi. (7) Kajian Produk 

yang Telah Direvisi. (8) Saran Pemanfaatan, Desiminasi, dan  Pengembangan 

produk lebih lanjut. 

Mengidentifikasi Masalah, dan Menetapkan Pemecahan Masalah 

Dalam mengidentifikasi masalah penelitian dan pengembangan harus 

memperhatikan beberapa ketentuan. Aspek substansi atau isi masalah 

hendaknya mempunyai nilai manfaat untuk dilakukan pemecahan masalah 

melalui penelitian dan pengembangan. Dan keterterapannya pemecahan 

masalah yang dihadapi peneliti untuk menghasilkan produk. Aspek 

orisinalitas masalah dan  pemecahan masalah diharapkan adalah suatu hal 

yang baru. Dapat juga mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan 

pertimbangan inovatif. Selain itu, pemecahan masalah memberikan kontribusi 

dalam bidang yang sedang dikembangkan. Dilihat dari aspek teknis, masalah 

tersebut layak untuk dilakukan penelitian dan pengembangan, peneliti 

mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah, masalah tersebut 

bermakna, dan  memiliki nilai praktis. Aspek formulasi,  perumusan masalah 

menggunakan kalimat-kalimat naratif  atau pernyataan. Rumusan masalah 

harus jelas, tidak bermakna ganda. Memuat secara eksplisit dan spesifik 

tentang masalah yang akan diteliti, dan memuat tindakan yang diharapkan 

dapat menyelesaikan masalah. Mencatumkan subyek penelitian, yaitu kepada 

siapa produk tersebut dikembangkan. Tempat dan waktu penelitian sesuai 

dengan peristiwa permasalahan. Lebih lanjut, Sugiyono (2008) menjelaskan 

bahwa penelitian dan pengembangan dapat berangkat dari adanya potensi. 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai 

tambah. Sebagai contoh, sungai di daerah pegunungan yang airnya berlimpah 

dan mengalir deras adalah berpotensi untuk dikembangkan menjadi sarana 

dan arena olahraga arung jeram. Pegunungan yang cukup tinggi dan 



138       Metodologi Penelitian 

138 

 

mempunyai tebing tegak dan curam adalah berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai arena olahraga terbang layang (Budiwanto: 2014).  

Melakukan Studi Pendahuluan dan Analisis Kebutuhan 

Studi pendahuluan, meliputi studi pustaka dan studi pendahuluan 

lapangan. Studi pustaka antara lain mengkaji teori dan hasil-hasil penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi pendahuluan 

lapangan dengan melakukan survey, mengkaji karakter subjek penelitian, dan 

melakukan analisis kebutuhan produk, yaitu menggali informasi tentang 

kemungkinan-kemungkinan jika produk penelitian diterapkan. Untuk 

melakukan analisis kebutuhan ada beberapa kriteria yang terkait dengan 

pentingnya pengembangan produk dan pengembangan produk itu sendiri. 

Untuk mengetahui kebutuhan pengguna produk, maka harus 

dilakukan analisis kebutuhan dengan menggali atau mengumpulkan 

informasi kebutuhan tersebut. Analisis kebutuhan adalah mengumpulkan 

informasi tentang spesifikasi atau karakteristik produk yang akan 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan subyek pengguna produk yang akan 

dikembangkan. Produk yang akan dikembangkan harus berdasar kebutuhan 

pengguna produk, bukan keinginan atau kebutuhan peneliti. Cara 

mengumpulkan informasi kebutuhan dilakukan menggunakan instrumen 

berupa kuesioner, wawancara, observasi atau tes dan pengukuran. Sebagai 

ilustrasi analisis kebutuhan tentang seseorang yang akan menjahitkan baju 

kepada penjahit. Penjahit tentu akan berupaya memperoleh spesifikasi baju 

yang akan dibuatnya berdasarkan informasi dari pemesan baju tersebut 

dengan menanyakan beberapa hal yang penting. Antara lain: untuk keperluan 

apa baju tersebut dipakai, baju pesta, baju kerja kantor, atau untuk keperluan 

lain. Jika baju untuk kerja, maka tentu akan ditanyakan spesifikasi baju secara 

detail, lengan panjang atau pendek, bentuk krah leher, jumlah saku, jumlah 

kancing, dan sebagainya. Selain itu tentu informasi tentang ukuran-ukuran 

sesuai ukuran tubuh calon pemakai. Jika yang dipesan adalah baju pesta, tentu 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     139 
 

 
 

ditanyakan untuk pesta modern atau tradisional. Jika pesta tradisional, 

pertanyaan selanjutnya adalah pesta tradisional  daerah mana. Informasi 

selanjutnya tentu akan lebih detail banyak dikumpulkan agar lebih 

sempurnanya produk baju yang dihasilkan.  

 Dalam bidang keolahragaan, salah satu produk yang dikembangkan 

adalah media pembelajaran atau media pelatihan suatu cabang olahraga. 

Maka analisis kebutuhan yang dilakukan berdasarkan masalah dan kebutuhan 

pengguna tentang media pembelajaran sebagai produk yang akan 

dikembangkan. Pada waktu analisis kebutuhan, digunakan kuesioner yang 

harus dijawab siswa atau anak latih, dapat juga guru atau pelatih cabang 

olahraga sebagai responden.  

Suatu penelitian dan pengembangan video pembelajaran keterampilan 

teknik dasar bulutangkis diawli melakukan studi pendahuluan. Diharapkan 

produk penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi pebulutangkis pemula dalam 

proses pelatihan keterampilan teknik dasar bulutangkis. Sebagai salah satu 

langkah dalam penelitian ini adalah melakukan studi pendahuluan dan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan latar belakang 

pebulutangkis calon pengguna produk,  tingkat keterampilan pebulutangkis, 

pengalaman proses pelatihan dan metode pelatihan bulutangkis yang pernah 

dilakukan, menginventarisasi materi video keterampilan teknik dasar 

bulutangkis yang dibutuhkan calon pengguna. Studi pendahuluan ini 

bertujuan untuk menghasilkan spesifikasi produk video pelatihan 

keterampilan teknik dasar bulutangkis. Hasil inventarisasi kebutuhan video 

pembelajaran keterampilan teknik dasar bulutangkis ini akan dijadikan dasar 

dalam menyusun skrip atau skenario dan mengembangkan video 

pembelajaran keterampilan teknik dasar bulutangkis.  

Menetapkan Tujuan Penelitian dan Pengembangan, dan Spesifikasi Produk 

Tujuan penelitian dan pengembangan mengungkap secara jelas dan 

kongkrit produk yang akan dihasilkan. Rumusan tujuan penelitian dan 
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pengembangan dinyatakan dalam bentuk narasi, menggunakan kalimat 

pernyataan, dan mengikuti tata bahasa yang baik dan benar. Diawali dengan 

menyatakan masalahnya lebih dahulu, dilanjutkan dengan paparan cara 

memecahkan masalah secara jelas. Cara memecahkan masalah adalah 

mengungkapkan produk yang akan dihasilkan, dan dilengkapi dengan 

spesifikasi produk. Selanjutnya menjelaskan pentingnya dan kegunaan 

produk tersebut dilakukan pengembangan.  

Spesifikasi produk diperoleh berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 

Spesifikasi suatu produk harus berbeda dengan produk lainnya. Spesifikasi 

produk diharapkan mencakup seluruh aspek-aspek dan identitas penting 

yang berkaitan dengan produk tersebut dan diimplementasikan dengan 

kebutuhan pemakai produk. Aspek-aspek dan identitas tersebut mencakup isi 

dan materi, kualitas, karakteristik secara fisik maupun konsep yang 

membedakan dengan produk lainnya.  

Sukmadinata dan Nana (2005) menjelaskan bahwa untuk melengkapi 

kualitas produk yang akan dihasilkan perlu dilakukan studi pustaka. Studi 

pustaka akan mengkaji ruang lingkup suatu produk, kondisi-kondisi 

pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan secara 

optimal, serta keunggulan dan keterbatasannya, serta keluasan penggunaan. 

Studi pustaka juga diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah yang 

paling tepat dalam pengembangan produk tersebut. Selain itu, studi pustaka 

dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Studi pustaka ini bertujuan 

untuk memperoleh informasi tentang  konsep-konsep atau landasan teoretis 

yang berkenaan dengan produk atau model yang akan dikembangkan. Selain 

dari itu, studi pustaka juga mengkaji hasil-hasil penelitian sehubungan yang 

telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil mengkaji penelitian sehubungan ini 

dapat diperoleh masukan dan gambaran produk yang telah dihasilkan. 

Produk tersebut dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk melengkapi dan 

menyempurnakan produk yang akan dikembangkan. Terutama penelitian dan 
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pengembangan yang berkaitan dengan produk yang berbentuk media 

pembelajaran atau pelatihan, buku teks, modul belajar, paket belajar, 

kurikulum, materi pelatihan, instrumen evaluasi pembelajaran atau pelatihan, 

model, program latihan olahraga, sistem manajemen olahraga, program 

komputer analisis statistik, dan sebagainya.  

 

Mengembangkan Model Produk Awal  

Pengembangan produk awal merupakan kegiatan merencanakan dan 

membuat rancangan produk atau desain yang masih kasar dari produk yang 

akan dibuat (proto type). Meskipun demikian rancangan produk tersebut harus 

disusun selengkap dan sesempurna mungkin. Produk awal tersebut 

dikembangkan dengan memperhatihan tujuan dibuatnya produk dan 

spesifikasi produk. Rancangan  atau produk awal dikembangkan oleh peneliti 

dapat bekerja sama atau meminta bantuan para ahli dan atau praktisi yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. Menurut Sugiyono (2008), hasil akhir dari 

kegiatan ini berupa desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya. 

Desain ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasya belum terbukti, dan 

akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian. Desain produk 

harus diwujudkan dengan gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan 

sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya, serta akan memudahkan 

pihak lain untuk memahaminya. 

Jika produk yang akan dihasilkan adalah video pembelajaran, maka 

pengembangan produk awal harus didahului dengan merencanakan materi 

dan membuat skrip atau skenario. Berikut ini disajikan contoh beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam penyusunan materi skrip atau skenario video 

pembelajaran keterampilan teknik dasar bulutangkis. (1) Struktur materi 

setiap teknik dasar bulutangkis dalam skrip video pembelajaran keterampilan 

bulutangkis harus memuat kunci-kunci gerakan teknik dasar bulutangkis 

secara rinci. (2) Setiap materi gerakan teknik dasar dalam skrip video 

pembelajaran keterampilan teknik dasar bulutangkis perlu dilengkapi dengan 
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tayangan bentuk-bentuk latihan mengulang-ulang (drilling). (3) Setiap materi 

gerakan teknik dalam skrip video pembelajaran keterampilan teknik dasar 

bulutangkis perlu dilengkapi tayangan gerakan lambat (slow motion). (4) Setiap 

materi gerakan teknik dalam skrip video pembelajaran keterampil-an teknik 

dasar bulutangkis perlu penjelasan tentang sudut pengambilan gambar 

tayangan yang diinginkan. (5) Setiap tayangan gambar gerakan teknik dalam 

skrip video pembelajaran keterampilan teknik dasar bulutangkis perlu 

dilengkapi narasi (penjelasan dengan suara). (6) Mengulang-ulang gerakan 

teknik dasar dan menyajikan tayangan gerakan lambat (slow motion) setiap 

setiap gerakan teknik dasar. 

Uji coba Ahli atau Evaluasi Ahli Produk Awal  

Rancangan produk yang telah dibuat selanjutnya dilakukan uji coba 

ahli atau evaluasi produk awal. Kegiatan pada tahap ini sering juga disebut 

dengan tahap validasi ahli, evaluasi ahli, atau tinjauan ahli. Validasi produk 

dapat dilakukan dengan cara melibatkan beberapa pakar atau tenaga ahli 

yang sudah berpengalaman di bidang yang sesuai dengan masalah penelitian 

dan produk yang dikembangkan berdasarkan pemikiran rasional. Borg dan 

Gall (1983) menyebut evaluasi ahli sebagai uji coba di belakang meja (desk try out 

atau desk evaluation). Ahli melakukan penilaian terhadap rancangan produk 

tersebut. Diharapkan hasil pengembangan produk yang dihasilkan dapat 

dipertanggung-jawabkan secara akademik.  Setiap pakar diminta untuk 

menilai rancangan (desain) tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui 

kekurangan dan kelemahan yang harus ditambahkan dan disempurnakan. 

Validasi desain dapat dilakukan dalam forum diskusi (vocus discution) yang 

membahas tentang substansi maupun metodologi. Sebelum diskusi peneliti 

mempresentasikan proses penelitian sampai diperoleh rancangan tersebut, 

dan perlu diungkapkan kelemahan dan keunggulannya. Hasil yang diperoleh 

dari evaluasi ahli dijadikan sebagai masukan yang berguna untuk 

menyempurnakan kualitas produk yang dikembangkan. 
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Validasi atau evaluasi terhadap produk awal dilakukan oleh ahli adalah 

bersifat penilaian (judgment), berdasarkan analisis dan pertimbangan logika 

dari para ahli. Validasi rancangan produk awal (desain product) merupakan 

proses kegiatan untuk menilai rancangan produk berdasarkan kriteria. Jika 

produknya adalah pengembangan dan penyempurnaan produk yang sudah 

ada, maka dalam pengembangan sistem kerja baru secara rasional akan lebih 

efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena validasi 

disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta 

lapangan. Untuk melakukan penilaian terhadap rancangan produk awal 

diperlukan kriteria pembanding yang memuat prinsip-prinsip yang berkaitan 

dengan kualias produk dan juga kaitannya dengan pemakai produk 

(Sugiyono: 2008).  

        Evaluasi terhadap produk awal  dapat dilakukan menggunakan 

instrumen berupa  format penilaian dan pengamatan. Format panilaian dan 

pengamatan dilengkapi dengan skala penilaian (rating scale)  yang dipilah 

menjadi lima katagori. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tinjauan ahli atau evaluasi ahli tentang produk yang dikembangkan. Selain itu, 

ahli dapat memberikan masukan berupa catatan kritis, atau uraian penjelasan 

dan koreksi tentang produk menggunakan kalimat-kalimat pernyataan 

tentang produk yang dikembangkan. 

Suatu penelitian dan pengembangan video pembelajaran keterampilan 

teknik dasar bulutangkis. Evaluasi ahli terhadap produk video pembelajaran 

keterampilan bulutangkis dilakukan oleh ahli pembelajaran bulutangkis dan 

oleh ahli media pembelajaran. Ahli pembelajaran bulutangkis melakukan 

penilaian terhadap isi dan materi media video keterampilan teknik dasar 

bulutangkis berdasarkan kriteria dan prinsip-prinsip dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani. Kriteria tentang isi dan materi video pembelajaran 

keterampilan teknik dasar bulutangkis yang digunakan ahli pembelajaran 

bulutangkis dan pendidikan jasmani sebagai berikut adalah sebagai berikut. 

(1) Cakupan isi dan materi keterampilan dasar teknik permainan bulutangkis 
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dalam video. (2) Kesesuaian isi dan materi video dengan tujuan pengajaran 

keterampilan bulutangkis. (3) Kesesuaian isi dan materi  video dengan 

pengalaman dan tingkat keterampilan teknik dasar bulutangkis. (4) Susunan 

atau urutan penyajian isi dan materi media video dengan urutan yang 

seharusnya dalam pembelajaran keterampilan teknik dasar permainan 

bulutangkis. (5) Bentuk-bentuk latihan keterampilan teknik dasar bulutangkis 

yang disajikan dalam materi media video bervariasi. (6) Ketepatgunaan dan 

keterkaitan sajian isi dan materi video dengan prinsip-prinsip pembelajaran 

keterampilan gerak dan pendidikan jasmani. (7) Isi dan materi video 

memungkinkan  memberikan wawasan dan konsep dasar tentang gerak 

keterampilan teknik bulutangkis yang benar. (8) Isi dan materi video 

memungkinkan memotivasi pebelajar ke arah keingginan untuk belajar lebih 

lanjut. (9) Isi dan materi dalam video membangkitkan minat dan perhatian 

belajar. (10) Isi dan materi video komunikatif, penyajian gambar dan narasi 

mudah dimengerti.  (11) Kemenarikan isi dan materi video, selain media 

belajar juga  sebagai hiburan (Budiwanto: 2009). 

Tinjauan ahli media pembelajaran dilakukan terhadap kualitas media 

video pembelajaran keterampilan bulutangkis yang dikembangkan 

berdasarkan kriteria dan prinsip-prinsip pembuatan media pembelajaran. 

Data tinjauan ahli media pembelajaran adalah hasil penilaian kualitas media 

video  yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembuatan media 

pembelajaran Kriteria tentang isi dan materi video pembelajaran keterampilan 

teknik dasar bulutangkis yang digunakan ahli media pembelajaran adalah 

sebagai berikut.  (1) Kepadatan dan ketajaman gambar video. (2) Dimensi dan 

sudut pengambilan gambar video, (3) Proyeksi dan jarak pandang obyek 

gambar video. (4) Fokus terhadap materi-materi penting dalam gambar video. 

(5) Variasi kecepatan gerak gambar video. (6) Tata cahaya dan penerangan 

dalam gambar video. (7) Tata warna dan corak gambar video. (8) Tata suara 

dalam gambar video. (9) Tata ruang dan bidang dalam gambar video. (10) 

Aminatif untuk menunjukkan gerak dan perubahan gambar video. (11) 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     145 
 

 
 

Kontinyuitas sajian dalam gambar video. (12) Simetri gambar video 

(Budiwanto: 2009). 

Berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi dengan para ahli, selanjutnya 

peneliti melakukan revisi perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas 

dan menyempurnakan rancangan produk yang akan dikembangkan.   

 

Uji Coba Lapangan  dan Revisi Produk 

Rancangan produk yang telah divalidasi oleh ahli dan telah direvisi 

secukupnya, selanjutnya dilakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan 

adalah melakukan simulasi atau menerapkan penggunaan produk terhadap 

kelompok calon pemakai produk yang dikembangkan. Uji coba lapangan 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data berkaitan dengan 

produk yang dikembangkan. Berdasarkan hasil informasi tersebut dilakukan 

dalam rangka menentukan efektifitas dan efisiensi produk yang 

dikembangkan. Informasi tersebut dikumpulkan menggunakan instrumen 

yang sesuai. Insrumen yang dapat digunakan antara lain teknik kuesioner, 

wawancara, pengamatan, skala penilaian, dan daftar cek. Subyek uji coba 

lapangan dipilih dari kelompok pemakai produk yang dikembangkan. 

Informasi atau data tentang produk diperoleh menggunakan instrumen yang 

diberikan kepada subyek. Informasi tentang produk setelah proses uji coba 

lapangan yang dikumpulkan menggunakan kuesioner adalah jawaban-

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kuesioner. 

Informasi tentang produk yang diperoleh dari hasil kuesioner, dapat 

dilengkapi dengan teknik wawancara. Teknik pengamatan dapat digunakan 

dalam hal memperoleh informasi tentang suatu produk yang secara fisik 

memang dapat diamati. Untuk uji coba suatu produk media pembelajaran 

yang berupa video atau film maka lebih tepat digunakan teknik pengamatan. 

Subyek uji coba melakukan proses pengamatan dengan dibekali aspek-aspek 

apa saja yang harus diamati. Aspek-aspek yang diamati meliputi isi dan 

materi maupun kualitas video sebagai media pembelajaran berdasarkan 
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kriteria dan prinsip-prinsip pembuatan media pembelajaran. Selama subyek 

melakukan pengamatan, semua informasi  tentang produk harus direkam 

menggunakan daftar cek atau skala penilaian penilaian yang telah disiapkan. 

Uji coba lapangan produk awal masih difokuskan kepada pengembangan dan 

penyempurnaan materi produk, belum memperhatikan kelayakan dalam 

konteks pemakaian produk yang lebih luas.  

Rancangan atau desain uji coba produk pengembangan biasanya 

dilakukan menggunakan tiga tahapan, yaitu uji coba peseorangan, uji coba 

kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Desain uji coba produk dapat 

menggunakan desain yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu 

desain deskriptif atau eksperimental (Universitas Negeri Malang: 2010). Uji 

lapangan kelompok kecil hanya melibatkan beberapa subjek penelitian saja, 

sering disebut sebagai uji lapangan terbatas. Sedangkan uji coba kelompok 

besar melibatkan lebih banyak subyek. Pendapat Sugiyono (2008), bahwa uji 

coba lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh 

desain yang layak, baik substansi maupun metodologi. Misalnya, uji coba 

dilakukan di satu sampai tiga sekolah menggunakan enam sampai duabelas 

subjek uji coba (guru). Menurut Borg and Gall (1989), uji coba lapangan 

produk awal disarankan dilakukan pada satu sampai tiga sekolah dengan 

jumlah responden antara sepuluh sampai tigapuluh orang. Selama 

pelaksanaan uji coba di lapangan, peneliti melakukan pengamatan secara 

intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden. Hasil 

pengamatan berupa catatan tersebut akan dijadikan bahan untuk 

penyempurnaan produk awal yang akan dikembangkan. 

Uji lapangan kelompok besar melibatkan subjek penelitian yang lebih 

banyak, sering disebut sebagai uji lapangan skala besar. Borg dan Gall (1989) 

menjelaskan bahwa uji lapangan kelompok besar sebaiknya dilakukan dengan 

skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk, dan uji 

efektivitas dan adabtabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. 

Hasil uji lapangan berupa model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi 
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substansi maupun metodologi. Borg dan Gall (1989), menyarankan dalam 

tahap ini digunakan sampel sekolah 5 sampai dengan 15 sekolah, dengan 

sampel subjek antara 30 sampai 100 orang. Lebih lanjut Borg dan Gall (1989) 

menyampaikan bahwa pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih 

banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan 

lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan 

bersifat perbaikan internal.  

Pada masalah dan produk tertentu, penyempurnaan produk ini 

didasarkan pada evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif. Uji coba lapangan dapat dilakukan dengan melakukan 

ekperimen. Rancangan penelitian eksperimen yang digunakan rancangan 

prates pascates dua kelompok yang dipilah dengan acak (the pretest posttes 

randomized control group design). Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2008), 

pengujian tentang efektifitas suatu metode mengajar yang baru dilakukan 

dengan eksperimen. Yaitu membandingkan efektifitas metode mengajar lama 

dengan yang baru. Indikator efektifitas metode mengajar yang baru adalah 

kecepatan pemahaman murid terhadap pelajaran menjadi lebih tinggi, murid 

bertambah kreatif, dan hasil belajar meningkat. Pengumpulan data tentang 

dampak sebelum dan sesudah implementasi produk menggunakan kelas 

khusus, yaitu data kuantitatif penampilan subjek uji coba (guru) sebelum dan 

sesudah menggunakan model yang dicobakan. Hasil-hasil pengumpulan data 

yang diperoleh harus dievaluasi dan kalau mungkin dibandingkan dengan 

kelompok pembanding. Jika ada perbedaan yang signifikan, makametode 

mengajar yang baru tersebut dapat diberlakukan pada kelas yang lebih luas. 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan, selanjutnya dilakukan revisi 

produk. Setelah dilakukan uji coba lapangan dimungkinkan masih terdapat  

kekurangan dan kelemahan. Karena uji lapangan adalah uji penggunaan 

produk oleh kelompok pemakai produk secara nyata, maka tentu ditemukan 

adanya ketidak-sesuaian dan ketidak-tepatan produk dalam proses uji coba 

pemakaian.  Revisi produk ini adalah tindakan penyempurnaan produk atas 
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hasil uji coba lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji coba lapangan yang 

utama. Jadi perbaikan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji 

coba lapangan yang lebih luas dari uji coba lapangan yang pertama (Sugiyono: 

2008). Dikemukakan oleh Borg dan Gall (1989) bahwa revisi produk akhir 

(final product revision) merupakan penyempurnaan produk yang sedang 

dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk 

membuat lebih akuratnya produk akhir yang dikembangkan. Diharapkan 

pada tahap ini sudah diperoleh suatu produk yang mempunyai tingkat 

efektivitas yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dengan demikian produk 

akhir tersebut memiliki nilai generalisasi  yang dapat diandalkan. 

Penyempurnaan didasarkan masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala 

luas.  

Kajian Produk yang telah Direvisi. 

 Setelah diperoleh produk akhir dan telah dilakukan revisi, selanjutnya 

dilakukan pengkajian. Pengkajian hendaknya dilakukan secara obyektif dan 

tuntas. Kajian produk harus berdasarkan kepada landasan teoritis yang telah 

dibahas pada bagian kajian pustaka Bab II. Kajian produk tersebut berisi dan 

mengarah kepada peluang dimanfaatkannya produk untuk memecahkan 

masalah yang ada. Selain itu, kajian produk hendaknya memaparkan 

pemanfaaan produk dan panduan operasional penggunaan produk,  kekuatan 

dan kelemahan produk, kendala-kendala dan keterbatasan produk secara 

lengkap dan komprehensip mengkaitkan antara produk dengan masalah yang 

ingin dicari jalan keluarnya.  Selanjutnya mengantisipasi dan mengidentifikasi 

kemungkinan munculnya masalah lain selama pemanfaatan produk. Maka 

perlu upaya melakukan antisipasi masalah beru tersebut (Universitas Negeri 

Malang: 2010).    

Saran Pemanfaatan,  Diseminasi, dan  Pengembangan Produk Lebih Lanjut  

Saran-saran hendaknya didasarkan pada hasil kajian terhadap produk 

seperti yang telah dibahas dalam butir sebelumnya. Pengungkapan saran 
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hendaknya menggunakan pernyataan-pernyataan yang jelas, dan diusahakan 

agar saran yang satu secara eksplisit berbeda dengan saran lainnya. 

Argumentasi juga perlu disertakan dalam setiap saran yang diajukan 

(Universitas Negeri Malang: 2010). Saran pemanfaatan produk bagi pengguna 

adalah hal yang penting disampaikan, perlu diungkapkan keunggulan dan 

kelemahan produk. Panduan penggunaan produk, meliputi apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana cara melakukan, agar pengguna dapat 

menggunakan dengan benar. 

Produk penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan pengujian 

dan revisi beberapa kali, maka  dijamin sebagai produk yang efektif untuk 

digunakan. Sehingga produk tersebut memungkinkan untuk diterapkan dan 

disebar-luaskan kepada pengguna yang lebih luas. Produk yang dihasilkan 

dari proses penelitian dan pengembangan hendaknya tidak hanya disimpan 

saja, sebaiknya dilakukan diseminasi sebagai bentuk publikasi ilmiah. 

Diseminasi diartikan secara sederhana sebagai upaya “menyebarluaskan” ke 

khalayak yang lebih luas. Diseminasi adalah salah satu upaya dan cara untuk 

mempublikasikan atau mensosialisasikan produk atau hasil penelitian yang 

diperoleh dari melakukan penelitian dan pengembangan. Diseminasi adalah 

suatu proses penyebaran-luasan informasi tentang hasil penelitian dan 

pengembangan yang direncanakan, diarahkan dan dikelola dengan baik. 

Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran yang ditujukan kepada 

kelompok sasaran atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul 

kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tentang produk 

yang dihasilkan.  

Ada beberapa cara dalam melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian 

yang dilakukannya, antara lain melalui media cetak, dan tatap muka. Media 

cetak yang menjadi media penyebarluasan hasil-hasil penelitian adalah jurnal, 

majalah, bulletin yang mempunyai tema yang sesuai dengan bidang keilmuan. 

Tentu saja, agar dapat diterbitkan melalui media cetak, hasil penelitian harus 

terlebih dahulu ditulis ulang dalam bentuk artikel dengan jumlah halaman 
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yang terbatas. Selain itu, artikel tersebut dapat juga diunggah dalam website, 

dicetak dalam bentuk buku, leaflet, dan poster. Media lain yang dapat 

dimanfaatkan untuk penyebarluasan produk hasil penelitian adalah berupa 

film atau video. Selain menggunakan media cetak, berbagai kegiatan tatap 

muka dapat dijadikan pilihan cara untuk digunakan dalam melakukan 

diseminasi laporan penelitian dan produk hasil penelitian dan pengembangan. 

Kegiatan tatap muka tersebut antara lain bedah buku hasil penelitian dan 

pengembangan, diskusi kelompok atau komunitas bidang keilmuan, 

workshop, dan seminar.  

Borg dan Gall (1989) menjelaskan desiminasi dan implementasi 

(disemination and implementasi), yaitu melaporkan produk pada forum-forum 

profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktik 

pendidikan. Penerbitan produk untuk didistribusikan secara komersial 

maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik. Distribusi produk harus 

dilakukan setelah melalui quality control. Disamping harus dilakukan 

monitoring terhadap pemanfaatan produk oleh publik untuk memperoleh 

masukan dalam kerangka mengendalikan kualitas produk.  

 

RINGKASAN 

Rancangan adalah istilah yang digunakan secara bergantian dengan 

metode, pendekatan, atau teknik. Rancangan penelitian adalah rencana atau 

strategi dalam mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang valid 

secara efisien dan efektif. Rancangan penelitian merupakan kerangka 

operasional penelitian, menegaskan kedalaman dan keluasan penelitian, 

memperkirakan kesulitan yang akan dihadapi dan alternatif pemecahannya, 

mengetahui kelemahan dan keterbatasan hasil penelitian. Macam-macam 

rancangan penelitian antara lain rancangan penelitian historis, deskriptif, 

korelasional, kausal komparatif, observasional perubahan waktu, eksperimen, 

penelitian tindakan, dan penelitian dan  pengembangan.  

LATIHAN 
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1. Jelaskan fungsi rancangan penelitian dalam proses penelitian. 

2. Jelaskan tentang konsep dasar rancangan penelitian korelasional. 

3. Jelaskan prinsip-prinsip dalam rancangan penelitian eksperimental 

4. Jelaskan langkah-langkah dan tahapan penelitian tindakan.  

5. Jelaskan langkah-langkah rancangan penelitian dan pengembangan.  
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BAB VI 

POPULASI DAN SAMPEL 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari bab populasi dan sampel ini, diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian populasi dan sampel. 

2. Menjelaskan pertimbangan dalam pengambilan sampel. 

3. Menjelaskan teknik-teknik pengambilan sampel. 

   

DESKRIPSI 

Untuk memecahkan permasalah penelitian diperlukan informasi atau 

data yang akurat. Informasi atau data yang akurat adalah data yang diperoleh 

dari sumber data yang tepat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

sumber data tersebut dapat dilakukan analisis dan diambil kesimpulan 

penelitian yang akurat. Sumber data penelitian adalah subyek-subyek yang 

dari padanya dapat diperoleh data penelitian. Keseluruhan subjek atau 

sumber data yang menjadi pusat perhatian penelitian disebut populasi. 

Sampel merupakan bagian dari populasi atau sejumlah anggota populasi yang 

mewakili populasinya. Pengambilan sampel penelitian harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel penelitian yang representatif 

terhadap populasi. Dalam mengambil sampel penelitian dari populasi ada 

beberapa teknik yang disebut teknik sampling. Teknik pengambilan sampel 

dibedakan menjadi pengambilan sampel acak dan pengambilan sampel tidak 

acak. Jika sampel adalah representatif terhadap populasinya, maka hasil yang 

diperoleh pada sampel dapat diberlakukan untuk populasi, yang sering 

disebut generalisasi. Oleh karena itu, memperoleh informasi dari sampel yang 

tepat dan benar adalah sangat penting dan mutlak harus dilakukan.  

Dalam bab ini akan dibahas tentang populasi dan sampel. Pokok-pokok 

bahasan terdiri dari pengertian populasi dan sampel, pertimbangan dalam 

pengambilan sampel, dan teknik-teknik pengambilan sampel. 
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SUMBER DATA PENELITIAN 

Dalam kegiatan penelitian, peneliti akan mengumpulkan data atau 

informasi untuk memberikan gambaran spesifik tentang obyek penelitian. 

Data atau informasi adalah fakta empirik yang dikumpulkan yang digunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian. Data penelitian dapat berasal dari 

berbagai sumber yang   dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data. Jenis data yang diperoleh sesuai dengan teknik 

pengumpulan data, dapat berupa data kuantitatif, dan kualitatif.  Peneliti akan 

mencari dan menetapkan sumber data untuk mengumpulkan dan 

memperoleh data penelitiannya. Yang dimaksud sumber data penelitian 

adalah subyek-subyek yang dari padanya diperoleh data penelitian. Subyek-

subyek sebagai sumber data tersebut dapat berupa manusia, benda, hewan, 

tumbuhan, dokumen, sekolah, proses sesuatu, peristiwa, dan sebagainya. 

Subyek-subyek tersebut mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menjadi 

perhatian peneliti dalam memperoleh data yang akurat sesuai dengan 

masalah penelitian. Berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik sumber data 

tersebut akan diperoleh informasi atau data tentang obyek penelitian.  

Berdasarkan jenis sumber diperolehnya data, data penelitian 

dikelompokkan menjadi  dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data asli yang memiliki sifat up to date, dikumpulkan peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer biasanya dikumpulkan 

menggunakan teknik tes dan pengukuran, kuesioner, wawancara, 

pengamatan, dan diskusi terfokus. Data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder 

diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, sehingga peneliti sebagai tangan 

kedua menerima data yang telah tersedia. Data sekunder biasanya 

dikumpulkan menggunakan dokumentasi yang berupa bahan tertulis atau 

benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu.  

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan 

dalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 
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adalah data yang berbentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk 

angka. Data kualitatif diperoleh atau dikumpulkan menggunakan berbagai 

macam teknik pengumpulan data yang paling sesuai. Antara lain, teknik 

kuesioner,  wawancara, dokumentasi, diskusi terfokus (focus grup discussion), 

pengamatan (observasi) yang telah dituangkan dalam catatan lapangan 

(transkrip), gambar hasil pemotretan atau rekaman video. Data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, sehingga  data kuantitatif 

dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik analisis statistika. 

Berdasarkan proses atau cara untuk memperoleh data, data kuantitatif 

dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu data diskrit dan data kontinum. Data 

diskrit adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan 

cara membilang. Contoh data diskrit: Jumlah mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Malang adalah 1300, terdiri dari mahasiswa 

putra 950, dan mahasiswa putri 250.  Data kontinum adalah data dalam 

bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil tes dan 

pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan 

tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinum 

tinggi badan seseorang adalah 170,6 centimeter (Budiwanto: 2014). 

 Berdasarkan sifatnya atau skala pengukuran, data penelitian 

dibedakan menjadi empat, yaitu data yang berbentuk nominal, data ordinal, 

data interval dan data rasio. Data nominal adalah data kategori yang 

diperoleh melalui pengelompokkan obyek berdasarkan kategori sifat, ciri, 

maupun karakteristik tertentu. Data ordinal adalah data suatu objek atau 

kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Data interval 

adalah data yang menunjukkan adanya pengelompokan data yang 

mempunyai besaran dan jarak (interval) yang sama. Angka 0 (nol) pada data 

interval bersifat relatif. Data rasio pada dasarnya sama dengan data interval, 

angka 0 (nol) pada data rasio bersifat mutlak (absolut). 

Erat kaitannya dengan subyek penelitian sebagai sumber data adalah 

obyek penelitian. Dari subyek penelitian dapat diperoleh data tentang gejala-
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gejala atau fenomena yang menjadi obyek penelitian. Data dikumpulkan 

menggunakan instrumen yang valid, dan dari subyek penelitian akan 

diperoleh data. Contoh: penelitian yang mengkaji tentang kadar hemoglobin darah. 

Dalam hal ini, sumber datanya adalah darah manusia, dan kadar hemoglobine 

adalah obyek penelitian atau variabel yang akan dikaji dalam penelitian. Data 

tentang kadar hemoglobin dikumpulkan menggunakan teknik tes dan 

pengukuran sebagai data penelitian yang akan dianalisis.  

Data penelitian dapat dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner, 

wawancara atau pengamatan (observasi). Sejumlah orang tersebut adalah nara 

sumber data yang disebut responden. Responden sebagai pemilik dan 

pemberi informasi, merespon atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan secara tertulis dalam kuesioner, atau secara lisan dalam 

wawancara. Selain itu, data atau informasi juga dapat diperoleh melalui 

pengamatan (observasi) terhadap peristiwa atau aktifitas berupa perilaku 

yang dilakukan oleh sumber data atau responden yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktivitas responden tersebut, 

peneliti dapat mengetahui proses sesuatu yang terjadi secara lebih pasti 

karena menyaksikan sendiri secara langsung. Sumber data penelitian yang 

lain dapat berupa dokumen, yang terdiri dari bahan tertulis atau benda yang 

berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Sumber-sumber data 

tersebut merupakan rekaman atau dokumen tertulis yang telah tersedia 

seperti arsip, surat-surat, surat kabar, majalah, rekaman video, gambar, benda-

benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. 

Keseluruhan subjek atau sumber data adalah populasi. Pelibatan 

populasi dalam suatu penelitian merupakan suatu yang  sangat ideal. Karena 

populasi jumlahnya besar, maka kegiatan penelitian seringkali tidak dapat 

menjangkau populasi. Dengan beberapa pertimbangan, memungkinkan 

penelitian populasi tidak dilakukan. Pertimbangan tersebut adalah 

pertimbangan akademik dan non akademik. Pertimbangan akademik, yaitu 

berlakunya inferensi statistik. Pertimbangan non akademik yaitu keterbatasan 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     157 
 

 
 

tenaga, waktu, biaya, logistik dan kepraktisan. Maka sumber data penelitian 

hanya menjangkau sebagian populasi yang disebut sampel. Sampel adalah 

bagian dari populasi atau anggota populasi yang mewakili populasinya.  

POPULASI PENELITIAN 

 Keseluruhan subjek atau sumber data yang menjadi pusat perhatian 

peneliti disebut populasi. Sebenarnya, populasi bukan sekedar jumlah dari 

keseluruhan subjek atau obyek yang diteliti, tetapi meliputi seluruh sifat dan 

karakteristik yang melekat pada diri subjek atau objek tersebut. Sebagai awal 

pembahasan, lebih dahulu perlu kesepakatan pemahaman tentang populasi. 

Populasi target, yaitu sekumpulan subyek atau obyek, yang daripadanya hasil 

suatu penelitian akan dilakukan generalisasi. Populasi studi, yaitu 

sekumpulan subyek atau obyek di mana peneliti akan mengambil sampel. 

Unit populasi, yaitu sekumpulan subyek atau obyek yang sifat dan 

karakteristiknya akan diukur. 

Menurut Zainuddin (1988), populasi adalah keseluruhan atau 

himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan 

orang, benda, kejadian, gejala, kasus, waktu, tempat dengan sifat dan ciri yang 

sama. Populasi berstatus sebagai objek penelitian jika populasi tersebut adalah 

merupakan substansi penelitian, dan dapat berstatus sebagai sumber 

informasi. Dalam penelitian, orang atau sekelompok orang berfungsi sebagai 

sumber informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya atau 

fenomena yang berkaitan dengan dirinya (Ibnu, dkk: 2003). Sedangkan Burhan 

(2006) menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan (universum) dari 

objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, 

gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya yang menjadi pusat 

perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Melengkapi penjelasan tentang 

populasi, Sugiyono (2008) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  
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Populasi penelitian bukan hanya berupa orang, tetapi juga dapat terdiri 

dari objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

subjek atau objek yang diteliti, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat 

yang melekat pada diri subjek atau objek tersebut. Sedangkan Djarwanto 

(1994) menjelaskan bahwa populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan 

dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak 

diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat  

berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan sebagainya. Satu 

orang saja juga dapat dijadikan sebagai populasi penelitian. Karena seseorang 

tersebut mempunyai berbagai sifat dan karakteristik. Contoh karakteristik 

seorang atlet: kedisiplinan, kemampuan kerjasama, kemauan dan semangat 

juang, moralitas, sportifitas, sikap olahragawan sejati (fair play atau sport-

manship), percaya diri, konsentrasi, tanggung-jawab, daya pikir dan 

kreatifitas, rasa harga diri, keberanian, dan pola hidup sehat.   

Populasi penelitian dibedakan menjadi populasi terhingga dan tak 

terhingga. Populasi terhingga adalah populasi yang jumlah subyeknya 

terbatas dan dapat dihitung,  jumlahnya diketahui dengan pasti. Populasi 

terhingga (finite population), yaitu ukuran populasi yang berapa pun besarnya 

tetapi masih bisa dihitung (cauntable) dengan pasti. Contoh: mahasiswa 

Jurusan Ilmu Keolahragaan yang herregestrasi pada semester I tahun 

akademik 2016/2017, atlet peserta PON XV tahun 2000 di Surabaya, dan 

sebagainya. Populasi tak terhingga adalah populasi yang jumlah subyeknya 

sulit untuk ditentukan secara pasti, dan jumlah anggota dalam populasi tidak 

terbatas. Populasz�� k terhingga (infinite population), yaitu ukuran populasi 

yang sedemikian besar jumlahnya sehingga sudah tidak bisa dihitung 

(uncountable). Contoh: populasi darah manusia, kapasitas vital paru, volume 

sedenyut jantung, mahasiswa yang suka bermain sepakbola, shuttle cock yang 

dipakai bermain bulutangkis, pendukung klub sepakbola Aremania, dan 

sebagainya (Budiwanto: 2014).    
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Pembahasan tentang populasi terhingga dan tak terhingga ini ada dua 

hal yang menjadi pokok perhatian, yaitu jumlah subyek yang terkandung 

dalam populasi dan kepastian jumlah subyek tersebut. Disebut populasi 

terhingga karena jumlah anggota yang terkandung dalam populasi dapat 

dipastikan. Kapanpun ditanyakan tentang jumlah anggota populasi, maka 

jawabannya adalah jumlahnya pasti dan sama tidak berubah,  bukan karena 

besarnya anggota yang terkandung dalam populasi tersebut. Berapapun besar 

anggota yang terkandung dalam populasi, jika jumlahnya dapat dihitung 

dengan pasti, maka populasi tersebut termasuk populasi terhingga.  

Berdasarkan keadaan atau kompleksitasnya, populasi dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu populasi homogen, dan populasi heterogen. Populasi 

homogen adalah subyek atau obyek yang diteliti mempunyai sifat-sifat atau 

karakteristik yang relatif tidak berbeda satu sama lainnya, bahkan dikatakan 

seragam. Sifat dan karakteristik tersebut banyak ditemukan dalam penelitian 

di bidang eksakta, misalnya darah manusia, air, larutan. Sebagai ilustrasi, 

untuk mengetahui manis atau tidaknya segelas teh manis, cukup mencicipi 

sesendok teh manis saja, dengan catatan harus diaduk lebih dahulu. Sesendok  

teh tersebut sudah dapat mewakili kadar gula atau manisnya seluruh isi 

segelas teh manis tersebut. Sifat dan karakteristik sesendok teh, tidak berbeda 

dengan segelas teh. Populasi heterogen adalah apabila unsur-unsur dari 

populasi yang diteliti mempunyai sifat-sifat atau karakteristik yang relatif 

berbeda satu sama lainnya. Sifat dan karakteristik yang seperti itu banyak 

ditemukan dalam penelitian sosial. Dari sekian banyak dan objek yang diteliti 

mempunyai berbagai gejala yang bersifat unik, kompleks, dan bervariasi. 

Untuk mengatasi populasi yang heterogen dalam melakukan penelitian, perlu 

adanya pengelompokan berdasarkan karakteristiknya. Sehingga dari populasi 

yang ada dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang homogen, tetapi 

kelompok-kelompok tersebut sangat heterogen di antara kelompoknya. 

Misalnya, penelitian tentang motivasi penonton sepakbola. Masa penonton 

datang ke stadion sepakbola dan ingin melihat pertandingan sepakbola, dan 



160       Metodologi Penelitian 

160 

 

masing-masing penonton mempunyai motivasi yang berbeda-beda. 

Berdasarkan motivasi penonton dapat dikelompokkan menjadi penonton 

insiders, penonton penggemar olahraga pada umumnya, penonton 

pendukung klub sepakbola yang bertanding, penonton sensasi, penonton 

undangan, dan penonton yang suka bertaruh. Sehingga populasi masa 

penonton datang ke stadion sepakbola kemungkinan besar bervariasi, dan 

dikatakan bahwa populasi tersebut keadaannya heterogen. 

SAMPEL PENELITIAN 

Pelibatan populasi dalam suatu kegiatan penelitian merupakan suatu 

yang sangat ideal, dan hendaknya diusahakan melakukan penelitian populasi. 

Tetapi dalam suatu kegiatan penelitian seringkali terdapat beberapa 

keterbatasan dan pertimbangan yang tidak dapat menjangkau populasi. 

Karena mungkin jumlahnya sangat besar, segi biaya, waktu, tenaga, dan lain 

sebagainya. Maka penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi 

atau data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, 

dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi. Dengan beberapa 

pertimbangan, memungkinkan penelitian populasi tidak harus dilakukan, 

cukup menggunakan sebagian dari populasi yang disebut sampel.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan 

menggunakan aturan-aturan tertentu. Sampel sebagai sumber data  yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan 

sifat atau karakteristik yang dimiliki populasi. Menurut definisi Suharsimi 

(1989), sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti. 

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data 

dan dapat mewakili seluruh populasi. Sugiyono (2010) mengatakan bahwa 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. 

Pertimbangan dalam pengambilan sampel dari populasi penelitian 

dikelompokkan menjadi pertimbangan akademik dan pertimbangan non 

akademik. Pertimbangan akademik yaitu berlakunya inferensi statistik. 
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Pertimbangan non akademik yaitu keterbatasan tenaga, waktu, biaya 

dukungan logistik dan kepraktisan (Ibnu, dkk, 2003). Maka penelitian hanya 

menjangkau sebagian dari populasi. Sebagian populasi tersebut adalah 

sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi atau sejumlah anggota 

populasi yang mewakili populasinya. Karena sampel adalah wakil populasi 

maka sampel harus dipilih sesuai dengan sifat dan karakteristik populasi. 

Sehingga sampel tersebut harus benar-benar representatif atau mewakili 

populasi, artinya sampel tersebut harus mencerminkan keadaan populasi 

secara cermat. Sugiyono (2010) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi yang 

diteliti sangat besar dan tidak mungkin semua individu atau objek pada 

populasi tersebut diteliti satu persatu, maka cukup diambil sampel dari 

seluruh populasi tersebut. Dengan beberapa pertimbangan, kegiatan 

penelitian dapat dilaksanakan tanpa harus melibatkan seluruh anggota 

populasi. Peneliti dapat mengambil sebagian anggota populasi yang disebut 

sampel menggunakan teknik sampling. Sehingga penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian sampel (Thomas dan Nelson: 1990).  

Dengan melakukan sampling ada beberapa keuntungan yang diperoleh. 

Pertama, karena jumlah anggota sampel relatif lebih sedikit, maka kapasitas 

dan kerepotan pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan penelitian 

dapat dikurangi. Kedua, jumlah anggota sampel yang relatif lebih sedikit akan 

memberikan jaminan ketelitian yang lebih baik, lebih cermat, dan hasil yang 

lebih mendalam dibanding penelitian populasi. Dengan penelitian populasi, 

kemungkinan ada anggota populasi yang terlewati. Kemungkinan kesalahan 

yang terjadi dalam mengumpulkan informasi akan lebih kecil dan dapat 

dihindari. Ketiga, pelibatan jumlah anggota populasi yang besar akan 

membutuhkan biaya yang besar. Maka, jumlah anggota sampel yang lebih 

sedikit akan dapat menghemat pengeluaran biaya penelitian. Keempat, 

dengan sampling, waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data relatif 

lebih singkat. Sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan segera. Kelima, 
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dengan sampling maka untuk mengumpulkan data penelitian membutuhkan 

tenaga pelaksana lapangan yang lebih sedikit. Keenam, dengan sampling maka 

pelestarian obyek penelitian sebagai sumber data yang digunakan dapat 

dilakukan tanpa harus merusak, memusnahkan atau mengubah sistem 

populasi. Ketujuh, ada beberapa penelitian yang dapat berakibat fatal jika 

dilakukan penelitian populasi. Contoh: obyek penelitian kadar hemoglobine 

darah manusia tidak mungkin melibatkan populasi seluruh darah dalam 

tubuh manusia. Maka penggunaan sampel yang representatif dari populasi 

justru harus dilakukan.  

PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN SAMPEL 

 Pengambilan sampel penelitian harus dilakukan sedemikian rupa 

sehingga diperoleh sampel penelitian yang representatif terhadap populasi 

sebagai obyek penelitian induknya. Sampel yang representatif terhadap 

populasi artinya sifat-sifat dan karakteristik yang ada pada sampel dapat 

memprediksi dan tidak berbeda dengan yang ada pada populasi. Seperti yang 

dikemukakan Nan Lin (1976) bahwa kerepresentatifan sampel terhadap 

populasi sangat ditentukan oleh beberapa aspek penting. (1) Keakuratan 

prediktibilitas dari suatu sampel tidak selalu dapat dijamin dengan banyaknya 

jumlah sampel. (2) Agar sampel dapat memprediksi populasi dengan baik, 

sampel harus mempunyai selengkap mungkin sifat dan karakteristik yang 

dimiliki populasi.  

Kriteria lain tentang  sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi 

estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita  dengan 

karakteristik populasi. Makin kecil tingkat perbedaan antara rata-rata populasi 

dengan rata-rata sampel, maka makin tinggi tingkat presisi sampel tersebut. 

Yang perlu diketahui bahwa sampel tidak selalu dapat mewakili karakteristik 

populasi sepenuhnya. Oleh karena itu dalam setiap penarikan sampel 

senantiasa melekat keasalahan-kesalahan, yang dikenal dengan nama sampling 

error. Presisi diukur oleh simpangan baku (standard error). Makin kecil 

perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan 
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simpangan baku populasi, makin tinggi pula tingkat presisinya. Walau tidak 

selamanya, tingkat presisi mungkin  bisa meningkat dengan cara 

menambahkan jumlah sampel, karena kesalahan mungkin bisa berkurang 

kalau jumlah sampelnya ditambah (Kerlinger, 1973). 

Penentuan sampel penelitian pada dasarnya harus representatif, artinya 

sampel tersebut harus benar-benar mampu mewakili populasi yang 

daripadanya sampel diambil. Hal ini disebabkan karena kesimpulan 

penelitian yang dilakukan pada sampel pada akhirnya akan digeneralisasikan 

kepada populasi. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada sampel juga harus 

berlaku pada populasinya. Jika demikian maka diharapkan nilai-nilai statistik 

yang diperoleh dari analisis sampel akan menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan dengan parameter populasi. Jika syarat representatif sampel 

terhadap populasi tidak terpenuhi, maka kesimpulan yang dihasilkan dari 

analisis sampel hanya berlaku untuk sampel itu sendiri, dan tidak dapat 

digeneralisasi terhadap populasi. 

Sifat-sifat dan karakteristik populasi tidak dapat sepenuhnya dipenuhi 

dalam sampel. Contoh: obyek penelitian tentang mahasiswa adalah bukan 

sampel yang representatif untuk populasi pemuda Indonesia. Sebab belum 

semua sifat-sifat dan karakteristik populasi pemuda Indonesia terdapat pada 

mahasiswa. Selain itu, variabilitas populasi akan mempengaruhi representatif 

sampel penelitian. Jika populasi adalah heterogen, maka pengambilan sampel 

harus memperhatikan variabilitas yang mencakup seluruh sifat dan 

karakteristik yang ada pada populasi. Selain itu, jumlah sampel harus lebih 

banyak untuk dapat mencakup dan mewakili semua sifat-sifat dan 

karakteristik yang terdapat pada populasi.  

Suharsimi (1989) mengemukakan tentang homogenitas populasi jika 

dilaksanakan penelitian sampel. Penelitian sampel dapat dilakukan apabila 

keadaan subyek penelitian di dalam populasi adalah homogen. Jika populasi 

tidak homogen, maka kesimpulan penelitian sampel tidak dapat diberlakukan 

untuk populasi. Hal tersebut diilustrasikan seorang ibu yang sedang mencicipi 
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teh manis yang sedang dibuatnya. Dituangkan air teh, dan dituangkan 

sesendok gula ke dalam gelas kemudian diaduk. Selanjutnya diambil satu 

sendok kecil untuk dicicipi sebagai cara untuk mengetahui manis atau 

tidaknya air teh dalam gelas tersebut. Ada tiga hal yang dapat dikaji dari 

ilustrasi tersebut dikaitkan dengan bahasan tentang homogenitas populasi. 

Tindakan mengaduk adalah upaya agar populasi air teh yang terdapat dalam 

gelas tersebut menjadi homogen rasa manisnya. Mengambil satu sendok kecil 

secara acak dan mencicipinya adalah upaya pengambilan sampel. Berdasarkan 

kesimpulan tentang tindakan mencicipi satu sendok teh sebagai sampel yang 

telah diaduk tersebut, hasilnya dapat digeneralisasikan untuk seluruh isi gelas 

sebagai populasi (Budiwanto: 2014).          

 Pertimbangan lain dalam pengambilan sampel penelitian adalah 

akurasi atau ketepatan pengambilan sampel. Tersirat pengertian akurasi 

adalah yaitu tingkat ketidak-adaan kekeliruan atau bias dalam sampel. 

Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, 

makin akurat sampel tersebut. Sebagai tolok ukur adanya bias atau kekeliruan  

adalah populasi. Bias tersebut akan terjadi karena pengambilan sampel 

penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan subyektivitas. Peneliti 

cenderung mengambil sampel tertentu saja dari populasi. Salah satu penyebab 

terjadinya bias adalah karena sampel diambil secara sukarela. Apalagi subyek-

subyek yang diambil secara sukarela tersebut mempunyai motif-motif pribadi. 

Contoh: penelitian tentang upah buruh suatu pabrik. Sampel penelitian akan 

bias, karena sampel diambil secara sukarela dari buruh-buruh yang sedang 

menuntut kenaikan upah kepada majikan tempat kerja mereka. Sampel 

penelitian yang mengandung bias akan mengakibatkan data atau informasi 

yang diperoleh tidak sesuai dengan yang seharusnya (Universitas Negeri 

Malang: 2012). 

 Tersedianya dana, tenaga, dan waktu kegiatan penelitian merupakan 

faktor yang harus dipertimbangan dalam menentukan jumlah sampel 

penelitian. Berdasarkan kenyataan bahwa dalam kegiatan penelitian tidak 
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terlepas dari tersedianya dana, tenaga dan waktu. Tidak dipungkiri bahwa 

kegiatan penelitian pasti memerlukan biaya, bahkan biaya cukup besar. 

Selama proses penelitian tentu perlu bantuan tenaga pelaksana, terutama 

ketika melakukan pengumpulan data. Selain itu, kegiatan penelitian 

memerlukan waktu yang lebih panjang jika data yang dikumpulkan dan  

dianalisis lebih banyak. Dengan pertimbangan tersebut, teknik sampling akan 

lebih menghemat dana, tenaga dan waktu. Dengan catatan bahwa oleh karena 

pertimbangan-pertimbangan non akademik tersebut bukan berarti harus 

mengorbankan hasil penelitian hanya karena biaya penelitian yang terlalu 

tinggi, tenaga pelaksana lapangan yang banyak, atau waktu penelitian yang 

panjang. Dengan ketentuan, prinsip-prinsip pengambilan sampel penelitian 

harus dipenuhi secara ketat.  

TEKNIK-TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Teknik penentuan jumlah sampel maupun penentuan sampel sangat 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari penelitian. Sampel yang 

diambil secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan-aturan dan tujuan 

dari penelitian itu sendiri tidak akan berhasil memberikan gambaran 

menyeluruh dari populasi. 

Cara pengambilan sampel (sampling) dibedakan menjadi dua. Cara 

pertama adalah pengambilan sampel secara acak (random sampling), disebut 

juga cara pengambilan sampel probabilitas. Cara kedua adalah pengambilan 

sampel secara tidak acak (non-random sampling), disebut juga pengambilan 

sampel non-probabilitas. engambilan sampel secara acak, setiap individu 

anggota populasi mempunyai kesempatan (probabilitas) yang sama untuk 

menjadi sampel penelitian. Dalam pengambilan sampel secara tidak acak, 

kesempatan setiap individu anggota populasi menjadi sampel tidak sama. 

Probability sampling menurut Sugiyono (2008) adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel (sampling)  yang tidak memberi 
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peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.  

 Ada lima teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik cara 

pengambilan sampel tersebut adalah (1) pengambilan sampel secara acak 

sederhana (simple random sampling), (2) pengambilan sampel secara acak 

sistematik (systematic random sampling), (3) pengambilan sampel secara acak 

berstrata (stratified random sampling), (4) pengambilan sampel secara acak 

kelompok atau rumpun (cluster random sampling), dan (5) pengambilan sampel 

secara acak gabungan berbagai cara (multistage random sampling). Yang 

termasuk pengambilan sampel secara tidak acak (non-random sampling) adalah 

pengambilan sampel bertujuan (sampling purposif), pengambilan sampel kuota 

(cuota sampling), dan pengambilan sampel seenaknya (convenience sampling). 

 

Teknik Pengambilan Sampel Acak  

Teknik pengambilan sampel acak (random sampling) adalah cara 

pengambilan sampel dari populasi dengan menerapkan kaidah-kaidah acak 

(random). Pada teknik acak ini, secara teoretis, semua anggota dalam populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dari 

sampel inilah akan diperoleh informasi atau data menggunakan suatu teknik 

pengumpulan data. Jika teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

non-tes, sampel ini disebut responden. Untuk memperoleh responden yang 

hendak dijadikan sampel, yang harus diketahui para peneliti adalah bahwa 

perlunya bagi peneliti untuk mengetahui jumlah responden yang ada dalam 

populasi. Teknik memilih secara acak dapat dilakukan baik dengan manual 

atau tradisional maupun dengan menggunakan tabel random.  

 

Pengambilan Sampel Acak Sederhana   

 Ciri utama pengambilan sampel secara acak sederhana adalah semua 

anggota populasi diberi hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi 

anggota sampel. Cara ini digunakan jika populasi adalah homogen, yaitu 
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seluruh anggota populasi mempunyai sifat dan karakteristik yang sama. 

Keuntungan sampling acak sederhana ini adalah harga rata-rata sampel 

merupakan prakiraan rata-rata populasi dan pengambilan sampel 

dilaksanakan dengan cara yang mudah. Jika anggota populasi cukup besar, 

perlu dihindari pengambilan sampel yang hanya mengumpul pada daerah 

tertentu saja. Maka perlu daftar lengkap seluruh anggota populasi. Ada dua 

teknik pengambilan sampel acak sederhana yaitu teknik undian dan 

menggunakan bilangan random (Zainuddin: 1988). 

 Pengambilan sampel dengan teknik undian diawali dengan membuat 

daftar semua anggota populasi dan diberi nomor urut. Nomor setiap anggota 

populasi ditulis pada secarik kertas undian, kemudian digulung dan 

dimasukkan ke tempat pengundi. Dikocok dan ambil gulungan kertas undian 

satu demi satu secara acak sejumlah sampel yang diinginkan. Setelah diambil, 

gulungan kertas undian tidak dimasukkan lagi ke dalam tempat pengundi. 

        Pengambilan sampel menggunakan tabel bilangan random diawali 

dengan membuat daftar anggota populasi dan diberi nomor urut. Kemudian 

menentukan sampel pertama dengan cara diundi. Sampel kedua, ketiga dan 

seterusnya ditentukan dengan membaca nomor-nomor yang terletak di 

bawah, atas, kanan atau kiri sampel pertama, sampai jumlah sampel yang 

dibutuhkan terpenuhi.  

  

         
             POPULASI          

        
        

 
       RANDOMISASI 

 
 
 

                                     SAMPEL      
                                                                 
 

Gambar 6.1. Pengambilan sampel secara acak sederhana 
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Pengambilan Sampel Acak Sistematik   

 Pengambilan sampel acak sistematik diawali dengan membuat daftar 

seluruh anggota populasi, dan diberi nomor urut. Tuliskan nomor setiap 

anggota populasi pada secarik kertas undian, kemudian digulung dan 

masukkan ke dalam tempat pengocok. Selanjutnya menetapkan besarnya jarak 

hitungan tertentu yang diberi simbol k. Cara menentukan besarnya jarak 

tersebut adalah menghitung perbandingan antara populasi dengan sampel 

(Zainuddin: 1988). Contoh pengambilan sampel, jika jumlah anggota populasi 

adalah 500, dan jumlah anggota sampel yang akan diambil adalah 50, maka 

besarnya jarak k = 500 : 50 = 10. Sehingga perbandingannya adalah 10 : 1. 

Sampel pertama diambil dengan cara melakukan undian, sampel kedua dan 

seterunya diambil secara sistematik. Jika sampel pertama adalah anggota 

sampel yang bernomor urut 7, maka anggota sampel kedua adalah 7 + 10 = 17. 

Demikian seterusnya, sampel berikutnya yang diambil adalah nomor urut  27, 

37, 47, dan seterusnya.      

Pengambilan Sampel Acak Berstrata. 

 Teknik pengambilan sampel acak berstrata (stratified random sampling) 

disebut juga teknik pengambilan sampel terbatas atau bertingkat. Teknik 

pengambilan sampel berstrata dilakukan jika populasi terdiri dari sejumlah 

tingkatan (strata). Strata-strata tersebut mempunyai sifat dan karakteristik 

berbeda satu dengan lainnya. Tetapi, anggota dalam setiap strata mempunyai 

ciri dan karakteristik sama atau homogen. Maka pengambilan sampel harus 

memperhatikan adanya strata dengan sifat dan karakteristiknya. 

 Pengambilan sampel teknik acak berstrata diawali dengan identifikasi 

dan menetapkan strata-strata yang terdapat dalam seluruh anggota populasi. 

Seluruh anggota populasi mungkin terdiri dari beberapa strata, maka proses 

stratifikasi dilakukan. Peneliti harus mengidentifikasi dengan cermat strata-

strata yang terdapat dalam populasi. Jika ada strata yang tidak teridentifikasi, 

maka anggota dalam strata tersebut tidak dapat terwakili dalam proses 

pengambilan sampel berikutnya.  
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Gambar 6.2. Pengambilan Sampel Acak Berstrata 

 Setelah proses stratifikasi, berikutnya diambil sampel pada setiap strata. 

Jika dalam setiap strata mempunyai anggota subyek yang homogen, dan 

jumlah setiap anggota strata sama, maka setiap strata diambil sejumlah 

anggota sampel dengan teknik acak sederhana. Jumlah sampel diambil sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Maka diperoleh sampel akhir yang terdiri dari gabungan anggota 

sampel strata (Zainuddin: 1988). 

Apabila anggota subyek dalam setiap strata adalah homogen, tetapi 

jumlah subyek dalam setiap strata tidak sama, maka pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik yang disebut pengambilan sampel acak berstrata 

proporsional (proporsional stratified random sampling). Pengambilan sampel acak 

berstrata proporsional dilakukan dengan memperhatikan rasio setiap strata. 

Yaitu memperhatikan perbandingan antara jumlah anggota pada masing-

masing strata dengan jumlah anggota subyek yang akan diambil sebagai 
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sampel. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan untuk menghasilkan 

sampel selain representatif tetapi juga proporsional dari seluruh anggota 

populasi yang berstrata.    
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Gambar 6.3. Pengambilan Sampel Acak Berstrata Jumlah Anggota Setiap 
Strata Tidak Sama 

 

Pengambilan Sampel Acak Kelompok  

Teknik pengambilan sampel acak kelompok sering disebut juga 

pengambilan sampel acak area (area random sampling). Teknik pengambilan 

sampel acak kelompok (cluster random sampling) digunakan untuk populasi 

yang heterogen. Dan dalam populasi yang heterogen tersebut terdiri dari 

sejumlah kelompok-kelompok (cluster), atau populasi terdiri dari sejumlah 

area-area yang heterogen. Di dalam kelompok-kelompok tersebut anggota 

subyek mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda satu dengan 

lainnya (heterogen). Heterogenitas di dalam kelompok-kelompok (cluster) 

diharapkan sama dengan heterogenitas dalam populasi, dan kelompok sampel 

merupakan miniatur dari kelompok dalam populasi. Oleh karena itu, dalam 

pengambilan sampel penelitian, peneliti harus mencermati secara teliti 
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heterogenitas yang terdapat dalam setiap kelompok-kelompok dalam populasi 

tersebut (Zainuddin: 1988). 

Pengambilan sampel acak kelompok diawali dengan mengambil 

beberapa kelompok secara acak. Jika pengambilan sampel melibatkan semua 

subyek yang terdapat dalam kelompok maka disebut pengambilan sampel 

satu tahap. Mungkin pengambilan sampel dilakukan dua tahap. Anggota 

subyek yang terdapat di dalam kelompok tersebut memiliki sifat-sifat dan 

karakteritik yang berbeda (heterogen). Oleh karena itu, jika dalam 

memperoleh sampel dari subyek yang terdapat di dalam kelompok tersebut 

masih dilakukan pengacakan, maka  disebut pengambilan sampel dua tahap 

(Zainuddin: 1988). 
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Gambar 6.4. Pengambilan Sampel Acak Kelompok 

Pada gambar 6.4. adalah contoh pengambilan sampel dalam suatu 

penelitian tentang kegiatan peserta senam wanita pada sanggar-sanggar 
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senam di kota Malang. Jumlah sanggar senam di kota Malang ada limabelas, 

jumlah peserta wanita pada setiap sanggar adalah sama. Dari limabelas 

sanggar senam tersebut kemudian diambil tiga sanggar senam secara acak. 

Peserta senam dikelompokkan berdasarkan status pekerjaan, yaitu karyawati, 

mahasiswi, dan ibu rumah tangga. Dari tiga sanggar senam tersebut diambil 

secara acak anggota sampel berdasarkan status pekerjaan. 

Teknik Pengambilan Sampel Non-Acak  

 Ada banyak ragam teknik pengambilan sampel non-acak. Berikut ini 

disajikan beberapa teknik pengambilan sampel, antara lain sampel bertujuan, 

sampel kuota, sampel seenaknya, dan sampel beruntun. 

Teknik Pengambilan Sampel Bertujuan  

 Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel bertujuan 

(purposive sampling) didasarkan atas adanya tujuan dan pertimbangan tertentu. 

Peneliti dengan sengaja memilih subyek atau kelompok subyek sebagai 

sampel penelitian diacu oleh tujuan yang ingin diperoleh penelitian dan 

pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Pengambilan sampel secara purposif merupakan cara menentukan sampel 

penelitian berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Contoh: 

penelitian tentang mahasiswa yang mengalami masalah dalam belajar. Peneliti 

mengambil sampel mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi 

di bawah 2. Menurut pertimbangan peneliti, mahasiswa-mahasiswa tersebut 

merupakan sampel kunci dalam penelitian tentang mahasiswa yang 

bermasalah dalam pendidikan. Teknik pengambilan sampel bertujuan ini 

sering disebut juga teknik pengambilan sampel pertimbangan. Keseksamaan 

dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan permasalahan 

penelitian sangat menentukan hasil penelitian.  

Teknik Pengambilan Sampel Kuota  

Dalam pengambilan sampel dengan teknik pengambilan sampel kuota 

(cuota sampling) juga berdasarkan pertimbangan tertentu seperti pada teknik 
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pengambilan sampel bertujuan. Teknik pengambilan sampel kuota dilakukan atas 

dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Pertimbangan terpenuhinya kuota 

jumlah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian merupakan ciri utama 

teknik pengambilan sampel kuota. Subyek-subyek yang diambil sebagai 

anggota sampel tidak dipermasalahkan dari mana asalnya sampai jumlah 

sampel yang dikehendaki terpenuhi, tentunya masih diambil dalam lingkup 

populasi. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subyek yang 

mudah ditemui sehingga memudahkan proses pengumpulan data. 

Teknik Pengambilan Sampel Seenaknya 

 Dalam teknik pengambilan sampel seenaknya (convenience sampling) ini 

peneliti tidak merencanakan ciri-ciri dan karakteristik populasi maupun 

anggota sampel yangakan diambil secara ketat. Anggota sampel diambil 

seenaknya, memanfaatkan subyek-subyek yang ada, atau tersedia dan yang 

mudah ditemui serta secara kebetulan ditemui. Proses diperolehnya sampel 

seperti itu disebut juga sampel secara kebetulan. Contoh: penelitian tentang 

pendapat penonton terhadap penampilan Arema dalam suatu pertandingan. 

Anggota sampel penelitian diperoleh dari orang-orang yang keluar dari pintu 

gerbang stadion tempat pertandingan yang baru saja berlangsung.      

Teknik Pengambilan Sampel Beruntun (Snow-ball sampling) 

Pengambilan sampel dengan cara ini dilakukan dengan menentukan 

sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari 

sampel pertama, sampel ketiga ditentukan  berdasarkan informasi dari sampel 

kedua, dan seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin besar, ibarat bola 

salju yang menggelinding.  

Teknik pengambilan beruntun (snow-ball sampling) adalah teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan sistem jaringan responden. 

Mulai dari mewawancarai satu responden. Kemudian, responden tersebut 

akan menunjuk responden lain, dan responden lain tersebut akan menunjuk 

responden berikutnya secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan secara terus-

menerus sampai dengan terpenuhinya jumlah anggota sampel yang 
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diinginkan dalam penelitian. Kelebihan dari pengambilan beruntun ini adalah 

bisa mendapatkan responden yang kredibel di bidangnya. Sedangkan, 

kekurangannya adalah memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu 

mewakili keseluruhan variasi yang ada.  

 

Besarnya Sampel 

 Pertanyaan yang seringkali diajukan dalam metode pengambilan 

sampel adalah berapa jumlah sampel. Dalam pengambilan sampel, persoalan 

yang sering dihadapi peneliti adalah berapa jumlah atau besarnya sampel 

yang harus diambil dan dibutuhkan dalam penelitian. Jumlah sampel yang 

terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan 

kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar 

dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Jumlah anggota sampel 

penelitian yang harus diambil dari populasi tidak ada ketentuan yang baku. 

Ada anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah sampel atau 

makin besar persentase sampel dari populasi, hasil penelitian akan makin 

baik. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab, pertimbangan utama 

dalam pengambilan sampel penelitian bukan banyaknya jumlah sampel, tetapi 

representatif sampel terhadap populasi. Sebagai ilustrasi tentang banyaknya 

sampel yang diambil adalah tentang tes golongan darah. Untuk keperluan 

penentuan golongan darah seseorang hanya dibutuhkan setetes darah saja 

sebagai obyek penelitian. Terhadap setetes darah tersebut dilakukan 

pemeriksaan jenis golongan darahnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan setetes 

darah tersebut dapat ditetapkan golongan darah seluruh darah yang ada 

dalam tubuh manusia. Jika dilihat banyaknya darah yang diambil sebagai 

sampel, setetes darah tersebut sangat sedikit dibanding dengan jumlah darah 

seluruh tubuh sebagai populasi yang jumlahnya kira-kira 5 liter. Penggunaan 

lebih banyak darah sebagai sampel tidak perlu dilakukan dalam penelitian 

tersebut. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa tentang populasi darah manusia 

adalah homogen. (Budiwanto: 2014).  
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Dari ilustrasi jumlah darah tersebut di atas dapat dikaji lebih lanjut 

berkaitan dengan homogenitas populasi. Jika anggota populasi adalah 

homogen atau variabilitasnya rendah, maka jumlah sampel yang diambil 

dapat lebih sedikit daripada jika populasi yang heterogen atau mempunyai 

variabilitas yang tinggi. Darah pada seluruh tubuh manusia adalah homogen, 

dimanapun darah tersebut diambil tentu akan tidak berbeda dengan bagian 

tubuh yang lain. Maka mengambil setetes darah saja sebagai sampel penelitian 

sudah cukup dan representatif terhadap populasi darah seluruh tubuh 

manusia. Persoalan pengambilan sampel akan muncul jika anggota populasi 

adalah heterogen. Tidak hanya besarnya sampel, tetapi prinsip representatif 

sampel terhadap populasi harus tetap menjadi perhatian utama. 

Dikaitkan dengan besarnya sampel Singarimbun dan Effendy (1989) 

menjelaskan  bahwa selain tingkat kesalahan, ada lagi beberapa faktor lain 

yang perlu memperoleh pertimbangan yaitu, (1) Derajat keseragaman (degree 

of homogeneity), (2) Tingkat ketelitian analisa yang dikehendaki dalam 

penelitian. Jumlah sample yang lebih banyak dapat menghasilkan tingkat 

ketelitian analisa yang lebih baik. (3) rencana analisis , (4) biaya, waktu, dan 

tenaga yang tersedia. Makin tidak seragam sifat atau karakteristik setiap 

elemen populasi, makin banyak sampel yang harus diambil.  Jika rencana 

analisisnya detail atau rinci maka jumlah sampelnya pun harus banyak. 

Besarnya sampel tergantung dari keadaan homogenitas populasi. 

Semakin homogen populasi, maka semakin sedikit sampel yang harus  

diambil dari populasi. Sebaliknya semakin hiterogen populasi, maka semakin 

besar sampel yang harus diambil. Tingkat keseragaman (degree of homogeneity) 

dari populasi, makin seragam (homogin) sebuah populasi penelitian. 

Sehingga, untuk mendapatkan hasil penelitian yang presisinya tinggi 

dibutuhkan jumlah sampel yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan 

populasi yang tidak seragam. Oleh karena itu, sebelum dilakukan proses 

analisis data lebih lanjut, perlu lebih dahulu dilakukan uji homoginitas data-

data yang akan dianalisis. 
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Dalam analisis statistik inferensial, besar sampel penelitian sangat 

menentukan representasi sampel yang diambil dalam menggambarkan 

populasi penelitian. Oleh karena itu, pemahaman kaidah-kaidah yang benar 

dalam menentukan sampel minimal dalam sebuah penelitian adalah sangat 

penting bagi peneliti.   

Dengan pertimbangan statistik, jumlah sampel yang besar sehingga 

mendekati jumlah populasinya dan dilakukan dengan menggunakan prinsip-

prinsip pengambilan sampel (sampling) akan menghasilkan sampel yang 

representatif. Semakin besar jumlah sampel, maka semakin kecil kesalahan 

baku sampel yang terjadi. Biasanya, kesalahan baku mean sampel akan 

berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari jumlah kasus (N). Maka untuk 

memperoleh ketetapan pendugaan, sampel yang diambil diperbesar atau 

jumlah sampel diperbanyak.  

Ada banyak rumus untuk menghitung besar sampel minimal 

suatu penelitian, berikut ini disajikan beberapa rumus yang sering  digunakan 

dalam penelitian. 

 

Sampel Penelitian Deskriptif 

 Dalam melaksanakan penelitian deskriptif, pengambilan sampel 

(sampling) dari populasi dapat dilakukan menggunakan rumus yang 

disarankan Setiadi (2013). 

Rumus untuk mengambil sampel dalam penelitian deskriptif sebagai berikut.  

Keterangan:  

N = besar populasi 
n  = besar sampel 
d  = tingkat kepercayaan yang diinginkan 
            

Cara lain penentuan besarnya sampel disarankan oleh Sevilla (1960), 

adalah menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. 

)(1 2dN

N
n




21 Ne

N
n




http://www.statistikian.com/2012/10/populasi-dan-sampel.html
http://www.statistikian.com/2012/10/populasi-dan-sampel.html
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Keterangan:  
n   = jumlah sampel 
N  = jumlah populasi 
e   = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
 

Untuk menggunakan rumus Slovin tersebut, langkah awal adalah 

menentukan taraf signifikansi atau batas toleransi kesalahan. Batas toleransi 

kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi 

kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, 

penelitian dengan taraf signifikansi 5% berarti memiliki tingkat kepercayaan 

95%. Dengan jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, 

semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan. 

Berikut ini contoh pengambilan sampel dari populasi suatu penelitian 

tentang survey tingkat kesegaran jasmani dari populasi 1000 siswa. 

Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. 

Taraf signifikansi yang ditetapkan adalah 5%. Dengan menggunakan rumus 

Slovin diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

 

Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian 

tersebut adalah 286 siswa. 

Sampel Penelitian Cross-sectional 

Untuk penelitian survey, rumus yang sering menggunakan 

proporsi binominal (binominal proportions). Jika besar populasi (N) diketahui, 

maka peneliti dapat melakukan pengambilan sampel secara acak dengan 

menggunakan rumus berikut (Setiadi: 2013) 
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Keterangan: 
Zα/2= harga normal baku sesuai dengan luas area di bawah kurva sebesar  ((1-

α/2) untuk α = 0 05 - nilai Z=1,96 
α     = Tingkat kepercayaan 
p     = proporsi kasus yang diteliti dalam populasi  
d     = kesalahan yang dapat ditolelir 

 

Jika besar populasi (N) tidak diketahui atau (N-n)/(N-1)=1 maka 

besar sampel yang diambil dihitung menggunakan rumus Lemeshow (1997) 

sebagai berikut. 

Rumus Lemeshow (1997) 

 
Keterangan : 
n  = jumlah sampel minimal yang diperlukan 
α  = derajat kepercayaan 
p  = proporsi anak yang diberi ASI secara eksklusif 
q  = 1-p (proporsi anak yang tidak diberi ASI secara eksklusif 
d  = limit dari error atau presisi absolut 
 

Sampel Penelitian Case Control dan Kohort 

Untuk penelitian case control maupun kohort,  Slovin memberikan saran 

untuk menentukan besar sampel. Rumus Slovin dapat menggunakan ukuran 

proporsi atau ukuran data kontinu (nilai rerata). Besar sampel untuk 

penelitian case control adalah bertujuan untuk mencari sampel minimal untuk 

masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Peneliti seringkali 

membuat perbandingan antara jumlah sampel kelompok kasus dan kontrol 

tidak harus 1 : 1, tetapi juga bisa 1: 2 atau 1 : 3 dengan tujuan untuk 

memperoleh sampel yang lebih baik.  

Rumus yang banyak dipakai untuk memperoleh sampel minimal 

penelitian case-control adalah sebagai berikut:  
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Keterangan: 
n       = jumlah sampel minimal kelompok kasus dan kontrol 
Z1.α2 = harga normal baku yang sama dengan tingkat kemaknaan α (untuk    α 

= 0 05 adalah 1,96 
Z1.β   = harga normal baku yang sama dengan kuasa (power) yang diinginkan 

(untuk  β  0,10 adalah 1,28) 
p       = proporsi paparan pada kelompok kontrol  
p1     = proporsi paparan pada kelompok kasus 
q0     = 1-p0 dan q1 = 1-p1 

 

Untuk jenis penelitian kohort, jumlah minimal sampel yang akan 

ditentukan adalah kelompok  terpapar (exposure) dan kelompok tidak terpapar 

(non-exposure). Jika yang digunakan adalah data proporsi maka untuk 

penelitian kohort, nilai p0 pada rumus di atas adalah proporsi pada populasi 

kelompok tidak terpapar, dan p1 adalah proporsi pada populasi kelompok 

terpapar atau nilai p1 = p0 x RR (Relative Risk). Jika nilai p adalah data kontinu 

(misalnya rata-rata berat badan, tinggi badan, IMT dan sebagainya) atau data 

tidak dalam bentuk proporsi, maka penentuan besar sampel untuk kelompok 

dilakukan berdasarkan rumus berikut: 

Keterangan: 
n       = jumlah sampel tiap kelompok  
Z1.α/2 = harga normal baku yang sama dengan tingkat kemaknaan α (untuk  α   

0 05 adalah 1,96 
Z1.β     = harga normal baku yang sama dengan kuasa (power) yang diinginkan   
            (untuk  β  0,10 adalah 1,28) 
σ       = standar deviasi keluaran (outcome) 
U1     = mean outcome kelompok tidak terpapar  
U2     = mean outcome kelompok terpapar  
Sampel Penelitian Eksperimental 

Dalam penelitian eksperimental diperlukan kontrol ketat terhadap 

variabel-variabel penelitian. Berkaitan dengan variabel penelitian adalah 

sampel penelitian sebagai sumber data. Untuk menentukan besarnya sampel 

dalam penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap, acak kelompok 

atau faktorial, Supranto (2000) memberikan rumus sebagai berikut. 
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          (t-1) (r-1) > 15 

Keterangan 
t = banyaknya kelompok perlakuan 
r = jumlah replikasi 

Contoh: Jika jumlah perlakuan ada 4 buah, maka jumlah replikasi untuk 

setiap perlakuan dapat dihitung sebagai berikut. 

(4 -1) (r-1) > 15 

(r-1) > 15/3 

r > 6 

 

RINGKASAN 

Sumber data penelitian adalah subyek-subyek yang dari padanya 

diperoleh data melalui pengumpulan data. Keseluruhan sumber data yang 

menjadi pusat perhatian penelitian disebut populasi. Sampel merupakan 

bagian dari populasi atau sejumlah anggota populasi yang mewakili atau 

representatif terhadap populasinya. Cara pengambilan sampel dibedakan 

menjadi dua, yaitu random sampling dan non-random sampling. Random sampling 

berarti setiap individu anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama 

menjadi sampel. Non-random sampling berarti setiap individu anggota populasi 

tidak mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Yang 

termasuk random sampling adalah pengambilan sampel secara acak sederhana, 

acak sistematik, acak stratifikasi, acak rumpun atau acak kelompok, dan acak 

gabungan acak stratifikasi dan rumpun. Yang termasuk non-random sampling 

adalah pengambilan sampel bertujuan, pengambilan sampel kuota, dan 

pengambilan sampel seenaknya, dan sampling beruntun. 

LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian tentang populasi dan sampel. 

2. Jelaskan pertimbangan dalam pengambilan sampel penelitian. 

3. Jelaskan teknik-teknik pengambilan sampel dengan cara random sampling  

4. Jelaskan teknik-teknik pengambilan sampel dengan cara non random   

sampling. 
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BAB VII 

INSTRUMEN PENELITIAN  
DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1.  Menjelaskan pengertian dan peran instrumen dalam proses penelitian. 

2.  Memahami kriteria pokok instrumen penelitian. 

3.  Memahami kriteria tes keterampilan olahraga. 

4.  Menjelaskan langkah-langkah pembuatan tes keterampilan olahraga. 

5. Memilih instrumen penelitian yang sesuai sesuai dengan permasalah 

penelitian. 

   

DESKRIPSI 

Kualitas suatu penelitian akan ditentukan oleh kualitas data yang 

dikumpulkan. Data merupakan penggambaran variabel penelitian. Kualitas 

data sangat tergantung pada kualitas instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi atau data penelitian. Instrumen yang baik pada 

umumnya harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain 

tingkat kesahihan (validitas), keterandalan (reliabilitas), dan obyektifitas. 

Instrumen penelitian yang digunakan harus mengacu pada permasalahan, 

tujuan, metode penelitian, dan variabel-variabel penelitian yang akan diukur. 

Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian harus 

benar-benar dipersiapkan, dirancang dan dibuat dengan sebaik mungkin. 

Sehingga, dengan instrumen yang baik diharapkan akan menghasilkan data 

empiris yang dapat dipertanggung-jawabkan kualitasnya sesuai dengan 

kriteria instrumen yang baik.   

 Dalam bab ini akan disajikan pokok-pokok bahasan tentang pengertian 

dan peran instrumen, kriteria instrumen penelitian, kriteria tes keterampilan 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     183 
 

 
 

olahraga, langkah-langkah pembuatan tes keterampilan olahraga, dan macam-

macam instrumen. 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Perlu dipahami lebih dahulu pengertian tentang metode pengumpulan 

data dan instrumen pengumpul data. Metode pengumpulan data merupakan 

teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik  

pengumpulan data menunjuk pada suatu cara, yang wujudnya diperlihatkan 

penggunaannya dalam mengumpulkan data menggunakan instrumen angket, 

wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Sedangkan 

instrumen pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data.  Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa 

lembar daftar cek (check list), pedoman kuesioner, pedoman wawancara, 

pedoman pengamatan, kamera photo dan instrumen lainnya. 

Setelah variabel-variabel penelitian ditetapkan, langkah selanjutnya 

adalah merencanakan cara mengukurnya. Untuk dapat melakukan 

pengukuran variabel-variabel tersebut diperlukan instrumen yang akurat. 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kualitas 

suatu penelitian akan ditentukan oleh kualitas data. Kualitas data sangat 

tergantung pada kualitas instrumen yang digunakan dalam penelitian. 

Instrumen atau alat pengumpul data harus sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan-tujuan penelitian. Dengan demikian, permasalahan dan tujuan 

penelitian akan menentukan  instrumen yang akan digunakan. Bukan 

sebaliknya, instrumen menentukan permasalahan dan tujuan penelitian. 

Sering terjadi, karena tersedia instrumen yang baru dan canggih, kemudian 

permasalahan penelitian dicari, dan tujuan penelitian ditentukan. Ada 

anggapan bahwa instrumen yang canggih atau populer tersebut dapat 

menyelesaikan segala permasalahan penelitian, padahal sebenarnya tidak 

sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. 

Petunjuk umum yang dapat digunakan dalam memilih instrumen 

adalah membuat daftar instrumen yang tersedia, kemudian mengkategorikan 
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instrumen yang paling sesuai. Selain itu, gunakanlah instrumen seperti yang 

pernah digunakan dalam penelitian terdahulu dan mempunyai permasalahan 

dan variabel penelitian yang sama.     

Dalam membahas instrumen penelitian, biasanya peneliti mengalami 

rancu dalam memberikan batasan dengan teknik pengumpulan data. 

Meskipun kedua istilah tersebut saling berhubungan dan berkenaan dengan 

upaya memperoleh data penelitian, tetapi masing-masing mempunyai 

pengertian dan peran yang berbeda. Sehingga perlu dibedakan pengertian dan 

perannya dalam proses penelitian. Instrumen lebih menekankan makna dan 

pengertiannya sebagai alat untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang 

diperlukan. Sedangkan teknik pengumpulan data menitik-beratkan pada 

proses, strategi, dan pendekatan yang dilakukan mengguanakan instrumen 

yang tepat. Kebetulan memang ada beberapa teknik pengumpulan data 

mempunyai sebutan yang sama dengan nama instrumennya. Teknik tes 

menggunakan instrumen tes, teknik kuesioner menggunakan instrumen 

format kuesioner, teknik observasi menggunakan daftar cek (check list), dan 

teknik dokumentasi menggunakan instrumen pedoman dokumentasi atau 

dapat juga daftar cek. 

Instrumen penelitian yang digunakan berkaitan dengan permasalahan 

dalam bidang keolahragaan perlu disesuaikan dengan pendekatan atau 

rancangan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif, pada dasarnya tujuan penelitian ini mencoba 

mengungkap data dan informasi secara kualitatif. Data atau informasi tentang 

suatu peristiwa, gejala atau berbagai interaksi sosial yang terjadi harus 

diberikan makna. Sehingga, instrumen yang digunakan terutama adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen dipandang mempunyai 

kemampuan mendapatkan dan memberikan makna terhadap suatu peristiwa 

dan interaksi sosial sebagai data penelitian. Sedangkan penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif, berorientasi pada teknik analisis kuantitatif yang 

berupa angka. Data diperoleh melalui pengukuran yang berbentuk data 
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kuantitatif menggunakan alat ukur atau tes. Kesimpulan yang diambil 

berdasarkan hasil analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik. 

Sehingga, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data harus dapat 

menghasilkan data kuantitatif.       

KRITERIA INSTRUMEN PENELITIAN YANG BAIK 

Untuk mengumpulkan data penelitian bidang ilmu keolahragaan 

diperlukan berbagai macam instrumen. Semua instrumen yang digunakan 

tersebut hendaknya memenuhi  kriteria  instrumen  yang  baik. Kriteria 

instrumen yang baik pada umumnya meliputi tingkat kesahihan (validitas), 

keterandalan (reliabilitas), dan obyektifitas (Kirkendal, Gruber dan Johnson: 

1980). Kriteria yang lain adalah ekonomis, praktis, adanya  norma penilaian, 

adanya petunjuk pelaksanaan dan cara menskor adalah kriteria yang harus 

dipenuhi berikutnya.  

Instrumen yang baik paling tidak memiliki kriteria sebagai berikut. 

Secara umum, kriteria instrumen penelitian yang baik dan proses 

kajiannya adalah sama. Dan pembahasan tentang kriteria instrumen penelitian 

berikut ini selain lebih banyak dititik-beratkan pada instrumen tes 

keterampilan olahraga, tes kebugaran jasmani, antropometri, dan instrumen 

non-tes yang sering digunakan dalam penelitian bidang keolahragaan. 

Meskipun demikian, akan dibahas tentang kriteria instrumen penelitian pada 

umumnya yang lain. 

   
Validitas  

Suatu instrumen tes dikatakan memiliki validitas jika instrumen 

tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ditinjau dari tujuan 

penelitian, instrumen harus memiliki validitas kualitatif. Instrumen yang 

memiliki validitas kualitatif jika instrumen tersebut benar-benar dirancang 

sesuai dengan tujuan penelitian dan permasalahan penelitian. Dengan kata 

lain, instrumen tes dapat mengukur variabel-variabel penelitian yang telah 

dijabarkan secara operasional. Ditinjau dari data yang diperoleh sebagai hasil 
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pengumpulan data, instrumen harus memiliki validitas kuantitatif. Instrumen 

dikatakan memiliki validitas kuantitatif jika instrumen tersebut mampu 

merekam data secara cermat, tanpa banyak kesalahan dan menghasilkan data 

yang mantap (Budiwanto: 2004) 

Validitas atau kesahihan instrumen atau alat ukur berhubungan dengan 

ketepatan  mengukur sesuatu  yang seharusnya diukur. Terkandung di sini 

pengertian bahwa ketepatan validitas pada suatu alat ukur tergantung pada 

kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang 

dikehendaki dengan tepat. Selain itu, validitas menunjukkan tingkat kevalidan  

atau kesahihan  suatu instrumen atau alat ukur. Suatu alat  ukur yang valid 

atau sahih  berarti alat  ukur tersebut akurat untuk mengukur sesuatu yang 

seharusnya diukur. (Kirkendal, Gruber dan Johnson: 1980). Suatu instrumen 

yang valid berarti instrumen tersebut dapat mengungkap informasi atau data 

tentang variabel. Tujuan penggunaan instrumen atau alat ukur merupakan 

faktor yang menentukan validitas alat ukur. Tes terstandar digunakan untuk 

mengukur keterampilan olahraga siswa di sekolah tentu tidak valid untuk 

mengukur keterampilan atlet yang akan mengikuti kejuaraan. Perbedaan 

tujuan penggunaan  tes tentu memerlukan validitas yang berbeda pula.  

Pengertian validitas sangat berkaitan dengan aspek kecermatan 

pengukuran. Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan 

data yang tepat, akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat 

mengenai data tersebut. Validitas instrumen mempunyai kaitan yang erat 

dengan kepekaan instrumen atau alat ukur pada waktu digunakan untuk 

mengukur. Suatu variabel penelitian tertentu membutuhkan instrumen yang 

dapat mendeteksi dengan teliti besarnya perubahan harga satuan variabel 

tersebut. Semakin kecil perubahan yang terjadi, harus memerlukan instrumen 

yang semakin peka digunakan.  Contoh: stopwatch dengan tingkat ketelitian 

0,01 detik tidak dapat digunakan untuk mengukur kecepatan gerak refleks. 

Penggaris dengan tingkat ketelitian 0,1 mm  tidak dapat mendeteksi 

perubahan panjang struktur molekul.    
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Berdasarkan cara memperoleh validitas, instrumen dibedakan menjadi 

tiga, yaitu validitas tampang, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas 

kriteria. Validitas isi adalah tingkat kemampuan instrumen mewakili seluruh 

aspek kemampuan yang akan diukur di dalam butir-butir instrumen. Validitas 

konstruk, jika instrumen yang dipilih dan sesuai dengan gejala-gejala atau 

variabel-variabel yang telah didefinisikan, maka alat ukur tersebut disebut 

valid. Validitas kriteria, adalah kesesuaian antara instrumen tes dengan 

kriteria pembanding.  

 

Validitas Tampang  

Validitas tampang (face validity) adalah validitas yang menunjukkan 

apakah alat ukur atau instrumen penelitian dari segi tampang (muka) nampak 

dapat mengukur apa yang akan diukur. Validitas tampang lebih mengacu dan 

memperhatikan pada bentuk dan penampilan luar instrumen. Validitas 

tampang sering digunakan dalam pengukuran ranah afektif tentang 

kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kedisipilinan, dan bakat. 

Validitas tampang hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat 

ukur, sehingga validitas tampang memiliki signifikansi yang paling rendah.  

Validitas tampang terpenuhi jika isi suatu instrument, tes atau alat ukur telah 

menunjukkan kesesuaian sesuai dengan apa yang ingin diukur. Sehingga, 

validitas dapat dianalisis dengan cara memperhatikan penampakan luar dari 

instrumen dan dengan menganalisis kesesuaian butir-butirnya dengan 

karakteristik yang dirumuskan pada definisi konseptual variabel yang diukur. 

Validitas yang dianalisis dengan memperhatikan penampilan luar instrumen 

itu disebut validitas tampang (face validity). Validitas tampang dievaluasi 

dengan membaca dan menyelidiki butir-butir instrumen serta sekaligus 

membandingkannya dengan definisi konseptual mengenai variabel yang akan 

diukur. 
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Validitas Isi  

Penggunaan tes atau instrumen dalam penelitian adalah untuk 

menaksir  tentang kemampuan  pengetahuan atau keterampilan secara 

keseluruhan testi. Yang paling baik, keseluruhan isi topik atau materi 

dituangkan ke dalam instrumen tersebut. Pada tes keterampilan olahraga, 

memasukkan seluruh materi atau isi ke dalam instrumen akan sulit dilakukan  

Pada umumnya, melalui analisis pentingnya suatu teknik cabang olahraga 

akan diperoleh butir-butir tes yang mewakili seluruh aspek keterampilan 

suatu cabang olahraga. Hal ini berkaitan dengan masalah validitas isi. 

Validitas isi adalah tingkat kemampuan instrumen mewakili seluruh aspek 

kemampuan yang akan diukur di dalam butir-butir instrumen. Dalam 

instrumen tes pengetahuan, aspek-aspek yang akan diukur dijabarkan dalam 

kisi-kisi instrumen. Jika ada kesesuaian antara butir-butir instrumen dengan 

kisi-kisi instrumen maka dikatakan instrumen tersebut memiliki validitas isi. 

Berkaitan dengan instrumen penelitian, validitas isi adalah sejauh mana isi 

instrumen tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek 

kerangka konsep. Sehingga validitas ini diperhitungkan melalui pengujian 

terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional. Oleh karena itu, validitas ini 

adalah mempermasalahkan sejauh mana butir-butir dalam suatu alat ukur 

mencakup keseluruhan isi objek yang hendak diukur oleh alat ukur yang 

bersangkutan atau berhubungan dengan representasi dari keseluruhan aspek. 

Dalam kegiatan penelitian, validitas isi suatu instrumen berkaitan 

dengan kesesuaian antara karakteristik dari variabel yang dirumuskan pada 

definisi konseptual dan definisi operasionalnya. Suatu instrument dinyatakan 

memiliki validitas isi jika semua karakteristik variabel yang dirumuskan pada 

definisi konseptualnya dapat diungkap melalui butir-butir suatu instrumen.  

Prosedur validasi suatu tes pengetahuan, diawali dengan menyusun 

suatu kerangka atau kisi-kisi  topik atau materi bahasan. Dalam kisi-kisi 

mencakup keseluruhan isi bidang studi dan aspek-aspek yang akan diukur 
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dilengkapi dengan katagori pentingnya setiap topik. Berdasarkan kisi-kisi 

tersebut dikembangkan butir-butir materi tes. Selanjutnya secara acak diambil 

sampel butir-butir tes dalam jumlah yang sesuai dengan bobot katagori setiap 

topik dari keseluruhan isi (Kirkendal, Gruber dan Johnson: 1980). 

Pada dasarnya validitas isi diperoleh berdasarkan pertimbangan 

subyektif, secara teliti dan kritis terhadap butir-butir tes yang secara logis 

dapat mewakili keseluruhan isi tes yang dikehendaki dan diperkirakan sesuai 

dengan tujuan pengukuran. Jika demikian, maka alat ukur atau tes tersebut 

memiliki validitas logika (logical validity) disebut juga validitas sampling 

(sampling validity). Validitas logika adalah validitas yang menunjuk pada 

sejauh mana isi alat ukur atu tes merupakan representasi dari aspek yang 

hendak diukur. Selain itu, pertimbangan isi dan tujuan yang akan diukur, 

suatu  tes harus  mencerminkan dan sesuai  dengan materi pengajaran dan 

tujuan pengajaran yang dinyatakan dalam pedoman kurikulum atau silabus. 

Validitas kurikular (curricular validity) ditentukan dengan cara menilik isi dari 

pengukuran dan menilai seberapa jauh pungukuran tersebut merupakan alat 

ukur yang benar-benar mengukur aspek-aspek sesuai dengan tujuan 

instruksional. Dengan demikian suatu alat ukur atau tes harus memenuhi 

validitas kurikular (Budiwanto: 2015). 

 Dalam menyusun tes keterampilan olahraga, validitas isi diperoleh  

melalui analisis pentingnya keterampilan-keterampilan yang akan di ukur dan 

dijadikan butir tes. Biasanya tes keterampilan olahraga digunakan untuk 

menentukan keterampilan keseluruhan dari suatu cabang olahraga. Dengan 

kata lain, tes diharapkan dapat memprediksi keterampilan bermain secara 

keseluruhan. Butir tes tunggal atau tes berangkai suatu tes keterampilan 

olahraga biasanya digunakan untuk menentukan keterampilan umum dalam 

suatu cabang olahraga. Oleh karena itu tes keterampilan olahraga harus 

mewakili dan mencerminkan keterampilan olahraga secara keseluruhan. 

Untuk menentukan butir-butir tes keterampilan olahraga yang akan dijadikan 

butir-butir tes harus dilakukan secara cermat, teliti, dan kritis dengan berdasar 
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pada pertimbangan-pertimbangan yang logis. Jumlah butir tes ketrampilan 

yang dijadikan butir tes tergantung pada dari sudut relatif  pentingnya teknik-

teknik tersebut digunakan dalam permainan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

cara mengamati permainan para pemain yang termasuk dalam kelompok 

yang akan diukur. Yaitu mengamati frekuensi digunakannya teknik-teknik 

keterampilan tersebut dalam permainan dan menentukan skala pentingnya. 

Frekuensi seringnya digunakannya setiap teknik keterampilan dalam suatu 

permainan tersebut akan menentukan tingkat pentingnya dalam konteks 

keseluruhan permainan. Selain frekuensi digunakan, pertimbangan cara 

penggunaan setiap teknik keterampilan dalam permainan dengan 

memperhatikan hubungan antara ruang, timing  dan tenaga dalam melakukan 

gerakan, dan cara  pelaksanaannya. Lebih lanjut, tes keterampilan olahraga 

harus sesuai dengan materi dan tujuan pendidikan yang dinyatakan dalam 

kurikulum. Oleh karena itu, validitas isi disebut juga validitas kurikuler 

(curricular validity). Validitas kurikuler sangat erat kaitannya dengan materi 

yang terdapat dalam kurikulum. Pengujian validitas isi tidak melalui prosedur 

pengujian secara statistik, melainkan melalui analisis secara rasional. 

Pengetahuan tentang kurikulum bidang studi menjadi dasar yang penting 

untuk melakukan analisis validitas isi. Cara yang praktis untuk melakukan 

analisis validitas isi adalah dengan mengkaji kesesuaian antara susunan butir-

butir tes dengan kisi-kisi yang sudah dirancang sebelumnya (Budiwanto: 

2006). 

 

Validitas Konstruk 

 Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Untuk mengukur suatu 

konsep, maka harus dilakukan identifikasi lebih dahulu kerangka yang 

membentuk konsep tersebut. Dengan mengidentifikasi dan mengetahui 

kerangka tersebut maka dapat disusun suatu tolok ukur secara operasional 

konsep tersebut. Validitas konstruk adalah validitas yang menyangkut 

bangunan teoretik variabel yang akan diukur. Sebuah tes dikatakan 
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mempunyai validitas konstruk apabila butir-butir soal yang disusun dalam tes 

mengukur setiap aspek berpikir dari sebuah variabel yang akan diukur. 

Validitas konstruk berangkat dari teori yang dirumuskan, yang menghasilkan 

definisi-definisi operasional dari gejala atau variabel yang akan diukur. Jika 

alat ukur yang dipilih dan sesuai dengan gejala-gejala atau variabel-variabel 

yang telah didefinisikan, maka alat ukur tersebut disebut valid. Suatu 

konstruksi teoritik yang telah menghasilkan suatu konsep, dijabarkan menjadi 

variabel-variabel dan indikator-indikatornya. Butir-butir alat ukur harus 

disesuaikan dengan penjabaran variabel-variabel tersebut. Thomas dan Nelson 

(1990) menjelaskan bahwa banyak karakter manusia yang tidak dapat diamati 

secara langsung. Sebaiknya, dibentuk hipotesis yang memuat sejumlah 

pengertian yang berkaitan bagaimana sifat seseorang pada kelompok tingkat 

tinggi dibanding dengan sifat seseorang pada kelompok yang rendah. 

Kecemasan, intelegensi, sportmanship, kreatifitas dan sikap adalah sedikit dari 

hipotetik konstruk. Validitas konstruk adalah tingkatan suatu tes mengukur 

konstruk secara hipotetis dan biasanya ditetapkan dengan menghubungkan 

hasil tes dengan beberapa perilaku. 

 Kirkendal, Gruber dan Johnson (1980) menjelaskan bahwa secara 

umum ada tiga teknik yang digunakan untuk menentukan validitas konstruk, 

yaitu analisis faktor, regresi ganda dari tes berangkai, dan menguji perbedaan 

dengan kelompok lain. Untuk menentukan validitas konstruk digunakan 

analisis faktor, penetapan suatu konstruk atau struktur teoritis tentang 

fenomena yang diacu. Biasanya, dengan melakukan penjabaran fenomena 

secara detail menjadi berbagai komponen. Beberapa butir tes disiapkan untuk 

masing-masing komponen dan dilakukan tes terhadap sekelompok subyek. 

Butir-butir tes berangkai disiapkan untuk mengukur keterampilan yang rumit. 

Berikutnya ditetapkan kriterion yang sesuai, kemudian teknik regresi ganda 

digunakan untuk menentukan rangkaian konstruk yang cocok untuk 

mengukur fenomena tersebut. 
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 Menurut Verducci (1980), bahwa suatu konstruk adalah suatu gagasan 

teoritis yang menerangkan dan mengatur beberapa aspek keberadaan 

pengetahuan. Di bidang lain, konstruk meliputi gagasan seperti inteligensi, 

sikap, kesiapan, dan kecemasan. Validitas konstruk dapat ditentukan dengan 

pertimbangan secara luas berdasarkan logika dan stitistika data yang 

mendukung konstruk tersebut. 

 

Validitas Kriteria 

 Validitas kriteria (criterion validity) diperoleh dengan cara  

membandingkan antara instrumen tes atau alat ukur yang akan divalidasi 

sebagai tes prediktor dengan suatu kriteria luar sebagai tes kriterion atau 

pembanding. Sesuai dengan namanya, validitas kriteria diperoleh berdasarkan 

pada kriteria tertentu. Dengan demikian bukti adanya validitas ditunjukkan 

adanya hubungan korelasional skor tes prediktor dengan skor suatu kriteria. 

Disebut tes prediktor karena diharapkan dapat memprediksi suatu 

keterampilan teknik olahraga. Perhatian yang utama untuk jenis validitas 

kriteria ini adalah  kriteria atau pembanding yang digunakan, bukan  pada 

alat  ukur atau  tes itu sendiri. Pendekatan empiris digunakan  untuk  

menganalisis hubungan antara  alat ukur atau tes eksperimen dengan tes 

kriterion. Mengidentifikasi kriteria yang akan digunakan  secara cermat dan 

teliti  merupakan  hal yang penting, untuk memperoleh kriteria yang tepat. 

Validitas empirik (empirical validity) adalah validitas yang berkenaan dengan 

hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran 

yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran 

tersebut. 

Suatu kriteria yang akan digunakan sebagai pembanding harus 

memenuhi syarat dan memiliki ciri-ciri yang dapat diyakini mengukur 

sesuatu yang seharusnya akan diukur. Ciri yang penting adalah kriteria 

tersebut harus mempunyai relevansi dan dapat mencerminkan dengan tepat 

sesuatu yang akan diukur. Ciri berikutnya, suatu kriteria harus dapat 
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diandalkan dan dapat dipercaya. Ciri lainnya, suatu kriteria diharapkan bebas 

dari bias. Skor pada suatu ukuran kriteria hendaknya tidak dipengaruhi oleh 

aspek-aspek luar selain kemampuan atau penampilan yang sesungguhnya 

pada kriteria tersebut (Safrit: 1981). 

 Menurut Rakajoni (1975), ditinjau dari cara memperoleh kriteria validity 

pembanding, dibedakan menjadi validitas acuan kriteria (criterion referenced) 

dan validitas acuan kelompok (group referenced validity). Pada validitas acuan 

kriteria, kriteria ditetapkan lebih dahulu yang ditetapkan berdasarkan tujuan 

pengajaran. Sedangkan validitas acuan kelompok, kriteria ditentukan 

berdasarkan prestasi kelompok. 

 Dilihat dari segi waktu diperolehnya kriteria pembanding, dibedakan 

validitas ramalan (predictive validity) dan validitas pembanding bersamaan 

(concurrent validity). Validitas ramalan adalah validitas yang berkenaan 

dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seorang di masa 

yang akan datang. Validitas pembanding bersamaan adalah jika skor tes atau 

alat ukur dan skor kriterianya diperoleh dalam waktu yang sama. Korelasi 

antara kedua skor tersebut merupakan koefisien validitas pembanding 

bersamaan. 

Menurut Nurkancana dan Sumartana (1986), validitas ramalan adalah 

ketepatan suatu tes ditinjau dari kemampuan meramalkan prestasi yang 

dicapai pada waktu yang akan datang. Dengan demikian, untuk memperoleh 

kriteria pembanding dikumpulkan beberapa waktu berselang setelah tes 

dilaksanakan. Sebagai ilustrasi adalah tes perguruan tinggi negeri melalui tes 

masuk perguruan tinggi. Bahwa hanya calon mahasiswa yang mempunyai 

skor tinggi yang diterima menjadi mahasiswa. Mahasiswa yang mempunyai 

skor tinggi berarti sudah memprediksikan bahwa calon mahasiswa tersebut 

kelak setelah menjadi mahasiswa akan berhasil dalam studinya dengan indeks 

prestasi tinggi. Oleh karena itu tes yang digunakan dalam seleksi calon 

mahasiwa baru tersebut akan mempunyai tingkat validitas prediktif.  
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Sedangkan validitas pembanding bersamaan adalah ketepatan suatu tes 

dilihat dari korelasinya dengan kemampuan yang telah dimiliki saat 

bersamaan secara riil. Jadi kriteria pembanding diperoleh pada waktu yang 

sama atau hampir bersamaan. Validitas pembanding bersamaan disebut 

validitas pengalaman (empiris) karena validitas ini dikaitkan dengan 

pengalaman yang sudah ada. Dalam hal ini pengalaman digunakan sebagai 

kriterium. Teknik analisis untuk mengetahui hubungan antara skor kriteria 

dengan skor tes prediktor digunakan teknik statistik korelasional. Validitas 

yang berkenaan dengan hubungan antara skor kriteria dengan skor tes 

prediktor maka disebut juga sebagai validitas empirik (empirical validity). Oleh 

karena dalam proses analisis untuk memperoleh validitas kriteria ini 

menggunakan teknik-teknik statistik maka disebut validitas statistik (statistical 

validity). Satuan tingkat hubungan antara tes eksperimen dengan kriterion 

dinyatakan dengan koefisien validitas. 

Derajad validitas ditunjukkan dengan koefisien korelasi, rentangannya 

adalah antara -1 sampai dengan +1. Suatu instrument tes keterampilan 

olahraga harus memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu memiliki koefisien 

validitas. Tentang besarnya koefisien validitas suatu instrumen tes agar dapat 

digunakan sesuai dengan tujuan, Kirkendal, Gruber dan Johnson (1980) 

memberikan petunjuk sebagai berikut. 

Excellent                  0,80 - 1.00 

High                        0,70 - 0,79 

Average or Fair 0,50 - 0,69 

Unacceptable 0,00 - 0,49  

 

Reliabilitas  

 Reliabilitas berasal dari kata dasarnya reliabel. Reliabel mempunyai 

pengertian tetap,  ajeg, konsisten, andal, stabil, dapat dipercaya. Reliabilitas 

adalah menunjukkan tingkat keajegan, tingkat ketetapan hasil tes atau 

pengukuran. Reliabilitas instrumen tes ditunjukkan dari hasil pengukuran 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     195 
 

 
 

yang dilakukan berulangkali terhadap subyek yang sama selalu diperoleh 

hasil yang tetap. Instrumen tes yang reliabel berarti dapat diandalkan dan 

dapat dipercaya bahwa data hasil pengukuran yang diperoleh memang benar 

sesuai dengan kenyataan. Selain itu, instrumen tes yang reliabel mengandung 

pengertian bahwa suatu instrumen tes mampu mengungkap data sesuai 

dengan permasalahan penelitian. Menurut Sugiono (2005), reliabilitas adalah 

serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki 

konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan 

secara berulang. Reabilitas tes adalah tingkat keajegan (konsitensi) suatu tes, 

yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang 

ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. 

Sedangkan Kirkendal, Gruber dan Johnson (1980) menjelaskan bahwa 

reliabilitas adalah tingkat ketetapan suatu tes mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Lebih lanjut, reliabilitas mempunyai pengertian bahwa suatu 

instrumen dapat diandalkan untuk mengumpulkan data. Dapat diandalkan 

berarti instrumen tersebut memiliki kemampuan untuk memperoleh hasil 

yang konsisten pada pengulangan tes dan pengukuran. Instrumen yang 

mempunyai reliabilitas yang baik belum tentu validitasnya juga baik. 

Sebaliknya, instrumen yang mempunyai validitas yang baik tentu 

reliabilitasnya baik. Artinya, suatu instrumen yang dapat menghasilkan data 

yang tepat maka jika digunakan berulang-ulang hasil tetap.  

 Menurut Anastasi (1997), reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada 

konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang 

dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan 

seperangkat butir-butir ekuivalen (equivalent items) yang berbeda, atau di 

bawah kondisi pengujian yang berbeda. Verducci (1980) menyatakan bahwa 

ada beberapa teknik untuk menaksir besarnya reliabilitas suatu tes, yaitu 

teknik ulangan (test-retest), teknik setara dan teknik belah dua. Suatu 

instrumen yang berbentuk tes, panjang tes mempunyai pengaruh terhadap 

reliabilitas. Jika instrumen adalah tes pengetahuan yang berupa sejumlah 
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pertanyaan tertulis, yang dimaksud panjang tes adalah dapat dilihat dari 

jumlah soal tes pengetahuan. Jika instrument adalah tes keterampilan 

olahraga, maka panjang tes diwujudkan dengan jumlah ulangan dalam 

melakukan tes merupakan. Semakin panjang instrument tes, akan mempunyai  

kecenderungan semakin reliabel. 

Jika reliabilitas tes diperoleh dengan teknik ulangan (test-retest), maka 

hanya digunakan satu perangkat tes. Pelaksanaannya adalah dilakukan 

pengukuran pertama kemudian dalam beberapa waktu kemudian menyusul 

dilakukan  pengukuran kedua menggunakan tes yang  sama. Selanjutnya 

dilakukan analisis korelasi antara skor data hasil pengukuran pertama dengan 

data hasil pengukuran kedua. Hasil korelasi antara data pengukuran pertama 

dan kedua seringkali disebut juga  koefisien stabilitas (Kirkendal, Gruber dan 

Johnson: 1980). 

 Reliabilitas yang diperoleh dengan teknik setara harus dibuat dua 

perangkat tes. Kemudian dilakukan pengukuran menggunakan dua 

instrumen secara bergantian. Selanjutnya menghitung korelasi antara hasil 

dua bentuk tes tersebut. Hasil korelasi antara dua bentuk tes tersebut pada 

dasarnya mempunyai tingkat kesetaraan (koefisien ekuivalen). Menurut 

Thomas dan Nelson (1990), teknik setara disebut juga metode paralel atau 

metode bergantian.  

 Teknik yang lain untuk menaksir reliabilitas tes adalah teknik belah 

dua (split half). Reliabilitas tes dengan cara belah dua diperoleh dari dalam test 

itu sendiri. Suatu tes diberikan kepada sekelompok testi, kemudian skor-skor  

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Cara membelah menjadi 

dua kelompok dapat dilakukan dengan tiga cara. Yaitu cara acak, dengan cara 

mengelompokkan skor-skor percobaan nomor ganjil dan skor-skor percobaan 

nomor genap, atau dengan cara mengelompokkan separo bagian pertama dan 

separo bagian sisanya. Koefisien reliabilitas dengan cara belah dua diperoleh 

dengan melakukan analisis menggunakan teknik statistik korelasi product 

moment. Setelah diperoleh koefisien reliabilitas separo tes dilanjutkan 
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menghitung koefisien reliabilitas tes seutuhnya menggunakan rumus 

Spearman-Brown. Koefisien korelasi yang diperoleh merupakan koefisien 

reliabilitas yang mengukur konsistensi internal (Verducci: 1980). Untuk 

memperoleh reliabilitas  tes keterampilan olahraga dengan cara belah  dua 

hanya digunakan jika jumlah percobaan tes terdiri dari beberapa kali yang 

memungkinkan untuk dibelah (dikelompokkan) menjadi dua kelompok. 

Contoh: tes keterampilan servis bola voli dilakulan sepuluh kali. Maka, ada 

sepuluh skor percobaan, dari percobaan pertama sampai dengan percobaan 

kesepuluh. Skor-skor tersebut dikelompokkan menjadi dua dilanjutkan 

menghitung  korelasi  antara belah pertama dan belah kedua. Kemudian 

dilanjutkan dengan menghitung koefisien korelasi tes keseluruhan 

menggunakan rumus dari Spearman-Brown (Abdoellah: 1975).  

Derajad reliabilitas instrumen tes ditunjukkan dengan suatu angka 

indeks yang disebut koefisien reliabilitas. Rentangan besarnya koefisien 

reliabilitas adalah  antara -1 sampai dengan +1. Suatu tes keterampilan 

olahraga harus memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu memiliki koefisien 

reliabilitas. Tentang besarnya koefisien reliabilitas suatu instrumen tes agar 

dapat digunakan sesuai dengan tujuan, Kirkendal, Gruber dan Johnson (1980) 

memberikan petunjuk sebagai berikut. 

Excellent                  0,90 - 1.00 

High                        0,80 - 0,89 

Average 0,60 - 0,79 

Unacceptable 0,00 - 0,59  

KRITERIA TES KETERAMPILAN OLAHRAGA 

Dalam banyak buku tes dan pengukuran dalam  pendidikan jasmani 

dan bidang keolahragaan,  pada umumnya  mempunyai kesamaan dalam 

membahas tentang kriteria tes keterampilan olahraga yang baik. Kriteria yang 

banyak dibahas terdiri dari aspek kesahihan (validitas), keterandalan 

(reliabilitas), obyektivitas, petunjuk  pelaksanaan, ekonomis, praktis dan cara 

menyekor. Selain kriteria-kriteria tersebut, sesuai dengan sifat khusus 
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pendidikan jasmani dan bidang keolahragaan, ada kriteria  khusus untuk alat 

ukur atau tes  keterampilan  olahraga. Kriteria-kriteria yang harus dijadikan 

pertimbangan dan acuan dalam proses merancang suatu tes keterampilan 

olahraga dibahas sebagai berikut (Abdoellah:1975). 

 Pertama, tes keterampilan olahraga harus dapat mengukur 

kemampuan-kemampuan yang penting. Biasanya tes keterampilan olahraga 

digunakan untuk menentukan keterampilan keseluruhan dari suatu cabang  

olahraga.  Jumlah teknik keterampilan yang dijadikan butir tes tergantung 

pada dari sudut relatif pentingnya teknik-teknik tersebut digunakan dalam 

permainan. Frekuensi atau sering digunakannya suatu teknik keterampilan 

dalam permainan akan menentukan tingkat pentingnya teknik keterampilan 

tersebut. Selain frekuensi digunakan, pertimbangan  cara melakukan teknik 

keterampilan dengan memperhatikan hubungan antara  ruang, timing dan 

tenaga suatu gerakan dan cara melakukannya (Abdoellah:1975). 

 Kedua, tes keterampilan olahraga harus menyerupai permainan yang 

sesungguhnya. Untuk membuat tes yang menyerupai permainan yang 

sesungguhnya maka situasi dan kondisi permainan yang sebenarnya harus 

tampak dalam pelaksanaan  tes. Situasi permainan yang sesungguhnya yang 

harus tampat antara  lain kebenaran  teknik gerakan,  tidak melanggar 

peraturan, mengontrol ketepatan sasaran, kecepatan gerakan, waktu dan 

sikuen gerakan (Abdoellah: 1975). Misalnya, tes pukulan lob dalam permainan 

bulutangkis dilakukan secara terus-menerus dalam situasi yang selalu 

berbeda, pemain harus bergerak cepat ke tempat shuttle cock akan jatuh dan 

kembali ke posisi di tengah lapangan setelah memukul, memerlukan olah kaki 

(foot-work), tidak melanggar peraturan permainan (Budiwanto: 2001). 

 Ketiga, tes keterampilan olahraga harus mendorong testi melakukan 

gerakan dengan gaya yang baik. Hendaknya gaya dan cara melakukan teknik  

gerakan yang benar sedapat  mungkin termasuk  unsur-unsur yang dinilai. 

Jangan sampai testi hanya menginginkan skor tinggi tetapi melakukan tes 

dengan gaya dan  teknik yang  kurang  baik. Hal ini menghindari testi yang 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     199 
 

 
 

menggunakan gaya dan teknik gerak yang baik memperoleh skor lebih rendah 

dari pada testi yang menggunakan gaya dan teknik yang kurang baik 

(Abdoellah: 1975).  Misalnya, tes servis pendek  dalam  permainan  

bulutangkis, servis yang benar jika shuttle cock  melambung serendah mungkin 

di atas net dan masuk  sasaran sedekat mungkin dengan garis  batas servis  

bagian depan. Untuk mendorong  testi melakukan  tes dengan  gaya dan  

teknik yang benar maka  di atas  net perlu direntangkan  tali  sebagai   batas  

tingginya  shuttle cock melambung di atas net (Budiwanto: 2001). 

 Keempat, tes keterampilan olahraga harus dilakukan oleh hanya satu 

orang saja. Meskipun kriteria lain harus dipertimbangkan bahwa situasi tes 

harus menyerupai permainan yang sesungguhnya, tetapi hasil tes harus hanya 

menunjukkan kemampuan testi tanpa ada bantuan dari pemain lain 

(Abdoellah: 1975). Dalam tes keterampilan pukulan  lob bulutangkis, shuttle 

cock yang akan dipukul berasal dari pemain lawan, maka pelaksanaan tes 

harus ada pengumpan yang menyajikan lambungan shuttle cock untuk dipukul 

lob oleh testi. Umpan lambungan tersebut harus konsisten untuk semua testi. 

Hal ini agar situasi tes menyerupai permainan sesungguhnya, dan merupakan 

hasil kemampuan testi pribadi (Budiwanto: 2001). 

  Kelima, tes keterampilan olahraga harus menarik. Salah satu daya tarik 

suatu tes bagi testi adalah tes yang menyerupai permainan sesungguhnya.  

Hal ini untuk memotivasi agar testi melakukan tes sesuai dengan 

kemampuannya. Cara lain memotivasi testi adalah  mencantumkan skor-skor 

pada sasaran; sehingga akan segera diketahui hasil tes yang dilakukan. Hasil 

tes yang segera dapat diketahui akan menjadi menarik. Tes yang 

menimbulkan kelelahan yang berlebihan atau menimbulkan  rasa sakit  

setelah tes  merupakan tes  yang tidak  menarik (Abdoellah: 1975). 

 Keenam, tes keterampilan olahraga harus cukup sukar. Hendaknya tes 

keterampilan olahraga mengukur sesuai dengan tingkat keterampilan 

kelompok  testi, tidak terlalu sukar dan juga tidak terlalu mudah. Selain itu, 

tes harus mempunyai ketelitian membedakan testi yang terampil dan yang 
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kurang terampil. Sehingga diharapkan distribusi skor akan menyebar dari 

skor minimal sampai dengan skor maksimal, dengan rentangan yang cukup 

besar. Tingkat kesukaran tes keterampilan olahraga dapat dilihat dari 

distribusi hasil tes. Jika digambarkan dalam kurva distribusi frekuensi, suatu 

tes keterampilan olahraga dinyatakan cukup sukar, maka hasil tes akan 

membentuk kurva normal. Tes yang terlalu sulit menyebabkan skor-skor testi 

cenderung terhimpun mendekati skor minimal. Tes yang terlalu mudah 

menyebabkan skor-skor testi cenderung mendekati skor maksimal.  Dan tes 

yang terlalu mudah tidak menarik, sehingga testi tidak termotivasi untuk  

melakukan  secara maksimal  dan  sungguh-sungguh (Abdoellah: 1975).  

 Ketujuh, tes keterampilan olahraga harus dapat membedakan tingkat 

kemampuan. Asumsi dalam pendidikan mengakui adanya perbedaan antar 

individu siswa. Oleh karena itu, prosedur pengukuran dan penilaian harus 

berdasarkan  pada asumsi tersebut. Berarti skor-skor hasil pengukuran harus 

dapat mencerminkan perbedaan tingkat kemampuan (Abdoellah: 1975). 

Dengan demikian testi yang terampil tentu akan memperoleh  skor lebih 

tinggi daripada testi yang kurang terampil. Maka, suatu tes keterampilan 

olahraga harus mengukur sesuai tingkat keterampilan kelompok  testi, dan 

mampu membedakan tingkat keterampilan. Selain itu, tes harus mempunyai 

tingkat kesukaran yang cukup, artinya tes yang baik adalah tidak terlalu sulit, 

dan juga tidak terlalu mudah. Tes yang terlalu mudah menyebabkan skor-skor 

testi cenderung terhimpun mendekati skor maksimal. Tes yang terlalu sukar 

akan menyebabkan skor-skor testi cenderung terhimpun mendekati skor 

minimal. Sehingga tidak dapat membedakan keterampilan siswa yang 

terampil dan kurang terampil (Budiwanto: 2001). 

 Kedelapan, tes keterampilan olahraga  harus dilengkapi dengan cara 

menskor yang teliti. Semakin teliti cara menskor maka akan meningkatkan  

obyektifitas tes. Ketelitian dalam menskor tergantung pada alat ukur atau tes 

yang digunakan, dan  cara  menggunakannya. Contoh, penggunaan stopwatch 

digital yang dapat mencatat  waktu sampai dengan perseratus detik akan lebih 
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teliti jika disbanding dengan stopwatch yang memakai jarum. Contoh lain, 

dalam membuat petak-petak sasaran tes keterampilan teknik servis bola voli 

hendaknya dituliskan skor-skor secara jelas di petak-petak sasaran. Selain itu, 

untuk meningkatkan ketelitian dalam menskor, perlu dibuat petunjuk 

pelaksanaan melakukan tes dan cara  memberikan skor secara jelas. Dengan 

harapan, agar semua yang terlibat dalam pelaksanaan tes, terutama testi dan 

pengetes mempunyai penafsiran yang sama (Abdoellah: 1975).   

 Kesembilan, tes keterampilan olahraga harus mempunyai cukup 

jumlah percobaan (trial). Jika faktor ketelitian menjadi pertimbangan yang 

penting dan sangat diperlukan dalam kegiatan tes,  maka jumlah percobaan 

hendaknya relatif lebih banyak untuk meniadakan faktor kebetulan. Jumlah 

percobaan sangat tergantung dari kemampuan testi. Tes ketepatan menembak 

ke ring bolabasket (shutting), mempunyai faktor kebetulan cukup tinggi, maka 

jumlah percobaan relatif harus  lebih banyak. Tes kekuatan, atau tes lari jarak 

pendek, relatif tidak banyak berubah dalam beberapa kali melakukan ulangan. 

Jumlah percobaan ini mempengaruhi tingkat reliabilitas tes. Tes yang jumlah 

percobaannya lebih banyak cenderung akan makin reliabel (Abdoellah: 1975). 

 Kesepuluh, tes keterampilan olahraga harus dipertimbangkan dengan 

bukti-bukti statistik. Tingkat kesahihan (validitas), dan ketetapan (reliabilitas) 

suatu tes perlu dilengkapi dengan koefisien korelasi sebagai bukti statistik 

yang diperoleh dari hasil analisis korelasi. Koefisien validita menunjukkan 

tingkat hubungan antara tes kriterion sebagai pembanding dengan tes 

prediktor sebagai tes eksperimen. Koefisien reliabilitas menunjukkan tingkat 

ketetapan atau keterandalan suatu tes diperoleh melalui cara tes ulang 

maupun cara belah dua (Abdoellah: 1975). 

MACAM-MACAM INSTRUMEN PENELITIAN 

Membahas instrumen penelitian adalah berkenaan dengan cara 

memperoleh data yang harus dikumpulkan, dan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Membahas alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data tentu tidak lepas dari membicarakan instrumen. Instrumen penelitian 
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yang baik akan ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan. Dan kualitas 

data akan menentukan kualitas hasil penelitian. Data penelitian akan 

diperoleh berdasarkan hasil pengukuran variabel-variabel penelitian 

menggunakan instrumen. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam 

pembahasan tentang instrumen adalah bagaimana menetapkan instrumen 

yang memenuhi kriteria yang baik. Sehingga dapat mengukur variabel-

variabel penelitian dengan tepat dan benar. 

Pembahasan tentang instrumen yang sering digunakan untuk 

mengumpulkan dalam penelitian bidang keolahragaan adalah suatu yang 

penting. Instrumen penelitian tersebut dapat berbentuk tes dan pengukuran, 

dan berbentuk non-tes. Instrumen tes dan pengukuran terdiri dari tes dan 

pengukuran kemampuan dan keterampilan olahraga, tes kesegaran jasmani, 

pengukuran antrometri dan tes pengetahuan. Instrumen non-tes terdiri dan 

kuesioner, wawancara, pengamatan, skala penilaian, dan daftar cek.  

 

Instrumen Tes dan Pengukuran 

Tes dan pengukuran adalah dua istilah yang mempunyai hubungan 

yang erat, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Untuk 

memperjelas pengertian tentang tes dan pengukuran, berikut ini dilakukan 

pembahasan dengan mengemukakan pendapat dan penjelasan beberapa ahli 

tes dan pengukuran, terutama ahli bidang pendidikan jasmani dan ahli bidang 

keolahragaan.  

Data atau informasi penelitian dapat dikumpulkan menggunakan alat 

ukur yang disebut tes. Menurut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1980) 

dijelaskan bahwa tes adalah suatu instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang seseorang atau obyek. Rakajoni (1981) sebagai 

ahli pendidikan menjelaskan bahwa tes adalah sejumlah tugas yang harus 

dikerjakan oleh orang yang dites. Prestasi melaksanakan tugas tersebut  

biasanya dinyatakan dalam bentuk angka yang bersifat kuantitatif disebut 

skor. Pendapat Cronbach (1960), tes adalah suatu proses yang sistematis untuk 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     203 
 

 
 

mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan 

menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. 

Sedangkan Brown (1970) mengemukakan bahwa tes adalah suatu proses yang 

sistematis untuk mengobservasi tingkah laku suatu sampel atau individu. 

Lebih lanjut Suharsimi (1989) menjelaskan bahwa tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok. Menurut pendapat Johnson dan Nelson (1974), 

tes adalah suatu bentuk pertanyaan atau pengukuran yang digunakan untuk 

menilai pengetahuan dan kemampuan usaha fisik. Selain itu Lacy (2011) 

menjelaskan bahwa ada tiga istilah yang digunakan secara bergantian adalah 

tes, ujian, dan kuis. Setiap istilah tersebut memerlukan instrumen atau 

langkah-langkah yang mengukur sifat dan nilai seseorang. Menurut pendapat 

Lutan (2000), tes adalah sebuah instrumen yang dipakai untuk memperoleh 

informasi tentang seseorang atau obyek. Sedangkan menurut pendapat 

Budiwanto (2001) tes adalah cara mengumpulkan data atau informasi yang 

dilakukan testi dalam waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Jenis tes, dapat berupa tes pengetahuan, dan 

tes perbuatan. Data hasil tes adalah data kuantitatif yang berupa angka.  

Secara umum, istilah tes digunakan untuk mengukur aspek 

kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Secara khusus, istilah tes dalam 

bidang keolahragaan ada yang lebih tepat menggunakan istilah alat 

pemeriksaan, sehingga teknik pengumpulan data sering disebut melakukan  

pemeriksaan. Istilah alat pemeriksaan digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang aspek fisiologis yang sifatnya faktual dan konkrit. Istilah pemeriksaan 

lebih tepat digunakan untuk mengetahui kadar hemoglobine darah, kapasitas 

vital paru, frekuensi denyut jantung, dan sebagainya. Pulsemeter digunakan 

untuk mengukur frekuensi denyut jantung, dan spirometer digunakan untuk 

mengukur kapasitas vital paru.  

http://www.peutuah.com/tag/serta/
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tes adalah instrumen atau alat ukur yang digunakan 

untuk mengumpulkan data atau informasi tentang seseorang. Hasil yang 

diperoleh adalah berupa angka. Tes adalah alat ukur atau alat pemeriksaan 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

bakat, dan fisik yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam kegiatan 

penelitian, sifat-sifat dan karakteristik variable-variabel penelitan diperoleh 

menggunakan tes dan pengukuran.   

Untuk mengumpulkan data penelitian, diperlukan suatu instrumen 

atau alat ukur tertentu yang sesuai dengan sifat dan karakteristik variabel 

yang akan diukur. Proses mengumpulkan data menggunakan instrumen atau 

alat ukur disebut sebagai pengukuran. Untuk keperluan tersebut perlu dipilih 

instrumen yang tepat dan dapat diandalkan sebagai alat yang digunakan 

untuk mengukur sesuai karakteristik variabel yang akan diukur. Contoh: 

mengumpulkan data tentang kemampuan lempar lembing dan mengukur 

jauhnya lemparan disebut sebagai pengukuran. Menurut pendapat Kirkendal, 

Gruber dan Johnson (1980) dijelaskan bahwa pengukuran adalah proses 

mengumpulkan informasi. Lebih lanjut, Verducci (1980)  menuturkan bahwa 

pengukuran merupakan aspek kuantitatif untuk menentukan informasi 

tentang sikap atau perlengkapan secara tepat. Sedangkan Suharsimi (1991) 

menjelaskan bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu 

ukuran tertentu, dan pengukuran bersifat kuantitatif. Menilai adalah 

mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk, 

penilaian bersifat kualitatif. Pengukuran merupakan bagian dari kegiatan 

evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan 

informasi secara tepat dan benar. Ditambahkan penjelasan oleh Lacy (2011) 

bahwa pengukuran adalah proses mengumpulkan data menggunakan simbol 

dan alat yang sesuai.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut di atas disimpulkan 

bahwa pengukuran adalah proses mengumpulkan data yang dilakukan 
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menurut aturan tertentu, dan menggunakan instrumen yang tepat. 

Pengukuran terhadap suatu variabel adalah proses menetapkan angka-angka 

untuk memperoleh ciri atau karakteristik pokok dari variabel yang diukur, 

yang dimiliki subyek penelitian.  

Dalam kegiatan penelitian, pengukuran dilakukan sesuai dengan sifat 

dan kerakteristik variabel yang akan diukur. Pengukuran variabel dapat 

dilakukan secara langsung jika ciri atau karakteristik variabel yang diukur 

tersebut secara fisik dapat diamati dan diukur, dan alat yang digunakan untuk 

pengukuran juga sudah tersedia. Contoh: tinggi badan, kadar hemoglobine, 

denyut nadi dan sebagainya. Selain itu, ada variabel yang secara fisik tidak 

dapat diukur langsung, karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan 

variabel yang bersifat abstrak. Contoh: motivasi, percaya diri, semangat, dan 

sebagainya. 

Hasil pengukuran yang dilakukan secara langsung dinyatakan dalam 

bentuk data kuantitatif berupa angka yang mempunyai satuan ukuran, dan 

bervariasi menurut tingkatan. Satuan ukuran tersebut ditetapkan secara 

arbitrase dan konkrit. Dikenal, satuan ukuran centimeter, meter, kilometer 

adalah satuan ukuran panjang. Sedangkan satuan ukuran gram, kilogram, ton 

adalah satuan ukuran berat. Satuan-satuan ukuran tersebut menunjukkan 

tingkatan dan mempunyai jarak yang sama. Variabel-variabel tersebut disebut 

variabel kontinum (Budiwanto: 2014). 

Selain itu, ada variabel yang variasinya hanya bisa dibedakan menurut 

katagori atau jenisnya. Variabel yang mempunyai ciri dan karakteristik 

demikian disebut variabel deskrit. Nilai variabel diskrit pada setiap katagori 

diperoleh dari hasil penjumlahan atau menghitung banyaknya, sehingga 

datanya berupa frekuensi. Contoh jenis kelamin adalah variabel deskrit, nilai 

atau jumlah jenis kelamin pria = 15, dan wanita = 11. Nilai variabel yang 

hanya memiliki dua katagori disebut dikotomi, dan yang mempunyai lebih 

dari dua katagori disebut politomi.  
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Dalam suatu penelitian tertentu, terdapat konsep yang tidak dapat 

dilakukan pengukuran secara langsung, karena sifat dan karakteristiknya 

yang abstrak dan berbentuk data kualitatif. Variabel yang bersifat demikian 

harus dioperasionalkan lebih dahulu, yaitu menjabarkan konsep tersebut 

menjadi variabel, sub variabel dan indikator. Berdasarkan indikator-indikator 

tersebut dapat dilakukan penetapan angka-angka sebagai cara kuantifikasi ciri 

atau atribut yang dimiliki subyek penelitian.  

 

Jenis-jenis Tes  

Tes dapat dibedakan berdasarkan: (1) Cara melaksanakan; (2) Bentuk 

soal dan kemungkinan jawaban; (3) Fungsi bagi sekolah; (4) Pengukuran 

terhadap aspek-aspek individu; (5) Ranah yang diukur 

Berdasarkan cara melaksanakan, tes dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) 

tes tulis atau dikenal juga dengan istilah paper and pencil test; (2) tes lisan atau 

oral test; dan (3) tes perbuatan (performance test).  

1) Tes tulis (paper and pencil test, written test) adalah tes yang dilaksanakan 

menggunakan kertas dan pensil atau pulpen sebagai media utama. Dalam 

melaksanakan tes, testi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal 

dengan cara menulis menggunakan pensil atau pulpen pada kertas jawaban 

yang tersedia. Mungkin jawaban tersebut hanya dengan cara melingkari 

alternatif jawaban, menulis jawaban pendek atau menjawab dengan 

menulis kata atau kalimat. Tes ini terutama dilakukan untuk mengukur 

kemampuan aspek kognitif. 

2) Tes lisan (oral test) dilakukan dengan cara tatap muka dan berbicara atau 

tanya jawab secara langsung antara testor (orang yang memberikan tes) 

dengan testi (orang yang sedang dites). Testor atau guru mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, dan testi memberikan jawaban secara langsung 

menggunakan bahasa lisan.  

3) Tes perbuatan (performance test) adalah tes yang mengacu kepada perbuatan 

(penampilan) suatu unit aktivitas kerja yang dilakukan testi atau siswa. Tes 
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ini lebih banyak digunakan untuk menilai aspek keterampilan (psikomotor) 

atau kemampuan testi. Guru melakukan pengamatan dan penilaian kinerja 

testi atau siswa menggunakan rubrik yang memuat aspek-aspek 

keterampilan yang harus dikuasai. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaan tes sebagai alat ukur 

pengumpulan data, tes dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 

1) Tes Cepat (Speed Test). 

Jenis tes cepat bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta tes (testi) 

dalam hal kecepatan berpikir atau keterampilan, baik yang bersifat 

spontanitas menerapkan logika maupun hafalan dan pemahaman materi 

pembelajaran yang telah dipelajarinya. Waktu yang disediakan untuk 

menjawab atau menyelesaikan seluruh materi tes ini relatif singkat atau 

dibatasi dibandingkan dengan tes lainnya. Sebab yang lebih diutamakan 

adalah waktu yang minimal dan dapat mengerjakan tes itu sebanyak-

banyaknya dengan baik dan benar, cepat dan tepat penyelesaiannya. Tes 

yang termasuk kategori tes kecepatan misalnya tes intelegensi, dan tes 

keterampilan bongkar pasang suatu alat. Tes kecepatan untuk mengukur 

pengetahuan sering disebut “mencongak”. 

2) Tes Kemampuan (Power Test) 

Jenis tes kemampuan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta tes 

dalam mengungkapkan kemampuan dalam bidang tertentu dengan tidak 

dibatasi secara ketat oleh waktu. Kemampuan yang diukur dapat berupa 

ranah kognitif maupun psikomotor. Butir-butir tes pengetahuan, biasanya 

relatif mempunyai tingkat kesukaran yang tinggi.  Materi tes mencakup 

berbagai konsep dan pemecahan masalah dan menuntut peserta tes untuk 

mencurahkan segala kemampuannya baik dalam melakukan analisis, 

sintesis dan evaluasi. 

3) Tes Hasil Belajar (Gains/Achievement Test) 

Jenis tes hasil belajar dimaksudkan untuk mengukur hasil yang telah 

diperoleh dalam suatu kegiatan. Tes hasil belajar, baik tes harian (formatif) 
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maupun tes akhir semester (sumatif). Tujuan tes ini untuk mengevaluasi 

hasil belajar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam suatu kurun 

waktu tertentu. Tes prestasi/kemajuan belajar adalah tes yang digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang telah dicapai seseorang 

(prestasi belajar). Tes prestasi/kemajuan belajar seringkali disebut juga tes 

pencapaian. Tujuan dilakukan tes kemajuan belajar adalah untuk 

mengetahui kondisi kemampuan awal testi sebelum dilaksanakan 

pembelajaran dan kondisi kemampuan akhir testi setelah pembelajaran. 

Untuk mengetahui kondisi awal testi digunakan tes awal (pre-tes), dan 

untuk mengetahui kondisi kemampuan akhir testi yang dilakukan dengan 

tes akhir (post-tes).  

4) Tes Diagnostik (Diagnostic Test) 

Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk mendiagnosis atau 

mengidentifikasi kesulitan-kesulitan dalam selama pembelajaran yang 

dialami dan dihadapi peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. 

Tes diagnosis terutama digunakan untuk mendeteksi faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi 

kesulitan belajar. 

5) Tes Formatif (Formative Test) 

Tes formatif adalah penggunaan tes hasil belajar untuk mengetahui 

kemajuan belajar yang telah dicapai siswa dalam suatu program 

pembelajaran. Tes formatif dilaksanakan setelah pemberian sekumpulan 

satuan program pembelajaran selesai. Tujuan melakukan tes formatif 

adalah untuk mengetahui, sudah sejauh manakah peserta didik telah 

terbentuk setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka 

waktu tertentu. Tes formatif ini biasa dikenal dengan istilah ujian harian 

yang dilaksanakan setelah pada setiap akhir satuan pelajaran atau sub-

pokok bahasan berakhir. 

 

6) Tes Sumatif (Sumative Test) 
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Istilah sumatif berasal dari kata “sum” yang berarti jumlah. Maka, tes 

sumatif berarti tes yang ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa 

tentang sejumlah materi pelajaran atau pokok bahasan yang telah dipelajari. 

Tujuan utama tes sumatif adalah untuk menentukan nilai yang 

menunjukkan keberhasilan peserta didik setelah menyelesaikan proses 

pembelajaran sekumpulan satuan program pembelajaran dalam kurun 

waktu tertentu.  

  Berdasarkan peran dan kegunaan, tes dibedakan sebagai berikut. 

1) Tes kejiwaan (psycho test), yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui sifat-

sifat atau hidup kejiwaan seseorang. 

2) Tes kecerdasan (IQ test), bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan 

seseorang. 

3) Tes kemampuan (aptitude test), sering disebut sebagai tes bakat. Tes ini 

digunakan untuk mengungkap bakat atau kemampuan khusus yang 

dimiliki seseorang.  

4) Tes standar (standarized test), adalah tes yang sudah baku atau terstandar 

setelah dilakukan beberapa kali proses uji coba, dan sudah memiliki derajat 

validitas dan reliabilitas yang tinggi. Sehingga es tersebut memenuhi syarat 

sebagai tes yang baik. 

5) Tes buatan guru adalah tes yang dibuat sendiri oleh guru, biasanya  

digunakan untuk ujian harian atau evaluasi setelah proses pembelajaran 

selesai dilakukan. Tujuannya untuk mengukur tingkat penguasan peserta 

didik terhadap materi pembelajaran yang sudah disampaikan dengan 

melakukan tes formatif, atau ujian akhir (sumatif). 

Dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani dan bidang 

keolahragaan dikenal berbagai jenis tes dan pengukuran yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Jenis-jenis tes dan pengukuran tersebut 

diimplementasikan dan digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan. Penggunaan setiap jenis tes dan pengukuran tersebut 

seyogyanya disesuaikan dengan tujuan dan ranah (domain) perilaku siswa 
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(testi) yang hendak diukur. Sebagai acuan tujuan dan penggunaan tes dan 

pengukuran adalah ranah (domein) pembelajaran yang dikemukakan oleh 

Annarino (1980). Ranah pembelajaran tersebut adalah ranah koqnitif, afektif, 

psikomotor, dan fisik.  

Untuk mengukur ranah koqnitif diperlukan alat ukur berupa 

seperangkat tes pengetahuan. Tes tertulis (paper and pencil test) atau tes lisan 

dapat digunakan untuk mengukur ranah kognitif (pengetahuan). Karena tes 

ini menunjuk kepada tujuan yang ingin dicapai berupa pemahaman 

pengetahuan, maka tes yang digunakan berbentuk tes tertulis atau tes lisan. 

Tes tertulis dapat berbentuk tes obyektif dan tes esai. Tes lisan adalah 

sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan oleh guru, dan dijawab 

oleh siswa secara lisan pula. 

Ranah afektif lebih baik diamati dengan menggunakan skala sikap 

menggunakan rubrik pengamatan dan penilaian. Untuk mengetahui perilaku 

disiplin, semangat, kejujuran dan sebagainya diperlukan instrument 

pengamatan manggunakan rubrik pengamatan. Skala ini hanya digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok 

orang tentang fenomena atau gejala sosial dan psikologi yang terjadi. 

Beberapa skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian pendidikan dan 

sosial antara lain skala Likert, skala Guttman, skala semantic defferensial, dan 

skala penilaian (rating scale) (Sugiyono: 2008). 

Sedangkan ranah psikomotor (keterampilan) adalah paling cocok dan 

tepat apabila diukur menggunakan insrumen tes tindakan atau tes 

keterampilan. Banyak jenis tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat 

keterampilan cabang olahraga tertentu yang mengukur tujuan pembelajaran 

dalam ranah psikomotor. Contoh, tes bola pantul di dinding dari Brady 

digunakan untuk mengukur keterampilan passing dalam permainan bolavoli. 

Kemampuan lempar lembing, testi melakukan tes kemampuan lempar 

lembing (Moeslim: 1968). 
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 Sedangkan ranah fisik biasanya diukur menggunakan tes kesegaran 

jasmani atau antropometri. Untuk mengumpulkan data tentang kebugaran 

jasmani, diperlukan tes yang tepat untuk mengukur kebugaran jasmani sesuai 

dengan jenis kelamin dan tingkatan usia. Contoh: tes lari jarak 2,4 kilometer 

yang dibuat oleh Cooper digunakan untuk mengukur kesegaran jasmani. Tes 

kesegaran jasmani tersebut meliputi tes kekuatan, daya tahan otot, daya tahan 

kardiovaskular (kardiorespiratori), kecepatan, kelincahan, power, kelenturan, 

keseimbangan, ketepatan dan koordinasi.Antropometri  adalah ukuran dan 

proporsi tubuh manusia dan perbandingan bagian-bagian tubuh manusia. 

Pengukuran antropometri adalah pengukuran postur tubuh, proporsi tubuh 

struktur tubuh manusia yang digunakan untuk mengetahui sikap, komposisi 

tubuh maupun bentuknya (Budiwanto: 2015). 

 

TES PENGETAHUAN 

Untuk mengukur aspek pengetahuan terhadap subyek penelitian 

diperlukan instrumen tes pengetahuan. Tes pengetahuan tersebut terdiri dari 

butir-butir tes, yang disusun berdasarkan penjabaran variabel dan indikator 

penelitian. Sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data harus 

memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu memiliki validitas dan reliabilitas.  

Suatu tes dikatakan memiliki validitas jika tes tersebut dapat mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Ditinjau dari tujuan penelitian, instrumen harus 

memiliki validitas kualitatif. Instrumen yang memiliki validitas kualitatif jika 

benar-benar dirancang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Dengan 

kata lain, tes dapat mengukur variabel-variabel penelitian yang telah 

dijabarkan secara operasional. Ditinjau dari data yang diperoleh sebagai hasil 

pengumpulan data, instrumen harus memiliki validitas kuantitatif. Instrumen 

dikatakan memiliki validitas kuantitatif jika instrumen tersebut mampu 

merekam data secara cermat, tanpa banyak kesalahan dan menghasilkan data 

yang mantap (Budiwanto: 2004) 
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Reliabilitas tes ditunjukkan dari hasil pengukuran yang dilakukan 

berulangkali terhadap subyek yang sama selalu diperoleh hasil yang sama. 

Instrumen tes yang reliabel berarti dapat dipercaya bahwa data hasil 

pengukuran yang diperoleh memang benar sesuai dengan kenyataan. Selain 

itu, instrumen tes yang reliabel mengandung pengertian bahwa suatu 

instrumen tes mampu mengungkap data sesuai dengan masalah penelitian.     

Agar instrumen tes sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian 

memiliki kriteria tes yang baik, maka dalam penyusunannya harus mengikuti 

proses dan langkah-langkah yang benar. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam menyusun dan mengembangkan instrumen tes pengetahuan, meliputi 

perencanaan tes dan penyusunan tes, uji coba dan revisi tes. 

Pada tahap perencanaan tes pengetahuan perlu disusun tabel 

spesifikasi atau kisi-kisi tes. Tabel spesifikasi tersebut memuat materi-materi 

tes dan aspek-aspek yang akan diukur, bentuk tes dan tipe soal yang akan 

digunakan, cara menskor, jumlah soal sesuai dengan materi atau pokok 

bahasan yang akan diukur. Menetapkan materi-materi tes yang akan diukur 

merupakan upaya mengidentifikasi variabel-variabel penelitian yang akan 

diukur. Variabel yang akan diukur tersebut perlu diklarifikasi dan disusun 

definisi operasionalnya. Bentuk tes dan tipe soal menunjuk pada cara testi 

menjawab soal dan cara memberikan skor hasil tes. Berdasarkan cara testi 

menjawab soal-soal dibedakan menjadi bentuk test obyektif dan tes esai. 

Bentuk tes obyektif terdiri dari mengisi dengan jawaban pendek, soal dengan 

jawaban benar-salah tunggal atau berganda, soal pilihan berganda, bentuk 

soal pilihan berganda dengan alasan. Bentuk tes esai memungkinkan testi 

menjawab pertanyaan secara bebas sesuai wawasan pengetahuan dan 

pengertian yang dikuasainya secara maksimal. Jumlah soal tergantung dari 

keluasan penjabaran materi dan aspek yang diukur (Budiwanto: 2006). 

Tabel spesifikasi instrumen tes yang dirancang dengan baik akan 

mempermudah dalam penulisan butir-butir tes. Tahap selanjutnya adalah 

melakukan penulisan butir-butir soal. Butir-butir soal harus dituliskan secara 
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cermat dan teliti sesuai pokok-pokok materi dan berdasarkan tabel spesifikasi 

instrumen tes. Kemampuan instrumen tes mengungkap masalah penelitian, 

sangat ditentukan oleh kualitas butir-butir soal dalam instrumen tes.   

Langkah-langkah pembuatan tes pengetahuan diawali dengan 

pembuatan  tabel spesifikasi atau kisi-kisi tes. Isi tabel spesifikasi terdiri dari 

materi-materi tes, aspek-aspek pengetahuan yang akan diukur, bentuk tes, 

dan jumlah soal yang akan mengukur aspek-aspek pengetahuan. Berikut ini 

disajikan contoh tabel spesifikasi tes pengetahuan olahraga untuk siswa SLTA 

(Budiwanto: 2001). 

Tabel 7.1.  Tabel Spesifikasi Tes Pengetahuan Olahraga SLTA  

Materi Tes 
Aspek 

Kemampuan 

Bentuk Tes 

Tes 
Obyektif 

Tes 
Esai 

1. Pengetahuan umum olahraga 
2. Sejarah olahraga 
3. Organisasi dan Sistem Pertandingan 
4. Peraturan permainan: 

a. Atletik  
b. Bola basket 
c. Bola voli 
d. Sepakbola 
e. Bulutangkis 

5. Analisis teknik dan taktik: 
a. Atletik 
 
b. Bola Basket 
 
c. Bolavoli 
 
d. Sepakbola 

 
e. Bulutangkis 

Pemahaman 
Pemahaman 
Pemahaman 
 
Pemahaman 
Pemahaman 
Pemahaman 
Pemahaman 
Pemahaman 
 
Pemahaman 
dan Analisis 
Pemahaman 
dan Analisis 
Pemahaman 
dan Analisis 
Pemahaman 
dan Analisis 
Pemahaman 
dan Analisis 

10 
10 
5 
 
 

10 
10 
10 
10 
10 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

Jumlah 100 4 
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Berdasarkan kisi-kisi tes, selanjutnya dilakukan penyusunan butir-butir 

tes. Setelah instrumen tes disusun, berikutnya dilakukan uji coba. Uji coba 

dilakukan dengan memberikan tes terhadap testi yang mempuyai ciri-ciri 

yang serupa dengan testi bagi siapa instrumen tes tersebut disusun. Tujuan 

dilakukan uji coba adalah untuk mendapatkan informasi tentang kualitas 

instrumen tes yang telah disusun. Informasi tentang instrumen tes tersebut 

penting untuk mengetahui kualitas tes dengan melakukan analisis butir-butir 

tes, kalimat pertanyaan, dan mengkaji ketepatan dan kejelasan petunjuk 

melakukan tes. Analisis butir tes meliputi validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran butir tes, dan daya beda butir soal. Hasil analisis kualitas butir tes 

digunakan untuk melakukan revisi tes (Budiwanto: 2001).           

Tes Obyektif  

 Berdasarkan cara testi mengerjakan atau menjawab soal-soal, tes  

obyektif dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Bentuk pertama, testi harus 

menuliskan jawaban dengan satu kata, kalimat atau istilah yang pendek. 

Sedangkan bentuk kedua, pada waktu menjawab soal-soal, testi tinggal 

memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah tersedia. 

Biasanya perintahnya adalah melingkari atau menyilangi nomor jawaban yang 

benar (Rakajoni: 1975). 

Bentuk Mengisi dengan Jawaban Pendek.  

 Dalam menjawab soal-soal bentuk mengisi dengan jawaban pendek, 

siswa  harus menulis  jawaban hanya dengan  satu atau dua kata  saja. 

Jawaban tersebut ditulis  untuk menyempurnakan kalimat yang tidak  

lengkap pada tanda  titik-titik atau pada bagian kalimat yang dikosongkan. 

(Kirkendal, Gruber, dan Johnson: 1980).  Dapat juga, jawaban langsung ditulis  

pada tempat yang telah  disediakan di belakang soal. Bentuk soal mengisi 

dengan jawaban pendek digunakan untuk mengungkap pemahaman siswa 

tentang fakta-fakta dan mengenal istilah-istilah yang cenderung mendorong 

siswa lebih banyak menghafal. Pembuatan soal bentuk ini perlu diperhatikan 

adalah: (1) setiap soal hanya ada satu kemungkinan jawaban; (2) tempat yang 
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disediakan untuk menulis jawaban hendaknya  sama panjangnya; dan (3) 

pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga jawabannya singkat.  

Contoh soal-soal menyempurnakan kalimat:  

1. Pekan Olahraga Nasional yang pertama diadakan di .......  

2. Tinggi net bolavoli untuk putra adalah ........  

3. Pemain  bulutangkis Indonesia  yang  tujuh kali  berturut-turut menjadi 

juara All England adalah ........  

Contoh  soal mengisi  jawaban  pada bagian  kalimat yang  dihilangkan.  

1.  ...........adalah pekan olahraga bangsa-bangsa di Asia.  

2. Pemain bola voli pada posisi nomor ..........,  ......... dan ......... tidak boleh 

melakukan smash dengan tumpuan kaki di depan garis serang. 

Contoh soal mengisi jawaban asosiasi:  

Perintah: Tulislah cabang olahraga yang  dalam permainan  menggunakan 

istilah berikut ini:  

 1. Tekong     1. .................. 

 2. Hol                  2. .................. 

 3. Floret               3. .................. 

 4. Tiebreak               4.................... 

 5. Upper cut           5.................... 

 6. Clean and Jerk      6.................... 

           7. Hand ball                         7……………. 

           8. Pifot                                 8……………. 

 

Bentuk Soal dengan Jawaban Benar-Salah  

 Membuat soal dengan jawaban benar-salah, diawali membuat 

pernyataan soal. Siswa harus menentukan jawabannya bahwa pernyataan  

tersebut benar (B) atau salah (S). Jika pernyataan jawaban itu benar maka 

siswa melingkari atau menulis huruf B, dan  jika pernyataan jawaban tersebut 

salah, siswa harus melingkari atau menulis huruf S. Seringkali bentuk soal 
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jawaban salah-benar ini dibuat variasi dengan membetulkan pernyataan atau 

memberi alasan jika siswa memilih jawaban S. Dalam membuat  pernyataan  

soal hendaknya dihindari penggunaan kata-kata: "biasanya", "mungkin", 

"kadang-kadang", "kira-kira". Kata-kata tersebut akan mengaburkan kepastian  

kebenaran isi  pernyataan jawaban. Dalam setiap soal hendaknya  hanya ada 

satu pokok persoalan yang  bisa dinyatakan  mutlak benar atau  mutlak salah. 

Selain  itu, hendaknya  kunci  jawaban  jangan membentuk  pola tertentu yang 

dapat membantu siswa menjawab. (Budiwanto: 2001) 

Contoh:  

B     S     1. Suatu regu bolavoli dinyatakan menang pada game penentuan  jika    

                   telah memperoleh skor 25. 

B     S     2. Lemparan ke dalam dalam sepakbola, pemain dapat melakukan  

                sambil melompat.  

Bentuk Soal dengan Jawaban Benar-Salah Berganda.  

 Bentuk soal ini dibuat dengan satu pernyataan, diikuti dengan 

beberapa pernyataan jawaban.  Siswa harus menentukan benar (B) atau salah 

(S) terhadap pernyataan jawaban.   

Contoh:  

Servis dalam permainan bulutangkis dilakukan dengan cara seperti berikut.  

B     S   1.  Saat perkenaan shuttle cock dengan raket harus di bawah pinggang.  

B     S   2.  Servis dilakukan dengan sambil melangkah ke depan.         

B     S   3.  Saat shuttle cock dipukul, kepala raket sejajar dengan tangan.                 

B     S   4.  Servis yang shuttle cock-nya menyentuh net tetapi masuk lapangan          

                 lawan  maka harus diulang.  

B    S   5.   Servis yang keluar tetapi shuttle cock dipukul lawan, maka servis 

                 tersebut dianggap sah.  

B    S   6.   Pelaku servis hanya boleh melakukan pukulan servis dengan   

                 gerakan sekali ke depan.                 

Bentuk Soal Pilihan Berganda.  
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 Dalam bentuk soal pilihan berganda, testi dihadapkan pada beberapa 

alternatif jawaban. Testi harus menentukan pilihan jawaban dari beberapa 

alternatif jawaban sesuai dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan cara 

menjawab  soal dapat dibuat dengan  satu pilihan  jawaban benar pada setiap 

soal, atau divariasi dengan satu pilihan jawaban yang paling benar, satu 

pilihan jawaban salah  setiap soal, satu pilihan jawaban benar dengan sebab 

akibat (Verducci: 1980). 

Pada umumnya, struktur soal berbentuk pilihan berganda terdiri dari 

stem dan option. Stem  adalah bagian  pokok soal  yang merupakan kalimat 

pernyataan isi soal. Option merupakan sejumlah pilihan jawaban atau 

beberapa alternatif jawaban soal. Bagi testi, stem dan option dibuat sedemikian 

rupa, sehingga keduanya menjadi hal yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi dalam proses menjawab. Stem dapat berbentuk kalimat 

pertanyaan, kalimat pernyataan, kalimat perintah, atau suatu kalimat yang 

harus dilengkapi dengan kalimat atau kata dari salah satu option jawaban. 

Hendaknya stem sebagai bagian pokok soal memuat satu persoalan yang 

spesifik, sehingga testi mempunyai gambaran persoalan yang sedang 

ditanyakan (Budiwanto: 2001).  

Stem hendaknya dibuat dengan kalimat yang jelas, sederhana dan tidak 

terlalu panjang. Kecuali untuk bentuk soal dengan tujuan pemecahan masalah, 

kalimat dalam stem dapat dibuat cukup panjang sesuai dengan ruang lingkup 

dan luas masalah. Kalimat-kalimat stem sebaiknya tidak dikutip langsung atau 

sama dengan kalimat-kalimat yang ada di buku rujukan. Perlu diperhatikan 

juga bahwa setiap soal pilihan berganda harus berdiri sendiri, artinya tidak 

saling tergantung dan tidak menjadi petunjuk jawaban bagi soal yang lain.  

Option merupakan sejumlah pilihan jawaban atau beberapa alternatif 

jawaban soal yang akan dipilih oleh testi. Option dibedakan menjadi dua jenis. 

Option yang merupakan alternatif jawaban benar disebut kunci  jawaban (key 

answer). Sedangkan option lainnya yang berperan mempersulit perolehan 

jawaban yang benar disebut pengecoh atau pengganggu (distractors). Option 
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dapat berbentuk kalimat-kalimat jawaban benar atau salah, kalimat-kalimat 

lanjutan dari stem, kalimat-kalimat jawaban yang merupakan pelaksanaan 

perintah dari stem; pernyataan yang diungkapkan menggunakan kalimat, 

gambar, grafik, peta atau denah.  Jumlah option disarankan antara  3 sampai 

dengan 5 option. Cara menjawab soal-soal bentuk pilihan berganda telah 

disediakan lembar jawaban secara terpisah, dilakukan dengan cara melingkari 

atau menyilangi nomor huruf alternatif jawaban yang dipilih testi. Proporsi 

jumlah jawaban yang benar diperkirakan sama dengan jumlah jawaban yang 

salah dari seluruh jumlah soal. Selain itu perlu diperhatikan bahwa jawaban-

jawaban pada lembar jawaban tidak membentuk pola tertentu yang 

memungkinkan dapat membantu testi. Petunjuk cara menjawab disebutkan 

bahwa hanya satu jawaban yang benar. Kunci jawaban hanya satu, yang lain 

sebagai pengecoh. Kunci  jawaban tidak disangsikan lagi sebagai jawaban 

benar dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Salah satu alternatif jawaban sebagai 

pengganggu atau  pengecoh (distractors) hendaknya tidak terlalu tampak 

bahwa jawaban tersebut salah. Selain itu, stem maupun option jawaban dari 

nomor soal tertentu jangan sampai  menjadi informasi bagi jawaban soal yang 

lain. Pertanyaan salah satu nomor tertentu jangan menjadi jawaban dari 

pertanyaan nomor yang lain (Prawironegoro 1984).    

Contoh soal pilihan berganda satu jawaban yang benar:  

Stem:  Apa nama induk organisasi cabang olahraga sepakbola di Indonesia?  

Option: a. Perserikatan Sepakbola Seluruh Indonesia. 

 b. Persatuan Sepakbola di Indonesia  

 c. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.  

 d. Persatuan Cabang Sepakbola Indonesia.  

 e. Persatuan Sepakbola Indonesia.  

 
Contoh soal pilihan berganda  satu jawaban yang benar menggunakan 

gambar.  

Stem: Posisi  pemain saat  menerima  servis  bola voli pada gambar di bawah   
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          ini menurut peraturan permainan dinyatakan salah.  

Option: 

 

a.                                         b.                                       c. 

                 *3                         .                                                                                                                                 

        *4               *2                      *4                *2                     *4         *3      *2            
                  *6                                  5*       *3                                            *6                                                                                            
       5*          *1                                *6           *1                            5*             *1                               
              
                                                                                                             
                
d.                                         e. 
.                                             .                                        . 

       *4                 *2                     *4                 *2  
       6*       *3                                         *3         *1                                                           
           *5           *1                             5*      *6    
                                                                                 
                                                                                               
Bentuk Soal Memasangkan  

Bentuk soal memasangkan biasanya dibuat dua kelompok. Setiap 

kelompok terdiri dari beberapa istilah atau kata-kata. Testi dituntut untuk 

memasangkan istilah atau kata-kata pada satu kelompok dengan istilah atau 

kata-kata yang ada di kelompok yang lain.  

 Yang  perlu diperhatikan  dalam membuat  soal memasangkan  antara  

lain  sebagai berikut. Pertama, isi masalah yang ditanyakan hanya satu 

masalah dan mempunyai dasar pemasangan yang jelas. Contoh: tentang 

istilah atau kata-kata yang sering dipakai dalam suatu cabang olahraga. Maka 

kelompok yang akan dipasangkan terdiri dari kelompok nama  cabang 

olahraga,  sedangkan kelompok  yang lain adalah istilah yang sering dipakai 

pada cabang-cabang olahraga. Kedua, isi istilah atau kata-kata setiap 

kelompok harus homogen. Ketiga, isi istilah atau kata-kata  dalam satu 

kelompok disusun menurut sistem alfabetis, jika isinya berupa angka-angka 

lebih baik diurutkan dari angka kecil ke angka besar. Keempat, jumlah istilah 

atau kata-kata pada satu kelompok tidak boleh sama dengan jumlah istilah 
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atau kata-kata pada kelompok yang lain. Kelima, petunjuk mengerjakan tes 

harus jelas, istilah atau kata-kata  pada satu  kelompok boleh  dipasangkan 

lebih  dari satu kali atau hanya satu kali saja. Keenam, tempat  menulis 

jawaban yang berupa nomor angka atau nomor huruf sebaiknya diletakkan di 

sisi kiri kelompok yang kiri. (Verducci: 1980)  

Contoh soal memasangkan dengan menuliskan nomor huruf:  

 ........  Tekong                A. Tenis lapangan  

. ........  Hol  B.  Sepak takraw  

           ........  Floret                   C.  Atletik  

 ........  Tiebrake D.  Tenis meja  

 ........  Garis serang  E.  Anggar  

 ........  Fosbury Flop F.  Bulutangkis  

 G.  Bola voli  

 H. Golf  

 

Tes Esai  

 Tes esai merupakan salah satu bentuk tes yang mengungkap pemahaman 

pengetahuan testi. Dengan tes esai memungkinkan testi menjawab pertanyaan 

secara  bebas sesuai dengan wawasan pengetahuan dan pengertian yang 

dikuasainya secara maksimal. Selain itu, testi dituntut untuk  mampu 

menyusun  kalimat secara teratur dan sistematis dan didukung oleh kreatifitas 

dan kemampuan mengekspresikan pengetahuannya secara tertulis. 

(Kirkendal, Gruber, dan Johnson: 1980). 

 Dalam membuat tes esai hendaknya bertitik-tolak dari tujuan yang 

dikehendaki dari setiap soal yang telah tertuang pada tabel spesifikasi. 

Sehingga pengetahuan testi yang dikehendaki untuk diungkap dapat 

dituangkan seluruhnya ke dalam tes esai.  Selain  itu, ada beberapa petunjuk 

pembuatan tes esai.  Pada setiap  soal hendaknya struktur soal dibuat 

sedemikian rupa sehingga  ada kesepakatan jawaban yang benar dan memuat 

aspek-aspek yang dikehendaki  seperti dalam kunci jawaban. Penggunaan 
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istilah atau kata-kata baru harus dihindari dalam  membuat soal; kalimat dan 

bahasa yang digunakan  mempunyai pengertian  yang sama  dan tidak  

meragukan. Jangan sampai  testi tidak  dapat menjawab soal  hanya karena 

tidak mengerti istilah baru  atau tidak memahami kalimat soal tersebut. Setiap 

soal esai perlu dicantumkan  skor maksimal sebagai acuan dalam melakukan 

koreksi, dan prakiraan bagi testi dalam menjawab pertanyaan dalam soal esai. 

Petunjuk tes esai harus dicantumkan  tentang lama waktu mengerjakan tes. 

Jumlah soal esai sebaiknya jangan terlalu banyak; pertimbangkan  dan 

sesuaikan dengan lama waktu  pelaksanaan tes, sehingga tes tidak berobah 

menjadi lomba menulis cepat.  

 Ada beberapa ragam tes esai untuk mengungkap pemahaman 

pengetahuan testi antara lain sebagai berikut.  

Pertama, melakukan perbandingan antara dua hal. Testi diminta untuk  

menjawab pertanyaan dengan melakukan  perbandingan antara dua hal yang 

menjadi obyek pertanyaan. Contoh soal: "Bandingkan antara teknik gerakan 

jalan dengan gerakan lari"  

Kedua, merumuskan tanggapan terhadap suatu pendapat. Jawaban yang 

diharapkan dari testi adalah menanggapi suatu pendapat, kemudian 

mengemukakan pendapatnya sendiri dan mempertahankan pendapatnya. 

Contoh soal: Bagaimanakah pendapat anda tentang tipe permainan 

menyerang dianggap lebih baik daripada tipe permainan bertahan dalam 

permainan bulutangkis tunggal?" 

Ketiga, mengemukakan hubungan sebab akibat. Ragam pertanyaan ini 

menuntut jawaban testi  menghubungkan antara sesuatu yang menjadi  sebab 

dan akibat yang timbul. Contoh: "Mengapa seorang atlit harus melakukan 

pemanasan lebih dahulu sebelum melakukan kegiatan latihan atau 

pertandingan?"  

Keempat, menjelaskan makna suatu istilah, konsep atau ungkapan.  

Biasanya suatu istilah, konsep atau ungkapan yang ditanyakan mempunyai 
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arti khusus. Contoh: "Jelaskan tentang tie break dalam pertandingan tenis 

lapangan"  

Kelima, membuat suatu rangkuman atau meringkas. Testi diminta 

membuat rangkuman atau meringkas  suatu artikel atau tulisan tentang suatu 

masalah. Contoh: "Buatlah rangkuman paling banyak 200 kata tentang 

peraturan servis dalam permainan bulutangkis".    

Keenam, membuat analisis atau menguraikan. Dalam soal ini testi harus 

membuat analisis atau menguraikan isi persoalan atau obyek yang 

ditanyakan. Contoh: "Uraikan tentang mekanika gerak otot-otot yang 

berfungsi dalam gerakan flexi pada persendian siku"   

Ketujuh, menerapkan suatu prinsip,  hukum atau teori pada suatu  

keadaan atau masalah tertentu. Testi diminta membuat ilustrasi tentang 

permasalahan tertentu yang dikaitkan atau menggunakan pendekatan 

penerapan suatu prinsip, hukum atau teori. Contoh: "Bagaimanakah seorang 

pesenam mengatur keseimbangan pada waktu melakukan hand stand?"  

Kedelapan, melakukan penilaian tentang suatu pendapat atau suatu  

permasalahan. Dalam menjawab pertanyaan ini, testi dituntut kemampuannya 

melakukan penilaian  tentang  suatu pendapat atau permasalahan. Jawaban 

yang diharapkan dari testi dapat berupa hal-hal yang positif dan hal-hal yang 

negatif tentang obyek masalah yang ditanyakan. Lebih baik lagi jika 

memberikan saran yang positif. Contoh: "Mengapa tim sepakbola Indonesia 

sering kalah dalam pertandingan internasional dan apa saran anda?"  

Kesembilan, merumuskan persoalan. Ragam soal ini mengharapkan testi 

dapat  mengemukakan dan mengorganisasi materi yang berkaitan dengan  

pokok masalah kemudian  menjabarkan menjadi  rumusan masalah yang lebih 

rinci. Contoh: "Masalah apa saja yang harus dipecahkan dalam upaya 

meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia?"  

Kesepuluh, membuat kesimpulan dari suatu pernyataan. Dalam ragam 

soal ini dikemukakan sejumlah fakta, testi diharapkan dapat menghubung-

hubungkan fakta-fakta tersebut kemudian menarik kesimpulan. Contoh: 
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Untuk memperoleh keterampilan harus melakukan latihan dengan frekuensi 

yang banyak. Kurangnya fasilitas dan alat-alat olahraga sebagai media  belajar  

merupakan  kendala  dalam proses pelaksanaan pembelajaran praktek 

pendidikan jasmani. Buatlah  kesimpulan tentang pernyataan tersebut". 

Kesebelas, mengklasifikasi. Testi diminta  membuat klasifikasi tentang 

sesuatu yang ditanyakan dalam obyek soal. Contoh: "Buatlah  klasifikasi  

tentang berat beban latihan fisik berdasarkan kelompok umur bagi pemain 

bulutangkis" (Budiwanto: 2001).   

 

Mengoreksi Tes Esai  

 Agar dalam memeriksa hasil tes esai lebih konsisten, ada beberapa 

petunjuk sebagai berikut.  Pertama, isi jawaban para testi tentu sangat 

bervariasi, maka perlu dibuat kunci jawaban.  Kunci jawaban hendaknya 

dibuat bersamaan pada waktu membuat soal esai. Kunci jawaban memuat 

pokok-pokok jawaban yang penting untuk setiap soal sebagai patokan  dalam 

memeriksa  jawaban testi. Kedua, agar mental pemeriksa tidak sering berobah 

dalam  mempertimbangkan setiap jawaban  para testi, maka  pemeriksaan 

jawaban  dilakukan pada  suatu nomor soal terhadap jawaban testi pertama 

sampai yang testi yang terakhir, setelah  itu baru  memeriksa nomor soal yang 

lain. Ketiga, pemberian skor terhadap setiap jawaban testi dilakukan secara 

proporsional dengan berpedoman pada kunci jawaban dan skor maksimal 

dari setiap soal. (Kirkendal, Gruber, dan Johnson: 1980).  

 

TES DAN PENGUKURAN KEBUGARAN JASMANI 

Kemampuan fisik yang berkaitan dengan kebugaran jasmani adalah 

salah satu obyek penelitian dalam bidang keolahragaan. Berikut ini akan 

dibahas instrumen tes untuk mengumpulkan data penelitian bidang 

keolahragaan, berorientasi kepada ranah kemampuan fisik. Macam-macam 

instrumen tes yang mengacu kepada ranah fisik meliputi tes kardiovaskular, 

tes kemampuan dasar gerak olahraga (athletic achievement test), tes kemampuan 
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gerak umum (general motor ability test),  tes kesegaran jasmani (physical fitness), 

dan pengukuran antropometri (Moeslim, 1968).  

Beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian bidang ilmu 

keolahragaan mempunyai sifat dan karakteristik khusus. Kekhususan tersebut 

adalah beberapa istilah, aspek yang diukur, dan  alat-alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Budiwanto (2012) menjelaskan bahwa tes adalah 

alat yang digunakan untuk mengukur aspek kemampuan atau keterampilan 

seseorang dalam bidang keolahragaan. Tes merupakan instrumen atau alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang 

pengetahuan atau keterampilan seseorang. Secara khusus, istilah tes dalam 

ilmu keolahragaan ada yang lebih tepat menggunakan istilah alat 

pemeriksaan. Istilah alat pemeriksaan digunakan untuk mengumpulkan data 

atau mengukur tentang aspek fisiologis yang sifatnya faktual dan konkrit. 

Contoh, istilah alat pemeriksaan lebih tepat digunakan untuk mengukur kadar 

hemoglobine darah, kapasitas vital paru, frekuensi denyut jantung, suhu 

badan, dan sebagainya. Pulsemeter digunakan untuk mengukur frekuensi 

denyut jantung, dan spirometer digunakan untuk mengukur kapasitas vital 

paru. Meskipun demikian, istilah tes masih tetap digunakan dalam bidang 

ilmu keolahragaan, untuk menunjuk jenis instrumen yang digunakan dalam 

mengukur keterampilan berolahraga dan keadaan fisik lainnya. Contoh: tes 

keterampilan bulutangkis, tes kesegaran jasmani, tes kecepatan, tes kekuatan. 

Tes kebugaran jasmani adalah seperangkat tes dan pengukuran yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani seseorang. Kesegaran 

jasmani terdiri dari unsur-unsur kekuatan, daya tahan otot, daya tahan 

kardiovaskular (kardiorespiratori), kecepatan, kelincahan, power, kelenturan, 

keseimbangan, ketepatan dan koordinasi. Informasi tentang kebugaran 

digunakan untuk merencanakan intensitas latihan dan digunakan untuk 

mengetahui hasil latihan.   

 Pengertian kebugaran jasmani menurut batasan Karpovich (1971), 

kebugaran jasmani adalah derajad kemampuan untuk melakukan tugas fisik 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     225 
 

 
 

tertentu yang memerlukan usaha otot. Menurut pendapat Morehouse dan 

Miller (1976), kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk 

menyesuaikan dengan aktivitas jasmani. Aspek-aspek kebugaran jasmani 

dibedakan menjadi tiga, yaitu kebugaran anatomis, kebugaran fisiologis dan 

kebugaran psikologis. Menurut Verducci (1980), istilah kebugaran jasmani 

adalah suatu konstruk yang di dalamnya terdiri dari faktor-faktor efisiensi 

kardiorespiratori, kekuatan dinamis, kecepatan, kelincahan, ketepatan, 

keseimbangan, kelenturan dan lainnya. Mendukung pendapat tersebut, 

pendapat Golding dan Bos (1968) bahwa unsur-unsur yang membentuk 

kebugaran jasmani menurut adalah kekuatan, daya tahan otot, daya tahan 

kardiovaskular (kardiorespiratori), kecepatan, kelincahan, power, kelenturan, 

keseimbangan, ketepatan dan koordinasi. 

 Untuk dapat menjadi lebih aktif, seseorang atau atlet dituntut lebih 

meningkatkan kebugaran jasmaninya melalui proses latihan. Terutama  yang 

berhubungan dengan kesehatan yang terdiri dari: kekuatan, kecepatan, daya 

tahan kardiovaskular, dan daya otot, kelenturan. Beberapa ahli menyarankan 

bahwa sebelum dan sesudah melakukan program latihan perlu melakukan tes 

dan pengukuran, pemeriksaan fisik termasuk pengujian sistem 

kardiovaskular, perototan dan persendian. Idealnya, tes darah meliputi 

analisis kolesterol dan trigliserida, dan tentu saja tidak lupa mengukur 

tekanan darahnya (Bompa: 1994). Setelah seseorang dinyatakan sehat oleh 

dokter dapat memulai suatu program latihan secara regular maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan jenis aktivitas apa yang menurut orang 

tersebut sangat cocok dan terutama sekali sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kebugaran jasmaninya. Itulah saatnya yang paling tepat untuk 

mulai mengevaluasi masing-masing komponen dari lima komponen 

kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Pembahasan 

tentang kebugaran jasmani tersebut diatas mungkin dapat menjadi acuan 

dalam mengidentifikasi masalah penelitian. 
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Tes dan Pengukuran Dayatahan Kardiovaskular 

Daya tahan kardiovaskular didefinisikan sebagai kemampuan paru, 

jantung dan pembuluh darah untuk menyampaikan sejumlah oksigen dan zat-

zat gizi kepada sel-sel untuk memenuhi kebutuhan aktivitas fisik yang 

berlangsung dalam waktu yang lama. Pada saat seseorang bernapas, sebagian 

oksigen yang ada di udara diserap oleh paru dan diangkut melalui darah ke 

jantung. Kemudian jantung bertanggung jawab untuk memompa darah yang 

mengandung oksigen melalui sistem sirkulasi ke semua organ dan jaringan-

jaringan tubuh. Pada tingkat seluler, oksigen dipergunakan untuk mengubah 

zat-zat makanan, terutama karbohidrat dan lemak menjadi energi yang 

penting untuk mempertahankan fungsi normal tubuh. 

Selama melakukan kegiatan fisik yang lebih berat, diperlukan sejumlah 

energi yang lebih besar. Sebagai akibatnya, paru-paru, jantung, dan pembuluh 

darah harus lebih banyak lagi mengirimkan untuk memasok oksigen kepada 

sel-sel untuk menyuplai kebutuhan energi yang diperlukan selama kegiatan 

tersebut berlangsung. Selama aktivitas yang memerlukan waktu yang lama, 

seseorang dengan tingkat daya tahan kardiovaskular yang tinggi mampu 

untuk mensuplai sejumlah oksigen yang diperlukan ke jaringan-jaringan 

dengan cara yang relatif sangat mudah. Sistem kardio-vaskular seseorang 

dengan tingkat daya tahan yang rendah, melakukan kegiatan yang sama, akan 

lebih sulit. Karena jantung harus memompa lebih sering untuk menyuplai 

sejumlah oksigen yang sama ke jaringan-jaringan yang sedang bekerja dan 

sebagai akibatnya kelelahan datang lebih cepat. Oleh karena itu, kapasitas 

yang lebih tinggi untuk mensuplai dan menggunakan oksigen (asupan 

oksigen = oxygen uptake) merupakan indikasi dari sistem kardiovaskular yang 

lebih efisien. 

Kegiatan daya tahan kardiovaskular juga dikatakan sebagai aerobic 

exercise. Kata “aerobic” berarti “menggunakan oksigen”. Pada saat kegiatan 

daya tahan kardiovaskular memerlukan penggunaan oksigen untuk 

menghasilkan energi, kegiatan itu dikatakan aerobic exercise. Contoh dari 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     227 
 

 
 

aerobic exercise atau cardiovascular exercise adalah jalan kaki, jogging, berenang, 

bersepeda, lompat tali dan aerobic dancing. 

Macam-macam Tes Kebugaran Kardiovaskular 

 Ada bermacam-macam teknik, cara dan prosedur yang biasa 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan daya tahan kardiovaskular. 

Untuk mengukur daya tahan kardiovaskular dapat memilih teknik yang tepat 

sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Sebelum melakukan salah satu dari 

bermacam-macam tes tersebut seharusnya testi membaca lebih dahulu 

petunjuk pelaksanaan tes tersebut. Sebab ada kemungkinan adanya 

kontraindikasi pada setiap bentuk tes yang akan digunakan. Setelah 

menetapkan pilihan pada salah satu jenis tes, baca dan ikuti prosedur 

pelaksanaannya kemudian lakukan persiapan secukupnya. Melakukan 

pemanasan menjelang tes adalah persiapan fisik dan psikis testi yang harus 

dilakukan. Persiapan fasiltas dan alat dilakukan untuk berhasilnya tes dan 

pengukuran.  Harus selalu diingat bahwa setiap jenis tes mempunyai petunjuk 

pelaksanaan dan hasil yang berbeda. 

Tes Lari 2,4 kilometer 

 Tes lari 2,4 kilometer dikembangkan oleh Cooper (1982) merupakan 

bentuk tes yang paling sering digunakan untuk menentukan kebugaran 

kardiovaskular berdasarkan waktu yang dicapai dengan lari atau diselingi 

berjalan sejauh 2,4 kilometer. Isapan oksigen maksimal (Maximal Oxygen 

Uptake = VO2max) dihitung berdasarkan waktu tempuh untuk menyelesaikan 

jarak tersebut. (lihat tabel 7.1) 

 Alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan tes lari 2,4 kilometer 

adalah stopwatch dan lintasan lari (sebaiknya satu kelilingnya berjarak 400 

meter) atau lintasan jalur jalan datar yang berjarak 2,4 kilometer dan masih 

ada area lanjutan bebas, formulir dan alat tulis, bendera start. Jika tes  

dilaksanakan lebih banyak orang sekaligus, maka untuk mempermudah 

manajemen dan administrasi pelaksanaan tes diperlukan nomor dada. 
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 Tes lari 2,4 kilometer adalah bentuk tes yang paling mudah 

dilaksanakan, cara pengadministrasian, dan pencatatan hasil tes. Pelaksanaan 

tes, testi harus berlari jarak 2,4 kilometer dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

Tes ini disebut juga sebagai maximal exercise test. Penggunaan tes lari 2,4 

kilometer terbatas pada orang-orang sehat yang dinyatakan oleh dokter dan 

merupakan kontraindikasi bagi mereka yang tidak segar atau pemula (paling 

sedikit harus mengikuti aerobic training selama enam minggu). Orang yang 

mempunyai gejala penyakit jantung atau orang yang mempunyai resiko 

penyakit jantung yang tinggi atau orang penderita penyakit kardiovaskular 

perlu konsultasi lebih dahulu dengan dokter. 

Prosedur Pelaksanaan Tes Lari 2,4 kilometer 

1. Testi harus sudah berusia di atas 13 tahun. 

2. Pastikan bahwa testi betul-betul mampu melakukan tes lari  2,4 kilometer 

ini. Sebab tes ini dilarang bagi pemula yang tidak segar atau orang-orang 

yang mempunyai gejala penyakit jantung atau orang-orang yang 

mempunyai resiko penyakit jantung yang tinggi atau orang-orang yang 

mempunyai penyakit jantung. 

3. Sebaiknya tes ini dilakukan di lintasan lari, sebaiknya jarak satu 

kelilingnya 400 meter, atau tanah datar lainnya yang mempunyai jarak 2.4 

kilometer dan masih ada area lanjutan bebas. 

4. Disiapkan untuk mengukur dan menentukan waktu tempuh lari. Waktu 

tempuh lari diukur dalam satuan menit dan detik. Disiapkan stopwatch 

sesuai dengan jumlah pelari yang akan diukur. 

5. Sebelum memulai melakukan tes lari 2,4 kilometer, testi harus melakukan 

pemanasan (warming up) lebih dahulu. Diawali dengan peregangan 

(stretching) harus dilakukan sebagai bagian dari pemanasan, dilanjutkan 

dengan jalan dan jogging. 
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6. Lakukan tes dan mencoba untuk menyelesaikan jarak tersebut dalam 

waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika tidak mampu boleh diselingi jalan 

atau jogging. 

7. Apabila terjadi keluhan atau gejala yang tidak biasa terjadi dan muncul 

pada saat menjalani tes, lebih baik jangan diteruskan. Hentikan segera dan 

untuk mengikuti tes selanjutnya harus mengikuti aerobic training minimal 

enam minggu lebih dahulu.  

8. Pada akhir pelaksanaan tes lari 2,4 kilometer harus melakukan 

pendinginan (cooling down) dengan berjalan atau jogging secara pelan-pelan 

selama tiga sampai lima menit. Dilarang duduk atau tiduran setelah 

melakukan tes. 

9. Sebaiknya pelaksanaan tes dilakukan pada waktu pagi hari, dan tidak 

melewati pukul 11.00 siang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan 

agar testi tidak mengalami kecelakaan akibat panas sinar matahari. 

10. Sesuai dengan waktu yang dapat ditempuh pelari, selanjutnya dicocokkan 

dengan penghitungan isapan oksigen maksimal seperti yang tertera dalam 

tabel 7.1 dan 7.2. 

11. Cara menentukan tingkat kebugaran jasmani dilakukan dengan 

mencocokkan data waktu tempuh lari dengan penghitungan isapan 

oksigen maksimal (VO2max). Contoh: seorang gadis berumur 20 tahun, 

waktu yang ditempuh adalah 12 menit 40 detik. Dalam tabel 7.2, bahwa 

isapan oksigen maksimal sebesar 39,8 ml/kg/menit. Berdasarkan tabel 7.3, 

maka kategori kebugaran kardiovaskular gadis tersebut dapat ditentukan 

termasuk katagori baik. 

Tabel 7.2. Penghitungan Isapan Oksigen Maksimal (VO2max) dalam     
                 ml/kg/menit  untuk lari 2,4 kilometer 

VO2 VO2 VO2 VO2 VO2 

Waktu Max Waktu Max Waktu Max Waktu Max Waktu Max 



230       Metodologi Penelitian 

230 

 

6:10 
6:20 
6:30 
6:40 
6:50 
7:00 
7:10 
7:20 
7:30 
7:40 
7:50 
8:00 
8:10 
8:20 
8:30 
8:40 

80.0 
79,0 
77.9 
76.7 
75.5 
74.0 
72.6 
71.3 
69,9 
68,3 
66,8 
65,2 
63,9 
62,5 
61,2 
60,2 

8:50 
9:00 
9:10 
9:20 
9:30 
9:40 
9:50 

10:00 
10:10 
10:20 
10:30 
10:40 
10:50 
11:00 
11:10 
11:20 

59.1 
58,1 
56,9 
55,9 
54,7 
53,5 
52,3 
51.1 
50,4 
49,5 
48,6 
48,0 
47,4 
46,6 
45,8 
45,1 

11:30 
11:40 
11:50 
12:00 
12:10 
12:20 
12:30 
12:40 
12:50 
13:00 
13:10 
13:20 
13:30 
13:40 
13:50 
14:00 

44,4 
43,7 
43,2 
42,3 
41,7 
41,0 
40,4 
39,8 
39,2 
39,6 
38,1 
37,8 
37,2 
36,8 
36,3 
35,9 

14:10 
14:20 
14:30 
14:40 
14:50 
15:00 
15:10 
15:20 
15:30 
15:40 
15:50 
16:00 
16:10 
16:20 
16:30 
16:40 

35,5 
35,1 
34,7 
34,3 
34,0 
33,6 
33,1 
32,7 
32,2 
31,8 
31,4 
30,9 
30,5 
30,2 
29,8 
29,5 

16:50 
17:00 
17:10 
17:20 
17:30 
17:40 
17:50 
18:00 
18:10 
18:20 
18:30 
18:40 
18:50 
19:00 

29.1 
28,9 
28.5 
28.3 
28.0 
27.7 
27.4 
27.1 
26,8 
26,6 
26,3 
26,0 
25,7 
25,4 

 

Sumber: Warner W. K. Hoeger (1989) 

 

Tabel 7.3. Klasifikasi Kebugaran Kardiovaskular menurut Isapan Oksigen     
                 Maksimal dalam ml/kg/menit. 

Jenis 
Kelamin 

Klasifikasi Kebugaran 
Sangat 
bagus Umur Jelek Sedang Cukup Bagus 

Laki-laki 

<29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

<25 
<23 
<20 
<19 
<16 

25-33 
23-30 
20-26 
19-24 
16-22 

34-2 
31-39 
27-35 
25-33 
23-30 

43-52 
39-42 
36-44 
34-42 
31-40 

53+ 
49+ 
45+ 
43+ 
41+ 

Perempuan  

<29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

<24 
<20 
<17 
<15 
<13 

24-30 
20-27 
17-23 
15-20 
13-17 

31-37 
28-33 
24-30 
21-27 
18-23 

38-48 
34-44 
31-41 
28-37 
24-34 

49+ 
45+ 
42+ 
38+ 
35+ 

Sumber: Warner W. K. Hoeger (1989) 

 

 

 

Tes Naik Turun Bangku (Bench Step Test) 
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 Tes naik turun bangku (bench step test) dilakukan dengan cara naik turun 

bangku berulang-ulang menggunakan irama tertentu. Tes ini memerlukan 

waktu dan alat-alat yang sedikit dan dapat dilakukan tes terhadap hampir 

kepada semua orang. Karena untuk menghitung isapan oksigen maksimal, 

beban yang diberikan hanya submaksimal. Yang perlu diperhatikan, bahwa 

tes naik turun bangku ini tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang 

mempunyai gejala penyakit jantung, atau orang-orang yang mempunyai 

resiko terhadap penyakit jantung, atau orang-orang yang punya penyakit 

jantung. Sebaiknya, tes naik turun bangku tidak digunakan untuk mengukur 

seseorang yang berumur di atas 35 tahun. Selain itu, bagi orang-orang yang 

betul-betul mempunyai berat badan yang sangat berlebihan (obesitas) atau 

orang-orang yang mempunyai masalah dengan persendian anggota badan 

bagian bawah (lower extremities) akan sangat mendapat kesulitan dalam 

melaksanakan tes ini. Hindari kemungkinan terjadinya cedera dalam 

melakukan tes naik turun bangku. 

Pelaksanaan tes naik turun bangku (bench step test) dilakukan selama tiga 

menit. Denyut nadi recovery diukur selama 15 detik. Dilakukan pengukuran 

pada di antara detik kelima dan dua puluh detik setelah berhenti melakukan 

tes. Alat yang diperlukan untuk pelaksanaan tes naik turun bangku adalah 

bangku dengan tinggi 16,25  inci, stopwatch dan metronome. 

Prosedur Pelaksanaan Step Test 

1. Tes dilakukan dengan mempergunakan bangku dengan tinggi 16,25 inci. 

2. Setelah aba-aba “ya” testi mulai menaikkan kaki kanan pada bangku, 

kemudian diikuti dengan kaki kiri dan diletakkan di samping kaki kanan. 

Selanjutnya, turun mulai dari kaki kanan dan diikuti kaki kiri, demikian 

seterusnya mengikuti irama metronome yang telah diatur sebelumnya. 

Untuk laki-laki harus melakukan 24 langkah per menit dengan irama 

metronom 96 kali per menit, sedangkan untuk perempuan 22 langkah per 

menit dengan irama metronom 88 kali per menit. 
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3. Orang coba diberi kesempatan melakukan percobaan selama lima sampai 

sepuluh detik untuk menyesuaikan langkah dengan irama metronom. 

4. Lama pelaksanaan tes adalah tiga menit. 

5. Setelah selesai melakukan tes selama tiga menit, orang coba tetap berdiri, 

kemudian setelah lima detik istirahat, ambil denyut selama lima belas detik. 

Konversikan denyut nadi recovery tersebut ke denyut per menit (denyut 

nadi selama 15 detik x 4). 

6. Penghitungan isapan oksigen maksimal dalam ml/kg/menit. Laki-laki 

isapan oksigen maksimal = 111,33–(0,42 x denyut nadi recovery/menit). 

Perempuan isapan oksigen maksimal = 65,81–(0,1847 x denyut nadi 

recovery/menit). 

7. Contoh: denyut nadi recovery seorang laki-laki selama 15 detik setelah 

melakukan step test selama tiga menit adalah 39 denyut. Maka prakiraan 

isapan oksigen maksimal diperoleh dengan cara menghitung denyut nadi 

lima belas detik = 39, denyut nadi satu menit = 39x4 = 156 denyut/menit. 

Isapan oksigen maksimal = 111,33–(0,42x156) = 45,81 ml/kg/menit. 

8. Isapan oksigen maksimal dapat juga diperoleh menurut denyut nadi 

recovery seperti terlihat pada tabel 7.3. 

 

Astrand-Rhyming Test 

 Tes Astrand-rhyming test adalah tes yang paling sederhana dan paling 

praktis sehingga menjadi salah satu tes yang sering digunakan untuk 

menghitung isapan oksigen maksimal (VO2max). Tes ini dilakukan 

menggunakan sepeda ergometer, dilakukan testi menggunakan beban 

submaksimal, dan dalam waktu yang tidak lama. Kontraindikasi yang 

diberikan oleh Astrand-Ryhming Test sama dengan yang diberikan oleh step 

test. Akan tetapi, karena testi duduk di atas sepeda sehingga beban berat 

badan tidak sepenuhnya menjadi beban pada waktu melaksanakan tes. Maka 

pada tes ini dapat juga diikuti oleh orang-orang yang mempunyai berat badan 
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berlebihan atau mereka yang mempunyai masalah dengan persendian 

anggota badan bagian bawah (asal tidak terlalu serius). 

Sepeda ergometer yang digunakan untuk pelaksanaan tes harus sepeda 

ergometer yang dapat diatur pembebanannya. Selain sepeda ergometer juga 

perlu stopwatch. Untuk melaksanakan tes perlu testor yang bertugas 

memandu, mengawasi dan mencatat hasil tes. Lama pelaksanaan tes adalah 

enam menit dan denyut nadi harus diambil setiap menit. Pada akhir tes, 

denyut nadi harus berada di antara rentangan untuk setiap pembebanan 

dalam tabel 7.4 (terutama antara 120 dan 170 denyut per menit). 

 Penilaian yang tepat merupakan hal yang sangat penting di dalam 

pencatatan terutama bagi orang-orang yang sudah berumur. Bagi mereka 

yang lebih tua, beban harus lebih rendah, karena kalau denyut nadi yang 

dicapai lebih tinggi (150 sampai 170 denyut per menit) untuk orang-orang 

tertentu sudah bekerja pada tingkat mendekati atau pada tingkat kapasitas 

maksimal. Keadaan tersebut akan membuat mereka kurang aman bagi 

kesehatannya. Maka jika memberikan beban kerja pada orang-orang yang 

lebih tua, denyut nadi pada akhir latihan tidak boleh lebih dari 130-140 denyut 

per menit. 

Prosedur Pelaksanaan Astrand-Ryhming Test 

1) Sesuaikan tinggi sadel sepeda dengan orang coba sehingga tungkai orang 

coba hampir sepenuhnya lurus. 

2) Selama pelaksanaan tes berlangsung, pertahankan kecepatan dengan 

konstan pada 50 rpm (=revolutions per menits). Lama pelaksanaan tes adalah 

enam menit. 

3) Sesuaikan beban kerja pada sepeda ergometer dengan umur orang coba, 

berat badan, kesehatan dan penghitungan tingkat kebugaran jasmaninya. 

Bagi orang-orang yang kurang segar jasmaninya: perempuan 300 kpm 

(kilopounds meter) atau 450 kpm; laki-laki: 300 kpm atau 600 kpm. Orang 
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dewasa yang segar perempuan: 450 kpm atau 600 kpm; laki-laki: 600 kpm 

atau 900 kpm. 

4) Kayuh sepeda selama enam menit dan lakukan pemeriksaan denyut nadi 

setiap menit, selama sepuluh detik terakhir. Tentukan denyut nadi dengan 

mencatat waktu yang dipergunakan untuk tiga puluh denyut nadi, 

kemudian dikonversikan ke denyut per menit dengan menggunakan tabel 

Perkiraan Isapan Oksigen Maksimal (VO2max) (lihat tabel 7.4). 

5) Rata-rata akhir dua denyut nadi (menit kelima dan keenam). Jika kedua 

denyut nadi ini masing-masing tidak di dalam lima denyut per menit, tes 

ini diteruskan beberapa menit sampai selesai. Apabila denyut nadi terus 

meningkat dengan signifikan setelah enam menit, tes diberhentikan dan 

istirahat selama lima belas sampai dua puluh menit. Kemudian lakukan tes 

ulang, dengan beban yang lebih rendah. Pada akhir tes, rata-rata denyut 

nadi harus turun dalam rentangan setiap beban seperti dalam tabel 10.5 

(misalnya: laki-laki: 300 kpm =120 sampai 140 denyut per menit; 600 kpm = 

120 sampai 170 denyut per menit). 

6) Berdasarkan rata-rata denyut nadi pada dua menit terakhir dan beban kerja, 

cara isapan oksigen maksimal dalam tabel 10.5 (misalnya: laki-laki: 600 kpm 

dan rata-rata denyut nadi = 145; isapan oksigen maksimal 2,4 liter/menit). 

7) Koreksi isapan oksigen maksimal dengan mengunakan correction factors 

seperti yang terdapat pada tabel 10.6 (misalnya isapan oksigen maksimal = 

2,4 dan umur 35 tahun, correction factors = 870. Kalikan 2,4 dengan 870 maka 

koreksi akhir isapan oksigen maksimal = 2,09 liter/menit). 

8) Untuk mengetahui isapan oksigen maksimal dalam satuan ml/kg/menit 

kaitkan isapan oksigen maksimal dengan 1000 (untuk mengkonversi liter ke 

mililiter), selanjutnya dibagi dengan berat badan dalam satuan kilogram 

(untuk memperoleh kilogram, bagilah berat badan dalam pon dengan 

angka 2,2046). 

Contoh: 

Koreksi isapan oksigen maksimal = 2,09 liter/menit 
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Berat badan = 132 pon atau 60 kg (132:2,2046) 

Isapan oksigen maksimal dalam ml/kg/menit = 2,09 x 1000 = 2.090 

2.090 : 60 = 34,8 ml/kg/menit. 

Tabel 7.4. Perkiraan Isapan Oksigen Maksimal (VO2max) Tiap Menit Step Test 

Denyut Nadi 15 
detik 

Denyut Nadi per 
menit 

VO2max 

Laki-laki Perempuan 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
59 

120 
124 
128 
132 
136 
140 
144 
148 
152 
156 
160 
164 
168 
172 
176 
180 
184 
486 
192 
196 
200 

60,9 
59,3 
57,6 
55,9 
54,2 
52,5 
50,9 
49,2 
47,5 
45,8 
44,1 
42,5 
40,8 
39,1 
37,4 
35,7 
34,1 
32,4 
30,7 
29,0 
27,3 

43,6 
42,9 
42,2 
41,4 
40,7 
40,0 
39,2 
38,5 
37,7 
37,0 
36,3 
35,5 
34,8 
34,0 
33,3 
32,6 
31,8 
31,1 
30,3 
29,6 
28,9 

Sumber: Warner W. K. Hoeger (1989) 

 

Multi Stage Fitness Test atau Bleep Test 

Petunjuk Pengukuran VO2max dengan menggunakan Bleep Test 

Prestasi dunia olahraga dewasa ini semakin meningkat kualitasnya 

seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini dapat terlihat dengan semakin 

banyaknya pemecahan rekor balap sepeda, angkat besi, panahan dan renang. 

Sedangkan, dalam cabang olahraga yang bersifat permainan dapat dilihat dari 

semakin bervariasinya gerakan sebagai proses untuk mencapai hasil yang 
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diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien. Prestasi olahraga tersebut hanya 

dapat dilakukan oleh atlet potensial. 

Untuk mendapatkan atlet yang potensial maka pemanduan bakat 

merupakan salah satu kegiatan yang harus diperhatikan. Seringkali terjadi jika 

seorang anak dinilai berbakat apabila ia menjadi juara, pada hal-hal tersebut 

dapat disebabkan karena perkembangan fisiknya yang matang terlebih dahulu 

dibanding teman-teman sebayanya. Bila atlet berbakat dapat diketahui dengan 

mengetahui potensi fisik yang dimiliki saat menjelang masa remaja, yaitu usia 

antara 11 sampai dengan 14 tahun. 

Fisik yang prima merupakan salah satu syarat untuk mencapai prestasi 

olahraga maksimal. Komponen fisik utama adalah daya tahan (endurance); 

baik yang bersifat umum maupun lokal. Unsur daya tahan ditentukan oleh 

kemampuan jantung dan paru-paru dalam menghirup oksigen dan 

menyalurkannya pada bagian tubuh yang bekerja dalam rentang waktu lebih 

dari tiga menit. Hal inilah yang dinamakan maximal aerobic power atau maximal 

oxygen uptake dengan istilah populernya VO2max (volume oksigen maksimal). 

Cabang olahraga yang menuntut VO2max tinggi  antara lain atletik 

(terutama nomor lari jarak jauh), bola basket, bola voli, balap sepeda, dayung, 

renang, sepak bola dan lain-lain. VO2max dapat ditingkatkan dengan latihan, 

namun demikian peningkatan tersebut hanya berkisar 25% dari kondisi awal 

latihan. Selebihnya ditentukan oleh potensi fisik yang dimiliki oleh setiap 

individu. Oleh karena itulah perlunya mengetahui kondisi daya tahan anak 

pada usia 11 sampai dengan 14 tahun, agar dalam pembinaan olahraga 

selanjutnya menghasilkan atlet yang memiliki keunggulan potensi VO2max. 

Cara yang tepat untuk mengetahui komponen daya tahan adalah dengan 

melalui tes. Salah satu bentuk tes lapangan yang digunakan untuk mengetahui 

VO2max adalah multi stage fitness test atau bleep test. Dibanding tes lari 2,4 

kilometer dari Cooper dan Balke, pelaksanaan tes ini relatif lebih mudah dan 

menggunakan areal yang tidak terlalu luas. Tes bleep ini dapat dilakukan 

secara masal. Catatan: disebut bleep test karena pelaksanaan tes menggunakan 
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pita kaset untuk memandu tempo kecepatan lari. Kaset akan berbunyi “bleep” 

secara periodik. 

Petunjuk umum pelaksanaan Tes Bleep 

Istilah “Bleep Test”, sebetulnya merupakan upaya memudahkan cara 

mengingatnya bila dibanding dengan istilah asal yaitu Multi Stage Fitness Test. 

Bentuk tes bleep ini mempunyai beberapa kelebihan diantaranya data VO2max 

lebih akurat dibandingkan tes lapangan lainnya dan dapat dilaksanakan 

secara masal. Prinsip utamanya adalah tersedianya lapangan yang relatif tidak 

terlalu luas, memerlukan lintasan dengan panjang sekitar 20 meter. 

Pada awal multi stage fitness test atau bleep, testi berlari dengan lambat, 

dan akan semakin cepat secara progresif sehingga meningkatkan usaha yang 

semakin keras agar dapat mengikuti irama yang telah ditetapkan. Apabila testi 

atau atlet tidak dapat mengikuti irama (pace) maka testi dianggap tidak 

mampu dan usaha yang tercatat merupakan gambaran VO2max yang 

dimilikinya. Mengingat tes ini memerlukan intensitas kerja yang cukup keras 

maka bagi seseorang yan sedang cedera atau memiliki kelainan tubuh (sakit 

atau kondisi tubuh kurang sehat) sebaiknya konsultasi dengan dokter sebelum 

melakukan aktivitas ini. 

Perlengkapan 

1) Lapangan yang tidak licin sepanjang 22 meter atau lebih. Panjang lapangan 

yang standar adalah 20 meter dengan lebar setiap lintasan antara 1 sampai 

dengan 1,5 meter. 

2) Sound system 

3) Pita kaset multi stage fitness test 

4) Meteran untuk membuat lintasan 

5) Stopwatch. 

6) Pertunjuk pelaksanaan tes. 

7) Formulir penghitungan pada bleep test 

Persiapan sebelum Tes 
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1) Lakukan pemanasan dengan peregangan dan menggerakkan anggota 

tubuh dan tungkai kaki. 

2) Jangan makan 2 jam sebelum tes. 

3) Gunakan pakaian olahraga. 

4) Hindari merokok atau alkohol sebelum melakukan tes. 

5) Jangan melakukan tes sesudah latihan berat. 

Pelaksanaan Tes 

1) Cek bahwa bunyi dua “bleep” yang menjadi standar untuk pengukuran 

lapangan adalah satu menit (enam puluh detik), apabila kaset telah 

meregang (molor) atau menyusut maka pembuatan lapangan mengacu 

pada tabel 7.5. 

2) Testi harus berlari di lintasan dan menyentuhkan atau menginjakkan salah 

satu kaki pada setiap garis akhir lintasan, kemudian berputar dan berlari 

kembali setelah bunyi bleep terdengar (tunggu sampai bunyi bleep 

terdengar). 

3) Lari bolak-balik terdiri dari beberapa tingkatan. Setiap tingkatan terdiri dari 

beberapa balikan. Setiap tingkatan ditandai dengan bunyi “bleep” sebanyak 

tiga kali, sedangkan setiap balikan ditandai dengan bunyi bleep. 

4) Testi dianggap tidak mampu apabila dua kali berturut-turut tidak dapat 

menyentuh atau menginjakkan kakinya pada garis. Lakukanlah dengan 

sungguh-sungguh. 

5) Untuk mempermudah memantau testi, gunakan format terlampir. 

6) Lakukan penenangan (cooling down) setelah selesai tes. Jangan langsung 

duduk. 

Tabel 7.5. Standard Kecepatan Putaran Kaset 

  Periode 
(detik) 

Jarak Lapangan 
(meter) 

  Periode 
(detik) 

Jarak Lapangan 
(meter) 
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50,5 
61,0 
51,5 
62,0 
62,5 
63,0 
63,5 
64,0 
64,5 
65,0 
65,5 
66,0 

20,165 
20,333 
20,500 
20,666 
20,833 
21,000 
21,166 
21,333 
21,500 
21,666 
21,833 
22,000 

55,0 
55,5 
56,0 
56,5 
57,0 
57,5 
58,0 
58,5 
59,0 
59,5 
60,0 
60,5 

18,333 
18,500 
18,666 
18,833 
19,000 
19,166 
19,333 
19,500 
19,666 
19,666 
20,000 
20,166 

 

Keterangan: 

Tabel 7.5 di atas merupakan acuan dalam membuat panjang lintasan, 

yaitu dengan menghitung waktu antara dua bunyi bleep pada kaset (yang 

digunakan sebagai patokan). Bila bunyi antara dua “bleep” adalah selama 55 

detik maka panjang lapangan yang menjadi lintasan adalah 18.333 meter. 

Sedangkan bila bunyi antara dua “bleep” adalah selama 60 detik maka panjang 

lapangan yang menjadi lintasan adalah 20 meter. Hitunglah waktu antara dua 

“bleep” pada kaset, dan selanjutnya buatlah lapangan dengan panjang lintasan 

yang sesuai. 

Tabel 7.6. Tabel Penilaian VO2max 

Tk Bal VO2max  Tk Bal VO2max 

2 2 20,4  3 2 23,6 

2 4 21,1    3 4 24,4 

2 6 21,8  3 6 25,0 

2 8 22,5  3 8 75,5 

4 2 26,8  5 2 30,2 

4 4 27,6  5 4 31,0 

4 6 28,3  5 6 31,8 

4 8 29,5  5 9 32,9 

 
 
 

Tk Bal VO2max  Tk Bal VO2max 

6 2 33,6  7 2 37,1 
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6 4 34,3  7 4 37,8 

6 6 35,0  7 6 38,5 

6 8 35,7  7 8 39,2 

6 10 36,4  7 10 39,9 

8 2 40,5  9 2 43,9 

8 4 41,1  9 4 44,5 

8 6 41,8  9 6 45,2 

8 8 42,4  9 8 45,9 

8 11 43,3  9 11 46,8 

 

10 2 40,5  11 2 50,8 

10 4 41,1  11 4 51,4 

10 6 41,8  11 6 51,9 

10 8 42,4  11 8 52,5 

10 11 43,3  11 10 53,1 

    11 11 53,7 

 

12 2 54,3  13 2 57,6 

12 4 54,8  13 4 58,2 

12 6 55,4  13 6 58,7 

12 8 56,0  13 8 59,3 

12 10 56,5  13 10 59,8 

12 11 57,1  13 12 60,6 

 

14 2 61,1  15 2 64,6 

14 4 61,6  15 4 65,1 

14 6 62,2  15 6 65,6 

14 8 62,7  15 8 66,2 

14 10 63,3  15 10 66,7 

14 12 64,0  15 12 67,4 

14 2 61,1  15 2 64,6 

14 4 61,6  15 4 65,1 

14 6 62,2  15 6 65,6 

14 8 62,7  15 8 66,2 

14 10 63,3  15 10 66,7 

14 12 64,0  15 12 67,4 

 

16 2 68,0  17 2 71,4 

16 4 68,5  17 4 71,9 

16 6 69,0  17 6 79,2 

16 8 69,5  17 8 79,7 

16 10 70,0  17 10 80,2 

16 12 70,5  17 12 80,6 

16 14 70,9    81,3 

18 2 74,8  19 2 78,3 

18 4 75,2  19 4 78,8 

18 6 75,8  19 6 79,2 
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18 8 76,2  19 8 79,7 

18 10 76,7  19 10 80,2 

18 12 77,2  19 12 80,6 

18 15 77,9  19 15 81,3 

 

20 2 81,8  21 2 85,2 

20 4 82,2  21 4 85,6 

20 6 82,6  21 6 86,1 

20 8 83,0  21 8 86,5 

20 10 83,5  21 10 86,9 

20 12 83,9  21 12 87,4 

20 14 84,3  21 14 87,8 

20 15 84,8  21 15 88,2 

 
 
 
 
 
Formulir Penghitungan Pada Bleep Test 

Nama   : …………………………………….. 

Tanggal lahir: ………….………………………….. 

Tingkatan Balikan 

Ke…… Ke……. 
1.  1234567 
2.  12345678 
3.  12345678 

4.  123456789 
5.  123456789 
6.  12345678910 

7.  12345678910 

8.  1234567891011 

9.  1234567891011 
10.  1234567891011 
11.  123456789101112 

12.  123456789101112 
13.  12345678910111213 
14.  12345678910111213 

15.  12345678910111213 
16.  1234567891011121314 
17.  1234567891011121314 

18.  123456789101112131415 
19.  123456789101112131415 
20.  12345678910111213141516 

21.  12345678910111213141516 
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Untuk mengetahui besar VO2max tetapkan dulu tingkatan dan balikan 

paling akhir yang dapat dilakukan testi lalu lihat besar VO2max  pada tabel 7.6. 

Kemampuan Maksimal 

Tingkatan : …………………………. 

Balikan : …………………………. 

Besar VO2max : …………………………. 

 

Tes Naik Turun Bangku dari Harvart (Harvart Step Test) 

 Tes ini bertujuan untuk mengukur fungsi kardiovaskular yang dilakukan 

dengan naik turun bangku Harvard. Pelaksanaannya hampir sama dengan 

Step Test dan Kasch Pulse Recovery Test, tetapi Harvard Step Test lebih berat, 

Maka testi harus dalam keadaan sehat yang dinyatakan oleh dokter. 

Prosedur Pelaksanaan Tes 

1) Tes ini dilakukan dengan mempergunakan bangku Harvard dengan tinggi 

19 inci untuk laki-laki, dan 17 inci untuk perempuan, dan alat yang 

digunakan adalah stopwatch, metronome, formulir  pencatat hasil, dan alat 

tulis. 

2) Testi laki-laki dan perempuan berumur 17–60 tahun 

3) Harus berpakaian olahraga yang sesuai. 

4) Harus dilakukan sesudah makan, minimal 2–3 jam dan tidak boleh 

melakukan aktivitas fisik yang berat sebelum tes dimulai. 

5) Harus mengerti dan memahami cara pelaksanaan tes. 

6) Harus melakukan pemanasan sebelum memulai tes. 

7) Testi berdiri menghadap bangku Harvard, siap untuk melakukan tes. 

8) Setelah aba-aba “ya”, testi mulai menaikkan kaki kanan pada bangku, 

diikuti oleh kaki kiri dan diletakkan di samping kaki kanan. Kemudian 

turun mulai kaki kanan dan diikuti oleh kaki kiri. Demikian seterusnya, 

dilakukan sesuai irama metronome yang telah diatur yaitu 120x per menit. 
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9) Testi harus melakukan tes naik turun bangku selama 5 menit, kecuali bila 

merasa lelah atau ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, tes dapat 

dihentikan. 

10) Setelah selesai melakukan tes, testi disuruh duduk santai untuk selanjutnya 

diperiksa denyut nadinya. 

11) Penghitungan denyut nadi ada dua cara: 

a) Cara cepat. 

Nadi dihitung selama 30 detik pertama, yaitu: 1‟ – 3‟30” setelah tes. 

Penilaian: 
      Waktu (lama) tes dalam detik x 100 
(1)  Rumus =  
   5,5  x denyut nadi 1‟ – 1‟30” 

(2)  Skor : > 80    = baik 
            50 – 80 = sedang 
  <50   = jelek 

 (3)  Menggunakan tabel indeks dari Harvard seperti di bawah ini. 
 

Tabel 7.7. Tabel Indeks Tes Harvard  

Lamanya 
Tes 

Nadi Recovery 1’ – 1’3” Setelah Tes 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ 

0 - 0‟29” 
0‟30”- 0‟59” 

5 
20 

5 
15 

5 
15 

5 
15 

5 
15 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

1‟00”- 1‟29” 
1‟30” - 1‟59” 

30 
45 

30 
40 

25 
40 

25 
35 

20 
30 

20 
30 

20 
25 

20 
25 

15 
25 

15 
20 

15 
20 

2‟00” - 2,29” 
2‟30” - 2‟59” 

60 
70 

50 
65 

45 
60 

45 
55 

40 
50 

35 
45 

35 
40 

30 
40 

30 
35 

30 
35 

25 
35 

3‟00” - 3‟29” 
3‟30” - 3‟59” 

85 
100 

75 
85 

70 
80 

60 
70 

55 
65 

55 
60 

50 
55 

45 
55 

45 
50 

40 
45 

40 
45 

4‟00” - 4‟29” 
4‟30” - 4‟59” 

110 
125 

100 
110 

90 
100 

80 
90 

75 
85 

70 
75 

65 
70 

60 
65 

55 
60 

55 
60 

50 
55 

5‟00” 130 115 105 95 90 80 75 70 65 65 60 

Sumber : Mathews (1978) 

 
Keterangan: 

Angka-angka pada kolom, lamanya naik turun bangku memberikan batas 

pada menit atau detik ke berapa testi diharuskan berhenti melakukan tes. 
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Cara mempergunakan Tabel Indeks Harvard: 

a) Carilah baris yang berhubungan dengan lamanya tes. 

b) Carilah lajur yang berhubungan dengan banyaknya denyut nadi selama 30‟ 

pertama. 

c) Indeks kesanggupan tubuh terdapat pada persilangan baris dan lajur, dan 

d) Cocokkan nilai kebugaran jasmaninya dengan penilaian untuk cara cepat. 

e) Contoh: seseorang berhasil menyelesaikan tes Harvard sampai 5 menit. 

Nadi recovery adalah: 

1‟-1‟30” = 78 

2‟-2‟30” = 68 

3‟-3‟30” = 64 

          300 x 100 

 Rumus =   
           5,5 x 78 
 

 Dengan tabel 

Indeks kesanggupan = persilangan baris 5‟0” dan lajur 75-79 = 70 

b) Cara lambat. 

 Nadi dihitung pada menit ke: 

 1‟-1‟30” 
2‟-2‟30” 
3‟-3‟30” 

Penilaian: 

      Waktu (lama) tes dalam detik x 100 
(a) Rumus =  

2 x (jumlah denyut nadi) 
 

(b) Skor: >90    = baik sekali 
   80 – 89  = baik 
   65 – 79  = cukup 
   55 – 64  = sedang 
   <55    = jelek 

 Contoh: seseorang berhasil menyelesaikan tes Harvard sampai 5 menit.  

 Nadi recovery adalah: 
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1‟-1‟30” = 78 

2‟-2‟30” = 68 

3‟-3‟30” = 64 

 

Contoh Formulir Penilaian Harvard Step Test 
(Cara lambat) 

 

Nama           : ……………………...................................................….……. 

Umur           : ……………………………….......................................……… 

Jeniskelamin:………………………….....................................…………….. 

Tanggal        : …………………….. .……......................................………… 

Denyut nadi recovery: 

1‟-1‟30”   = …………………….. 

2‟-2‟30”   = ……………………. 

3‟-3‟30”   = …………………….. 

Rumus: 

Kesanggupan: ………………………………. 

 

Contoh Formulir Penilaian Harvard Step Test 
(Cara cepat) 

Nama               : …………………………………………………….. 
Umur               : …………………………………………………….. 
Jenis kelamin  : …………………………………………………….. 
Tanggal           : …………………………………………………….. 
Nadi dihitung selama 30 detik pertama yaitu: 
1‟-1‟30”  
Rumus: ………….. 
Kesanggupan: ………………………………. 

 

Pengukuran Kekuatan dan Daya Tahan Otot 

 Walaupun kekuatan dan daya tahan otot saling berhubungan, tetapi 

ada perbedaan dasar antara keduanya. Kekuatan adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot untuk melakukan suatu tindak usaha maksimum melawan 
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tahanan atau beban. Sedangkan daya tahan otot adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot untuk melakukan suatu tindak usaha submaksimal secara 

berulang-ulang dalam periode waktu cukup lama. Daya tahan otot 

mempunyai korelasi dengan kekuatan otot. Daya tahan otot tergantung 

kepada besarnya kekuatan otot, dan kurang tergantung kepada daya tahan 

kardiovaskular. Otot yang kurang kuat tidak dapat mengulangi kegiatan yang 

bersifat berulang-ulang atau mempertahankan kegiatan tersebut dalam waktu 

yang cukup lama. Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam hal ini, 

yaitu bahwa tes kekuatan dan program pelatihan kekuatan hendaknya 

dirancang untuk mengukur, dan mengembangkan kekuatan otot absolut, daya 

tahan otot atau kombinasi keduanya. 

 Kekuatan otot biasanya ditentukan oleh jumlah maksimal tahanan atau 

beban yang seseorang mampu melakukan untuk mengangkat beban hanya 

dalam sekali usaha. Biasanya dipergunakan one repetition maximum (1 RM) 

atau maksimum ulangan satu kali. Pengukuran ini betul-betul mengukur 

kekuatan mutlak (absolute), tetapi memerlukan satu kali mengangkat melalui 

coba-coba (trial and error). Untuk mengukur kekuatan otot dada sering 

mempergunakan atau diukur dengan exercise bench-press. Apabila seseorang 

biasa melakukan latihan dengan beban yang diangkat (weight training), maka 

dia dapat dengan mudah mengangkat beban yang beratnya hanya 100 pon. 

Kemudian beban tersebut ditambah lagi sebanyak 50 pon, tetapi orang 

tersebut gagal tidak mampu untuk mengangkatnya. Sehingga beban itu 

dikurangi sebanyak sepuluh sampai duapuluh pond, dan akhirnya setelah 

beberapa kali, baru 1 RM dapat ditentukan. Kelelahan juga merupakan faktor 

penentu, karena setelah beberapa kali melakukan percobaan mengangkat 

dengan kemampuan maksimal atau mendekati maksimal, baru dapat 

diketahui berapa besar 1 RM (Meoslim: 1968). 

 Daya tahan otot biasanya ditentukan oleh sejumlah pengulangan 

(repetisi) yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam mengangkat beban 

submaksimal, atau diukur panjangnya waktu yang digunakan untuk dapat 
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mempertahankan kegiatan mengangkat beban tersebut. Seperti halnya pada 

pengukuran daya tahan kardiovaskular maka dalam pengukuran kekuatan 

atau daya tahan otot ada beberapa bentuk tes yang dapat dipilih sesuai 

dengan kebutuhan serta sarana penunjang yang biasa digunakan dalam 

program pelatihan kekuatan untuk mengetahui tingkat kekuatan atau daya 

tahan otot seseorang. 

 Setelah memilih salah satu bentuk tes kekuatan, selanjutnya melakukan 

tes kekuatan dengan mengikuti prosedur yang selalu disertakan dalam setiap 

bentuk tes. Alat-alat tes kekuatan yang digunakan kebanyakan adalah beban 

yang terbuat dari besi yang berat. Maka untuk menjaga keamanan dan 

keselamatan testi, pada saat melakukan pelatihan atau tes pengukuran 

kekuatan menggunakan beban, diharuskan untuk melaksanakan latihan atau 

tes secara berpasangan dua orang atau beberapa orang. Pasangan tersebut 

harus bekerjasama dan saling membantu dalam mempersiapkan alat-alat 

beban yang akan diangkat testi. Selain itu, sebelum melakukan tes kekuatan, 

testi harus melakukan pemanasan lebih dahulu. Pemanasan dilakukan untuk 

mempersiapkan otot-otot dan mencegah terjadinya cedera. Ada beberapa 

macam jenis tes kekuatan, maka agar hasil pengukuran tes kekuatan tersebut 

sah, maka harus memakai bentuk tes yang sama. 

Tes Kekuatan dan Daya Tahan Otot 

 Dalam tes kekuatan dan daya tahan otot ini, testi akan melakukan tes 

dengan mengangkat beban submaksimal sebanyak mungkin dalam enam 

macam angkatan yang berbeda dengan mengunakan alat beban. Beban setiap 

macam angkatan ditentukan dengan menghitung persentase berat badan testi. 

Nilai kekuatan atau daya tahan otot ditentukan sesuai dengan jumlah 

pengulangan maksimum yang dapat dilakukan pada setiap macam angkatan. 

Alat yang biasa digunakan dalam tes kekuatan dan daya tahan otot adalah alat 

untuk weight training dengan enambelas pos (station). Testi yang melakukan 

dengan jumlah pengulangan rendah maka tes tersebut terutama mengukur 

kekuatan absolute. Sedangkan testi yang mampu melakukan pengulangan 
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yang lebih banyak, maka tes tersebut mengukur daya tahan otot. Ranking 

persentil untuk setiap macam angkatan diberikan berdasarkan jumlah 

pengulangan yang dapat dilakukan. Nilai hasil tes   kekuatan otot keseluruhan 

dapat ditentukan dengan menghitung rata-rata ranking persentil yang 

diperoleh untuk setiap macam angkatan. Formulir pencatatan data dapat 

dibaca pada formulir tes kekuatan dan daya tahan otot di bawah ini 

(Kirkendall dan Johnson: 1980). 

Formulir Tes Kekuatan dan Daya Tahan Otot 

Nama : ……....……................  Jenis Kelamin: ………….  Tanggal: …….....… 

Berat badan: ……… pon 

Jenis angkatan Laki-laki Perempuan 

Laterall Pull-Down 
Leg Extension 
Bench-Press 
Sit-up 
Leg Curl 
Arm Curl 

70 
65 
75 
16 
32 
35 

45 
50 
45 
10 
25 
18 

Total: …………………… 

Rata-rata Ranking Persentil (jumlah total dibagi 6): ……………………. 

Klasifikasi Kekuatan Keseluruhan: ………………………………………… 

Prosedur Pelaksanaan Tes Kekuatan dan Daya Tahan Otot 

1) Menggunakan alat weight training, biasanya menggunakan alat-alat buatan 

Universal Gym, dilakukan pada 16 pos. 

2) Testi melakukan enam macam angkatan yang dilakukan dalam tes ini: 

lateral pull down, leg extension, bench-press, sit-up, leg curl dan arm curl. 

3) Untuk gerakan leg curl, lutut harus ditekuk 90˚, untuk gerakan sit-up: 

memegang beban yang dipegang di belakang leher dan kawan yang lain 

(tester) memegang kedua kaki testi dan lutut supaya tetap dipertahankan 

dengan sudut 100˚. Sedangkan gerakan lateral pull down dengan posisi 

duduk, tester memegang pinggang testi, dan pada gerakan leg extension, 

badan harus tetap dipertahankan pada posisi tegak lurus. 
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4) Tentukan berat badan dalam pon. 

5) Tentukan jumlah atau berat badan yang akan digunakan pada setiap 

angkatan. Untuk mendapatkan jumlah ini, kalikan berat badan testi dengan 

persentase setiap macam angkatan seperti di bawah ini (Kirkendall dan 

Johnson: 1980).  

6) Lakukan pengulangan sebanyak mungkin secara terus-menerus. 

7) Berdasarkan pada jumlah pengulangan yang dilakukan kemudian 

cocokkan dengan ranking persentil setiap macam angkatan pada tabel. 

8) Untuk mengetahui klasifikasi kebugaran kekuatan keseluruhan dapat 

ditentukan rata-rata ranking persentil untuk semua keenam angkatan (lihat 

formulir tes kekuatan dan daya tahan otot). Tentukan klasifikasi kebugaran 

daya tahan otot keseluruhan menurut nilai di bawah ini. 

Tabel 7.8. Jumlah Angkatan atau Berat Badan untuk setiap Angkatan 

Angkatan 
% berat badan 

Laki-laki Perempuan 

Laterall pull down 
Leg extension 
Bench-press 
Sit-up 
Leg curl 
Arm curl 

70 
65 
75 
16 
32 
35 

45 
50 
45 
10 
25 
18 

Tabel 7.9. Klasifikasi Kebugaran Daya Tahan 

Skor Rata-rata Klasifikasi Daya Tahan 

>  80 
60 – 79 
40 – 59 
20 – 39 

< 19 

Sangat baik 
Baik 

Cukup 
Sedang 

Jelek 

 

Tes Daya Tahan Otot 

 Ada tiga macam latihan yang telah dipilih dalam tes daya tahan otot 

ini. Tujuannya adalah untuk mengukur daya tahan otot tubuh bagian atas, 
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tubuh bagian bawah, dan kelompok otot perut. Keuntungan dari tes daya 

tahan otot adalah tidak memerlukan alat-alat untuk weight training (barbel, 

dumpel dan sebagainya). Yang diperlukan adalah stopwatch, metronome, bangku 

dengan tinggi 16,25 inci, tiga buah kursi (hanya untuk laki-laki). Seperti 

halnya pada tes kekuatan dan daya tahan otot, ranking persentil diberikan 

untuk setiap macam latihan sesuai dengan jumlah atau frekuensi yang dapat 

dilakukan testi. Nilai hasil tes untuk daya tahan otot keseluruhan diperoleh 

dengan menghitung rata-rata ranking persentil untuk ketiga jenis latihan daya 

tahan otot. Data hasil tes daya tahan otot dicatat menggunakan formulir 

seperti di bawah ini. 

Formulir Tes Daya tahan Otot 

Nama : ……………………………… Jenis kelamin: …… Tanggal: ……... 

Jenis angkatan  Pengulangan Ranking % 

Laki-laki 

Bench-jumps 
Chair dips 
Abdominal curl-ups 

…………………… 
…………………… 
…………………… 

……………… 
……………… 
……………… 

Perempuan 

Bench-jumps 
Push-ups 
Abdominal curl-ups 

…………………… 
…………………… 
…………………… 

……………… 
……………… 
……………… 

Total: ………………………… 

Rata-rata  ranking  persentil (jumlah total dibagi 3) : ………………………… 

Klasifikasi daya tahan keseluruhan : ………………………………………...…. 

Prosedur Pelaksanaan Tes Daya Tahan Otot 

Tiga macam latihan dalam tes daya tahan otot ini terdiri dari: bench 

jumps, chair dips (hanya untuk laki-laki), atau push up (untuk perempuan) dan 

bent-leg curl-ups. Semua bentuk latihan daya tahan otot harus dilakukan 

dengan bantuan kawan atau testor. Agar tidak terjadi kesalahan dalam 

melakukan setiap bentuk latihan maka ikutilah prosedur sebagai berikut. 

 
Bench-Jumps 
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Tes ini dilakukan menggunakan bangku setinggi 16,25 inci. Testi 

melakukan tes naik turun bangku dengan cara melompat sebanyak mungkin 

selama satu menit. Jumlah lompatan naik turun bangku selama satu menit 

adalah hasil tes daya tahan otot. Selanjutnya, skor tersebut dikonversi ke 

dalam ranking persentil sesuai dengan jenis kelamin dan kelompok umur.   

Tabel 7.10. Scoring Kekuatan Otot 

Jenis 
kelamin 

Ranking 
persentil 

Lateral 
pull-
down 

Leg 
extension 

Bench 
press 

Sit-up 
Leg 
curl 

Arm 
curl 

Ranking 
persentil 

Laki-laki 

99 
95 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
5 

30 
25 
19 
16 
13 
11 
10 
9 
7 
6 
4 
3 

25 
20 
19 
15 
14 
13 
12 
10 
9 
7 
5 
3 

26 
21 
19 
16 
13 
11 
10 
7 
5 
3 
1 
0 

30 
26 
23 
17 
14 
12 
10 
8 
5 
3 
2 
1 

24 
20 
19 
15 
13 
11 
10 
8 
6 
4 
3 
1 

25 
21 
19 
15 
12 
10 
9 
8 
7 
5 
3 
2 

99 
95 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
5 

Perempuan 

99 
95 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
5 

30 
25 
19 
16 
13 
11 
10 
9 
7 
6 
3 
2 

25 
20 
10 
18 
11 
10 
9 
8 
7 
5 
3 
1 

27 
21 
20 
16 
13 
11 
10 
5 
3 
1 
0 
0 

32 
27 
22 
14 
11 
6 
5 
4 
2 
1 
0 
0 

20 
17 
12 
10 
9 
7 
6 
5 
4 
3 
1 
0 

25 
21 
20 
16 
14 
12 
10 
8 
7 
6 
3 
2 

99 
95 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
5 

Tabel 7.11. Scoring Daya tahan Otot 

Jenis 
kelamin 

Ranking 
persentil 

Kelompok umur 

< 33 36 - 49 > 50 
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Laki-laki 

99 
95 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
05 
01 

24,7 
19,5 
17,9 
17,0 
15,8 
15,0 
14,4 
13,5 
13,0 
11,6 
9,2 
7,9 
7,0 

18,9 
18,2 
16,1 
14,6 
13,9 
13,4 
12,6 
11,6 
10,8 
9,9 
8,3 
7,0 
5,1 

16,2 
15,8 
15,0 
13,3 
12,3 
11,5 
10,2 
9,7 
9,3 
8,8 
7,8 
7,2 
4,0 

Perempuan 

99 
95 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
05 
01 

19,8 
18,7 
17,9 
16,7 
16,2 
15,8 
14,8 
14,5 
13,7 
12,6 
10,1 
8,1 
2,6 

18,8 
19,2 
17,4 
16,2 
15,2 
14,5 
13,5 
12,8 
12,2 
11,0 
9,7 
8,5 
2,0 

17,2 
15,7 
15,0 
14,2 
13,6 
12,3 
11,1 
10,1 
9,2 
8,3 
7,5 
3,7 
1,5 

 

 

Apabila testi tidak sanggup lagi melompat bangku selama satu menit 

penuh, testi boleh melangkah seperti pada step test atau Harvard step test. Tes 

dinyatakan sah dan dihitung jika kedua kaki telah kembali menyentuh lantai. 

Hasil tes daya tahan otot adalah jumlah naik turun bangku selama satu menit.  

Chair-dips 

Bentuk latihan badan bagian atas ini hanya berlaku untuk laki-laki. 

Mengunakan tiga buah kursi, tempatkan kursi sedemikian rupa sehingga testi 

dapat menempatkan masing-masing tangannya pada kedua kursi (karena testi 

berada di antara kedua kursi), jari-jari tangan menghadap depan, kedua 

kakinya ditempatkan pada kursi yang ketiga yang ada di hadapan testi. 

Dengan posisi demikian, pinggul ditekuk mendekati 90˚. Turunkan badan testi 
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dengan menekuk kedua siku sampai mencapai 90˚, kemudian kembali ke 

posisi semula, demikian seterusnya. Tes dianggap gagal jika waktu 

menurunkan badan, siku tidak ditekuk sampai 90˚. Irama naik turun diatur 

sesuai dengan irama metronome dengan kecepatan 56 kali per menit. Sedapat 

mungkin lakukanlah secara terus-menerus sesuai dengan irama metronome. 

Push-up 

Bagi perempuan sebagai pengganti chair-dip adalah push-up. Posisi 

seperti biasanya push-up, yaitu tengkurap (muka menghadap lantai), kedua 

lutut ditekuk sehingga kedua telapak kaki menghadap ke atas, kedua tangan 

di samping badan selebar bahu dengan jari-jari tangan menghadap ke depan. 

Badan bagian bawah ditahan oleh kedua lutut. Pada saat menekuk kedua siku, 

dada harus menyentuh lantai. Seperti halnya pada chair-dip, pergerakan ini 

naik turun yang diatur oleh irama metronome dengan kecepatan 56 kali per 

menit. Lakukan sebisa mungkin gerakan itu secara terus-menerus sesuai 

dengan irama metronom. 

Bent-leg Curl-up 

Dengan posisi tubuh terlentang, kedua tungkai ditekuk sehingga lutut 

membentuk sudut mendekati 100˚, kedua telapak kaki harus tetap menempel 

di lantai dan tidak boleh diangkat selama tes berlangsung. Kedua lengan 

dengan posisi silang di depan dada dan masing-masing tangan berpegangan 

pada bahu yang berlawanan, kemudian gerakanya: angkat punggung dan 

kepala (pada waktu mengangkat punggung dagu harus menempel di dada), 

duduk (pandangan ke depan) selanjutnya kembali punggung diturunkan. 

Bagian belakang kepala tidak boleh menyentuh lantai, kedua tangan tidak 

boleh dilepas dari bahu, kedua telapak kaki tidak boleh terangkat dari lantai. 

Tes ini diberhentikan kalau terjadi salah satu saja dari ketiga keadaan ini. Pada 

saat curl up badan bagian atas harus sampai pada posisi tegak lurus sebelum 

kembali ke posisi awal. Dinyatakan satu hitungan kalau testi melakukan dari 

posisi awal kemudian bangun, dan kembali lagi ke posisi awal. Gerakan ini 



254       Metodologi Penelitian 

254 

 

diatur menggunakan irama metronome dengan kecepatan 40 kali per menit. 

Untuk bentuk latihan ini beri kesempatan kepada testi untuk mencoba antara 

lima sampai sepuluh detik agar merasakan gerakan dan irama yang benar. 

Lakukan tes ini dan selalu dipertahankan sesuai irama metronome selama tes 

berlangsung. Tes juga harus diberhentikan kalau testi tidak lagi mampu 

mempertahankan gerakannya sesuai dengan irama metronome atau kalau 

testi telah menyelesaikan gerakan tersebut sebanyak 100 kali. Tester atau 

pasangannya harus selalu memperhatikan posisi lutut testi agar tetap selalu 

pada sudut 100˚. 

Berdasarkan pada hasil yang diperoleh testi, kemudian cocokkan 

dengan ranking persentil untuk setiap bentuk latihan pada tabel. Untuk 

mendapatkan rata-rata maka jumlah total skor yang diperoleh untuk setiap 

latihan dibagi tiga. Kemudian, tentukan klasifikasi kebugaran daya tahan otot 

keseluruhan menurut penilaian di bawah ini. 

Tabel 7.12.  Klasifikasi Kebugaran Daya Tahan Otot Keseluruhan 

Skor rata-rata Klasifikasi daya tahan 

>  80 
60-79 
40-59 
20-39 
<19 

Sangat baik 
Baik 

Cukup 
Sedang 

Jelek 

 

Tes Rasio Kekuatan terhadap Berat Badan 

Bentuk tes ini adalah untuk mengukur kekuatan absolut yang 

ditentukan oleh kemampuan mengangkat maksimum satu kali pengulangan 

(1 RM) pada enam macam angkatan yang berbeda. Setiap 1RM dinyatakan 

dalam persentase berat badan testi dan poinnya berdasarkan rasio yang 

dicapai untuk setiap macam angkatan. Skor akhir kekuatan akan diperoleh 

dengan menjumlahkan setiap poin dari masing-masing angkatan. Oleh karena 

untuk menentukan 1RM harus mencoba kekuatan testi maka pengukuran 
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masing-masing individu memerlukan waktu sekitar dua puluh sampai tiga 

puluh menit, bahkan lebih. Sepeti halnya pada pengukuran kekuatan dan 

daya tahan otot, tes ini juga memerlukan alat untuk weight training dengan 16 

pos. Setelah diketahui klasifikasi kebugaran kekuatan yang dimiliki, 

kemudian catatlah keadaan ini pada formulir kekuatan otot. Formulir ini 

sangat penting karena dapat mengevaluasi kemajuan yang diperoleh selama 

menjalani program strength training (Mathews: 1978). 

Tabel 7.13. Scoring Rasio Kekuatan terhadap Berat badan 

Laki-laki 

Point Bench 
press 

Arm 
curl 

Lateral 
pull-down 

Leg 
press 

Leg 
extension 

Leg curl Point 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

1.50 
1.40 
1.30 
1.20 
1.10 
1.00 
0.90 
0.80 
0.70 
0.60 

0.70 
0.65 
0.60 
0.55 
0.50 
0.45 
0.40 
0.35 
0.30 
0.25 

1.20 
1.15 
1.10 
1.05 
1.00 
0.95 
0.90 
0.85 
0.80 
0.75 

3.00 
2.80 
2.60 
2.40 
2.20 
2.00 
1.80 
1.60 
1.40 
1.20 

1.30 
1.25 
1.20 
1.10 
1.00 
0.90 
0.80 
0.70 
0.60 
0.50 

0.70 
0.65 
0.60 
0.55 
0.50 
0.45 
0.40 
0.35 
0.30 
0.25 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Perempuan 

Point Bench 
press 

Arm 
curl 

Lateral 
pull-down 

Leg 
press 

Leg 
extension 

Leg curl Point 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0.90 
0.85 
0.80 
0.70 
0.65 
0.60 
0.55 
0.50 
0.45 
0.35 

0.50 
0.45 
0.42 
0.38 
0.35 
0.32 
0.28 
0.25 
0.21 
0.18 

0.85 
0.80 
0.75 
0.73 
0.70 
0.65 
0.63 
0.60 
0.55 
0.50 

2.80 
2.50 
2.30 
2.10 
2.00 
1.80 
1.60 
1.40 
1.20 
1.00 

1.05 
1.00 
0.95 
0.90 
0.85 
0.80 
0.75 
0.70 
0.65 
0.60 

0.60 
0.55 
0.52 
0.50 
0.45 
0.40 
0.35 
0.30 
0.25 
0.20 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 

Formulir Kekuatan Otot 

Nama: ………………….……..    Umur: …………….    Jenis kelamin: ………….. 

Tanggal Tes yang dipakai Skor Klasifikasi kebugaran 
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Formulir Tes Rasio Kekuatan terhadap Berat Badan 

Nama: …………................Jenis kelamin: …………..    Tanggal: ……………. 

Berat Badan: …………..pon 

Angkatan 1 RM Rasio Beban  
Bench press 
Leg press 
Arm curl 
Lateral pull-down 
Leg extension 
Leg curl 

   Klasifikasi 
kekuatan 

kesuluruhan 
………………… 

Total point: ………………………. 

 

Pengukuran Kelentukan 

 Sebetulnya banyak bentuk tes kelentukan yang dapat ditemukan dalam 

literatur, tetapi kebanyakan dari bentuk-bentuk tes tersebut spesifik terhadap 

cabang olahraga tertentu dan tidak praktis untuk semua orang. Sehingga 

dengan demikian penerapannya sangat terbatas sekali di dalam program 

kesehatan maupun dalam program kebugaran jasmani. Maka sebagian besar 

dari pusat-pusat kesehatan atau pusat-pusat kebugaran sangat menekankan 

hanya kepada salah satu bentuk tes kelentukan. Yaitu Sit-and Reach Test 

sebagai indikator kelentukan keseluruhan, walaupun yang diukur hanya 

kelentukan otot pinggang dan hamstring (otot paha bagian belakang) (Scott 

dan  French: 1959). 

 Karena kelentukan merupakan kekhususan suatu persendian, dan 

kelentukan yang tinggi pada satu persendian tidak menunjukkan indikasi 

yang mewakili persendian yang lainnya. Maka ada dua bentuk tes tambahan 

lainnya yang merupakan indikasi yang mewakili gerakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Misalnya gerakan meraih, membungkuk dan berputar, itu semua 

merupakan profil kelentukan seseorang. Bentuk tes tersebut adalah Total Body 

Rotation Test dan Shoulder Rotation Test. Masing-masing tes tersebut 
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mempunyai prosedur sendiri-sendiri, norma penilaian dapat dilihat pada 

tabel untuk mengetahui profil kelentukan, dan testi harus mengikuti ketiga 

bentuk tes kelentukan tersebut. 

Prosedur pelaksanaan Sit-and-Reach Test 

1) Untuk melakukan tes ini diperlukan suatu alat yang dinamakan Acuflex I Sit 

and Reach Flexibility Tester. 

2) Sebelum melaksanakan tes, harus melakukan pemanasan secukupnya. 

3) Dengan tanpa memakai sepatu, testi duduk di lantai dengan punggung dan 

kepala menempel di dinding, kedua tungkai betul-betul lurus dan kedua 

telapak kaki harus menempel pada kotak 

4) Tangan yang satu berada di atas tangan yang lain dan diluruskan ke depan 

sejauh mungkin, dan pada jarak terjauhnya usahakan jari-jari tetap pada 

kotak penunjuk angka dan dipertahankan selama dua detik. Kedua tungkai 

harus tetap lurus ditandai oleh kedua paha dan betis tetap menempel pada 

lantai. 

5) Masing-masing testi diberi kesempatan sebanyak dua kali, dan skor akhir 

hasil tes adalah rata-rata dari dua skor yang diperoleh. Kemudian cocokkan 

dengan skor persentil yang tertera dalam tabel. 

Prosedur pelaksanaan Total Body Rotation Test 

1) Untuk melakukan tes ini perlu alat yang disebut Acuflex II Total Body 

Rotation Tester atau skala penunjuk angka yang dapat dibongkar pasang. 

Letakkan skala penunjuk angka pada dinding setinggi bahu testi. Skala 

penunjuk angka itu harus mudah disetel untuk mempermudah individu 

atau testi yang memiliki tinggi badan berbeda. Dapat juga memakai dua 

buah pita meteran yang satu ditempel di bagian atas dan yang satu lagi 

ditempel di bagian bawah dari kotak kecil penunjuk angka yang mudah 

digeser. Setiap pita meteran panjang minimal harus 30 inci. Di lantai (tepat 

di tengah kedua tiang) diberi tanda garis lurus dengan panjang 15 inci. 

2) Melakukan pemanasan secukupnya sebelum memulai melakukan tes. 
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3) Berdiri dengan posisi menyamping, salah satu lengan ada jarak antara 

lengan dengan dinding, kedua kaki lurus menghadap ke depan agak 

renggang, dan ujung kedua kaki tepat di belakang tanda garis yang 15 inci. 

Lengan direntangkan lurus ke samping, horisontal dengan badan, dan 

tangan menggenggam. Meteran tersebut harus setinggi bahu. 

4) Putar badan, tangan yang direntangkan digerakkan ke belakang badan dan 

menyentuh kotak kecil penunjuk angka kemudian digeser ke depan sejauh 

mungkin. Kalau tidak pakai kotak kecil penunjuk angka, usahakan kepalan 

tangan dipertahankan pada posisi akhir setidak-tidaknya selama dua detik. 

Perhatikan posisi tangan pada saat menggeser kotak kecil penunjuk angka. 

Kepalan tangan ini sangat penting. Banyak testi yang dalam usahanya 

mencapai jarak sejauh-jauhnya dengan membuka jari-jarinya dan 

mendorong kotak kecil penunjuk angka dengan jari-jari atau ruas jari-jari. 

Cara yang demikian tidak dibenarkan, dan tes dinyatakan gagal. Selama tes 

berlangsung, lutut boleh sedikit ditekuk, tetapi kedua kaki tetap sejajar dan 

tidak boleh bergerak, dan posisi badan harus tetap menghadap lurus ke 

depan. Demikian juga, tubuh harus diusahakan dalam posisi tegak dan 

selurus mungkin.  

5) Tes ini bisa dilakukan dengan berputar ke kiri atau ke kanan saja, setiap 

testi diberi kesempatan untuk melakukan dua kali percobaan. Raihan yang 

terjauh yang dicatat dan diukur sampai setengah inci, dan dipertahankan 

paling tidak satu dua detik. Rata-rata dari kedua percobaan tersebut yang 

digunakan sebagai skor akhir. 

Prosedur pelaksanaan Shoulder Rotation Test 

1) Untuk melakukan tes ini diperlukan suatu alat yan dinamakan Acuflex III 

Flexibility Tester yang terdiri dari shoulder caliper dan alat yang mengukur 

berputarnya bahu. Apabila tidak ada, bisa dibuat sendiri dengan 

menggunakan penggaris biasa sebanyak tiga buah. Pada ujung yang satu 

diberi batas logam atau kayu dengan sudut 90˚, dan meteran yang ketiga 

bisa digeser dan pada ujungnya juga diberi batas seperti yang lain juga 
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dengan sudut yang sama. Sedangkan alat untuk mengukur berputarnya 

bahu hanya menempelkan pita meteran dengan panjang 60 inci pada 

sebuah tongkat alumunium atau kayu, mulai dengan angka enam atau 

tujuh inci dari ujung tongkat. 

2) Melakukan pemanasan secukupnya sebelum melakukan tes. 

3) Dengan menggunakan shoulder caliper, ukur lebih biacromial sampai ukuran 

seperempat inci. 

4) Pegang Acuflex III di belakang pinggul dan pegangan dengan posisi ibu jari 

ke luar. Tempatkan tangan kanan disebelah angka nol pada skala tersebut 

dan pegang dengan kuat selama tes berlangsung. Tempatkan tangan kiri 

pada ujung tongkat yang lain selebar yang diperlukan. 

5) Berdiri dengan tegak lurus, kedua lengan lurus dan siku terkunci. Dengan 

pelan-pelan tongkat tersebut diangkat sampai ke atas kepala. Agar 

percobaan dapat berhasil, pada waktu memutar bahu, pindahkan pegangan 

tangan kiri dari setengah sampai satu inci. Ulangi lagi sampai bahu dapat 

berputar dengan tidak terlalu lebar, tanpa terasa nyeri atau harus menekuk 

siku pada awal gerakan. Pegangan tangan kanan harus selalu 

dipertahankan pada angka nol. Ukur percobaan terakhir yang berhasil 

sampai setengah inci. Ukuran yang diambil adalah bagian dalam pegangan 

tangan kiri. 

6) Untuk menetukan nilai akhir dari tes ini adalah dengan mengurangi jarak 

terpendek antara kedua tangan pada rotation test dengan lebar biacromial. 

Contoh: apabila jarak terpendek 35 inci dan lebar biacromial 15 inci maka 

skor  akhir adalah 20 inci (35-15=20). 

Tabel 7.14. Ranking Persentil untuk Shoulder Rotation Test 

Jenis kelamin 
Ranking 
Persentil 

Kelompok umur 

< 33 36 - 49 > 50 
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Jenis kelamin 
Ranking 
Persentil 

Kelompok umur 

< 33 36 - 49 > 50 

Laki-laki 

99 
95 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
05 
01 

-1,0 
10,4 
15,5 
18,4 
20,5 
22,9 
24,4 
25,7 
27,3 
30,1 
31,8 
33,5 
42,6 

18,1 
20,4 
20,8 
23,3 
24,7 
26,6 
28,0 
30,0 
31,9 
33,3 
36,1 
37,8 
43,0 

21,5 
27,0 
27,9 
28,5 
29,4 
29,9 
30,5 
30,0 
31,7 
33,1 
37,2 
38,7 
44,1 

Perempuan 

99 
95 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
05 
01 

-2,4 
6,2 
9,7 
14,5 
17,2 
15,8 
18,7 
20,0 
21,4 
25,9 
29,1 
31,3 
37,1 

11,5 
15,4 
16,8 
19,2 
21,5 
23,1 
23,3 
24,4 
25,9 
29,8 
31,1 
33,3 
34,9 

13,1 
16,5 
20,9 
22,5 
24,3 
25,1 
26,2 
28,1 
29,9 
31,5 
33,1 
34,1 
35,4 

 

Tabel 7.15. Klasifikasi Kebugaran Kelenturan 

Ranking persentil Klasifikasi Kebugaran 

>  80 
60 - 79 
40 - 59 
20 - 39 
< 19 

Sangat baik 
Baik 

Cukup 
Sedang 

Jelek 

 

Formulir Tes Kelenturan 

Nama: …………………..   Umur: ………   Jenis kelamin: ………........... 
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Tanggal: ………………. 

Jenis tes Skor Ranking Persentil Klasifikasi 

Sit  and Reach 
    

Total Body Rotation 
.……kiri   ..…..kanan     

Shoulder Rotation 
    

Total: …………… 

Rata-rata ranking persentil (total dibagi 3): ……....………………….. 

Klasifikasi kelentukan keseluruhan: ………………………………….. 

 

TES KEBUGARAN JASMANI INDONESIA (TKJI) 

Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) merupakan tes yang telah 

disepakati menjadi instrumen atau sebagai alat tes di Indonesia. Selain itu, tes 

ini digunakan juga dalam tes penerimaan calon TNI atupun POLRI. Tes ini 

disusun dan disesuaikan dengan kemampuan orang Indonesia, dan disusun 

berdasarkan umur pembagian umur dalam TKJI. Berdasarkan umur, tes Tes 

Kebugaran Jasmani Indonesia ini digunakan untuk mengukur kebugaran 

jasmani anak-anak empat kelompok usia, diantaranya usia 6-12 tahun , 13-15 

tahun, dan 16-19 tahun. Tes kebugaran jasmani Indonesia mempunyai 

beberapa item tes dan tahapan yang harus dipatuhi sesuai prosedur 

pelaksanaan tes. Urutan tes tidak boleh dibolak-balik karena setiap tahap ada 

tahapan waktu atau ketentuan waktunya (Kemendiknas, 2010).  

Kegunaan Tes 

 Tes Kebugaran Jasmani Indonesia digunakan untuk mengukur dan 

menentukan tingkat kebugaran jasmani remaja sesuai dengan kelompok usia 

masing-masing. 

Ketentuan Tes 

Tes Kebugaran Jasmani Indonesia adalah rangkaian tes yang 

dilaksanakaan secara berurutan, terus menerus tidak terputus, dengan 
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memperhatikan kecepatan perpindahan melaksanakan butir tes ke butir tes 

berikutnya dalam 3 menit. Tes Kebugaran Jasmani Indonesia bersifat baku, 

pelaksanaannya tidak boleh dibolak-balik. Urutan pelaksanaan tes adalah tes 

lari jarak pendek sesuai dengan kelompok usia, gantung angkat tubuh, baring 

duduk, loncat tegak, dan lari jarak jauh sesuai dengan kelompok usia. 

Petunjuk Umum 

1. Petunjuk untuk peserta: 

1) Dalam kondisi sehat dan siap melakukan tes. 

2) Diharapkan sudah makan, dua jam sebelum melakukan tes. 

3) Berpakaian olahraga dan bersepatu. 

4) Melakukan pemanasan sebelum melakukan tes. 

5) Memahami tata cara pelaksanaan tes. 

6) Jika tidak dapat melaksanakan salah satu tes atau lebih maka dianggap  

    gagal, dan tidak mendapatkan nilai.  

2. Petunjuk untuk petugas: 

1) Mengarahkan peserta untuk melakukan pemanasan. 

2) Memberikan nomor dada yang jelas dan mudah dibaca petugas. 

3) Memberikan pengarahan tentang petunjuk pelaksanaan tes kepada 

peserta, dan memberi kesempatan kepada peserta mencoba gerakan tes. 

4) Melakukan pemanasan sebelum melakukan tes. 

5) Mencatat hasil tes menggunakan format pencatat hasil tes. 

6) Tidak memberikan nilai kepada peserta yang tidak dapat melaksanakan 

salah satu tes atau lebih.  

Jenis dan Rangkaian Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Jenis dan rangkaian Tes Kebugaran Jasmani Indonesia antara lain: 

1. Tes Kebugaran Jasmani Untuk Sekolah Dasar.  

a. Tes Kebugaran Jasmani  untuk Sekolah Dasar kelas 1, 2, dan 3. 

   Butir-butir tes terdiri dari: 

1) Lari cepat (sprint) 30 meter. 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     263 
 

 
 

2) Menggantung siku ditekuk di palang tunggal dalam waktu 30 detik.  

3) Baring duduk (sit-up)  30 detik. 

4) Loncat tegak (vertical jump). 

5) Lari 600 meter. 

b. Tes Kebugaran Jasmani untuk Sekolah Dasar kelas 4, 5, dan 6: 

1) Lari cepat (sprint) 40 meter. 

2) Menggantung siku ditekuk di palang tunggal untuk putri, dan 

menggantung angkat tubuh (pull-up) untuk putra selama 30 detik.  

3) Baring duduk (sit-up) 30 detik. 

4) Loncat tegak (vertical jump). 

5) Lari 600 meter. 

2.  Tes Kebugaran Jasmani untuk Sekolah Menengah Pertama 

Butir-butir  tes terdiri dari: 

1) Lari cepat (sprint) 50 meter. 

2) Angkat tubuh (pull-up) dilakukan selama 30 detik untuk putri, dan 60 

detik untuk putra. 

3) Baring duduk (sit-up) 60 detik. 

4) Loncat tegak (vertical jump). 

5) Lari 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra.  

3.  Tes Kebugaran Jasmani untuk tingkat Sekolah Menengah Atas 

Butir-butir tes, terdiri dari : 

1) Lari cepat (sprint) 60 meter. 

2) Menggantung siku ditekuk di palang tunggal untuk putri selama 30 

detik, dan untuk putra menggantung angkat tubuh selama 60 detik.  

3) Baring duduk (sit up) 60 detik. 

4) Loncat tegak (vertical jump). 

5) Lari  800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. 

 

Petunjuk Pelaksanaan Tes 

1. Tes Lari Cepat (sprint). 
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a. TujuanTes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari.  

b. Alat dan fasilitas terdiri dari: 

1) Lintasan lari jarak 60 meter. 

2) Bendera. 

3) Peluit. 

4) Stopwatch. 

5) Alat tulis. 

6) Format untuk mencatat hasil tes. 

c. Petugas: seorang starter, beberapa timer yang memegang stopwatch untuk   

    mengukur waktu tempuh lari, dan pencatat hasil tes. 

d. Pelaksanaan tes lari 60 meter adalah sebagai berikut: 

1) Sikap permulaan peserta berdiri dibelakang garis start. 

2) Gerakan: 

    a) Pada aba-aba “Siap“, peserta mengambil sikap start berdiri, siap 

berlari. 

    b) Pada aba-aba “Ya“ peserta lari secepat mungkin menuju garis finish   

        menempuh jarak 60 meter.  

3) Lari diulang apabila: 

a) Pelari mencuri start. 

b) Pelari tidak melewati garis finis. 

c) Pelari terganggu dengan pelari yang lain. 

4) Pengukuran waktu: Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera 

diangkat sebagai tanda start sampai dengan pelari tepat melintas garis 

finish. 

e. Pencatatan hasil. 

1) Hasil tes yang dicatat adalah waktu tempuh yang dicapai oleh pelari 

dalam menempuh lari jarak 30 meter dalam satuan waktu detik. 

2) Waktu dicatat satu angka di belakang koma. 

2. Tes Menggantung Siku Ditekuk (untuk Putri), dan Menggantung Angkat 

Tubuh (untuk Putra) 
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a. Tujuan: tes gantung siku tekuk untuk mengukur kekuatan dan      

    ketahanan otot lengan dan otot bahu. 

b. Alat dan fasilitas antara lain:  

1) Palang tunggal yang dapat diatur ketinggiannya, disesuaikan dengan  

    tinggi badan peserta.  

2) Stopwatch. 

3) Alat tulis. 

4) Format untuk mencatat hasil tes. 

5) Nomor dada. 

6) Serbuk kapur atau magnesium karbonat untuk membuat garis. 

c. Petugas tes: Pengukur waktu menggunakan stopwatch merangkap 

pencatat tes hasil. 

  

d. Pelaksanaan: 

       1) Menggantung siku ditekuk:  

a) Sikap permulaan: Peserta berdiri di bawah palang tunggal, kedua 

tangan berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan 

telapak tangan menghadap ke belakang. 

b)  Gerakan: Dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta melompat ke 

atas sampai mencapai sikap bergantung siku tekuk, posisi dagu 

berada di atas palang tunggal. Sikap menggantung tersebut 

dipertahankan selama mungkin.  

c) Pencatatan hasil: Hasil tes adalah lama waktu melakukan sikap 

menggantung siku ditekuk.    

     2) Menggantung  angkat tubuh 

a) Sikap permulaan: Peserta tes berdiri di bawah palang tunggal, 

kemudian kedua tangannya berpegangan dan menggantung pada 

palang tunggal selebar bahu. Pegangan dilakukan dengan telapak 

tangan menghadap ke belakang, posisi lengan, badan, dan tungkai 

kaki dal keadaan lurus. 
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b) Gerakan: Dari sikap menggantung dilanjutkan mengangkat tubuh 

dengan menekuk kedua siku sampai dagu menyentuh atau berada 

di atas palang tunggal, kemudian kembali ke sikap permulaan. 

Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang 

ditentukan sesuai kelompok umur. Dalam melakukan gerakan, 

mulai dari kepala sampai ujung kaki tetap merupakan garis lurus, 

dan tidak ada gerakan mengayun ke muka dan belakang. Gerakan 

tersebut dilakukan berulang-ulang tanpa istirahat sebanyak 

mungkin dalam waktu 60 detik. Gerakan mengangkat badan 

diangggap gagal dan tidak dihitung apabila pada waktu 

mengangkat badan, peserta melakukan gerakan mengayun ke muka 

dan belakang, dan atau pada waktu mengangkat badan, dagu tidak 

menyentuh palang tunggal. 

c) Pencatatan hasil: Hasil tes adalah jumlah angkatan yang dapat 

dilakukan peserta dengan sikap sempurna tanpa istirahat selama 

waktu yang ditentukan.  

Catatan: Peserta yang tidak dapat melakukan gerakan di atas 

dinyatakan  tidak mampu, hasilnya ditulis dengan angka 0 (nol). 

3. Tes Baring duduk  

a. Tujuan: Tes baring duduk bertujuan untuk mengukur kekuatan dan 

ketahanan otot perut. 

b.  Alat dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan tes baring duduk 

meliputi:  

1) Lantai atau lapangan yang rata dan bersih 

2) Stopwatch 

3) Alat tulis 

4) Alas/tikar/matras  

5)  Format untuk mencatat hasil tes. 

c.  Pelaksanaan 

1) Sikap permulaan 
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a) Berbaring terlentang, kedua lutut ditekuk dengan sudut  900, kedua 

jari-jari tangan saling berjalinan, selanjutnya kedua tangan 

diletakkan di belakang kepala.  

b) Petugas atau peserta lain memegang atau menekan kedua 

pergelangan kaki, agar kaki tidak terangkat pada saat melakukan 

gerakan. 

2) Gerakan 

a) Pada aba-aba “Ya” peserta bergerak mengambil sikap duduk 

sampai kedua sikunya menyentuh kedua paha, kemudian kembali 

ke sikap permulaan.  

b) Gerakan baring duduk ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat 

tanpa istirahat.     

 

Catatan: 

1) Gerakan tidak dihitung jika kedua tangan terlepas, sehingga jari-

jarinya tidak terjalin lagi. 

2) Kedua siku tidak sampai menyentuh paha. 

3) Mempergunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh 

d. Pencatatan hasil 

1) Hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring duduk 

yang dapat dilakukan dengan sempurna. 

2) Peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk ini, hasilnya 

ditulis dengan angka 0 (nol). 

4. Tes Loncat Tegak 

a. Tujuan: Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak tungkai kaki 

b. Alat dan fasilitas tes terdiri dari:  

1) Papan berskala centimeter, warna gelap, ukuran 30 x 150 cm, 

ditempelkan pada dinding yang rata atau tiang. Jarak antara lantai 

dengan angka nol (0) pada papan tes adalah 150 cm. 

2) Serbuk kapur.  
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3) Alat penghapus papan tulis. 

4) Alat tulis. 

5) Format untuk mencatat hasil tes. 

c. Petugas tes: Pengamat dan pencatat hasil. 

d. Pelaksanaan: 

1) Sikap permulaan 

a) Terlebih dahulu ujung jari tangan peserta diolesi dengan serbuk 

kapur atau magnesium karbonat.  

b) Peserta berdiri tegak dengan posisi menyamping terhadap papan 

skala di samping kiri atau kanan badan, kedua kaki rapat. 

Kemudian tangan yang dekat dinding diangkat lurus ke atas, 

telapak tangan ditempelkan pada papan skala, sehingga 

meninggalkan bekas raihan jarinya. 

    2)  Gerakan: 

a) Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan 

kedua lengan diayun kebelakang, kemudian peserta meloncat 

setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan tangan yang 

terdekat dengan papan skala sehingga menimbulkan bekas. 

 b) Loncatan tegak dilakukan 3 kali berturut-turut. 

e. Pencatat hasil: 

1) Catatlah raihan tangan saat berdiri tegak. 

2) Catatlah tiga raihan loncatan, pilih raihan loncatan tertinggi. 

3) Catatlah selisih raihan loncatan tertinggi dengan raihan berdiri tegak.  

5. Tes Lari Jarak Menengah 

a. Tujuan: Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan paru-jantung, 

peredaran darah, dan pernapasan.  

b. Alat dan fasilitas tes terdiri dari: 

    1) Lintasan lari.  

    2) Stopwatch. 

    3) Bendera start. 
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    4) Peluit 

    5) Tiang pancang 

    6) Alat tulis  dan format untuk mencatat hasil tes. 

c. Petugas: Seorang starter, beberapa timer yang memegang stopwatch untuk 

mengukur waktu tempuh lari, pencatat hasil tes 

d. Pelaksanaan: 

1) Sikap permulaan: Peserta berdiri dibelakang garis start. 

2) Gerakan: Pada aba-aba “Siap“ peserta mengambil sikap start berdri, 

siap untuk lari. Pada aba-aba “Ya“ peserta berlari menuju garis finis 

menempuh jarak sesuai klasifikasi umur dan jenis kelamin. 

Catatan: Start lari diulang jika salah satu pelari mencuri start. Pelari 

yang tidak lewat garis finish harus mengulang start pada giliran 

berikutnya.  

e. Pencatatan hasil: 

1) Hasil tes adalah waktu tempuh lari dalam menempuh jarak dari garis 

start sampai dengan garis finish sesuai klasifikasi umur dan jenis 

kelamin.   

    2) Waktu tempuh lari dicatat dalam satuan menit dan detik.  

 

Norma Penilaian Tes Kebugaran Jasmani Indonesia  

 Hasil tes setiap butir tes yang diperoleh peserta merupakan skor 

mentah. Skor mentah setiap butir tes diubah menjadi nilai. Nilai kebugaran 

jasmani peserta adalah jumlah nilai dari lima butir tes. Kualitas kebugaran 

jasmani peserta diketahui dari mengkonversi nilai ke dalam skala klasifikasi 

tingkat kebugaran jasmani.  

Tabel 7.16. Penilaian  Hasil Tes Lari Cepat (sprint) Umur 6 s.d. 9 tahun dan 
Umur 10 s.d. 12 tahun 

Umur 6 s.d. 9 tahun 
Nilai 

Umur 10 s.d. 12 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

S.d. – 5.5 detik S.d. – 5.8 detik 5 S.d – 6.3 detik S.d –  6.7 detik 
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5.6 – 6.1 detik 5.9 – 6.6 detik 4 6.4 – 6.9 detik 6.8 – 7.5 detik 

6.2 – 6.9 detik 6.7 – 7.8 detik 3 7.0 – 7.7 detik 7.6 – 8.3 detik 

7.0 – 8.6 detik 7.9 – 9.2 detik 2 7.8 – 8.8 detik 8.4 – 9.6 detik 

8.7 – dst 9.3 – dst. 1 8.9 – dst 9.7 – dst. 

 
 

Tabel 7.17. Penilaian  Hasil Tes Lari Cepat (sprint) Umur 13 s.d. 15 tahun dan    
                   Umur 16 s.d. 19 tahun 

Umur 13 s.d.15 tahun 
Nilai 

Umur 16 s.d. 19 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

S.d. – 6.7 detik S.d. –  7.7 detik 5 S.d. –  7.2 detik S.d. – 8.4 detik 

6.8 – 7.6 detik 7.8 – 8.7 detik 4 7.3 – 8.3 detik 8.5 – 9.8 detik 

7.7 – 8.7 detik 8.8 – 9.9 detik 3 8.4 – 9.6 detik 9.9 – 11.4 detik 

8.8 – 10.3 detik 10.9 – 11.9 detik 2 9.7 – 11.0 detik 11.5 – 13.4 detik 

10.4 – dst 12.0 – dst 1 11.1 – dst 13.5 – dst 

 
 

Tabel 7.18. Penilaian  Hasil Tes Menggantung Siku Ditekuk, Umur 6 s.d. 9 
tahun dan Umur 10 s.d. 12 tahun 

Umur 6 s/d 9 tahun 
Nilai 

Umur 10 s/d 12 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

40 detik keatas 33 detik keatas 5 51 detik keatas 40 detik keatas 

22 – 39 detik 18 – 32 detik 4 31 – 51 detik 20 – 39 detik 

09 – 21 detik 09 – 17 detik 3 15 – 30 detik 08 – 19 detik 

03 – 08 detik 03 – 08 detik 2 05 – 14 detik 02 – 07 detik 

00 – 02 detik 00 – 02 detik 1 00 – 04 detik 00 – 01 detik 

 
 
Tabel 7.19. Penilaian  Hasil Tes Menggantung Siku Ditekuk (Putri) dan Meng- 

gantung    Angkat Tubuh  (Putra) Umur 13 s.d. 15 tahun dan Umur 
16 s.d. 19 tahun. 

Umur 13 s/d 15 tahun 
Nilai 

Umur 16 s/d 19 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

16 keatas 41 detik keatas 5 19 keatas 40 detik keatas 

11 – 15 22 – 40 detik 4 14 – 18 20 – 39 detik 

06 – 10 10 – 21 detik 3 09 – 13 08 – 19 detik 

02 – 05 03 – 09 detik 2 05 – 08 02 – 07 detik 

00 – 01 00 – 02 detik 1 00 – 04 00 – 02 detik 
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Tabel 7.20. Penilaian  Hasil Tes Baring Duduk (sit up) Umur 6 s.d. 9 tahun dan   
                  Umur 10 s.d. 12 tahun 

Umur 6 s/d 9 tahun 
Nilai 

Umur 10 s/d 12 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

17 keatas 15 keatas 5 23 keatas 20 keatas 

13-16 kali 11-14 kali 4 18-22 kali 14-19 kali 

07-12 kali 04-10 kali 3 12-17 kali 07-13 kali 

02-06 kali 02-03 kali 2 04-11 kali 02-06 kali 

00-01 kali 00-01 kali 1 00-03 kali 00-01 kali 

 

Tabel 7.21. Penilaian  Hasil Tes Baring Duduk (Sit up) Umur 13 s.d. 15 tahun 
dan Umur 16 s.d. 19 tahun 

Umur 13 s/d 15 tahun 
Nilai 

Umur 16 s/d 19 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

38 keatas 28 keatas 5 41 keatas 29 keatas 

28-37 kali 19-27 kali 4 30-40 kali 20-28 kali 

19-27 kali 09-18 kali 3 21-29 kali 10-19 kali 

08-18 kali 03-08 kali 2 10-20 kali 03-09 kali 

00-07 kali 00-02 kali 1 00-09 kali 00-02 kali 

 

Tabel 7.22. Penilaian  Hasil Tes Lompat Tegak (vertical jump) Umur 6 s.d. 9 
tahun dan Umur 10 s.d. 12 tahun 

Umur 6 s/d 9 tahun 
Nilai 

Umur 10 s/d 12 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

38 cm keatas 38 cm keatas 5 46 cm keatas 42 cm keatas 

30-37 cm 30-37 cm 4 38-45 cm 34-41 cm 

22-29 cm 22-29 cm 3 31-37cm 28-33 cm 

13-21 cm 13-21 cm 2 24-30 cm 21-27 cm 

Dibawah 13 cm Dibawah 13 cm 1 Dibawah 24 cm Dibawah 21 cm 

 

Tabel 7.23. Penilaian  Hasil Tes Lompat Tegak (vertical jump) Umur 13 s.d. 15    
                    tahun  dan Umur 16 s.d. 19 tahun 

Umur 13 s/d 15 tahun 
Nilai 

Umur 16 s/d 19 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

66 cm keatas 50 cm keatas 5 73 cm keatas 50 cm keatas 

53-56 cm 39-49 cm 4 60-72 cm 39-49 cm 

42-52 cm 30-38 cm 3 50-59 cm 31-38 cm 

31-41 cm 21-29 cm 2 39-49 cm 23-30 cm 

Dibawah 31 cm Dibawah 21 cm 1  Dibawah 39 cm Dibawah 23 cm 
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Tabel 7.24. Penilaian  Hasil Tes Lari Jarak Menengah Umur 6 s.d. 9 tahun dan 
                   Umur 10 s.d. 12 tahun 

Umur 6 s/d 9 tahun 
Nilai 

Umur 10 s/d 12 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

S.d. 2‟39” S.d. 2‟53” 5 S.d. 2‟09” S.d. 2‟32” 

2‟40”-3‟00” 2‟54”-3‟-23” 4 2‟10”-2‟30” 2‟33”-2‟54” 

3‟01”-3‟45” 3‟24”-4‟08” 3 2‟31”-2‟45” 2‟55”-3‟28” 

3‟36”-4‟48” 4‟09”-5‟03” 2 2‟46”-3‟44” 3‟29”-4‟22” 

Dibawah 4‟48” Dibawah 5‟03” 1 Dibawah 3‟44” Dibawah 4‟22” 

 

Tabel 7.25. Penilaian  Hasil Tes Lari Jarak Menengah Umur 13 s.d. 15 tahun    
                  dan Umur 16 s.d. 19 tahun 

Umur 13 s/d 15 tahun 
Nilai 

Umur 16 s/d 19 tahun 

Putra Putri Putra Putri 

Sd 3‟04” Sd 3‟08” 5 Sd 3‟14” Sd 3‟52” 

3‟05”-3‟53” 3‟07”-3‟55” 4 3‟15”-4‟25” 3‟53”-4‟56” 

3‟54”-4‟46” 3‟56”-4‟58” 3 4‟26”-5‟12” 4‟57”-5‟58” 

4‟47”-6‟04” 4‟59”-6‟40” 2 5‟13”-6‟33” 5‟59”-7‟23” 

Dibawah 6‟04” Dibawah 6‟40” 1 Dibawah 6‟33” Dibawah 7‟23” 

 

Tabel 7.26. Norma Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Butir Tes Jumlah Nilai Klasifikasi Katagori 

Lari Sprint  22- 25 Baik Sekali BS 

Gantung Angkat Tubuh 18 − 21 Baik B 

Baring Duduk  14 − 17 Sedang S 

Loncat tegak 10 − 13 Kurang K 

Lari Jarak Sedang 6 − 9 Kurang Sekali KS 

(Sumber Kemendiknas, 2010) 
 

Tabel 7.27. Klasifikasi Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

No. Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 22 − 25 Baik Sekali (BS) 

2 18 − 21 Baik (B) 

3 14 − 17 Sedang (S) 

4 10 − 13 Kurang (K) 

5 05 − 09 Kurang Sekali (KS) 

 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     273 
 

 
 

TES KETERAMPILAN OLAHRAGA 

Penelitian dalam bidang keolahragaan, selain mengacu kepada 

permasalahan dalam ranah kognitif dan afektif, ada ranah yang banyak di 

teliti yaitu ranah psikomotor. Sehingga pembahasan pengembangan 

instrumen sebagai alat pengumpulan data penelitian bidang keolahragaan 

berorientasi kepada ranah psikomotor. Macam-macam instrumen tes dan 

pengukuran yang mengacu kepada ranah psikomotor meliputi, tes 

keterampilan olahraga, tes kardiovaskular, tes kemampuan dasar gerak 

olahraga (athletic achievement test), tes kemampuan gerak umum (general motor 

ability test),  tes kesegaran jasmani (physical fitness/motor fitness test), dan 

pengukuran antropometri. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ilmu keolahragaan 

mempunyai karakteristik khusus. Kekhususan beberapa istilah, aspek yang 

diukur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Budiwanto 

(2012) menjelaskan bahwa tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

aspek kemampuan atau keterampilan seseorang dalam bidang keolahragaan. 

Tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi atau data tentang pengetahuan atau keterampilan seseorang. Secara 

khusus, istilah tes dalam ilmu keolahragaan ada yang lebih tepat 

menggunakan istilah alat pemeriksaan. Istilah alat pemeriksaan digunakan 

untuk mengumpulkan data atau mengukur tentang aspek fisiologis yang 

sifatnya faktual dan konkrit. Contoh, istilah alat pemeriksaan lebih tepat 

digunakan untuk mengukur kadar hemoglobine darah, kapasitas vital paru, 

frekuensi denyut jantung, suhu badan, dan sebagainya. Pulsemeter digunakan 

untuk mengukur frekuensi denyut jantung, dan spirometer digunakan untuk 

mengukur kapasitas vital paru. Meskipun demikian, istilah tes masih tetap 

digunakan dalam bidang ilmu keolahragaan, untuk menunjuk jenis instrumen 

yang digunakan dalam mengukur keterampilan berolahraga dan keadaan fisik 

lainnya. Contoh: tes keterampilan bulutangkis, tes kesegaran jasmani, tes 

kecepatan, tes kekuatan, dan sebagainya. 
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Jenis-jenis Tes Keterampilan Olahraga 

Dalam bidang keolahragaan, banyak masalah yang perlu dipecahkan 

melalui penelitan, terutama masalah tentang upaya peningkatan prestasi. 

Sehubungan dengan penelitian, maka tentu diperlukan data yang diperoleh 

dari pengumpulan data menggunakan tes. Salah satu jenis data yang harus 

dikumpulkan adalah berbagai jenis keterampilan dan kemampuan dalam 

berbagai cabang olahraga sesuai dengan masalah penelitian. Untuk itu 

diperlukan bentuk-bentuk tes dan pengukuran yang sesuai dengan cabang 

olahraga yang akan dikumpulkan datanya.  

Tes keterampilan olahraga tersebut adalah meliputi jenis-jenis tes yang 

mencerminkan keterampilan dan kemampuan peserta didik atau peserta 

latihan dalam melakukan gerakan cabang olahraga. Tujuan dilakukan tes 

adalah untuk mengetahui tingkat keterampilan dan kemampuan melakukan 

gerakan dalam suatu cabang olahraga. Jenis-jenis tes keterampilan dan 

kemampuan cabang olahraga antara lain bola basket, bola voli, bulutangkis, 

sepakbola, tenis lapangan, tenismeja, renang, senam, dan sebagainya.  

Untuk mencapai prestasi yang tinggi pada setiap cabang olahraga, 

diperlukan keterampilan gerak yang di sebut motor skill. Motor skill adalah 

semua teknik keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai 

cabang olahraga. Termasuk di dalamnya ialah physical skill, fundamental skill 

dan basic elements.  

Physical skill: ialah macam-macam keterampilan yang diperlukan pada 

cabang olahraga tertentu. Contoh, physical skill pada bola basket adalah 

shooting, dribbling, jumping, passing, pivoting. 

Fundamental skill, disebut juga general skill, ialah macam-macam kemampuan 

yang meliputi, lari, lempar, lompat, lompat galah, memanjat, menangkap, 

menyepak, melempar memukul dan lain-lain. 

Basic elements, meliputi unsur-unsur kekuatan, daya tahan, kecepatan, 

keseimbangan, kelincahan, ketepatan, kelentukan, koordinasi. Sehingga, 
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untuk memiliki motor skill yang baik sangat diperlukan kombinasi unsur- 

unsur physical skill, fundamental skill, basic elements (Moeslim: 1968).  

 Ada beberapa kelemahan tes keterampilan olahraga. Sekalipun 

kegunaan tes dalam keolahragaan tidak dapat disangsikan lagi, tetapi dalam 

beberapa keadaan terdapat kelemahan-kelemahan seperti berikut: 

1. Sebagian besar tes keterampilan pelaksanaannya memerlukan banyak 

waktu, alat dan fasilitas. 

2. Tidak semua tes keterampilan dilengkapi dengan bukti statistik terutama 

validitas. Sebagian besar dari tes tersebut disusun secara empiris atas dasar 

percobaan, pengalaman saja. 

3. Tes keterampilan tidak dilengkapi bukti reliabilitas dan objekvitas. 

 

TES KETERAMPILAN BOLABASKET 

 Dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah bola basket 

diperlukan tes keterampilan yang digunakan untuk mengumpulkan data. Tes 

tersebut harus memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu dilengkapi bukti-bukti 

statistik antara lain validitas dan reliabilitas.  Berikut ini disajikan beberapa 

bentuk tes keterampilan bola basket. 

Tes Bolabasket Lehsten 

Tujuan: Untuk mengukur beberapa keterampilan permainan bola basket.  

Jenis Kelamin dan Umur: Berlaku bagi pria sekolah lanjutan. 

Jenis-jenis Tes: Tes ini merupakan tes berangkai (battery test) yang terdiri dari 

lima macam tes, yaitu 1) Basket per-menit, 2) Vertical jump, 3) 40-foot dash, 4) 

Wall Bounce, 5) Dodging Run. Tes tersebut mempunyai faktor validitas 0,80 

dan realibilitas 0,968 (Moeslim: 1968). 

Pelaksanaan: 

1. Basket per Menit. Tes ini mengukur ketepatan, ketelitian, kebenaran 

(accuracy) memasukkan bola ke dalam keranjang. Testi berdiri di belakang 

garis lemparan hukuman. Setelah ada peluit, testi memasukkan bola 

sebanyak mungkin ke basket selama 1 menit. Diperbolehkan memasukkan 
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bola dari sembarang tempat dalam lapangan. Untuk mendekati basket 

harus dilakukan dengan men-drible. Hitunglah bola yang masuk dalam 

keranjang basket selama 1 menit. 

2. Vertical Jump. Tes ini mengukur eksplosif power dari tubuh. Peserta berdiri 

tegak menghadap papan skala, kedua kaki rapat dan tetap pada lantai.  

Tangan diangkat lurus ke atas, telapak tangan ditempelkan pada papan 

skala, catatlah hasil raihan tersebut. Selanjutnya putar badan 90 derajat 

kekanan atau kekiri. Dengan melakukan ayunan tangan kemudian 

meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan tangan yang 

terdekat dengan papan skala sehingga menimbulkan bekas raihan jarinya 

pada papan skala. Lakukan tiga kali ulangan loncatan, dihitung sampai 0,5 

inch. Hitunglah selisih antara loncatan yang tertinggi dan tinggi raihan.  

3. 40-Foot Dash. Tes ini mengukur kecepatan lari seseorang. Testi berdiri 

dibelakang garis start, siap untuk lari. Setelah aba-aba “Siap--Ya”, testi 

berlari secepat mungkin sampai melewati garis finish. Waktu dihitung 

sampai 0,1 detik. 

4. Wall Bounce. Test ini mengukur kecepatan passing dan menangkap bola 

kembali. Sasaran di tembok dengan ukuran lebar 2 feet, tinggi 4 feet, dan 

batas bawah 3 feet dari lantai. Garis batas  di lantai jarak 6 feet dari tembok. 

Testi berdiri di belakang garis batas pada jarak 6 feet dari tembok. Setelah 

ada aba-aba, pantulkan bola kearah sasaran tembok dan terima kembali, 

dengan tidak menjatuhkan bola kelantai  lakukan hal ini secepat mungkin 

selama 10 detik. Bola harus menyentuh tembok pada sasaran batas  empat 

persegi panjang (Moeslim: 1968). 

                                                             2 feet 

     
  

                                                                                         4 feet 
                                                                                          
   
 
                                                                                         



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     277 
 

 
 

                                                                                              
                                                                                          3 feet 
                                                                                          
                                                                                
                                                                           
                                                                
                                                                              6 feet 
                                                                                
                                                                              
                                  garis batas                                                                                    

                         Gambar 7.1. Sasaran Wall-Bounce 
 

Pengawas. Petugas menghitung jumlah bola yang tertangkap setelah 

memantul dari tembok dan dilakukan selama 10 detik. Bola yang tidak 

tertangkap atau belum menyentuh tangan, atau lemparan bola tidak tepat 

pada sasaran persegi panjang, dan ketika melempar melampaui garis batas 

maka tidak dihitung (Moeslim: 1968). 

5. Dodging run 

      Dodging run adalah tes mengukur kelincahan dan keterampilan mengubah 

tubuh dan arah. Testi berdiri dibelakang garis start. Setelah aba-aba “siap-ya” 

testi lari secepat mungkin mengikuti lintasan seperti pada gambar 7.2 di 

bawah. Setelah lari satu putaran selesai dilakukan, lari putaran yang ke dua 

dilakukan sama seperti yang pertama sampai ke garis finish. Sebelum 

melakukan tes sebaiknya melakukan sekali percobaan terlebih dahulu. 

 

 

      1 

                                     

                                       2     

 

     4 
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         3 

 

                                                                                                                    5 

 
                    5 yrd                        2 yrd                 2 yrd                 2 yrd 

 Gambar 7.2. Lintasan untuk Dodging Run. 
 

Pengawas: Menunjukkan arah lintasan lari yang akan dilewati testi dengan 

melakukan penjelasan terlebih dahulu. Hentikan stopwatch setelah testi 

melampaui garis finish. Catat waktu sampai dengan 0,1 detik. 

Cara menilai: Skor mentah dalam tes dodging run ini adalah jumlah basket per 

menit, selisih vertical jump sampai 0,6 inci, waktu 40 foot dash sampai 0,1 detik,  

jumlah 10 detik wall bounce, dan waktu dodging run, dicatat sampai dengan 0,1 

detik. Semua skor mentah hasil tes diubah lebih dahulu menjadi skala skor 

menggunakan tabel 7.28. Selanjutnya, lima macam skala skor dodging run 

tersebut dijumlahkan, sehingga diperoleh jumlah skor tes berangkai (total 

battery score). Total skor tes berangkai tersebut kemudian dinilai sesuai dengan 

skala pencapaian keterampilan bermain bola basket tabel Lehsten.  

Tabel 7.28. Nilai Skala Untuk Test Bolabasket Lehsten 

Skala 
Penilaian 

Basket 
Permenit 

Verical 
Jump 

40-Foot 
Dash 

Wall 
Bounce 

Dodging 
Run 

Skala 
Penilaian 

100 
 

 
2.0 18 16.0 100 

99 41 
   

16.1 99 

98 
   

17 16.2 98 

97 40 
   

16.3 97 

96 
    

16.4 96 

95 39 
   

16.5 95 

94 
    

16.6 94 

93 38 
   

16.7 93 

92 
    

16.8 92 

91 37 
   

16.9 91 

A    90 
  

2.1 
 

17.0      90  A 
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Skala 
Penilaian 

Basket 
Permenit 

Verical 
Jump 

40-Foot 
Dash 

Wall 
Bounce 

Dodging 
Run 

Skala 
Penilaian 

89 36 25.0 
 

16 17.1 89 

88 
    

17.2 88 

87 35 
   

17.3 87 

86 
 

24.5 
  

17.4 86 

85 34 
   

17.5 85 

84 33 24.0 
  

17.6 84 

83 
    

17.7 83 

82 32 
   

17.8 82 

81 
 

23.5 
 

15 17.9 81 

80 31 
 

2.2 
 

18.0 80 

79 
    

18.1 79 

78 30 23.0 
  

18.2 78 

77 
    

18.3 77 

76 29 
   

18.4 76 

75 
    

18.5 75 

74 28 22.5 
  

18.6 74 

73 
    

18.7 73 

72 27 22.0 
 

14 18.8 72 

71 
    

18.9 71 

B    70 26 
 

2.3 
 

19.0     70  B 

69 
 

21.5 
  

19.2 69 

68 25 
   

19.3 68 

67 
    

19.4 67 

66 24 21.0 
  

19.5 66 

65 
    

19.6 65 

64 23 
   

19.7 64 

63 
 

20.6 
 

13 19.8 63 

62 22 
   

19.9 62 

61 
 

20.0 
  

20.0 61 

60 21 
 

2.4 
 

20.1 60 

59 
    

20.2 59 

58 20 19.5 
  

20.2 58 

57 
    

20.4 57 

56 19 
   

20.5 56 

55 
 

19.0 
 

12 20.6 55 

54 18 
   

20.7 54 

53 
    

20.8 53 

C    52 17 18.5 
  

20.9     52  C 

51 
    

21.0 51 

50 16 
 

2.5 
 

21.1 50 

49 
 

18.0 
  

21.2 49 

48 15 
   

21.3 48 

47 
    

21.4 47 

46 14 17.5 
 

11 21.5 46 
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Skala 
Penilaian 

Basket 
Permenit 

Verical 
Jump 

40-Foot 
Dash 

Wall 
Bounce 

Dodging 
Run 

Skala 
Penilaian 

45 
    

21.6 45 

44 13 
   

21.7 44 

43 
 

17.0 
  

21.8 43 

42 12 
   

21.9 42 

41 
    

22.0 41 

40 11 16.5 2.5 
 

22.1 40 

39 
    

22.2 39 

38 10 
   

22.3 38 

37 
 

16.0 
 

10 22.4 37 

36 9 
   

22.5 36 

35 
    

22.6 35 

34 8 15.5 
  

22.7 34 

33 7 
   

22.8 33 

32 
    

22.9 32 

31 6 15.0 
  

23.0 31 

 D   30   2.7  23.1      30  D 

29 5 14.5  9 23.2 29 

28     23.3 28 

27 4    23.4 27 

26  14.0   23.5 26 

25 3    23.6 25 

24     23.7 24 

23 2 13.5   23.8 23 

22     23.9 22 

21 1    24.0 21 

20  13.0 2.8 8 24.1 20 

19     24.2 19 

18     24.3 18 

17  12.5   24.4 17 

16     24.5 16 

15     24.6 15 

14  12.0   24.7 14 

13     24.8 13 

12     24.9 12 

 F    11  11.5  7 25.0     11  F 

10   2.9  25.1 10 

9  11.0   25.2 9 

8     25.3 8 

7     25.4 7 

6  10.5   25.5 6 

5     25.6 5 

4     25.7 4 

3    6 25.8 3 
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Skala 
Penilaian 

Basket 
Permenit 

Verical 
Jump 

40-Foot 
Dash 

Wall 
Bounce 

Dodging 
Run 

Skala 
Penilaian 

2  10.0   25.9 2 

1   3.0  26.0 1 

(Moeslim: 1968) 

 

Tes Bolabasket Wiscounsin 

Tujuan: Tes ini bertujuan untuk mengukur keterampilan bermain bolabasket. 

Jenis kelamin dan Umur: Tes ini digunakan untuk mengukur ketrampilan 

bermain bolabasket wanita perguruan tinggi.  

Jenis Test  dan Alat-alat: (1) Bounce and Shoot, diperlukan dua buah kursi, 

lapangan dan ring basket (lihat gambar 7.3), dan dua buah bola basket. (2) 

Zone Test diperlukan sebuah bolabasket, dua buah standard lompat, dan tali 

dengan panjang 12 feet. (3) Wall Speed dilakukan memantulkan bola berulang-

ulang pada tembok (Moeslim: 1968) 

Pelaksanaan tes:  

1. Bounce and Shoot.  

Setiap sisi samping basket ditarik suatu garis tepat dimulai dari lantai 

dibawah pusat papan basket sepanjang 18 feet dengan sudud 45 derajad. Pada 

akhir garis 18 feet ditarik sebuah garis sepanjang 24  inch yang terbagi dua 

tegak lurus pada garis 18 feet. Dari titik 1 feet di belakang dan 30 inch di luar 

garis 18 feet dibuat garis sepanjang 18 inch.  Di tempat itu ditempatkan sebuah 

kursi dan bolabasket. Tes tersebut mengukur kecepatan dan ketepatan shooting 

ke dalam basket.  

  

                               450                                               450 
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Gambar 7.3. Lapangan untuk Bounce and Shoot Test 
 

Pelaksanaan: Anak mencoba berdiri di belakang garis start sebelah kanan 

bertanda B. Setelah aba-aba “Siap-Ya” ambil bola  dari kursi, pantulkan 

(bounce) sekali ke arah basket dan dilakukan shooting (masukkan) ke dalam 

basket. Tangkaplah bola setelah memantul kembali (rebounce) dan lakukan 

passing kepada pembantu yang berdiri di B. Kemudian berlari secepat 

mungkin ke A, ambil bola dari kursi dan bola dipantulkan sekali ke arah 

basket dan shooting ke dalam basket. Bola ditangkap lagi dan passing kepada 

pembantu di A. Lakukan test tersebut lima kali dari setiap sisi, ganti berganti 

dari kanan ke kiri sampai 10 kali shooting. Setiap memulai tes, testi harus 

berdiri di belakang garis start, dan pantulkan bola dengan benar. Hasil tes ini 

adalah gabungan dari nilai kecepatan dan ketepatan. Kecepatan diukur 

dengan waktu mulai “Ya” sampai tes selesai. Sedang ketepatan dihitung 

jumlah shooting yang berhasil dan shooting menyentuh ring basket. Sebelum 

tes, testi boleh melakukan sekali percobaan (Moeslim: 1968). 

Penilaian: Dua nilai yaitu kecepatan waktu dan ketepatan shooting 

digabungkan menjadi nilai akhir. Kecepatan waktu dihitung sampai 0,1 detik, 

mulai aba-aba “Ya” sampai testi menangkap bola setelah shooting yang ke 10 

kali. Setiap terjadi satu kesalahan tambahlah waktunya dengan 1 detik. 

Kesalahan terjadi jika lari membawa bola, melakukan pantulan ganda (double 

bounce), atau tidak memulai tes dari belakang garis. Nilai ketepatan adalah 

jumlah nilai dari sepuluh shooting ke arah basket. Setiap shooting yang masuk 
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diberi nilai dua, bola yang tidak masuk dan mengenai ring mendapat nilai 1, 

dan bola yang tidak masuk dan tidak mengenai ring dinilai 0. Hasil kecepatan 

waktu dan ketepatan diubah menjadi T-scale. Jumlahkan dua macam T-scale 

yang diperoleh, selanjutnya dibagi dua. Hasilnya merupakan nilai akhir dari 

T-scale untuk bounce and shoot. Hasil tes seseorang testi dengan waktu tercatat 

86,0 detik diubah menjadi t-score, hasilnya 41. Ketepatan shooting nilai 15 

diubah menjadi t-score, hasilnya 58. Hasil dua macam t-score adalah (41+58)/2 

= 50 (dibulatkan). Sehingga nilai akhir bounce and shoot = 50 (Moeslim: 1968). 

2. Zone Toss  

Suatu daerah lapangan bola basket diberi batas selebar 1.9 meter (6 feet 

4 inch). Sebelah dalam garis batas diberi garis putus-putus sejajar garis batas 

dengan jarak 15 cm (6 inch). Daerah antara dua buah garis batas dibagi dua. Di 

tempat itu ditempatkan dua buah tiang lompat tinggi, dan diikat tali 

sepanjang 3,03 meter (10 feet) sejajar dengan garis batas. Tali dipasang pada 

ketinggian 2.16 meter (7 feet 1 inch) dari lantai (Moeslim: 1968). 

Tes zone toss bertujuan untuk mengukur kemampuan mengontrol tubuh 

dan ketepatan penguasaan bola. Testi berdiri di tempat yang bertanda X diluar 

garis batas, menghadap ke sasaran. Setelah aba-aba “ siap-ya” lambungkanlah 

(toss) bola melewati sasaran (bola lewat diatas tali), Kemudian testi berlari 

menuju sisi lain lapangan dan tangkaplah bola. Ulangi pelaksanaan ini sampai 

anak coba melambungkan dan menangkap bola 10 kali menyilang melewati 

garis miring lapangan. Jika bola lepas dan testi tidak dapat menguasai bola 

lagi, ambillah bola secepat mungkin dan lanjutkan tes. Tiap kali 

melambungkan bola harus dimulai dari luar garis batas. Tes dilakukan dua 

kali, nilai akhir adalah hasil jumlah dua kali melakukan tes.  

Penilaian: Waktu diukur dari aba-aba “siap-ya” sampai testi menangkap bola 

yang dilambungkan ke sepuluh. Setiap sekali melakukan kesalahan, waktu tes 

ditambah 1 detik. Kesalahan terjadi jika bola dilambungkan lewat bawah tali 

antara dua tiang, dan atau jika testi sebelum melempar bola melewati garis 
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putus-putus 15 cm dari garis batas. Hasil tes adalah waktu dihitung sampai 

dengan 0,1 detik. Nilai akhir adalah jumlah dari dua percobaan.  

3. Wall Pass (Wall Speed). 

Tes wall pass (wall speed) ini dilakukan untuk mengukur kecepatan 

passing bola kea rah tembok berulang-ulang. Testi dengan memegang bola 

ditangan, berdiri di belakang garis dengan jarak 1,83 meter (6 feet) dari 

tembok. Setelah aba-aba “siap-ya” testi mencoba melemparkan bola ke arah 

tembok dan menangkap kembali setelah memantul, dan lanjutkan lempar 

tangkap bola tersebut berulang-ulang secepat mungkin selama 30 detik. Jika 

bola tidak memantul dengan baik dan tidak tertangkap atau jauh dari 

jangkauan, testi segera mengambil kembali, dan selanjutnya memulai lagi dari 

belakang garis 1,83 meter. Kedua kaki waktu pelaksanaan lempar tangkap 

harus berada di belakang garis batas, sikap saat melempar dan jenis lemparan 

tidak di tentukan. Hitunglah jumlah bola yang mengenai sasaran di tembok. 

Testi melakukan tes dua kali, masing-masing 30 detik dengan waktu istirahat 

sekurang-sekurangnya 2 menit. Pengawas (testor) mencatat hasilnya  tiap kali 

selesai melakukan lempar tangkap selama 30 detik (Moeslim: 1968). 

Tabel 7.29. T-Scales  Tes Bolabasket  Wisconsin 

T-Score 
Kecepatan 
Bounce dan 

Shoot 

Ketepatan 
Bounce dan 

Shoot 

Gabungan 
Bounce dan 

Shoot 

Zone 
Toss 

Wall 
Speed 

Battery 

80 45.1-46.0  77 16.3-17.2 82 75 

79 46.1-47.0  76 17.3-18.3 81  

78 47.1-48.1   18.4-19.3  74 

77 48.2-49.1  75 19.4-20.4 80 73 

76 49.2-51.2  74 20.5-21.4 79 72 

75 50.2-51.2  73 21.5-22.5 78 71 

74 51.3-52.2  72 22.6-23.5 77 70 

73 52.3-53.2  71 23.6-24.6 76  

72 53.3-54.3   24.7-25.6 75 69 

71 54.4-55.3 20 70 25.7-26.7  68 

70 55.4-56.3  69 26.8-27.7 74 67 

69 56.4-57.4 19 68 27.8-28.8 73 66 

68 57.5-58.4  67 28.9-29.8 72 65 

67 58.5-59.5  66 29.9-30.0 71  

66 59.6-60.5 18  31.0-33.0 70 64 
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T-Score 
Kecepatan 
Bounce dan 

Shoot 

Ketepatan 
Bounce dan 

Shoot 

Gabungan 
Bounce dan 

Shoot 

Zone 
Toss 

Wall 
Speed 

Battery 

65 60.6-61.5  65 32.0-33.0  63 

64 61.6-62.5  64 33.1-34.0 69 62 

63 62.7-63.6 17 63 34.1-35.1 68 61 

62 63.7-64.6  62 35.2-36.1 67 60 

61 64.7-65.7 16 61 36.2-37.2 66 59 

60 65.8-66.7   37.3-38.2 65  

59 66.8-67.7  60 38.3-30.3 64 58 

58 67.8-68.8 15 59 39.4-40.3  57 

57 68.9-69.8  58 40.4-41.4 63 56 

56 69.9-70.9  57 41.5-42.4 62 55 

55 70.0-71.9 14 56 42.5-43.5 61 54 

54 72.0-72.9   43.6-44.5 60  

53 73.0-74.0  55 44.6-45.6 59 53 

52 74.1-75.0 13 54 45.7-46.6 58 52 

51 75.1-76.0  53 46.7-47.7  51 

50 76.1-77.1 12 52 47.7-48.8 57 50 

49 77.2-78.1  51 48.8-49.8 56 49 

48 78.2-79.1   49.9-50.8 55  

47 79.2-80.2 11 50 50.9-51.9 54 48 

46 80.3-81.2  49 52.0-52.9 53 47 

45 81.3-82.2  48 53.0-54.0  46 

44 82.3-83.3 10 47 54.1-55.0 52 45 

43 83.4-84.3  46 55.1-56.1 51 44 

42 84.4-85.4  44 58.3-54.9 50  

41 85.5-87.4 9 45 57.2-58.2 49 43 

40 85.5-87.4  44 58.3-59.2 48 42 

39 87.5-88.5 8 43 59.3-60.3 47 41 

38 88.6-89.5  42 60.4-61.3  40 

37 89.6-90.5  41 61.4-62.4 46 39 

36 90.6-91.6 7  62.5-63.4 45  

35 91.7-92.6  40 63.5-64.5 44 38 

34 92.7-93.6  39 64.6-65.5 43 37 

33 93.7-94.7 6 38 65.6-66.6 42 36 

32 93.8-95.7  37 66.7-67.6 41 35 

31 95.8-96.8 5 36 67.7-68.7  34 

30 96.9-97.8   68.8-69.7 40 33 

29 97.9-98.8  35 69.8-70.8 39  

28 98.9-99.9 4 34 70.9-71.8 38 32 

27 100.0-100.9  33 71.9-72.9 37 31 

26 101.0-101.9  32 73.0-73.9 36 30 

25 102.0-103.0 3 31 74.0-75.0  29 

24 103.1-104.0   75.1-76.0 35 28 

23 104.1-105.0  30 76.1-77.1 34  

22 105.1-106.1 2 29 77.2-78.1 33 27 
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T-Score 
Kecepatan 
Bounce dan 

Shoot 

Ketepatan 
Bounce dan 

Shoot 

Gabungan 
Bounce dan 

Shoot 

Zone 
Toss 

Wall 
Speed 

Battery 

21 106.2-107.1  28 78.2-79.2 32 26 

(Moeslim: 1968). 

 

Nilai Keterampilan Bermain Basket (Playing Ability Score). 

 Untuk menilai keterampilan bermain bolabasket, masing-masing nilai 

akhir dari tiga macam tes diubah menjadi T-Scales. Kemudian jumlahkan 

ketiga T-Scales dan dibagi tiga. Hasil ini merupakan nilai keterampilan 

bermain bolabasket. Selanjutnya untuk mengevaluasi lebih lanjut sesuaikan 

dengan norma keterampilan bermain. Contoh: seorang wanita dalam 

melakukan tes ini memperoleh hasil sebagai berikut. Bounce and shoot 44, zone 

tes 53, dan wall speed 65. Hasil-hasil tes tersebut diubah menjadi T-score 

menjadi 40, 45, dan 60. 

Nilai keterampilan bermain bolabasket =(40+45+60)/3=145/3=48,3, dan 

dibulatkan 48. Nilai keterampilan bermain bolabasket tersebut adalah hasil 

dari melakukan rangkaian (battery) dari tes tersebut. Nilai keterampilan 

bermain bolabasket 48 disesuaikan dengan battery (cari bilangan pada kolom 

battery), sehingga sesuai dengan nilai keterampilan bermain bolabasket. 

Selanjutnya dilihat ke kiri sampai pada nilai di bawah kolom       T-score dan 

mendapatkan T-score = 47; atau T-score keterampilan bermain bolabasket = 47. 

 

TES KETERAMPILAN BOLAVOLI 

 Berikut ini disajikan beberapa tes keterampilan bolavoli, yang disusun 

berdasarkan tujuan dibuatnya tes, dan keperuntukan tes tersebut. Ada 

beberapa macam tes keterampilan bolavoli yang akan disajikan. Tes tersebut 

harus memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu dilengkapi bukti-bukti statistik 

antara lain validitas dan reliabilitas. Hendaknya tes digunakan sesuai dengan 

tujuan, dan untuk siapa tes tersebut dibuat.  

Tes Mem-voli di Tembok dari Brady (Wall Voley Brady Test) 
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Tujuan : Test ini dimaksudkan untuk (1) Klasifikasi; (2) Perbaikan mengajar; 

(3) Kemajuan keterampilan bermain; (4) Sebagai dasar untuk memberi nilai.  

Jenis kelamin dan umur: Tes keterampilan bermain bolavoli dari Brady ini 

digunakan untuk mengukur keterampilan bolavoli mahasiswa putra dan yang 

sederajat (perguruan tinggi).  

Pengalaman Brady dalam usaha menyusun tes keterampilan bolavoli 

dengan memperhatikan beberapa unsur teknik keterampilan bermaian 

bolavoli. Ternyata tes keterampilan memvoli ke dinding (wall volley test) 

adalah yang paling valid. Brady berpendapat bahwa tes memvoli ke dinding 

lebih cermat apabila digunakan untuk menguku keterampilan bola voli anak-

anak di bawah usia perguruan tinggi ataupun yang masih rendah tingkat 

keterampilannya. 

Pelaksanaan: Sebelum aba-aba “Siap-Ya”, testi berdiri disamping lapangan, 

setelah aba-aba “ya” bola dilempar ke tembok, kemudian di-voli ke arah 

sasaran berulang-ulang ke sasaran di tembok dengan panjang 1,52 meter, 

tinggi 3,50 meter dari lantai. Bola di-voli diatas garis setinggi 3,50 meter. Jika 

bola sulit dikuasai, bola dapat ditangkap atau dipegang, selanjutnya sebelum 

mem-voli bola harus dilemparkan lebih dahulu kearah tembok. Lakukanlah 

mem-voli sebanyak mungkin atau secepat mungkin selama 1 menit. Hanya 

mem-voli yang benar dan sah yang dihitung sebagai hasil tes. 

Koefisien reliabilitas tes voli ke dinding Brady adalah 0,925. Reliabilitas 

diperoleh dengan cara tes dan tes ulang (test-retest) terhadap 522 mahasiswa 

putra dari 15 tim bola voli perguruan tinggi. Koefisien validitas tes voli di 

dinding Brady adalah 0,86. Koefisien validitas diperoleh dengan cara 

mengkorelasikan data hasil tes kriterion dengan data hasil tes voli di dinding 

sebagai tes eksperimen. Tes kriterion adalah hasil pengamatan dan penilaian 

subyektif oleh empat orang juri (judge). Untuk menambah kegunaan tes, lebih 

baik jika dilakukan latihan servis untuk mengembangkan keterampilan 

bermain bolvoli (Scott and French, 1959). 

Petunjuk  Umum  Pelaksanaan Tes  
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1. Petunjuk untuk testi: 

1) Pada saat melakukan tes, testi hendaknya memakai pakaian olahraga 

(mengenakan kaos tim dan celana pendek), dan memakai sepatu 

olahraga yang sesuai.  

2) Mempersiapkan testi sebelum tes bolavoli, yaitu dengan melakukan 

pemanasan, membaca petunjuk pelaksanaan untuk memahami tes yang 

akan dilakukan dan menguasai teknik pelaksanaan.  

3) Testi melakukan tes bolavoli ke diding menggunakan teknik passing, 

dan harus mematuhi semua peraturan yang ada.  

2. Petunjuk  untuk  petugas  tes:  

1) Testor harus mempersiapkan fasilitas dan peralatan yang diperlukan 

untuk tes ketermpilan bolavoli. 

2) Sebelum pelaksanaan tes, testor lebih dahulu membacakan petunjuk 

pelaksanaan tes bolavoli. Kemudian, testi diberi kesempatan untuk 

mencoba melakukan tes. 

3) Testor mengamati dan menghitung masuknya bola pada sasaran tes. 

4) Testor mencatat hasil yang telah dicapai testi, pencatatan hasil harus 

dilakukan secara obyektif. 

Alat dan Fasilitas yang diperlukan  

1) Tembok (dinding) datar, tegak dan kokoh sebagai sasaran tes memvoli. 

2) Stopwatch.  

3) Bolavoli.  

4) Meter line, tali rafia dan cat untuk membuat garis. 

5) Format penilaian dan alat tulis. 

Arena Tes  

Sebagai sasaran bola (lapangan) digunakan tembok atau dinding yang 

berdiri tegak dan kokoh, dengan diberi garis horisontal sepanjang 5 feet (1,52 

m) dan tinggi dari lantai adalah 11,5 feet (3,50 m). Pada tembok dibuat petak 

sasaran tes seperti pada gambar 7.4. 
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1,52 m 

Gambar 7.4. Sasaran Wall Volley Brady Test 

Pelaksanaan Tes  

1) Testi berdiri bebas di depan tembok dan menghadap ke tembok sasaran.  

2) Pada aba-aba "Ya" testi melempar bola ke dinding sasaran.  

3) Bola yang memantul dari dinding divoli ke arah dinding sasaran lagi 

menggunakan teknik passing.  

4) Gerakan mem-voli dilakukan berulang-ulang ke dinding sasaran selama 

satu menit dengan gerakan yang benar dan sah sesuai aturan.  

5) Jika bola tidak dapat dikuasai atau tidak bisa dikontrol lagi, selanjutnya  

bola boleh dipegang untuk melanjutkan tes. Tetapi tes harus dimulai lagi 

dengan melemparkan bola ke dinding sasaran lebih dahulu, dan tes 

dilanjutkan kembali mem-voli bola ke dinding tembok sasaran secara 

berulang-ulang. 

Cara menskor  
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1. Setiap passing bola yang benar, syah dan masuk di petak sasaran di 

dinding atau mengenai garis batas petak sasaran memperoleh skor 1. 

Sedangkan bola yang tidak masuk daerah sasaran diperoleh skor 0 (nol).   

2. Apabila terjadi passing bola yang gagal atau testi tidak dapat mengontrol), 

maka bola boleh dipegang, dan tes diawali lagi dengan melempar kembali 

ke daerah sasaran di tembok. Lemparan ini tidak dihitung sebagai hasil tes 

passing.  

3.  Hasil tes keterampilan bola voli adalah jumlah passing yang dilakukan 

selama satu menit, dan bola yang di passing masuk ke daerah sasaran di 

tembok sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.  

Penilaian 

Hasil tes keterampilan bolavoli adalah jumlah mem-voli yang dilakukan 

dengan benar dan sah selama  satu menit. Jika tujuan tes tersebut digunakan 

untuk meleakukan penilaian, perhatikan pula faktor peningkatan atau 

kemajuan keterampilannya. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

permainan bolavoli digunakan rumus: Kemajuan = Tes akhir + (Tes akhir – 

Tes sebelumnya). Contoh: jika seorang anak yang pada waktu melakukan tes 

pertama memperoleh skor 15, dan pada tes kedua memperoleh skor 23, maka 

peningkatan atau kemajuannya adalah = 23 + (23 – 15)= 31. Sehingga untuk 

mengetahui tingkat peningkatan atau kemajuan permainan bolavoli seorang 

anak, anak yang sudah memiliki keterampilan yang lebih tinggi, relatif lebih 

sulit memperoleh peningkatan dibanding dengan anak yang memiliki 

keterampilan pemula (Moeslim: 1968). 

 

Tes Bolavoli Russel-Lange 

Tujuan: Test ini bertujuan untuk mengukur keterampilan bolavoli pelajar 

wanita tingkat Sekolah Menengah Pertama. Pada waktu menyusun dan 

memperoleh tes berangkai, Russel Lange melakukan survey kepustakaan tes 

keterampilan bolavoli dan memilih unsur-unsur yang sesuai bagi anak-anak 

pada umur tersebut.  
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Macam tes: Tes berangkai, terdiri dua macam tes yaitu (1) tes  mem-voli ke 

dinding (repeated wall volley test), dan (2) tes servis (serving test). Tes ini aslinya 

disusun oleh French dan Cooper kemudian dilakukan modifikasi oleh Russel-

Lange (Moeslim: 1968). 

1. Tes  Mem-voli ke dinding 
 
Arena tes mem-voli ke dinding: 

Suatu garis pada tembok panjang 3,05 m pada ketinggian 2,29 m dari 

lantai. Garis lain pada tanah sejajar tembok panjang 3,05 m dengan jarak 0,91 

meter (1 yard) dari tembok. 

 
 

 
 
 
                                                                                       
                                                                  
                                           
                                                                                             2,29 meter 
                                                             3,05 m 
                                                           
                                                                           
                                                                     
                                                                                      0,91 meter    
    
                                          Garis batas                
 

Gambar 7.5. Sasaran Tes Wall Volley Russel-Lange 

 

Pelaksanaan tes:  

Anak coba berdiri di belakang garis 0,91 meter dan dengan lempar bawah 

tangan bola dilempar ke tembok. Setelah bola memantul kembali, testi mem-

voli bola ke sasaran pada atau di atas sasaran. Lakukan hal tersebut dengan 

betul sebanyak mungkin; bila bola tidak terkontrol bola boleh dipegang atau 

ditangkap, dan untuk memainkan kembali anak coba harus berdiri dibelakang 

garis 0,91 m, lempar bola ke bawah tembok setelah memantul di-voli sebanyak 



292       Metodologi Penelitian 

292 

 

mungkin sesuai ketentuan diatas. Tes mem-voli ke sasaran dilakukan selama 

30 detik, dilakukan tiga kali kesempatan tes. Hasil tes adalah menghitung 

jumlah mem-voli yang benar selain lemparan bawah dari belakang garis 0,91 

meter, pada garis 2,29 meter. Skor akhir tes mem-voli adalah jumlah paling 

banyak dari tiga pelaksanaan tes (Moeslim: 1968).  

2. Tes Servis.  

Lapangan bolavoli berukuran panjang 18 meter, lebar 9 meter, tinggi 

net 2,29 meter, buatlah petak-petak seperti gambar 7.6. Angka-angka dalam 

petak sasaran menunjukkan skor servis yang di peroleh apabila bola jatuh 

dalam petak tersebut. Testi berdiri di belakang garis akhir di daerah servis dan 

melakukan servis sepuluh kali, melewati atas net, dan diusahakan bola jatuh 

pada petak-petak yang berskor tinggi. Jika bola servis tidak jadi dipukul, tidak 

dihitung sebagai servis. Skor servis adalah sesuai dengan jatuhnya bola dalam 

petak-petak sasaran. Jika bola jatuh di garis antara dua petak sasaran, bola 

dianggap jatuh di petak sasaran yang berskor lebih tinggi. Servis yang tidak 

lewat atas net, dan atau tidak masuk salah satu petak sasaran, dan atau pada 

saat melakukan servis kaki menginjak atau melampaui garis mendapat skor 0.  

Setiap testi melakukan dua kali tes, masing-masing 10 kali servis. 

Mengingat faktor kelelahan dalam melakukan tes, maka setelah servis 10 kali 

pertama testi diberi kesempatan istirahat sebelum melakukan tes kedua. Skor 

tes servis adalah jumlah skor terbanyak dari dua kali tes (Moeslim: 1968). 

 

                                                                        12,5 feet          12,5 feet       5 feet    
                                                                                                                           
                                                                                                       
                                                 5 feet                2                 4                   
 
 
 
 
                                                 Net 
                                                                           1                       3                    5 
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                                                  5 feet                2                      4 
                                                   
 

Gambar 7.6. Petak-petak Sasaran untuk Tes Servis Bola Voli Russel-Lange. 
Setiap skor tes servis dan mem-voli ke dinding (wall volley) diubah 

menjadi skala skor. Sedangkan jumlah skala skor dari servis dan mem-voli ke 

dinding tersebut merupakan skor kemampuan bermain bolavoli. Koefisien 

reliabilitas diperoleh 0,870-0,915, yang  dilakukan menggunakan teknik tes 

ulang (test-retest). Koefisien validitas diperoleh 0,677 untuk tes servis dan 0,80 

untuk tes mem-voli ke dinding (wall volley). Sedang validitas tes diperoleh 

melalui pengamatan dan penilaian subjektif terhadap para pemain oleh tujuh 

orang pakar bolavoli.  

Tabel 7.30. Skala Skor Tes Bolavoli Russel-Lange untuk Wanita SLTP 

Skala 
Skor 

Nilai Tes Skala 
Skor 

Nilai Tes 

Serve Wall-Volley Serve Wall-Volley 

100 -- 51 50 -- 22 

99 45 50 49 16 -- 

98 44 -- 48 -- 21 

97 -- 49 47 -- -- 

96 43 -- 46 15 20 

95 -- 48 45 -- -- 

94 42 -- 44 -- 19 

93 41 47 43 14 -- 

92 -- 46 42  -- 

91 40 -- 41 -- 18 

90 -- 45 40 13 -- 

89 39 -- 39 -- 17 

88 -- 44 38 -- -- 

87 38 43 37 12 16 

86 37 -- 36 -- -- 

85 -- 42 35 -- 15 

84 36 -- 34 11 -- 

83 -- 41 33 -- -- 

82 35 -- 32 -- 14 
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Skala 
Skor 

Nilai Tes Skala 
Skor 

Nilai Tes 

Serve Wall-Volley Serve Wall-Volley 

81 -- 40 31 10 -- 

80 34 39 30 -- 13 

79 33 -- 29 -- -- 

78 -- 38 28 9 12 

77 32 -- 27 -- -- 

76 -- 37 26 -- -- 

75 31 36 25 8 11 

74 30 -- 24 -- -- 

73 -- 35 23 -- 10 

72 29 -- 22 7 -- 

71 -- 34 21 -- 9 

70 28 -- 20 -- -- 

69 -- 33 19 6 8 

68 27 32 18 -- -- 

67 26 -- 17 -- -- 

66 -- 31 16 -- 7 

65 25 -- 15 -- -- 

64 -- 30 14 -- 6 

63 24 -- 13 4 -- 

62 23 29 12 -- 5 

61 -- 28 11 -- -- 

60 22 -- 10 3 4 

59 -- 27 9 -- -- 

58 21 -- 8 -- -- 

57 -- 26 7 2 3 

56 20 25 6 -- -- 

55 19 -- 5 -- 2 

54 -- 24 4 1 -- 

53 18 -- 3 -- 1 

52 -- 23 2 -- -- 

51 17 -- 1 -- -- 

(Moeslim: 1968). 

 

Tes Keterampilan Bolavoli untuk Mahasiswa 
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Nama tes: Tes keterampilan  bermain bolavoli  untuk mahasiswa putra dan 

putri.  

Tujuan: Digunakan untuk mengukur keterampilan bermain bolavoli 

mahasiswa putra dan putri sebagai dasar pengelompokan dan evaluasi hasil 

pembelajaran. 

Butir-butir tes: tes berangkai terdiri dari tes servis atas dan tes passing.  

Alat-alat dan Perlengkapan:  

1) Lapangan bolavoli.                                  

2) Bola  untuk bolavoli 10 buah.                                    

3) Net bolavoli.  

4) Tali panjang 10 meter direntangkan di atas net. 

5) Meter line. 

6) Format untuk mencat hasil tes dan  alat tulis. 

 

Tes Servis Atas  

Tujuan: untuk mengukur keterampilan dan ketepatan pukulan servis atas 

mahasiswa putra dan putri.  

Lapangan dan petak-petak sasaran servis atas:  

Di lapangan bolavoli dibuat petak-petak sasaran servis atas, dibuat seperti 

pada gambar 7.7. Angka-angka di dalam petak-petak sasaran di lapangan 

adalah skor-skor pukulan servis atas yang masuk pada petak sasaran tersebut. 

Daerah servis terletak di lapangan yang berseberangan dengan lapangan 

sasaran servis. Tali direntangkan di atas net dengan tinggi 4 meter dari lantai 

sebagai batas atas servis.  

                        
                       Tali setinggi 4 meter                  3 m               4 m                2 m 
                                                                                                                                                 
         4                2 m 
 
 
 
 
          Daerah servis                   Net                2                       3                  5 
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                                                                                                     4               2 m 
  
   

 
Gambar 7.7. Petak-petak Sasaran Servis Atas 

Petugas pengetes:  

1) Seorang pengawas yang mengawasi testi pada waktu melakukan  servis 

atas.  

2) Seorang  pengawas yang  mengawasi  jatuhnya  bola di  petak sasaran 

servis.  

3) Seorang pencatat  hasil tes 

Pelaksanaan Tes Servis Atas:  

Testi  melakukan servis  atas dari  daerah servis lapangan seberang  ke arah 

lapangan yang terdapat petak-petak sasaran. Bola servis atas harus 

melambung lewat di antara atas net dan tali setinggi  4 meter.  Setiap testi 

melakukan tes servis atas sebanyak 10 kali.  

Cara menskor:  

Setiap servis atas diberikan skor sesuai jatuhnya bola di petak sasaran dengan 

ketentuan servis atas dilakukan tidak melanggar peraturan,  dan bola lewat di 

antara net dan tali setinggi 4 meter. Jika servis atas yang dilakukan ternyata 

melanggar peraturan permainan dan atau bola tidak masuk sasaran atau bola 

tidak lewat antara net dan tali maka diberi skor 1. Jika bola  jatuh di garis batas 

antara dua petak sasaran maka bola dianggap jatuh di petak sasaran yang 

berskor lebih tinggi. Jika bola tersangkut tali 4 meter dan  menyebabkan jalan 

bola terganggu maka servis atas diulang. Skor keterampilan servis atas adalah  

jumlah  skor  yang diperoleh dari 10  kali servis (Budiwanto: 2001). 

 

Tes Passing  
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Tujuan :  mengukur ketrampilan dan  ketepatan pass bawah ke arah sasaran 

mahasiswa putra dan putri.  

Lapangan dan petak-petak sasaran: Lapangan dan petak-petak sasaran  

passing bawah dibuat seperti pada gambar di bawah ini.  Angka  di  dalam  

petak-petak  sasaran adalah skor-skor passing bawah yang masuk pada petak 

tersebut. Petak berukuran  50 centimeter persegi dan  diberi tanda huruf  A, B, 

C, D dan E  dibuat seperti pada gambar.  Tali direntangkan di atas garis serang 

dengan tinggi 3 meter dari lantai (Budiwanto: 2001).  

    

                                                       2 m              3               C                     D                                                                                             

                                                      

                                                       2 m              4 
                                                                     

                                                P     1 m              5               B             X               
                                                              

                                                       2 m              4 
                                                                                                                          
                                                                    
                                                        2 m             3                A                    E                                                                                                                                                                
                                                                                                                 
                                                        Tali tinggi 3 m                                                                                                                                          

Gambar 7.8. Petak-petak Sasaran Passing Bawah Bolavoli 

Petugas pengetes:  

1. Seorang pengawas yang mengawasi testi pada waktu melakukan passing.    

2. Seorang  pengawas yang  mengawasi  jatuhnya  bola di  petak sasaran 

3. Seorang pencatat  hasil tes.  

4. Seorang pengumpan bola yang melambungkan bola kepada testi.  

 
Pelaksanaan Tes Passing:  

Pengumpan bola berdiri di lapangan bertanda P. Pada aba-aba "SIAP", testi 

berdiri di kotak "A". Pada aba-aba "MULAI", testi berlari ke tengah lapangan 

bertanda lingkaran X, sambil memperhatikan bola yang dilambungkan 

penyaji. Bersamaan dengan aba-aba tersebut, pengumpan melambungkan bola 
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ke tengah lapangan yang bertanda X lewat atas net dan tali setinggi 3 meter. 

Selanjutnya, testi  melakukan passing diarahkan  ke petak sasaran lewat atas 

tali.  Setelah melakukan pass bawah, testi  lari ke  kotak "B",  salah satu  kaki 

harus menginjak petak  tersebut.  Pada  saat salah  satu kaki testi menginjak 

kotak "B", pengumpan segera melambungkan bola kedua seperti yang 

pertama; kemudian  testi segera lari ke tanda X dan berusaha melakukan 

passing ke petak sasaran lewat atas tali 3 meter. Demikian seterusnya, setelah 

melakukan passing testi harus segera berlari ke kotak  C, D dan E secara 

berurutan. Testi melakukan tes passing 10 kali.  

Cara menskor:  

Setiap passing yang benar diberikan skor sesuai dengan jatuhnya bola di 

petak sasaran, atau bola mengenai net yang tegak lurus dengan petak sasaran. 

Dengan ketentuan bahwa passing dilakukan tidak melanggar peraturan 

permainan bolavoli, dan bola melambung lewat di atas tali setinggi 4 meter. 

Bola yang jatuh di garis di antara dua petak sasaran dianggap jatuh di petak 

yang berskor lebih tinggi.  Jika passing jatuh di dalam lapangan seberang 

lewat atas net diberi skor 2. Jika passing dilakukan melanggar peraturan, bola 

tidak lewat atas tali setinggi 4 meter, atau bola tidak masuk sasaran diberi skor 

1. Skor keterampilan passing adalah jumlah skor yang diperoleh dari sepuluh 

kali melakukan passing (Budiwanto: 2001).  

 

Tes Keterampilan Bolavoli untuk Siswa SMA 

Salah satu tujuan pembelajaran permainan bolavoli adalah siswa 

terampil bermain bolavoli. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kegiatan 

pembelajaran diarahkan pada pencapaian keterampilan bermain bolavoli. 

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pembelajaraan keterampilan 

bermain  bolavoli siswa harus dilakukan proses pengukuran dan penilaian. 

Proses melaksanaan pengukuran dan penilaian diperlukan suatu tes 

keterampilan  bermain bolavoli (Budiwanto: 2001).  
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Berikut ini disajikaan contoh tes keterampilan permainan bolavoli 

untuk siswa Sekolah Menengah Atas. 

Nama tes: Tes keterampilan  pass bawah bolavoli  untuk siswa SMA.  

Tujuan: Mengukur keterampilan dan ketepatan pass bawah  ke sasaran  

Alat-alat dan Perlengkapan:  

1) Lapangan bolavoli                                  

2) Bola voli 10 buah                                    

3) Net bolavoli  

4) Tali panjang 10 meter 

5) Format untuk mencat hasil tes  dan alat tulis 

Petugas pengetes:  

1. Seorang pengawas yang mengawasi testi pada waktu melakukan pass 

bawah    

2. Seorang  pengawas yang  mengawasi  jatuhnya  bola di  petak sasaran dan 

mencatat  hasilnya.  

3. Seorang pengumpan bola yang melambungkan bola kepada testi.  

Lapangan dan petak-petak sasaran:  

Lapangan dan petak-petak sasaran passing bawah dibuat seperti pada gambar 

7.9 di bawah ini.  Angka-angka  di  dalam  petak-petak  sasaran adalah skor-

skor passing bawah jika bola masuk pada petak tersebut. Gambar lingkaran di 

tengah lapangan adalah tempat sasaran lambungan bola pengumpan dan 

tempat testi melakukan passing bawah. Kotak berukuran 50 centimeter persegi 

dibuat di garis belakang  diberi tanda T. Tali direntangkan di atas garis serang 

dengan tinggi 3 meter.  

    

                                                       2 m              3                                                                                                            

                                                      

                                                       2 m              4 
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                                                P     1 m              5                      X               T 
                                                              

                                                       2 m              4 
                                                                                                                          
                                                                    
                                                        2 m             3                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                 

                                                         Tali tinggi 3 m                                              

Gambar 7.9. Sasaran untuk Tes Keterampilan Passing bawah Bolavoli 

Pelaksanaan Tes Pass Bawah:  

Pengumpan bola berdiri di lapangan yang bertanda P. Pada aba-aba "SIAP", 

testi berdiri di petak "T".  Pada aba-aba "MULAI", testi berlari ke tengah 

lapangan bertanda lingkaran “X” sambil memperhatikan bola yang 

dilambungkan pengumpan dari lapangan seberang. Bersamaan aba-aba 

tersebut, pengumpan melambungkan bola ke tengah lapangan bertanda X. 

Selanjutnya testi  melakukan pass bawah diarahkan  ke petak sasaran lewat 

atas tali setinggi 3 meter.  Setelah berhasil melakukan passing bawah, testi 

segera lari kembali ke kotak "T",  salah satu  kaki harus  menginjak petak  

tersebut.  Pada  saat salah  satu kaki  testi menginjak kotak "T", pengumpan 

segera melambungkan bola kedua ke tengah lapangan bertanda X seperti 

lambungan pertama. Testi berusaha melakukan passing bawah ke arah petak 

sasaran melambung lewat atas  tali. Demikian seterusnya, setelah melakukan 

pass bawah testi harus berlari ke kotak T. Testi melakukan tes passing bawah 

10 kali (Budiwanto: 2001).                                                                                                                                                                                  

Cara menskor: 

Setiap passing bawah diberikan skor sesuai dengan jatuhnya bola di petak 

sasaran, atau atau bola mengenai net yang tegak lurus dengan petak sasaran, 

dengan ketentuan bahwa passing bawah dilakukan tanpa melanggar peraturan 

permainan dan bola lewat di atas tali setinggi 4 meter. Bola yang jatuh tepat di 

garis batas antara dua petak sasaran, maka dianggap jatuh di petak yang 

mempunyai skor lebih tinggi.  Jika passing bawah jatuh di dalam lapangan 
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seberang maka diberi skor 2. Jika passing bawah yang dilakukan melanggar 

peraturan permainan dan atau bola tidak melambung lewat atas tali setinggi 4 

meter dan atau bola tidak masuk ke sasaran diberi skor 1. Skor keterampilan 

passing bawah adalah jumlah skor yang diperoleh dari 10 kali passing bawah.  

 

TES KETERAMPILAN BULUTANGKIS 

Tes Keterampilan Bulutangkis French 

Tes keterampilan bulutangkis ini dikembangkan oleh French. Tes ini 

bertujuan untuk mengukur keterampilan permainan bulutangkis mahasiswa 

putri. Tes berangkai bulutangkis ini terdiri dari dua butir tes, yaitu tes 

keterampilan pukulan servis pendek dan tes keterampilan pukulan lob. 

(Kirkendal, Gruber, dan Johnson: 1950), 

Tes Pukulan Servis Pendek 

Perlengkapan:  

1) Sasaran tes dibuat di lapangan yang berseberangan secara diagonal dengan 

tempat servis. Sasaran servis dibuat garis-garis lengkung pada sudut yang 

dibentuk oleh garis servis depan dan garis tengah. Garis-garis lengkung 

tersebut mempunyai radius masing-masing 55,88 centimeter (22 inci), 76,2 

centimeter (30 inci), 96,42 centimeter (36 inci), dan 116,84 centimeter ( 46 

inci). Skor 5 adalah daerah yang berada paling dekat dengan sudut garis 

servis depan dan garis tengah. Berturut-turut skor 4, 3, 2 adalah daerah 

yang dibatasi garis lengkung berikutnya.   

2) Sebuah tali direntangkan di atas dan sejajar net berjarak 50,8 centimeter  (20 

inci) di atas net (Scott and French: 1959).  

Pelaksanaan tes: Testi berdiri di lapangan yang berseberangan diagonal 

dengan sasaran servis. Tes servis pendek dilakukan sebanyak duapuluh kali 

secara berurutan, atau dibagi  menjadi dua, masing-masing sepuluh kali 

pukulan. Testi melakukan pukulan servis pendek ke arah sasaran, shuttle cock 



302       Metodologi Penelitian 

302 

 

harus lewat antara net dan tali yang direntangkan di atas net. Pukulan servis 

yang tidak sah harus diulang (Scot and French: 1959).  

 

                                                                                                                                    

                                                                                         1    
                                                                                        2          
                                                                                                     3 
                                                                                                    4 
                                                                                                  5                        

                                                                                                            
 
                                                                       Net 
 
                    
                                                                       
 
                  Tali setinggi 50,8 dari net                                                                                         
                 

Gambar 7.10. Sasaran Tes Keterampilan Pukulan Servis Pendek 
 

Cara menskor: Setiap pukulan lob yang sah diberikan skor sesuai dengan 

jatuhnya bola di petak sasaran, dengan ketentuan bahwa pukulan lob 

dilakukan tidak melanggar peraturan permainan dan shuttle cock melambung 

lewat di antara  tali dan net. Shuttle cock yang jatuh di garis batas antara dua 

petak sasaran dianggap jatuh di petak yang berskor lebih tinggi.  Skor 

ketrampilan pukulan servis pendek adalah jumlah skor yang diperoleh dari 

duapuluh kali pukulan. 

Reliabilitas: Untuk memperoleh reliabilitas digunakan kelompok subyek 

mahasiswa Universitas Iowa, dan menggunakan teknik belah dua dan rumus 

Spearman-Brown. Hasil analisis korelasi product moment antara belah pertama 

dan kedua, dan dilanjutnya dengan rumus Sperman-Brown diperoleh 

koefisien reliabilitas 0,88. (Scott and French: 1959). 

Validitas: Untuk memperoleh validitas tes dilakukan digunakan kelompok 

subyek mahasiswa Universitas Iowa, dan menggunakan hasil pertandingan 

kompetisi sebagai kriterion. Hasil analisis korelasi antara hasil tes eksperimen 
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dan kriterion diperoleh koefisien validitas 0,66. Jika digunakan hasil penilaian 

juri (pakar bulutangkis) sebagai kriterion terhadap 59 mahasiswa Universitas 

Ilinois diperoleh koefisien validitas 0, 41. (Scott and French: 1959). 

 

Tes Pukulan Lob 

Perlengkapan: 

1) Di lapangan yang berseberangan dengan petak sasaran, dibuat dua kotak 

segi empat dan diberi tanda X dan Y. Masing-masing berjarak 11 feet dari 

net dan 3 feet dari garis tengah. 

2) Petak sasaran: pada salah satu  bagian lapangan bulutangkis dibuat petak-

petak sasaran dengan sebuah garis 0,609 meter (2 feet) di depan dan sejajar 

garis servis belakang untuk permainan ganda. Sebuah garis yang lain 

dibuat 0,609 meter (2 feet) di belakang dan sejajar garis belakang. Petak 

sasaran antara garis servis belakang ganda dan garis belakang diberi skor 

5. Petak sasaran di depan garis servis belakang ganda diberi skor 4. Petak 

sasaran di belakang garis belakang diberi skor 3. Shuttle cock yang lewat 

atas net tetapi tidak mencapai petak sasaran diberi skor 2. Shuttle cock yang 

tidak lewat atas net, tidak masuk petak sasaran diberi skor 1  .                                                                                                                                    

                                                                   
 
 
                                                               
                   X                                                                     
                                                                                                      2     4     5     3    
                                                                                                   
                                               Net                       
 
                   Y                                           Tali tinggi 8 feet      
                                                                     
                                                                                     
                                                                                                                                   

                              Gambar 7.11. Sasaran Tes Keterampilan Pukulan Lob 
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3) Ttali direntangkan setinggi 2,438 meter (8 feet) dari lantai, menyilang di 

atas lapangan sejajar dengan net, berjarak 4,267 meter (14 feet) dari net. 

Pelaksanaan tes: Testi berdiri di antara tanda dua kotak X dan Y. 

Pengumpan berdiri di perpotongan garis depan servis dan garis tengah di 

lapangan petak sasaran. Pengumpan (pemain bulutangkis yang 

berpengalaman) memberi umpan dengan servis melambung tinggi kepada 

testi. Testi harus bergerak secepatnya dan berusaha melakukan pukulan 

lob di sebelah kanan atas kepala (forehand overhead lob). Pukulan lob harus 

melambung lewat atas net ke arah petak sasaran. Tes pukulan 

lob.dilakukan sebanyak dua belas kali (Scott and French: 1959).  

Cara menskor: Setiap pukulan lob yang benar dan sah diberikan skor sesuai 

dengan jatuhnya shuttle cock di petak sasaran. Dengan ketentuan, pukulan lob 

dilakukan dengan tidak melanggar peraturan memukul servis permainan 

bulutangkis, dan shuttle cock melambung lewat di atas tali setinggi 8 feet. 

Shuttle cock yang jatuh di garis batas antara dua petak sasaran dianggap jatuh 

di petak yang berskor lebih tinggi.  Skor ketrampilan pukulan lob adalah 

jumlah skor yang diperoleh dari 12 kali pukulan. 

Reliabilitas: Untuk memperoleh koefisien reliabilitas tes keterampilan 

bulutangkis ini digunakan subyek kelompok mahasiswa Universitas Iowa. 

Untuk memperoleh koefisien reliabilitas tes pukulan lob digunakan teknik 

belah dua (split half). Analisis korelasi product moment antara belah pertama 

dan belah kedua dilanjutkan menggunakan rumus Sperman-Browns, 

diperoleh koefisien reliabilitas tes pukulan lob seutuhnya sebesar adalah 0,96. 

(Scott and French: 1959). 

Validitas: Untuk memperoleh koefisien validitas tes pukulan lob digunakan 

kelompok subyek mahasiswa Universitas Iowa. Koefisien validitas diperoleh 

dengan menggunakan hasil pertandingan kompetisi sebagai kriterion. Data 

hasil tes kriterion dikorelasikan dengan data hasil tes eksperimen 

menggunakan teknik analisis korelasi product moment. Hasil analisis  korelasi 

antara hasil tes eksperimen dan kriterion diperoleh koefisien validitas 0,60. 
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Jika kriterion yang digunakan adalah hasil penilaian para juri (pakar 

bulutangkis) melalui pengamatan bermain diperoleh koefisien validitas 0,40. 

(Scott and French: 1959). 

 

Tes Bulutangkis Lockhart dan Mc Pherson 

Tujuan: Tes bulutangkis ini bertujuan untuk mengukur keterampilan bermain 

bulutangkis, khususnja untuk melakukan klasifikasi keterampilan pemain.  

Jenis kelamin dan umur: Tes bulutangkis Lockhart dan Mc Pherson ini di 

peruntukkan bagi  wanita perguruan tinggi. 

Macam Test: Wall Volley Test. Tes pukulan memantulkan shuttle cocks di 

tembok berulang-ulang 

Alat-alat: Ruangan dengan dinding tembok, minimal berukuran panjang 3,50 

meter (10 feet) dan tinggi 3,05 meter (10 feet). sebuah raket, shuttlecock yang 

baru, stopwatch dan blangko penilaian. 

Sasaran tes: Sebuah garis horizontal dibuat selebar 2,5 cm (1 inchi) pada 

tembok dengan tinggi 1,52 cm (5 feet) diatas dan sejajar lantai. Jarak garis start 

dibuat 1,98 meter (6 feet 6 inchi) dari tembok, sedangkan sebuah garis batas 

dibuat 0,91 meter (3 feet) dari tembok (Moeslim: 1968). 

 
 
                                                                                                                                                                                
   Lebar garis 2,5 cm                                                                  
                             3,05 m            
                                                    
                                                              3,05 m                     1,52 m 
                                                                
                                                                           
                       1,98 m                                                       0,91 m 
                                                   Garis batas 
                                                                                      
                                            Garis start                                                                                                                               
                                               

Gambar 7.12.  Sasaran untuk Volleying Lockhart dan Mc Pherson Test 
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Pelaksanaan tes: Sebelum melakukan tes, testi berdiri dibelakang garis start, 

memegang raket di satu tangan dan sebuah shuttlecock di tangan lainnya. 

Setelah aba-aba “Siap-Ya”, lakukan servis kearah tembok pada atau diatas 

garis. Setelah servis dilakukan, anak coba boleh maju ke depan, tetapi tidak 

melintasi garis batas. Jika shuttlecock memantul jauh atau tidak terkontrol, 

segera diambil lagi, dan untuk melanjutkan tes harus dimulai lagi pukulan 

dari belakang garis start. Pukulan dilakukan berulang-ulang kearah tembok 

sebanyak mungkin selama 30 detik. Tes dilakukan tiga kali kesempatan 

masing-masing 30 detik, boleh istirahat diantaranya. Sebelum tes boleh 

melakukan percobaan selama 15 detik. Cara menskor, setiap pukulan yang 

benar mendapat skor 1. Pukulan dinyatakan tidak sah jika shuttlecock  tidak 

masuk pada daerah sasaran atau di atas garis, melampaui garis batas, pukulan 

rangkap. (Moeslim: 1968). 

 Validitas tes bulutangkis mem-voli di tembok ini diperoleh dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Tiga orang hakim atau penilai yang berpengalaman melakukan 

pengamatan dan menilai kemampuan permainan bulutangkis terhadap 68 

wanita dengan nilai 1-10. Jumlah nilai dari ketiga hakim ini dikorelasikan 

dengan jumlah nilai para pemain yang melakukan tes. Ternyata 

mempunyai koefisien korelasi 0,71 ± 0,06. 

2. Selanjutnya dilakukan pertandingan kompetisi antara 27 pemain wanita. 

Persentase jumlah pertandingan yang dimenangkan dikorelasikan dengan 

nilai hasil tes bulutangkis, diperoleh koefisien korelasi 0,60 ± 0,12. 

3. Validitas yang ketiga dihitung dengan mengkorelasikan jumlah nilai 

pengamatan ketiga hakim dengan persentase jumlah pertandingan yang 

dimenangkan oleh setiap wanita dalam turnamen kompetisi, hasil koefisien 

korelasi adalah 0,90 ± 0,03 (Moeslim: 1968). 

Reliabilitas tes dilakukan dengan cara test-retest terhadap 50 wanita 

dengan berselang tiga hari antara tes pertama dengan tes ulangan, dan 

diperoleh koefisien korelasi 0,90 (Moeslim: 1968). 
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Tabel 7.31. Skala Pencapaian Tes Vollying Bulutangkis 

Tingkatan Nilai Tes 

Baik Sekali 

Baik 

Sedang 

Kurang 

Kurang Sekali 

126 – Keatas 

90 – 125 

62 – 89 

40 – 61 

39 – Kebawah 

(Moeslim: 1968). 

 

Tes Bulutangkis Miller (Miller Wall-Volley Test) 

 Tes bulutangkis ini diperoleh dari hasil pengamatan dan penilaian yang 

dilakukan dalam kejuaraan bulutangkis amatir bulutangkis putra dan putri 

terhadap unsur-unsur service, drop shots, clears, smashes, drives dan half court 

drives. Dari hasil analisa disimpulkan bahwa wall volley test dengan jarak 

tertentu adalah yang paling tepat (Moeslim: 1968).  

Arena tes dan sasaran tes: Dinding tembok yang rata, dibuat petak sasaran 

dengan ukuran lebar sekurang-kurangnya 3.05 meter (10 feet) dan tinggi lebih 

baik dengan ukuran 4,57 meter (15 feet) atau lebih. Tarik suatu garis selebar 

2,5 cm (1 inchi)  sejajar dengan lantai pada tembok setinggi 2,29 meter dari 

lantai. Tempatkan garis batas pada lantai dengan jarak 3,05 meter (10 feet) dari 

tembok (Moeslim: 1968). 

 
 
 
 
                                                                                                 Lebar garis 2,5 cm                                                                                  
                               4,57 m                                                                             
                                
                                                                                               2,29 m 
                                                                   3,05 m 
                                                             
                                                                           
  
                                                                                        3,05 m     
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                                               Garis batas 
                                                                

Gambar 7.13. Sasaran Wall Volley Miller Test 

 

Pelaksanaan: Sebelum melakukan tes, testi diperbolehkan melakukan 

percobaan selama 1 menit. Dengan aba-aba “Siap-Ya” testi melakukan servis 

dari belakang garis batas ke arah sasaran pada atau di atas garis 2,5 cm. Jika 

shuttle cock memantul, segera dipukul kembali ke arah tembok. Demikian 

selanjutnya pukulan ke tembok dilakukan berulang-ulang dan terus menerus 

sebanyak mungkin, dilakukan selama 30 detik. Pukulan benar jika pada waktu 

servis anak coba berdiri pada atau di belakang garis batas. Shuttlecock dipukul 

mengenai pada atau di atas garis 2,5 cm. Setiap pukuan yang benar diberi skor 

1. Pada waktu melakukan tes, diperbolehkan melakukan berbagai jenis 

pukulan. Jika anak coba melakukan pukulan di depan garis batas, segera 

diperintahkan mundur. Tes dilakukan selama 30 detik, diulang tiga kali 

(Moeslim: 1968). 

Penilaian: Setiap pukulan yang benar diberi skor 1. Hasil tes adalah jumlah 

pukulan yang benar selama 30 detik.  

Reliabilitas tes: diperoleh dengan teknik tes dan tes ulang (test-retest) 

terhadap 100 wanita perguruan tinggi dari berbagai tingkat keterampilan. Tes 

ulang dilakukan seminggu setelah tes pertama terhadap testi yang sama. Tes 

keterampilan bulutangkis ini mempunyai koefisien reliabilitas 0,94.  

Validitas tes: diperoleh dengan cara mengkorelasikan hasil tes pukulan pantul 

di dinding (wall volley test)  dengan hasil pertandingan kompetisi antar testi, 

diperoleh koefisien validitas 0,83 (Moeslim: 1968).    

 

TES KETERAMPILAN SEPAKBOLA  

Tes Sepakbola Bontz 

Tujuan: Jean Bontz menyusun tes yang bertujuan untuk mengukur 

keterampilan dasar dalam bermain sepakbola (Moeslim: 1968).  
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Umur dan Jenis Kelamin: Test ini untuk anak-anak pria maupun wanita Kelas 

V dan Kelas VI Sekolah Dasar. Alat-alat yang diperlukan: bola yang terpompa 

baik, dua tiang gawang standar, stop watch.  

Sasaran dan Lapangan Tes: 

 

                 18‟                   18‟              

 

                                      72‟                                   72‟ 

 

 
                  tembok                                       tembok 

                                  
                                  garis batas                  garis batas 

                               75‟      (25 Y)      75‟ 
                                
                            A   6‟Garis start 6‟    B 

A = tanda dengan test kaki kanan. 
B = tanda dengan test kaki kiri. 
 = gawang lebar 6 yard.  

 
Gambar 7.14. Lapangan untuk Tes Sepakbola Bontz 

1. Gawang sepakbola lebar 6 yard; berhadapan gawang buatlah garis start 

panjang 2 yard sejajar dengan jarak 55 yard dari garis gawang. Tengah-

tengah garis start tepat berhadapan dengan tengah-tengah garis gawang. 

2. Buatlah garis batas (restraining line) dimulai batas sebelah kiri garis start 

tegak lurus menuju garis gawang sepanjang 25 yard. 

3. Tembok  panjang 4 yard tempatkan sebelah kiri garis batas dengan jarak 4 

yard sedang pusat/tengah-tengah almari persis tegak lurus dengan akhir 

garis kesalahan 25 yard. 

4. Buatlah garis sepanjang 6 yard sejajar dengan garis akhir. 
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5. Persiapan lapangan dipergunakan untuk testing dengan kaki kanan. 

Sedang untuk dengan kaki kiri dibuat persiapan lapangan dengan garis 

start yang ditempatkan berlawanan.  

Pelaksanaan tes: Tempatkan bola pada garis start. Setelah aba-aba “Siap Ya” 

bola digiring dengan kaki kanan dan tetap disebelah kanan garis batas, sampai 

suatu tempat/titik dalam mana bola dapat ditendang dengan kaki kanan 

kearah almari/tembok, seperti halnya umpan kepada pemain kawan. Testi 

tetap lari untuk menguasai bola setelah mental kembali dan melanjutkan 

menggiring bola kearah gawang sampai cukup dekat sesaat menembak. Bola 

harus ditendang kearah gawang sebelum garis 6 yard, sedang anak coba tetap 

bergerak secepat mungkin untuk menguasai bola kembali. Pelaksanaan tes 

dengan menggiring dan melakukan umpan menggunakan kaki kanan ke 

tembok disebelah kiri, dilakukan empat kali. Kemudian lakukan empat kali 

dengan menggiring dan umpan dengan kaki kiri empat kali ke tembok di 

sebelah  kanan (Moeslim: 1968). 

Sebelum melakukan tes, anak coba diberi kesempatan melakukan dua 

kali percobaan dengan masing-masing kaki. Pelaksanaan tes yang salah harus 

diulangi dari awal. Aturlah waktu untuk setiap pelaksanaan tes sampai 0,5 

detik. Nilai tes adalah jumlah waktu dalam melakukan keseluruhan tes atau 

delapan kali pelaksanaan tes. 

Reliabilitas: Menggunakan metode belah dua ganjil-genap dan analisis 

korelasi product moment diperoleh koefisien reliabilitas 0,93. Koefisien 

reliabilitas tes seutuhnya diperoleh 0,96, menggunakan rumus Spearman–

Brown. Jumlah testi yang digunakan adalah 124 anak kelas V dan kelas VI 

Sekolah Dasar dari Des Moines IOWA dan Webster Groves Missuri. 

Validitas: Tes keterampilan sepakbola ini mempunyai koefisien validitas        r 

= 0,92. Proses validasi tes dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan 

penilaian subyektif para juri sebagai kriteria terhadap 92 testi dari Webster 

Groves yang sedang bermain sepakbola. Sedangkan jika dilakukan penilaian 
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subyektif oleh para yuri sebagai kriteria terhadap 32 testi dari Des Moines 

IOWA diperoleh koefisien validitas r = 0,53 (Moeslim: 1968). 

Nilai tes:  

• Nilai yang diperoleh anak-anak kelas V dengan rentang 95,5 detik–226,5 

detik dan median 139,2.  

• Nilai anak-anak kelas VI dengan rentang 90,0–191,0 detik, dan median 130,3. 

• Nilai yang hanya diperoleh putri dengan rentang 102,5–226,5 detik, dan 

median 143,4 detik.  

• Sedang yang hanya diperoleh putra dengan rentang 90,0–198,0 detik ,dan 

median 126,7.  

 Dalam pelaksanaannya, penggunaan tes sepakbola ini selanjutnya, 

ternyata tes keterampilan sepakbola ini adalah sangat menyenangkan. Selain 

itu, dijelaskan bahwa tes keterampilan sepakbola ini dapat juga digunakan 

untuk mengukur keterampilan sepakbola bagi anak-anak sekolah tingkat 

sekolah lanjutan dan mahasiswa perguruan tinggi (Moeslim: 1968). 

 

Tes Sepakbola McDonald 

Tujuan: Tes sepakbola ini bertujuan untuk memprediksi keterampilan bermain 

sepakbola, antara lain: 1) Freshmen Perguruan Tinggi; 2) Junior Varsity, dan 3) 

Varsity players. 

Lapangan: Tes sepakbola ini dilakukan dengan memainkan (memantulkan) 

bola ke diding tembok dengan ukuran tinggi 11,5 feet, panjang 30 feet dan 

suatu garis batas 9 feet dari tembok. Digunakan 3 buah bola, bola yang 

pertama diletakkan di belakang garis batas, bola yang kedua diletakkan 

ditengah lapangan, dan bola yang ketiga diletakkan di belakang garis batas 

dan tengah garis 9 feet (Moeslim: 1968). 

Pelaksanaan tes: sebelum di mulai peserta berada di garis batas tempat bola 

diletakkan. Setelah ada aba-aba “Siap – Ya”, testi mulai menendang bola 

kearah tembok, dan bola yang memantul ditendang lagi ke tembok secara 

berulang-ulang. Tes dilakukan selama 30 detik. Tendangan yang sah dan 
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dihitung jika bola ditendang dari belakang garis batas. Testi yang tidak dapat 

menguasai bola dengan baik atau tidak dapat mengontrol bola dengan baik, 

boleh mengambil bola dengan kaki atau tangan. Dengan ketentuan, sebelum 

melanjutkan atau memulai tes, bola ditempatkan di belakang garis batas 

terlebih dahulu. Tes tersebut dilakukan empat kali pelaksanaan, 

masingmasing 30 detik.  Nilai keseluruhan tes adalah jumlah tendangan yang 

sah dari tiga pelaksanaan yang terbaik masing-masing (Moeslim: 1968). 

 
 
 
                                                                                                                                                                        

                                                                                                 11,5 feet 
                                                                                                     
                                                               30 feet 
                                                               

                                                                                             9 feet 

                                                 Garis batas 
                                                                                    9 feet 
                                          Garis start 

Gambar 7.15. Sasaran Tes Sepakbola Mc Donald 

Validitas: validitas tes diperoleh dengan cara melakukan penilaian subyektif 

(subjevtive ratings) oleh tiga pelatih, selanjutnya dikorelasikan dengan skor 

hasil tes. Berikut adalah koefisien korelasi yang disajikan dalam tabel 7.32. 

Tabel 7.32. Koefisien Korelasi Tes Sepakbola Mc Donald menurut Kelompok  
                   Subyek 

Jumlah Subjek Kelompok Koefisien Korelasi 

17 Pemain Varsity 0,94 

18 Pemain Junior Varsity 0,63 

18 Pemain Freshman Varsity 0,76 

53 Kelompok Gabungan 0,85 

TES KETERAMPILAN TENIS LAPANGAN 

Tes Tenis Lapangan Dyer (Dyer Backboard Tennis Test) 
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Pada tahun 1995, Joanna T. Dyer menyusun suatu tes keterampilan 

tennis dengan cara melakukan rallying bola tennis ketembok sebanyak 

mungkin selama 30 detik. Pada tahun 1938 tes tersebut direvisi seperlunya 

dengan prinsip yang sama. Perbedaan dari revisi adalah adanya garis batas 

dan tersediannya ekstra bola selain bola yang dipakai tes (Moeslim: 1968). 

Tujuan: Tes tenis Dyer bertujuan untuk mengukur keterampilan umum 

bermain tenis, terutama untuk pengelompokan dan mengukur peningkatan 

keterampilan pemain. 

Jenis Kelamin dan Umur: Test tersebut berlaku untuk wanita perguruan tinggi 

ataupun putra-putri sekolah lanjutan. 

Alat-alat dan Sasaran: Tembok atau papan pantul, dengan ukuran tinggi 10 

feet, lebar 15 feet. Pada tembok dibuat garis dengan lebar 3 inch sejajar dengan 

lantai, dan garis teratas jarak 3 feet dengan lantai (sebagai pengganti net). 

Sebuah garis batas dengan jarak 5 feet pada lantai dan sejajar tembok. Sebuah 

raket dan dua bola untuk setiap anak coba. Kotak berisi bola ekstra, berukuran 

12 x 9 x 3 inch diletakkan pada persilangan garis batas dan batas lapangan 

sebelah kiri bagi pemain dengan tangan kanan (Moeslim: 1968). 

 

                                                                                                           3 inch                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                 
                             10 feet                                                                                            
                                                                                           3 feet 
                                                                    15 feet 
                                                               
                                                                        
                                                                                                 5 feet 
                                                                                                                                      
                                                Garis batas                                                   

Gambar 7.16. Sasaran Tes Backboard Rallying dari Dyer 

Pelaksanaan tes: Sebelum dimulai tes, testi berdiri di belakang garis batas 

dengan salah satu tangan memegang raket, dan tangan lainnya memegang 

dua buah bola. Setelah aba-aba “SIAP” satu bola dijatuhkan terlebih dahulu 
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(boleh memantul sekali atau lebih) baru dipukul, atau dipukul lagi berulang-

ulang ke arah tembok atau di atas net. Lakukan pukulan berulang-ulang 

(rallying) ke tembok sasaran sebanyak mungkin selama 30 detik. Berbagai jenis 

pukulan dapat dilakukan, dengan ketentuan bola dimainkan dari belakang 

garis batas. Demikian juga untuk pukulan langsung sebelum memantul 

(volley), pukulan tersebut dianggap sebagai pukulan yang sah. Bola yang 

memantul dari tembok tidak perlu hanya sekali mantul atau menyentuh lantai 

sebelum dipukul, sekalipun dimulai dari permulaan. Pada waktu melakukan 

pukulan, testi boleh melampaui garis batas, dengan catatan bahwa pukulan 

tersebut dianggap sebagai pukulan yang tidak sah, sehingga tidak diberi nilai 

(Moeslim: 1968). 

Semua bola yang tersedia dapat digunakan, jika testi tidak dapat  

menguasai lagi bola yang dimainkan, dia dapat memainkan bola sisa yang 

masih dipegang atau mengambil bola yag tersedia dalam kotak. 

Penilaian:  Setiap pukulan yang bolanya masuk di atas atau mengenai 

garis setinggi 3 feet diberi skor 1. Tes dilakukan selama 30 detik, dan 

dilaksanakan tiga kali ulangan. Hasil tes keseluruhan adalah jumlah skor dari 

tiga pelaksanan tersebut (Moeslim: 1968).  

Tabel 7.33. Nilai Sigma Scale oleh Dyer (Bacboard Test) 

Sigma 
Score 

Nilai 
Tes 

Sigma 
Score 

Nilai 
Tes 

Sigma 
Score 

Nilai 
Tes 

Sigma 
Score 

Nilai 
Tes 

100 67 75 50 50 33 25 16 

99 66 74 49 49 32 24 15 

98 -- 73 -- 48 -- 23 -- 

97 65 72 48 47 31 22 14 

96 64 71 47 46 30 21 13 

95 -- 70 -- 45 -- 20 -- 

94 63 69 46 44 29 19 12 

93 62 68 45 43 28 18 11 

92 -- 67 44 42 27 17 10 

91 61 66 -- 41 -- 16 - 

90 60 65 43 40 26 15 9 

89 59 64 42 39 25 14 8 

88 -- 63 -- 38 -- 13 - 
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Sigma 
Score 

Nilai 
Tes 

Sigma 
Score 

Nilai 
Tes 

Sigma 
Score 

Nilai 
Tes 

Sigma 
Score 

Nilai 
Tes 

87 58 62 41 37 24 12 7 

86 57 61 40 36 23 11 6 

85 -- 60 -- 35 -- 10 - 

84 56 59 39 34 22 9 5 

83 55 58 38 33 21 8 4 

83 55 58 38 33 21 8 4 

82 -- 57 -- 32 -- 7 - 

81 54 56 37 31 20 6 3 

80 53 55 36 30 19 5 2 

79 -- 54 -- 29 -- 4 - 

78 52 53 35 28 18 3 1 

77 51 52 34 27 17 2 - 

76 -- 51 -- 26 -- 1 - 

 

Tabel 7.34. Norma Skala Pencapaian Tenis Dyer 

Tingkatan Wanita 
Perguruan Tinggi 

Wanita S.T.O atau 
Jurusan olahraga 

Baik Sekali 46 - keatas 79 - keatas 

Baik 36 – 45 58 – 78 

Sedang 29 – 35 35 – 37 

Kurang 21 – 28 13 – 34 

Kurang Sekali 20 - kebawah 12 – kebawah 

 

 

Dalam penelitian pendahuluan, tes ini dilakukan terhadap 736 wanita, 

yang mewakili kelompok tenis wanita dari 19 perguruan tinggi. Validitas tes 

ditentukan dengan dua cara. Cara pertama, mengkorelasikan skor hasil tes 

dengan penilaian subyektif tiga orang ahli (expert judgements).  Dengan cara ini 

diperoleh koefisien validita 0,85.  Cara kedua, mengkorelasikan skor hasil tes 

dengan kedudukan hasil pertandingan kompetisi antar testi (individu), 

diperoleh koefisien validitas antara 0,85-0,92. Koefisien reliabilitas tes 

diperoleh r = 0,85, dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil tes genap 
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ganjil, dilanjutkan menggunakan rumus Spearman-Brown. Jika dengan cara 

test-retest diperoleh koefisien reliabilitas antara 0,86-0,92 (Moeslim: 1968). 

TES KETERAMPILAN TENIS MEJA 

Mott dan Lockhart menyusun tes tenis meja, menggunakan meja tenis 

meja. Meja dilipat di tengah-tengah, setengah meja ditempatkan vertikal dan 

digunakan sebagai papan balik (backboard), dengan sudut 90 derajat pada meja 

yang mendatar. Pada meja yang vertikal dibuat garis dengan jarak 15 cm (6 

inch) sejajar dengan meja yang mendatar. Suatu kotak tempat bola  diletakkan 

pada tepi samping meja sebagai tempat bola cadangan dan mudah diambil 

pada saat bola tidak dikuasai lagi (Mott and Lockhart: 1946).                                                                                             

Tujuan: Test ini dimaksudkan untuk mengklarifikasikan dalam keterampilan 

bermain tenis meja. Tes ini berlaku bagi wanita perguruan tinggi. 

Alat-alat: sebuah meja tenismeja, bat tenismeja, tiga bola dan stop watch 

. 
                                                                                     
                                           
                                                                                            
                                                                                   
                                                            
                                      15 cm 
                              
                                             
                                          

 
 
Gambar 7.17. Letak Meja dalam Tes Tenis Meja Mott Dan Lockhart 

 

Pelaksanaan Tes: Sebelum tes dimulai testi memegang raket dan sebuah bola 

tenis meja, berdiri dibelakang meja. Pada aba-aba “Siap-Ya”, testi 

menjatuhkan bola di meja dan selanjutnya memukul berulang-ulang (rally), 

dan memukul bola di atas garis pada meja yang vertical. Setelah bola 

memantul ke meja, bola di pukul kembali. Tes dilakukan secara terus menerus 

selama 30 detik. Apabila testi tidak dapat menguasai bola, ambil bola lain di 

kotak korek api, selanjutnya jatuhkan terlebih dahulu pada meja yang 
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mendatar dan selanjutnya dipukul berulang-ulang (rally) secara terus 

menerus. Pukulan dianggap gagal jika (1) bola mengenai daerah di bawah 

garis pada meja vertical; (2) tangan  yang bebas ditempatkan diatas meja, baik 

sebelum atau setelah memukul, dan (3) bola dipukul secara langsung (volley) 

sebelum menyentuh meja yang mendatar (Moeslim: 1968). 

Penilaian: hasil tes adalah jumlah terbaik dari tiga pelaksanaan yang 

dilakukan. Koefisien reliabilitas dari test ini adalah 0,90. Sedangkan koefisien 

validitas diperoleh sebesar 0,84 (Moeslim: 1968). 

Tabel 7.35. T-scales Tes Tenismeja Mott dan Lockhart bagi Wanita Perguruan  
                   Tinggi. 

T-Score 
Raw 
Score 

T-Score Raw Score T-Score 
Raw 
Score 

77 60 59 45 41 29 

76  58  40  

75  57 44 39 28 

74  56  38 27 

73 58 55 43 37 26 

72  54 42 36  

71 55 53 41 35 25 

70  52 40 34 24 

69 54 51  33 23 

68 52 50 39 32 22 

67 51 49 38 31  

66 50 48 37 30  

65 49 47 36 29 21 

64 48 46 34-35 28  

63  45 33 27  

62 47 44 32 26 20 

61  43 31 25  

60 46 42 30 24 16 

 

 

TES KEMAMPUAN RENANG 

 Macam-macam tes telah disusun untuk mengukur kemampuan renang. 

Hampir keseluruhan tes secara empiris disusun dengan tujuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan renang berbagai kelompok perenang,  yaitu 

kelompok pemula, madya dan lanjut (beginner, intermediate dan advanced).  
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Cureton telah berhasil menyusun tes dengan baik, yang secara ilmiah 

dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara prosedur pemilihan jenis maupun 

validita tes. Diantara tes yang disusun dihasilkan dari penelitian sewaktu 

mengambil doktor dan merupakan standar bagi perenang pamula. Skala tes 

disusun dari tes item yang lebih mudah sampai yang lebih sukar bagi pemula 

dan berlaku bagi kelompok umur 6-25 tahun. Tes tersusun dalam kelompok-

kelompok umur perenang agar memudahkan diagnosis, lebih seimbang dan 

lebih mendalam dalam mengajar (Moeslim: 1968). 

Pengelompokan jenis tes terdiri dari: 

1. Rasa percaya pendahuluan dan penerapan keterampilan  (introductory confi-

dence and adjustment skills, 

2. Kemampuan melakukan pernafasan dan mengambang (breathing and 

buoyanoy skills), 

3. Kemampuan meluncur dan kontrol tubuh (gliding and body control skills), 

4. Kemampuan permulaan loncat indah (initial diving skill), 

5. Gerakan kaki (leg movements), 

6. Gerakan tangan (arm movements), dan 

7. Koordinasi dan kombinasi macam-macam renang (coordination and 

combination swimming items).  

Cureton membuat standar tes renang untuk mengukur kemampuan 

renang bagi kelompok pemula, madya, lanjut, dan tes kecepatan renang (speed 

swimming). Hewitt juga telah menyusun tes renang yang baik dan sangat 

praktis untuk mengetahui skala pencapaian kemampuan renang bagi laki-laki 

Angkatan Darat, laki-laki perguruan tinggi dan pria-wanita sekolah lanjutan 

(Moeslim: 1968). 

Tes untuk laki-laki Angkatan Darat (Armed Forces Test), terdiri dari: 

1) Waktu tempuh renang  jarak 20 dan 25 yard. 

2) Jarak tempuh ketahanan renang selama 15 menit. 

3) Jumlah kayuhan (stroke) dalam menempuh jarak 50 yard masing-masing 

gaya punggung, samping dan dada dalam test meluncur dan relaksasi. 
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Tes ini dimaksudkan untuk membantu dalam persiapan masa perang. 

Sedangkan skala pencapaian disusun atas dasar nilai 0-100 dengan enam 

sigma; dan sebagai sample diambil sejumlah 3.000 pria perguruan tinggi. 

Jumlah nilai tes merupakan total skor dalam tes ini. 

Tes untuk laki-laki perguruan tinggi, tes ini terdiri dari: 

1) Waktu tempuh renang untuk jarak 20 dan 25 yard; 

2) Jarak ketahanan renang 15 menit; 

3) Waktu tempuh renang 25 dan 50 yard dengan gaya crawl, breast stroke dan 

back strokes; 

Jumlah pukulan (kayuhan)  saat meluncur dan relaksasi dalam 

menempuh jarak 50 yard masing-masing dengan renang gaja punggung, gaya 

samping dan gaya dada. Standar tes disusun berdasarkan nilai 100 (0-100) 

dengan lima sigma. Norma diambil dari data mahasiswa Universitas 

California. Koefisien reliabilitas adalah tinggi antara 0,89-0,95. Korelasi dengan 

kriteria total skor diperoleh antara 0,54-0,93. Gabungan antara gaya crawl 25 

yard atau 50 yard dengan tiga gaya punggung, gaya samping, dan gaya dada 

baik sekali untuk tujuan pengelompokan. Korelasi dengan kriterion diperoleh 

koefisien validitas 0,87 (Moeslim: 1968). 

 
Test Renang Hewitt 

Tujuan: Tes ini bertujuan untuk klasifikasi dan untuk mengukur keterampilan 

atau kemajuan dalam renang (Hewitt: 1948). 

Jenis kelamin: Tes ini berlaku bagi pria dan wanita sekolah lanjutan. 

Macam test: (1) 50 yard crawl. (2) 25 yard flutter kick dengan bola polo. (3) 

Jumlah pukulan (kayuhan)  renang 25 yard masing-masing dengan gaya 

punggung, gaya samping dan gaya dada.  

Alat-alat: Alat yang diperlukan stop watch, bola polo, dan kolam renang.  

Pelaksanaan:  
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1. Renang jarak 50 yard crawl: Start lakukan seperti dalam pertandingan, 

selanjutnya renang dalam tempo secepat-cepatnya untuk jarak 50 yard. 

Waktu dihitung sampai 0,2 detik terdekat. 

2. Renang jarak 25 yard flutter kick dengan bola polo: Start dilakukan dari 

dalam kolam, tangan satu memegang besi (gutter) dan tangan lainnya 

memegang bola polo. Setelah ada aba-aba “Ya”, tes dimulai dengan 

menolak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan gerakkan kaki ke atas 

dan ke bawah dengan cepat dan terus menerus. Catatlah waktu mulai aba-

aba  “Ya” sampai bola menyentuh pada sisi lain kolam sampai 0,2 detik. 

3. Renang jarak 25 yard glide relaxation, elementary back stroke: Start dilakukan 

dari dalam air, dengan menolak sesuai dengan peraturan. Waktu start 

lengan disamping tubuh dan kaki rapat. Setiap kayuhan (stroke) hanya 

dibenarkan dengan gerakan satu kaki dan satu tangan. Gunakan gaya dada, 

tangan harus selalu dalam air, hanya setelah selesai (recovery) tangan boleh 

diatas bahu. Disarankan meluncur semaksimal mungkin. Dan waktu 

meluncur tidak diperkenankan melakukan gerakan tangan dan kaki.  

4. Renang jarak 25 yard glide relaxation, side stroke: Start dilakukan dari dalam 

air. Saat menolak dan berbalik dilakukan sesuai dengan peraturan. Pada 

waktu menolak ke posisi meluncur (gliding position) dilakukan dengan 

meluruskan lengan bawah di atas kepala dan lengan atas disamping 

pinggang. Pada waktu menolak, tangan tidak boleh menarik (pull), atau 

kaki mengayuh. Lakukan dengan gaya dada (breast stroke). Setiap 

kayuhan/pukulan hanya diperkenankan gerakan menggunakan satu 

tangan dan satu kaki. Lakukan kayuhan/pukulan menggunakan tangan 

yang berada di dalam air, tidak menggunakan tangan yang diatas air.  

5. Renang jarak 25 yard glide relaxation, breast stroke: Start dilakukan dari dalam 

air. Pada waktu start dan berbalik dilakukan sesuai dengan peraturan. 

Tolakan ke posisi meluncur dengan kedua tangan lurus di atas kepala dan 

kedua kaki rapat. Sewaktu bertolak, tangan tidak boleh menarik atau 

mendayung (pull) atau kaki mengayuh atau memukul. Lakukan dengan 
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gaya dada (breast stroke), bukan gaya kupu-kupu (butterfly stroke). Tiap 

kayuhan diperkenankan hanya gerakan menggunakan satu tangan dan satu 

kaki. 

Penilaian: Ada dua nomer tes renang, (1) Pengambilan waktu sampai 0,2 

detik. (2) Untuk glide relaxation (meluncur relaksasi) hitunglah saat menolak 

ditambah jumlah pukulan (kayuhan). Jika dalam mengukur waktunya 

terbatas, pilih satu jenis renang saja yaitu gaya samping, karena hal ini 

mempunyai korelasi tinggi dengan nilai keseluruhan (Moeslim: 1968). 

Skala Pencapaian Renang Hewitt untuk Perguruan Tinggi (Hewitt College 
Swimming Achivement Scales) 

Tujuan: Tes ini bertujuan untuk mengklasifikasi siswa dalam kelompok 

homogeneous dan mengukur peningkatan kemampuan renang. 

Jenis kelamin dan umur: Tes ini berlaku untuk pria perguruan tinggi. 

Macam Tes dan Alat-alat: Alat yang di perlukan stop watch dan kolam renang 

jarak 25 meter. Jenis tes adalah (1) Renang dalam air 20 dan 25 meter; (2) 

Ketahanan renang 15 menit; (3) 25 yards sprint, crawl, breast, dan back crawl 

strokes; (4) Renang 50 yard, crawl, breast, dan back crawl strokes; (5) Renang 50 

yard glide relaxation, elementary back, side dan breast strokes (Moeslim: 1968). 

Pelaksanaan: 

1. Renang dalam air 20 dan 25 yards. Pada waktu start dilakukan sesuai 

peraturan yang ada, dilanjutkan renang di dalam air. Pada waktu finish 

harus dilakukan didalam atau dibawah air. Pada tes ini semua gaya dapat 

digunakan.  Waktu tempuh diambil sampai 0,1 detik. Pelaksanaan renang 

dianggap gagal apabila ada bagian tubuh keluar atau muncul diatas air. 

2. Ketahanan renang 15 Menit. Start dilakukan sesuai dengan peraturan dan 

diperbolehkan berbalik setiap jenis gaya. Renang secara terus menerus 

sampai ada peluit tanda berhenti. Testi yang melakukan renang kurang dari 

15 menit tidak mendapat nilai. Hitunglah jarak renang dalam yards. Testi 

yang dapat berenang melebihi setengah jarak finish, hitunglah sebagai jarak 

penuh. Jika kurang dari separuh jarak tidak ditambahan. 
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3. Renang jarak 25 dan 50 yard sprint, crawl, breast dan back crawl strokes. Start 

dilakukan sesuai peraturan. Perenang yang tidak dapat mencapai jarak 25 

atau 50 yard tidak mendapatkan nilai. Waktu tempuh dihitung sampai 

dengan 0,1 detik. 

4. Renang jarak 50 yard glide relaxation, elementary back strokes. Start dilakukan 

dari dalam air. Tolakan dilakukan dengan kedua tangan di samping tubuh, 

kedua kaki rapat. Tes dilakukan dengan renang gaya dada. Lengan 

diperbolehkan keluar atau terangkat di atas bahu sewaktu selesai gerakan 

tangan (on the recovery). Pada waktu gerakan menolak, tangan dan kaki 

dilarang membantu bergerak. Kayuhan (strokes) dilakukan sedikit mungkin. 

Hitunglah jumlah gerakan menolak di tambah jumlah kayuhan (strokes) 

sebagai keseluruhan pukulan. 

5. Renang jarak 50 yard glide relaxation, slide strokes. Start dlakukan dari dalam 

air dan pada waktu start menolak sesuai dengan peraturan, demikian juga 

pada waktu berbalik. Lakukan tolakan untuk meluncur (gliding position) 

dengan lengan bawah lurus di atas kepala dan lengan atas disamping 

pinggang. Pada waktu menolak dilarang menggerakkan tangan dan kaki. 

Setiap kayuhan/pukulan, setiap gerakan satu tangan hanya disertai dengan 

gerakan satu kaki. Dalam kayuhan/pukulan menggunakan lengan yang 

dibawah/didalam air, bukan lengan/tangan yang di atas air.  

6. Renang jarak 50 yard glide relaxation, breast stroke. Start dilakukan dari dalam 

air. Pada waktu melakukan start dan berbalik menolak dari atas air. Dalam 

gerakan menolak dan posisi meluncur kedua tangan lurus di atas kepala 

dan kedua kaki rapat. Pada waktu menolak, tangan tidak boleh 

mendayung, dan tungkai kaki tidak boleh mengayuh. Lakukan renang gaya 

dada (breast stroke), bukan renang gaya kupu-kupu atau gaya dolphin. 

Setiap kayuhan atau pukulan hanya dilakukan satu gerakan tangan dan 

kaki. Jumlah kayuhan atau pukulan keseluruhan dihitung dari jumlah 

tolakan ditambah jumlah pukulan. Untuk tujuan klasifikasi, kombinasi 
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yang terbaik adalah 25 yard crawl ditambah tiga macam test 50 yard Glide 

Relaxation  (Moeslim: 1968). 

Tabel 7.36. Skala Pencapaian Renang Hewitt untuk Pria Perguruan Tinggi 

Rating 
Underwater Swim 15 Minute 

Endurance 
Swim 

25 Yard Sprin Swim 

20 Yard 25 Yard Crawl Breast Back 

Superior < −14.6 < −19.7 784 − > < −13.5 < −18.7 < −19.3 

Good 14.7−16.0 19.8−21.2 694−783 13.6−14.1 18.8−21.1 19.4−21.1 

Average 16.1−17.6 21.3−22.8 612−693 14.2−15.0 20.2−21.7 21.2−22.7 

Poor 17.7−19.0 22.9−24.7 525−611 15.1−15.8 21.8−23.2 22.8−24.5 

Inferior 19.1− > 24.8 − > < − 524 15.9 −> 23.3 − > 24.6− > 

Tabel 7.37. Skala Pencapaian Renang 50 Yard Sprint Swim dan Glide Relaxation 

Rating 
50 Yard Sprint Swim 50 Yrad Glide Relaxation 

Crawl Breast Back 
Elem. 
Back 

Side Breast 

Superior < −32,9 < −45 < − 40 < − 19 < − 19 < −18 

Good 33,0−36,1 46 − 46 41 − 44 20 − 23 20 – 23 19 – 21 

Average 36,2−39,8 49 − 54 45 − 49 24 − 29 24 – 29 22 – 26 

Poor 39,9−42,3 55 − 58 50 − 53 30 − 33 30 – 33 27 – 30 

Inferior 42,9 − > 59 − > 54 − > 34 – > 34 – > 31 – > 

 
 
Penilaian. Untuk dua nomer tes renang pertama, pengambilan waktu sampai 

dengan 0,2 detik. Sedangkan untuk gerakan meluncur relaksasi (glide 

relaxation) dihitung saat gerakan menolak ditambah jumlah gerakan kayuhan 

atau pukulan. Jika dalam mengukur waktunya terbatas, pilih satu nomor saja 

yaitu gaya samping. Karena mempunyai korelasi yang tinggi dengan nilai 

kemampuan renang keseluruhan atau total skor renang (Moeslim: 1968). 

 

PENGEMBANGAN TES KETERAMPILAN OLAHRAGA 

Tes keterampilan olahraga adalah salah satu instrumen yang sering 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian bidang keolahragaan atau 

dalam evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Dalam kegiatan penelitian, 

atau evaluasi pembelajaran, kemungkinan tes keterampilan olahraga yang 
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dibutuhkan tidak tersedia. Maka untuk memenuhi kebutuhan perlu dibuat tes 

keterampilan olahraga oleh peneliti dalam proses pengumpulan data.  

Berikut ini dibahas langkah-langkah pembuatan tes keterampilan 

olahraga mengacu kepada pendapat Scott, Gladys dan  French (1959).  

1. Menganalisis Teknik-teknik Keterampilan Cabang Olahraga  

Langkah pertama pembuatan tes keterampian olahraga adalah 

menganalisis teknik-teknik keterampilan cabang olahraga yang diukur dan 

akan dijadikan butir tes eksperimen. Biasanya, suatu tes keterampilan 

digunakan untuk menentukan keterampilan keseluruhan cabang olahraga. 

Jumlah teknik keterampilan yang dijadikan butir tes tergantung pada sudut 

relatif penting dan sering teknik-teknik cabang olahraga tersebut digunakan 

dalam permainan.  

Kegiatan ini diawali dengan melakukan mengamati permainan para 

pemain yang termasuk dalam kelompok yang akan diukur. Pengamatan 

dititik-beratkan pada  frekuensi atau seringnya teknik-teknik keterampilan 

digunakannya dalam permainan. Frekuensi digunakannya setiap teknik 

keterampilan tersebut akan menentukan tingkat atau skala pentingnya dalam 

konteks keseluruhan permainan suatu cabang olahraga. Selain frekuensi 

digunakannya, pertimbangan cara penggunaan teknik keterampilan tersebut 

dalam permainan dilakukan dengan memperhatikan hubungan ruang, timing 

dan tenaga dari gerakan dan cara  pelaksanaannya. Dalam proses analisis 

keterampilan yang akan diukur dalam suatu cabang olahraga dapat 

melibatkan para pakar, pelatih atau guru kelas yang secara langsung dapat 

mengetahui kemampuan siswanya setiap hari (Abdoellah: 1975). 

2. Membuat Tes Keterampilan Eksperimen 

 Langkah kedua adalah membuat tes keterampilan eksperimen. Tes 

eksperimen adalah teknik-teknik keterampilan olahraga yang ditetapkan 

sebagai  tes yang akan diukur. Tes eksperimen tersebut diperoleh dari hasil 

analisis awal teknik-teknik keterampilan yang akan diukur (Abdoellah: 1975). 

Tes eksperimen inilah yang akan dianalisis validitas dan reliabilitasnya. 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     325 
 

 
 

Macam dan jumlah teknik keterampilan cabang olahraga yang ditetapkan 

sebagai butir-butir tes eksperimen keterampilan sangat tergantung dari proses 

analisis teknik-teknik keterampilan olahraga yang akan diukur. Dalam 

mengembangkan tes eksperimen, perlu didukung oleh pemahaman tentang 

obyek tes keterampilan yang akan dibuat, kreatifitas dan daya cipta pembuat 

tes keterampilan olahraga. Pemahaman tersebut mencakup tentang tujuan tes 

keterampilan olahraga yang akan dibuat, cara melakukan keterampilan, 

analisis gerakan teknik yang benar, serta peraturan permainan cabang 

olahraga. Selain itu, penyusun tes perlu bekal pengalaman dan kemampuan 

analisis situasi permainan cabang olahraga terhadap kelompok sampel yang 

akan dibuatkan tes, dan selalu memperhatikan kriteria-kriteria tes 

keterampilan olahraga.  

Diharapkan suatu tes keterampilan olahraga dapat dikembangkan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Misalnya, pembuatan butir tes 

keterampilan pukulan servis panjang dan servis pendek dalam permainan 

bulutangkis, pembuat tes akan menentukan posisi awal testi melakukan 

pukulan servis pendek, arah dan sasaran pukulan servis pendek yang baik, 

tingginya shuttle cock melambung. Dengan didukung kreatifitas dan daya 

cipta, pengembang tes keterampilan bulutangkis dapat menentukan petak-

petak sasaran jatuhnya shuttle cock dan tanda-tanda sasaran (marking) dan 

ukuran-ukuran, cara memberi skor dan petunjuk pelaksanakan tes 

keterampilan lob bulutangkis. Dengan menggunakan gambar petak-petak 

sasaran dan cara menskor akan mempermudah dalam pelaksanaan tes 

(Budiwanto: 2001). 

Sebelum dilakukan pengukuran yang sebenarnya, disarankan untuk 

dilakukan uji coba lebih dahulu, dengan tujuan untuk meyempurnakan tes  

eksperimen. Sehingga kelemahan dan kekurangan tes eksperimen dapat  

diperbaiki, serta pelaksanaan pengukuran dapat dilaksanakan sesuai rencana.  

3. Menentukan Kriteria Pembanding 
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 Langkah ketiga adalah menentukan kriteria pembanding atau kriterion 

yang digunakan. Pada umumnya validitas tes keterampilan olahraga 

diperoleh berdasarkan validitas yang dihubungkan dengan suatu kriterion. 

Kriterion digunakan sebagai pembanding untuk memperoleh validitas tes 

eksperimen (Abdoellah: 1975). Ada tiga macam kriterion yang dapat dipilih 

dan digunakan, yaitu hasil tes standar, hasil pengamatan dan penilaian para 

yuri, dan hasil pertandingan kompetisi dalam kelompok. Tes standar adalah 

suatu tes yang sudah diyakini sebagai tes yang valid dan reliabel digunakan 

sebagai kriterion. Misalnya, dalam membuat tes keterampilan bermain bola 

voli untuk mahasiswa dapat digunakan tes standar keterampilan bermain bola 

voli volleying test dari Brady (1945). Jika tes standar ini digunakan sebagai 

kriterion, maka koefisien validita tes eksperimen diperoleh dengan 

mengkorelasikan hasil tes eksperimen dengan tes kriterion (Budiwanto: 2001). 

Hasil pengamatan dan penilaian para juri (judge rating) digunakan 

sebagai kriterion. Sejumlah juri melakukan pengamatan dan penilaian 

terhadap setiap orang coba yang sedang melakukan permainan bola voli. Hal 

yang diamati adalah semua aspek keterampilan dan kemampuan teknik yang 

ditampilkan dalam bermain suatu cabang olahraga oleh orang coba. Untuk itu 

diperlukan pedoman pelaksanaan  pengamatan dan penilaian semua teknik 

keterampilan yang diamati. 

Untuk memperoleh obyektifitas pengamatan dan penilaian, jumlah juri 

disarankan antara tiga sampai dengan lima juri. Hendaknya para juri ini 

dipilih para ahli dalam bidang  yang sesuai dengan materi tes yang akan 

dibuat. Jika tes tersebut untuk keperluan kegiatan belajar mengajar di kelas 

maka dapat melibatkan guru. Rata-rata atau jumlah skor hasil pengamatan 

dan penilaian semua aspek keterampilan oleh semua juri merupakan skor tes 

kriterion yang diperoleh setiap orang coba. Untuk mengetahui koefisien 

validitas tes eksperimen dilakukan dengan mengkorelasikan antara hasil tes 

menggunakan butir-butir tes eksperimen (prediktor) dengan kriterion yaitu 

hasil pengamatan dan penilaian para juri (Abdoellah: 1975). 
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 Hasil pertandingan kompetisi antar orang coba dalam kelompok dapat 

digunakan sebagai kriterion. Jenis kriterion ini hanya digunakan dalam 

membuat tes keterampilan olahraga yang bersifat indifidu, misalnya tenis, 

bulutangkis atau tenismeja. Validitas tes eksperimen diperoleh dengan cara 

mengkorelasikan data hasil tes eksperimen dengan hasil pertandingan 

kompetisi antar individu. Hasil tes eksperimen akan dicerminkan pula dari 

hasil pertandingan kompetisi antar orang coba dalam kelompoknya. 

Kirkendall, Gruber dan Johnson (1980) menjelas bahwa kriterion lain yang 

digunakan dalam memperoleh validitas pembanding bersamaan (concurrent 

validity) adalah hasil pertandingan. Diharapkan orang coba yang selalu 

menang dalam pertandingan dan mendapat jumlah nilai tinggi akan 

memperoleh skor tinggi pula pada hasil tes butir-butir tes eksperimen. Atau 

sebaliknya, orang coba yang banyak kalah dalam pertandingan kompetisi, 

akan memperoleh skor yang rendah dalam hasil butir-butir tes eksperimen.  

4. Menentukan Orang coba 

 Langkah keempat adalah menentukan orang coba. Dalam menentukan 

orang coba  dalam proses  pembuatan tes keterampilan olahraga dilakukan 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak (random 

sampling).  Maksudnya, orang  coba atau sampel harus diambil secara acak 

dari populasi siswa atau testi yang sesuai dengan tujuan dibuatnya tes. 

Misalnya, dalam tujuan  tes adalah membuat tes keterampilan bola voli untuk 

mengukur keterampilan bermain bola voli siswa SLTA putra, maka  sampel 

testi diambil dari populasi siswa SLTA putra tersebut secara acak. Terhadap 

orang coba inilah dilakukan pengukuran menggunakan tes eksperimen.   

5. Mengumpulkan Data Tes Eksperimen dan Kriterion.  

 Langkah kelima, mengumpulkan data tes eksperimen dan kriterion. 

Data tes eksperimen dikumpulkan dengan melakukan pengukuran terhadap 

orang coba menggunakan butir-butir tes eksperimen yang telah ditetapkan. 

Agar pelaksanaan pengukuran berjalan lancar hendaknya dilakukan pelatihan 
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bagi para pelaksana pengumpul data. Misalnya, pemberi skor, testor 

pengukur waktu dan juri penilai dan lainnya. Untuk menyempurnakan tes 

keterampilan olahraga yang akan dibuat perlu diadakan uji coba. Uji coba 

dilaksanakan terhadap sejumlah siswa atau orang coba sesuai dengan tujuan 

diberlakukannya tes yang akan dibuat tersebut. Setelah itu dilakukan kegiatan 

pengumpulan data tes eksperimen dan kriterion (Budiwanto: 2014). 

6. Menentukan Reliabilitas Setiap Butir Tes Eksperimen 

 Langkah keenam, menentukan reliabilitas setiap butir tes eksperimen. 

Salah satu kriteria alat ukur atau tes yang baik adalah keterandalannya 

mengukur suatu yang seharusnya diukur atau dites. Suatu alat ukur atau tes 

yang  dapat diandalkan atau reliabel jika diperoleh hasil pengukuran yang 

ajeg atau tetap terhadap suatu yang seharusnya diukur. Ada tiga cara 

menentukan reliabilitas butir tes eksperimen keterampilan olahraga, yaitu 

teknik tes ulang (test retest), teknik belah dua (split half) dan menggunakan tes 

setara (equivalent) (Thomas dan Nelson: 1990). 

Teknik Tes Ulang (Test Retest) 

Teknik tes ulang (test retest), maksudnya tes pertama dilakukan 

terhadap orang coba, kemudian selang beberapa waktu dilakukan tes ulang 

atau tes yang kedua menggunakan tes eksperimen yang sama. Jika reliabilitas 

tes diperoleh dengan  teknik ulangan (test-retest), maka hanya digunakan satu 

perangkat tes. Untuk memperoleh  koefisien reliabilitas butir tes eksperimen 

dilakukan analisis statistik korelasional. Hasil tes pertama dan hasil tes kedua 

dikorelasikan menggunakan teknik statistik korelasi product moment. Koefisien 

korelasi yang diperoleh antara hasil tes pertama dan hasil tes kedua 

merupakan koefisien reliabilitas tes eksperimen, seringkali disebut juga  

koefisien stabilitas. (Thomas dan Nelson: 1990).  

Berikut ini contoh  cara memperoleh reliabilitas butir tes keterampilan 

lob bulutangkis, yang diperoleh dengan menggunakan teknik tes ulang (test 

retest). Lebih dahulu dilakukan tes keterampilan lob yang pertama, kemudian 
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selang beberapa waktu dilakukan tes ulang atau tes kedua menggunakan tes 

yang sama.  Hasil tes pertama dan kedua keterampilan bulutangkis disajikan 

dalam tabel 7.38 sebagai berikut. 

Tabel 7.38. Hasil Tes Pertama (X1) dan Tes Kedua (X2) Keterampilan Lob.  

    Testi               X                   Y                  X2                   Y2                           XY 

        A    37  38  1369 1444 1406 
        B  24  22    576   484   529 
        C 26 28   676   784   728 
        D 45 46 2025 2116 2070 
        E 39  41 1521 1681 1599 
        F  18 17         324   289   306 
        G  36 34 1296 1156 1224 
        H 46 47 2116 2209 2162 
        I                    23 24   529   576    552 
        J                    43 42 1849 1764 1806 
        K  36 35 1296 1225 1260 
        L 31 32   961 1024   992 
        M 39 39 1521 1521 1521 
        N 23 21                  529   441   483 
        O                 39                   40                1521 1600       1560 

  Jumlah           505                 506              18109  18314              18197 

Selanjutnya, hasil tes pertama dan hasil tes kedua dikorelasikan 

menggunakan teknik statistik korelasi product moment. Koefisien korelasi 

antara hasil tes pertama dan hasil tes kedua adalah koefisien reliabilitas tes 

keterampilan lob bulutangkis (Budiwanto: 2014). 

Menghitung korelasi hasil tes pertama dan tes kedua:  

  

Hasil penghitungan korelasi antara hasil tes pertama dan hasil tes 

kedua menggunakan teknik statistik korelasi product moment diperoleh 

koefisien korelasi rXY = 0,9894. Koefisien korelasi antara hasil tes pertama dan 
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tes kedua tersebut adalah merupakan koefisien reliabilitas tes keterampilan 

lob bulutangkis yang diperoleh dengan cara tes dan tes ulang (Budiwanto: 

2014). 

 Teknik Belah Dua (Split Half) 

Untuk memperoleh reliabilitas tes dengan teknik belah dua hanya 

digunakan jika jumlah percobaan tes keterampilan terdiri dari beberapa kali 

melakukan ulangan (repetisi). Sehingga, hasil pengumpulan data 

memungkinkan dikelompokkan (dibelah) menjadi dua kelompok. Dengan 

cara tertentu, sejumlah skor tersebut dikelompokkan (dibelah) menjadi dua 

kelompok. Misalnya, tes keterampilan servis bola voli dilakulan sebanyak 

sepuluh kali melakukan servis, maka ada sepuluh skor percobaan servis, yaitu 

skor hasil percobaan pertama sampai dengan  kesepuluh. Skor-skor tersebut 

dikelompokkan (dibelah) menjadi dua kelompok, yaitu belah pertama dan 

belah kedua (Barrow dan McGee: 1979). Cara membelah menjadi dua 

kelompok yang sama dapat dilakukan dengan cara acak (random) 

menggunakan bilangan random, cara undian, atau dengan cara 

mengelompokkan nomor ganjil dan nomor genap.  

Setelah dilakukan pengelompokan data menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok belah pertama dan kelompok nomor kedua, selanjutnya dilakukan 

penghitungan korelasi. Untuk menghitung korelasi antara kelompok belah 

pertama dengan kelompok belah kedua digunakan teknik korelasi product 

moment. Koefisien korelasi yang diperoleh tersebut merupakan koefisien 

reliabilitas separo tes. Untuk memperoleh koefisien reliabilitas tes seutuhnya, 

selanjutnya dilakukan penghitungan korelasi menggunakan rumus Spearman-

Brown Prophecy (Thomas dan Nelson: 1990).    

Rumus Spearman-Brown adalah sebagai berikut:  

 
Keterangan: 

gnrXgj

gnxrXgj
rX

.1

.2
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rX         = koefisien reliabilitas keseluruhan 
rXgj.gn = keofisien korelasi kelompok ganjil dan genap  

Berikut ini disajikan cara memperoleh koefisien reliabilitas tes 

keterampilan servis bolavoli menggunakan teknik belah dua. Dilakukan tes 

keterampilan servis terhadap 15 testi, masing-masing testi melakukan 10 kali 

servis. Kemudian, data hasil tes dikelompokkan (dibelah) menjadi dua 

kelompok yaitu nomor ganjil dan nomor genap. Langkah awal adalah 

mengelompokkan hasil tes menjadi dua kelompok, yaitu distribusi kelompok 

nomor genap dan ganjil. Kemudian menghitung korelasi antara kelompok 

ganjil dan kelompok genap menggunakan teknik korelasi product moment. 

Koefisien korelasi yang diperoleh tersebut merupakan koefisien reliabilitas 

setengah dari jumlah skor tes. Setelah diperoleh koefisien korelasi antara 

kelompok ganjil dan kelompok genap, selanjutnya dilakukan penghitungan 

koefisien reliabilitas seutuhnya seluruh tes menggunakan rumus Spearman-

Brown Prophecy (Thomas dan Nelson: 1990).   

Tabel 7.38 berikut ini disajikan hasil pengumpulan data tes eksperimen 

keterampilan teknik servis bolavoli dari 15 testi, Kemudian, data setiap testi 

dikelompokkan menjadi kelompok genap dan kelompok ganjil.   

Tabel 7.39. Hasil Pengumpulan Data Tes Eksperimen Servis Bolavoli 

Testi 
Percobaan Jumlah 

1       2       3       4      5      6      7      8       9     10 Genap   Ganjil  Total 
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A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 

   2       2       3       1      3      3      5      4       2      2 
   3       3       5       4      4      3      5      4       3      3 
   4       3       1       4      1      4      3      1       4      3 
   3       4       3       2      4      2      3      2       3      4 
   4       2       3       3      1      4      5      4       4      2 
   3       3       5       4      2      3      2      3       3      1 
   4       3       5       4      3      5      4      4       3      4 
   1       4       3       2      3      1      3      1       4      4 
   4       2       4       3      4      3      2      4       2      2 
   3       4       3       4      2      3      3      3       4      3 
   4       3       4       2      3      5      3      2       3      3 
   3       4       4       3      5      4      4      4       4      3 
   4       2       3       3      1      4      1      2       3      4 
   4       3       1       4      3      2      3      2       4      2 
   4       3       4       2      3      3      3      3       3      4 

     15          12         27 
     20         17     37 
     13         15          28 
     16         14     30 
     17 15     32 
     15         14          29 
     19         20          39 
     14         12          26 
     16         14          30 
     15         17          32 
     17         15          32 
     20         18          38 
     12         15          27 
     15         13          28 
     17         15          32 

 Jumlah    241       226       467 

 

Langkah selanjutnya menghitung korelasi antara distribusi kelompok 

skor nomor ganjil dan kelompok skor nomor genap menggunakan teknik 

korelasi product  moment.  

 

Selanjutnya, untuk memperoleh koefisien reliabilitas tes seutuhnya 

dilakukan penghitungan menggunakan rumus Spearman Brown:  

   

  Hasil penghitungan korelasi kelompok nomor dan nomor ganjil adalah 

rXgn.gj = 0,6262 adalah koefisien korelasi skor genap dan skor ganjil. Untuk 
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memperoleh koefisien korelasi tes keseluruhan diperoleh rX = 0,7701. 

Koefisien korelasi tes keseluruhan tersebut merupakan koefisien reliabilitas tes 

keterampilan servis bolavoli. 

  

Teknik Tes Setara (Paralel Test) 

Cara lain memperoleh reliabilitas tes adalah menggunakan teknik tes 

setara. Teknik  ini sering disebut  juga menggunakan teknik tes paralel. 

Dengan teknik tes setara ini, dikumpulkan data tes menggunakan dua   

bentuk tes yang pada dasarnya mempunyai tingkat kesetaraan (koefisien 

ekuivalen). Maksudnya, dua tes tersebut memiliki kualitas, spesifikasi, 

karakteristik, tingkat kesulitan, dan daya pembeda yang sama. Reliabilitas tes 

dengan cara ini diperoleh dengan mengkorelasikan antara dua hasil tes yang 

setara tersebut. Maka, teknik tes setara ini akan menghasilkan koefisien 

ekuivalen. Biasanya, cara memperoleh reliabilitas menggunakan teknik tes 

setara ini dipilih jika bertujuan untuk menghindari pengaruh atau 

pengalaman latihan dari tes pertama jika digunakan teknik tes ulang. 

Sehingga dilakukan tes menggunakan tes yang lain, tetapi memiliki tingkat 

kesetaraan (Clarke:1976). 

Berikut ini contoh  cara memperoleh reliabilitas tes keterampilan servis 

bulutangkis menggunakan teknik tes setara. Lebih dahulu dilakukan tes 

keterampilan servis menggunakan bentuk pertama (X) terhadap 20 testi. 

Kemudian dilakukan tes keterampilan servis menggunakan bentuk kedua (Y) 

terhadap 20 testi yang sama. Untuk memperoleh koefisien reliabilitas tes 

keterampilan servis bulutangkis tersebut, dilakukan analisis korelasi antara 

hasil tes bentuk pertama dan bentuk kedua. Teknik analisis korelasi yang 

digunakan adalah teknik korelasi product moment.  

Hasil tes keterampilan servis bulutangkis bentuk pertama dan bentuk 

kedua disajikan dalam tabel 7.40 sebagai berikut. 

Tabel 7.40. Hasil Tes Servis Bentuk Pertama (X) dan Tes Bentuk Kedua (Y).  
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    Testi               X                   Y                  X2                   Y2                           XY 

        A    22  21    484 441   462 
        B  24  24    576 576   576 
        C 30 32   900 1024   960 
        D 33 33 1089 1089 1089 
        E 39  40 1521 1600 1560 
        F  40 41       1600 1681 1640 
        G  28 26   784 676   728 
        H 26 25   676 625   650 
        I                    21 23   441 529   483 
        J                    29 27   841 729   783 
        K  31 32   961 1024   992 
        L 32 30 1024 900   960 
        M 27 29   729 841                 783                                                                                                           
        N 25 24                  625 576   600 
        O                 39                   38                1521                1444                1482 
        P                  37                   36                1369                1296                1332 
        Q                 36                   36                1296                1296                1296 
        R                 25                   27                  625                  729                  675   
        S                  23                  24                   529                 576                   552 
        T                 33                   31                1089                  961                 1023 
 

  Jumlah           600                599              18680  18613              18626 

 

 
Selanjutnya, hasil tes bentuk pertama dan hasil tes bentuk kedua 

dikorelasikan menggunakan teknik statistik korelasi product moment. Koefisien 

korelasi antara hasil tes bentuk pertama dan hasil tes bentuk kedua adalah 

koefisien reliabilitas tes keterampilan lob bulutangkis. 

Menghitung korelasi hasil tes pertama dan tes kedua:  
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Hasil penghitungan korelasi antara hasil tes bentuk pertama dan hasil 

tes bentuk kedua menggunakan teknik statistik korelasi product moment 

diperoleh koefisien korelasi rXY = 0,971. Koefisien korelasi antara hasil tes 

bentuk pertama dan tes bentuk kedua tersebut adalah merupakan koefisien 

reliabilitas tes keterampilan servis bulutangkis yang diperoleh menggunakan 

teknik tes setara (Budiwanto: 2014). 

7. Menentukan Validitas Setiap Butir Tes Eksperimen 

 Langkah ketujuh adalah menentukan validitas setiap butir tes 

eksperimen. Suatu alat ukur yang baik jika valid mengukur suatu yang 

seharusnya diukur. Cara memperoleh validitas instrumen tes keterampilan 

olahraga biasanya dihubungkan dengan suatu kriteria. Pembahasan tentang 

kriterion yang digunakan, ada  tiga macam kriterion yang digunakan. Yaitu 

hasil tes standar, skala hasil penilaian para juri dan hasil pertandingan 

kompetisi dalam kelompok. Validitas setiap butir tes eksperimen diperoleh 

dengan  cara mengkorelasikan antara hasil  tes eksperimen dengan  hasil tes  

kriterion. Teknik statistik yang digunakan untuk analisis memperoleh 

koefisien validitas adalah teknik korelasi product moment. 

8. Menyusun Rangkaian Tes Eksperimen 

 Langkah pertama pembuatan tes keterampilan telah ditentukan teknik-

teknik keterampilan yang akan dijadikan butir tes eksperimen berdasarkan 

hasil analisis validitas dan reliabilitas. Maka ada kemungkinan suatu tes 

keterampilan olahraga merupakan rangkaian beberapa butir tes eksperimen. 

Setelah diperoleh reliabilitas dan validitas setiap butir tes eksperimen, 

selanjutnya butir-butir tes eksperimen tersebut digabungkan menjadi 

rangkaian tes (battery test). Langkah kedelapan adalah menyusun rangkaian 

tes eksperimen yang terdiri dari gabungan beberapa butir tes eksperimen 

(Abdoellah: 1975). 

 Ada beberapa pertimbangan dalam menggabungkan rangkaian tes. 

Pertimbangan pertama adalah butir-butir tes eksperimen yang akan dijadikan 
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tes berangkai harus reliabel dan valid. Dalam hal ini menunjuk pada koefisien 

reliabilitas dan koefisien validitas setiap butir tes eksperimen. Dengan 

demikian, setiap butir tes eksperimen harus memiliki koefisien validitas dan 

koefisien reliabilitas yang tinggi. Terutama koefisien validitas yang 

merupakan indikator bahwa tes tersebut mengukur dengan tepat sesuai 

dengan yang akan diukur. Suatu butir tes yang mempunyai validitas dan 

reliabilitas rendah, menunjukkan butir tes tersebut tidak dapat mewakili 

untuk mengukur keterampilan olahraga yang diinginkan. Pertimbangan 

berikutnya, bahwa antara butir tes yang satu dengan butir tes lain yang akan 

digabung menjadi satu rangkaian hendaknya tidak mempunyai korelasi yang 

tinggi. Maksudnya hubungan antar dua butir tes eksperimen mempunyai 

koefisien korelasi yang rendah.  Diharapkan suatu tes keterampilan olahraga 

tidak akan diukur oleh dua butir tes yang mempunyai hubungan tersebut.

 Langkah-langkah menyusun satu rangkaian tes keterampilan adalah 

sebagai berikut. Pertama, menghitung rata-rata hitung (mean) dan standar 

deviasi (SD) setiap butir tes eksperimen dan kriterion pembanding. Kedua, 

melakukan analisis interkorelasi antara butir tes eksperimen yang satu dengan 

lainnya untuk memperoleh koefisien korelasi antar butir tes eksperimen 

menggunakan teknik statistik korelasi product moment. Ketiga, menghitung 

koefisien korelasi  antara setiap butir tes eksperimen dengan kriterion 

pembanding menggunakan teknik statistik korelasi product moment. Keempat, 

menghitung koefisien korelasi  berganda antara seluruh rangkaian gabungan 

butir-butir tes eksperimen dan kriterion menggunakan teknik korelasi 

berganda (Budiwanto: 2014). 

Ada beberapa teknik untuk memperoleh koefisien korelasi berganda, 

tetapi dalam bahasan yang akan disajikan berikut ini adalah teknik korelasi 

berganda dari Doullitle (Guilford: 1965). Teknik korelasi berganda Doulittle 

adalah salah satu teknik analisis statistik untuk memperoleh koefisien korelasi 

berganda yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Dalam 

proses pengembangan tes keterampilan olahraga, langkah yang dilakukan 
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adalah mengkorelasikan antara kriterion pembanding dengan gabungan butir-

butir tes keterampilan eksperimen atau prediktor secara bersama-sama. 

Koefisien korelasi berganda diberi simbul R. Koefisien korelasi berganda yang 

diperoleh merupakan koefisien validitas rangkaian tes keterampilan olahraga 

yang terdiri dari beberapa butir tes keterampilan olahraga (Budiwanto: 2014). 

Rumus untuk memperoleh koefisien korelasi ganda adalah:  

       RY.X1X2X3Xn  =  X1. rX1Y + X2. rX2Y + X3. rX3Y + ....Xn. rXnY  

Keterangan:  
RY.X1X2X3Xn = koefisien korelasi ganda rangkaian tes  

X              = koefisien beta setiap butir tes  
rXnY                 = koefisien korelasi kriterion dengan setiap butir tes (prediktor).  
 
 Menghitung korelasi berganda menggunakan teknik Doullitle 

dilakukan dengan melakukan langkah-langkah mengisi tabel-tabel seperti 

yang akan dibahas berikut ini.  

Berikut ini contoh hasil penghitungan rata-rata hitung, standar deviasi, 

analisis korelasi antara lima butir tes eksperimen keterampilan teknik 

bulutangkis atau prediktor (X) dengan keterampilan bermain bulutangkis 

sebagai kriterion (Y), dan interkorelasi antara lima butir tes eksperimen. 

Tabel 7.41. Korelasi antara Kriterion (Y) dengan setiap  Butir Tes Eksperimen            
                (Xn),  dan Interkorelasi  antara  Butir-butir  Tes  Eksperimen (Xn)                  

 Butir tes     X1        X2           X3             X4          X5           Y           M         SD  

     X1          --      0,6186     0,6407     0,6647    0,6916    0,7966     56,13      6,39  

     X2                       --        0,5602     0,4950    0,6068    0,7100     56,87      6,71  

     X3                                      --        0,6340    0,7614    0,6786     55,60      7,02  

     X4                                                     --       0,5418    0,6642     56,67      6,34  

     X5                                                                        --        0,6762     58,33       5,80  

     Y                                                                                    --        42,37     4,21  

Keterangan:  

X1 = Prediktor 1 = Servis Pendek 

X2 = Prediktor 2 = Servis Panjang 

X3 = Prediktor 3 = Lob 

X4= Prediktor 4 = Smash  

X5= Prediktor 5 = Dropshot  
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Y   = Kriterion = Keterampilan bermain bulutangkis 
SD = Standar Deviasi 
M  = Rata-rata hitung 
 Setelah diperoleh koefisien korelasi antara kriterion (Y) dengan setiap  

butir tes eksperimen,  dan interkorelasi  antar  butir-butir tes  eksperimen,  

selanjutnya melakukan penghitungan korelasi berganda menggunakan teknik 

korelasi berganda Doullitle (Guilford: 1965). Penghitungan korelasi berganda 

dilakukan seperti tabel 7.42 dan tabel 7.43 sebagai berikut.  

Tabel 7.42. Analisis Korelasi Berganda Menggunakan Teknik Doullitle  

Nomor Kolom           1                 2                 3             4                5                6            Cek 
                                                                                                                                         Jumlah 
Variabel               X1               X2               X3           X4              X5               Y         
   
Baris  Langkah kerja  
   
  A   r1k   1,0000   0,6186  0,6407  0,6647  0,6916    0,7966   4,4122  

  B   A:(-A1)        1,0000  0,6186  0,6407    0,6647 0,6916 0,7966 4,4122  
 
   C       rX2k                 --   1,0000 0,5602  0,4950   0,6068   0,7100   3,9906  

   D      A x B2              --         0,3827    0,3963    0,4112     0,4278      0,4928  2,7294  
 
   E      C + D               --           0,6173    0,1639     0,0838    0,1790   0,2172     1,2612  

   F      E:(-E2)              --        1,0000     0,2655    0,1358     0,2900 0,3519   2,0431  
 
 G      rX3k                 --               --    1,0000    0,6340    0,7614   0,6786   4,2749  

 H     A x B3          --          --    0,4105 0,4259  0,4431 0,5104 2,8269  

   I       E x F3 --         --  0,0435 0,0222  0,0475 0,0577   0,3348  
 
   J       G+H+I           --           --       0,5460   0,1859    0,2708   0,1105   1,1132  

   K     J:(-J3)            --       --     1,0000 0,3405  0,4960 0,2024 2,0388 
 
  L      rX4k             --          --      --          1,0000     0,5418    0,6642   3,9997  

  M     A x B4          --           --          --   0,4418  0,4597 0,5295 2,9328  

  N     E x F4           --          --        --  0,0114  0,0243 0,0295 0,1713  

  O     J x K4            --           --          --    0,0633  0,0922 0,0376 0,3790  
 
   P     L+M+N+O   --           --          --      0,4835     0,0344      0,0676     0,5166  

  Q     P:(-P4)          --           --     --     1,0000  0,0711  0,1398 1,0685  
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  R     rX5k                --           --            --            --     1,0000   0,6762   4,2278  

  S     A x B5           --           --            --           --     0,4783  0,5509 3,0515  

  T     E x F5 --           --   --          --    0,0519  0,0630 0,3657  

 U    J x K5           --           --   --          --    0,1343  0,0548 0,5521  

  V     P x Q5          --           --       --        --   0,0024  0,0048 0,0367  
          
 W    R+S+T+U+V -- -- -- --    0,3331  0,0123   0,3452  

  X     W:(-W5) --         --             --  --  1,0000  0,0369 1,0369  
 

Berdasarkan koefsien korelasi antara kriterion (Y) dengan setiap  butir 

tes eksperimen (Xn),  dan interkorelasi  antar  butir-butir tes  eksperimen (Xn), 

langkah berikutnya adalah menghitung koefisien beta () setiap butir tes 

eksperimen dengan mengikuti langkah-langkah kerja (Budiwanto: 2014).  

Langkah-langkah kerja menghitung koefisien beta () adalah sebagai berikut. 

X5Y = -X6 = 0,0369  

X4Y  = -Q6  + X5Y (Q5)   

       = -(-0,1398) + 0,0369 (-0,0711) = 0,1372 

X3Y  = -K6  +  X5Y (K5)  + X4Y (K4)  

        = -(-0,2024) + 0,0369 (-0,4960) + 0,1372 (-0,3405) =  0,1374 

X2Y  = -F6  + X5Y (F5)  +  X4Y (F4)  + X3Y (F3)   

        = -(-0,3519) + 0,0369(-0,2900) + 0,1372 (-0,1358) + 0,1374 (-0,2655)=0,2681          

X1Y  = -B6  + X5Y (B5)  +  X4Y (B4) +  X3Y (B3)  +  X2Y (B2)    

 = -(-0,7966) + 0,0369 (-0,6916) + 0,1372 (-0,6647) + 0,1374 (-0,6407) +  

             0,2861 (-0, 6186) = 0,4149  

 Hasil memasukkan angka-angka statistik pada tabel 7.41, dan hasil 

penghitungan koefisien beta () harus dicek menggunakan persamaan 

tersebut di bawah ini. Memasukkan angka-angka statistik yang ada sesuai 

dengan perintah kerja seperti  dalam persamaan yang disajikan berikut ini.  

(X1Y.rX1X5) + (X2Y.r X2X5 + (X3Y.r X3X5) + (X4Y.r X4X5 +  X5Y  = r X5Y 

(0,4149x0,6916) + (0,2861x0,6068) + (0,1374x0,7614) + (0,1372x0,5418) + 0,0369 = 

0,6762 



340       Metodologi Penelitian 

340 

 

 Hasil pengecekan kebenaran dalam mengisi baris dan kolom pada tabel 

7.41, dan penghitungan koefisien beta () menggunakan persamaan di atas 

adalah rX5Y = 0,6762. Hasil penghitungan yang diperoleh pada ruas kiri harus 

sama dengan ruas kanan. Jika hasilnya sama, maka penghitungan yang 

dilakukan adalah benar. Hasil pengecekan mungkin ada perbedaan angka 

dibelakang koma karena pembulatan (Budiwanto: 2014).  

 Langkah berikutnya menghitung korelasi ganda (R), koefisien prediktor 

(a) dan nilai konstan (K) menggunakan tabel 7.43 seperti berikut ini. 

Tabel 7.43. Analisis Korelasi Ganda, Koefisien Prediktor (a), dan Angka     
                  Konstan (K)  

    1          2                3              4                 5             6              7                8  

    X         XY             rXY       (XY)(rXY)   SDY:SDX      aYX             MX      (-MX)(aYX) 
                                               (2 x 3)                       (2 x 5)                       (6 x 7)  

  X1      0,4149 0,7966 0,3305  0,6588   0,2733     56,13   -15,3403  

  X2 0,2861 0,7100 0,2031 0,6274    0,1795   56,87    10,2082  

  X3      0,1374 0,6786    0,0932    0,5997    0,0824   55,60    -4,5814  

  X4 0,1372 0,6642 0,0911    0,6640    0,0911    56,67       -5,1626  

  X5      0,0369      0,6762       0,0250       0,7259      0,0268       58,33       -1,5632 

                                        R2 = 0,7429                                          Jumlah = -36,8557 
                                     R  = 0,8619                                        Mean Y=  42,37  

                                                                                                              +                                                                                                                                 
                                                                                                        K =    5,5143  

  
  

Hasil analisis korelasi berganda antara kriterion (Y) dengan bersama-

sama servis pendek (X1), servis panjang (X2), lob (X3), smash (X4), dan 

dropshot (X5) diperoleh  koefisien korelasi berganda R = 0,8619. 

 
Langkah selanjutnya adalah menguji signifikansi harga koefisien 

korelasi ganda menggunakan uji F. Untuk menguji signifikasi digunakan 

derajad kebebasan  k = 4, dan N  k  1. k = jumlah prediktor = 4, N = jumlah 

kasus = 70 

948,46
4

1470

8619,01

8619,0
2

2
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Nilai F hitung = 46,948 dibandingkan dengan F tabel 1% = 3,62 pada 

derajad kebebasan k = 4 dan N  k  1 = 70  4  1 = 65.  

Interpretasi: F hitung = 46,948 lebih besar daripada Ft1% = 3,62, berarti 

signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara 

kriterion (Y) dengan servis pendek (X1), servis panjang (X2), lob (X3), smash 

(X4), dan dropshot (X5) bersama-sama ditolak. Kesimpulannya, ada hubungan 

yang signifikan antara kriterion dengan servis pendek (X1), servis panjang 

(X2), lob (X3), smash (X4), dan dropshot (X5) bersama-sama (Budiwanto: 2014). 

9. Membuat Persamaan Regresi 

 Langkah kesembilan adalah menyusun persamaan regresi tes 

keterampilan bulutangkis. Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi 

(meramalkan) nilai kriterion oleh butir-butir tes eksperimen setiap individu. 

Perlu diketahui, bahwa sebagai syarat untuk menyusun persamaan regresi 

adalah antara butir-butir tes eksperimen (prediktor) harus mempunyai 

koefisien korelasi yang signifikan dengan kriterion. Artinya, butir-butir tes 

eksperimen mempunyai validitas dan dapat digunakan untuk mempredikasi 

besarnya kriterion. Sehingga, butir-butir tes keterampilan bulutangkis harus 

mempunyai korelasi dengan tes kriterion yang digunakan. Suatu butir tes 

yang tidak mempunyai korelasi dengan kriterion harus dibuang, dan tidak 

dapat digabungkan dalam persamaan regresi  (Budiwanto, 2014).  

Persamaan regresi dengan lima butir tes adalah:  

           
          Y =    a1.X1 + a2.X2 + a3.X3 + a4.X4 + a5 X5 + K 

Keterangan: 

 
Y          = nilai keterampilan prediksi 
a1… a2  = koefisien prediktor 
X          = hasil tes keterampilan butir tes 
K          = angka konstan        
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 Berdasarkan statistik yang diperoleh dari hasil análisis pada tabel 7.7, 

maka persamaan regresi untuk lima rangkaian tes (battery test) keterampilan 

bulutangkis tersebut adalah:  

           
    Y = 0,2733.X1 + 0,1795.X2 + 0,0824.X3 + 0,0911.X4 + 0,0268.X5 + 5,5143                                                                                                                       

Berikut ini contoh penggunaan persamaan regresi untuk memprediksi 

keterampilan bulutangkis. Hasil tes keterampilan bulutangkis Tomy adalah: 

servis pendek (X1) = 35, servis panjang (X2) = 39, pukulan lob (X3) = 41, 

pukulan smash (X4) = 31, dan pukulan dropshot (X5) = 34. Dengan 

memasukkan skor-skor tersebut ke dalam persamaan regresi, maka diprediksi 

keterampilan bulutangkis Tomy adalah  (0,2733 x 35) + (0,1795 x 39) + (0,0824 x 

41) + (0,0911 x 31) + (0,0268 x 34) + 5,5143 = 29,194.                                                                                                                      

PENGUKURAN ANTROPOMETRI 

Antropometri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata anthropos 

yang berarti manusia, dan metros yang berarti ukuran. Maka istilah 

antropometri dapat diberi pengertian hal yang berkaitan dengan ukuran 

tubuh. Antropometri merupakan pengetahuan tentang pengukuran dimensi 

tubuh manusia dan karakteristik khusus lain.  

Pengukuran antropometri adalah pengukuran postur tubuh, proporsi 

tubuh, struktur tubuh manusia yang digunakan untuk mengetahui sikap, 

komposisi tubuh maupun bentuknya. Dalam bidang keolahragaan, data 

antropometri dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemanduan calon 

atlet, maupun pemantauan dan mengevaluasi hasil latihan, dan untuk 

digunakan sebagai data penelitian.  

Menurut Kent (1994), antropometri adalah ukuran dan proporsi tubuh 

manusia dan perbandingan bagian-bagian tubuh manusia. Pengukuran 

antropometri adalah pengukuran postur tubuh, proporsi tubuh struktur tubuh 

manusia yang digunakan untuk mengetahui sikap, komposisi tubuh maupun 

bentuknya. Selanjutnya Fox, Bower dan Foss (1993) memperjelas bahwa 

antropometri merupakan suatu istilah yang digunakan untuk suatu cabang 
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ilmu pengetahuan yang khusus berkaitan dengan penerapan pengukuran 

tubuh manusia, bentuk, proporsi, komposisi, dan kematangan. Istilah ini 

mungkin sudah tidak asing lagi bagi peneliti perkembangan manusia maupun 

bagi para pekerja di bidang kedokteran.  

Pengukuran antropometri dikelompokkan menjadi dua yaitu 

antropometri statis dan antropometri dinamis. Antropometri statis adalah 

pengukuran dilakukan saat manusia dalam kondisi diam dan linier pada 

permukaan tubuh. Dimensi yang diukur pada antropometri statis diambil 

secara linier (lurus) dan dilakukan di permukaan tubuh. Agar hasil 

pengukuran representatif, maka pengukuran harus dilakukan dengan metode 

tertentu terhadap berbagai individu, dan tubuh harus dalam keadan diam. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia. (1) Umur. 

Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir sampai sekitar 20 

tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. Selanjutnya untuk lansia yang 

berumur sekitar 60 tahun, ada kecenderungan untuk berkurang. (2)  Jenis 

kelamin. Pada umumnya laki laki mempunyai struktur yang lebih besar dari 

perempuan, kecuali dada dan pinggulnya. (3) Suku bangsa dan ras. Ukuran 

tubuh manusia yang berbeda etnis dan ras mempunyai perbedaan yang 

signifikan. (4) Pekerjaan. Aktivitas sehari hari juga menyebabkan perbedaan 

ukuran tubuh manusia. Contoh, pemain basket biasanya mempunyai struktur 

tubuh yang lebih tinggi daripada orang biasa. 

Sedangkan  antropometri dinamis adalah pengukuran dilakukan 

dengan memperhatikan gerakan yang mungkin terjadi saat  individu 

melakukan kegiatan gerak. Sehingga lebih kompleks dan lebih sulit untuk 

diukur. Dalam antropometri dinamis terdapat tiga kelas pengukuran. (1)  

Pengukuran tingkat keterampilan. Sebagai pendekatan untuk mengerti 

keadaan mekanis dari suatu aktifitas. Contoh, dalam mempelajari kinerja atlet. 

(2) Pengukuran jangkauan ruang yang dibutuhkan saat kerja. Contoh, 

jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif saat bekerja yang dilakukan 

dengan berdiri atau duduk. (3) Pengukuran variabilitas kerja. Contoh, analisis 
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kinematika dan kemampuan jari-jari tangan dari seorang juru ketik atau 

operator komputer. 

Hasil pengukuran antropometri digunakan untuk mempelajari dan 

mengadakan perbandingan serta menilai bagian-bagian tubuh manusia untuk 

tujuan-tujuan tertentu. Tujuan akhir pengukuran antropometri adalah 

menetapkan bentuk atau tipe tubuh seseorang. Ukuran-ukuran antropometri 

seseorang sebelum ia bekerja adalah penting, karena dengan ukuran-ukuran 

yang ideal untuk  jenis pekerjaan tertentu dapat meningkatkan capaian 

keberhasilan kinerjanya. Lebih lanjut Bompa (1994) menjelaskan bahwa 

pengukuran-pengukuran antropometri sangat penting untuk memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan, latihan (olahraga), 

penampilan dalam aktivitas fisik, dan status gizi. Data antropometri berguna 

tidak hanya pada suatu kegiatan penelitian, melainkan juga memiliki 

kontribusi yang sangat besar pada pengukuran-pengukuran kebugaran 

jasmani dan kesehatan. Selain itu, dengan pengukuran antropometri akan 

dapat diketahui pertumbuhan badan seseorang anak, kekurangan-kekurangan 

serta upaya pertumbuhan badan anak secara ideal. Beberapa pengukuran 

antropometri pokok dan dasar antara lain (1) berat badan (body weight), (2) 

tinggi badan (stature hight), (3) tinggi duduk (sitting height), (4) lebar bahu 

(biacromiale diemeter), (5) lebar pinggul (biilium diameter), (6) lebar sendi siku 

(biepicondilar diameter humerus), (7) lebar sendi lutut (biepicondilar diameter 

femur), dan (8) tebal lemak kulit (skinfold)  

Dalam bidang keolahragaan, data pengukuran antropometri dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting, terutama dalam 

pemanduan bakat calon atlet. Selain itu,  sangat membantu dalam melakukan 

pemantauan dan mengevaluasi hasil latihan. Data ukuran antropometri 

seorang atlet berguna untuk memberikan sumbangan dalam memprediksi 

prestasi. Evaluasi terhadap atlet merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilakukan oleh pelatih mulai dari pemanduan atlet, pemantauan selama 

latihan, dan mengetahui pencapaian tujuan pelatihan dan keberhasilan 
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kegiatan pelatihan. Dalam proses evaluasi hasil latihan, pelatih harus 

mengumpulkan informasi tentang kondisi atletnya dengan melaksanakan tes 

dan pengukuran, termasuk pengukuran antropometri. Tujuan pengukuran 

antropometri adalah untuk memperoleh atlet-atlet yang memiliki kualitas 

tubuh sesuai dengan tuntutan dan persyaratan suatu cabang olahraga. 

Persyaratan tersebut antara lain ukuran tubuh, postur, dan proporsi tubuh. 

Setiap cabang olahraga mempunyai persyaratan dan tuntutan yang harus 

dipenuhi berkaitan dengan ukuran, komposisi, dan bentuk tubuh. Persyaratan 

tersebut antara lain tinggi badan, berat badan, atau proporsi perawakan ideal 

yang diperlukan dalam suatu cabang olahraga.  

 Antopometri gizi adalah  berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur 

dan tingkat gizi. Kegunaan ukuran antropometri yang digunakan untuk 

mengetahui status kegizian anak-anak di sekolah telah lama dan umum 

dilakukan pada waktu-waktu yang lalu. Antrometri gizi secara umum 

digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. 

Ketidak seimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi 

jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Tujuan utama 

pengukuran antropometri gizi tersebut adalah untuk menentukan status anak. 

Yaitu untuk mengatahui kondisi anak tersebut mempunyai gizi yang baik, 

kurang, malnutrisi, kegemukan, dan untuk dapat melakukan tindakan 

selanjutnya. Ukuran antropometri sebagai indikator status gizi dapat 

dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran 

tunggal dari keadaan tubuh manusia. Antara lain: umur, berat badan, tinggi 

badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul dan 

tebal lemak di bawah kulit. Pada dasarnya, jenis pertumbuhan anak-anak 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertumbuhan yang bersifat linier 

dan pertumbuhan massa jaringan. Pertumbuhan linier menggambarkan status 

gizi yang dihubungkan dengan keadaan pada waktu yang lampau. Sedangkan 
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pertumbuhan massa jaringan menggambarkan status gizi yang dihubungkan 

dengan keadaan pada saat sekarang atau saat dilakukan pengukuran.  

Ada beberapa hal penting berkaitan dengan menentukan ukuran 

antropometri, antara lain berkaitan dengan bidang kesehatan, estetika, dan 

penampilan. Menetapkan ukuran antropometri komposisi tubuh terutama 

menggunakan berbagai pengukuran, seperti tinggi badan, berat badan, lingkar 

dada, dan lingkar lengan atas. Lipatan kulit juga digunakan sebagai indeks 

untuk meramalkan tingkat pertumbuhan, status kegizian normal anak, dan 

juga untuk mengevaluasi kebugaran jasmani. Pengukuran tapak kaki 

digunakan sebagai indeks untuk meramalkan kemampuan daya tahan dan 

kekuatan. Dengan mengetahui ukuran-ukuran antropometri tersebut maka 

dapat digunakan  sebagai bahan pertimbangan dan tindakan lanjutan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. 

 Berikut ini disajikan beberapa ahli yang telah melakukan kegiatan 

penelitian dalam bidang pengukuran antropometri. Hipocrates (400 SM) 

mengelompokan tipe tubuh manusia menjadi dua kategori yaitu tinggi dan 

pendek, serta kurus dan gemuk. Cromwell (1860) melengkapi penelitian 

menggunakan pengukuran antropometri terhadap pertumbuhan anak–anak 

yang berumur 8 sampai dengan 18 tahun di Manchester. Penelitiannya 

menemukan bahwa anak perempuan mempunyai tinggi badan lebih tinggi 

dan mempunyai berat badan lebih berat daripada anak laki-laki pada usia 11 

sampai dengan 14 tahun. Hasil penelitian lainnya, bahwa setelah umur 14 

tahun, anak laki-laki menjadi lebih tinggi dan lebih berat, dan  pertumbuhan 

yang lebih bertahan lama dibanding anak perempuan.  

Edward Hitchcock dikenal sebagai tokoh terkemuka dan cikal bakal 

pengukuran antropometri dari Amerika Serikat. Dalam kurun waktu tahun 

1861-1901, dalam penelitiannya mengumpulkan data dengan melakukan 

pengukuran antropometri. Sejak tahun 1861, Edward Hitchcock telah mulai 

memikirkan tentang pendidikan jasmani yang bersifat ilmiah. Dan pada 

waktu itu telah memulai melakukan pengukuran antropometri di Amherst 
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College Massachusetts Amerika Serikat. Dalam kajiannya tentang 

anthropometri, dilakukan kerja sama dengan banyak kelompok demi 

kemajuan pendidikan jasmani. Tujuan utama pengukuran antropometri yang 

dilakukan adalah untuk mendapatkan tipe-tipe tubuh ideal atau tipe-tipe 

ukuran tubuh manusia. Dan tipe-tipe tersebut perlu diketahui sebelum 

seseorang bekerja, dengan harapan dapat melakukan dan memperoleh hasil 

pekerjaan yang baik. Pengukuran yang dilakukan meliputi umur, tinggi 

badan, berat badan, lingkaran dada, lingkar lengan atas dan lengan bawah, 

Tujuan pengukuran tersebut adalah untuk memperoleh tipe-tipe ideal tubuh 

manusia sebagai persyaratan dalam melakukan pekerjaan, agar memperoleh 

hasil yang baik terutama olahraga. Sehingga kekurangan dan kelemahan 

dapat diketahui, dan kemungkinan pengembangan berikutnya dapat 

dilakukan. Untuk keperluan tersebut diperlukan norma dan standar yang 

dapat digunakan sebagai dasar penentuan status. Salah satu ukuran 

antropometri adalah umur sebagai standar. Karena banyak orang yang 

mempunyai umur sama, tetapi berbeda dalam ukuran berat badan, tinggi 

badan, kekuatan dan tenaga yang dimilikinya. Demikian pula halnya berat 

badan dipakai sebagai standar, orang yang berat badannya sama, dapat 

berbeda dalam ukuran tinggi badan, kekuatan dan tenaga yang dimilikinya. 

Sedangkan berdasarkan tinggi badan, pada umumnya dapat dipakai sebagai 

dasar pembanding, bersama-sama dengan dasar-dasar yang lain. Dalam kajian 

fisiologi dikatakan bahwa ada hubungan antara kapasitas vital paru dengan 

tinggi badan seseorang. Di kalangan militer, seorang tentara yang mempunyai 

perut dan dada (dalam sikap duduk) lebih tinggi dibanding dengan tungkai 

kakinya, akan mempunyai ketahanan lebih tinggi dibanding kebalikannya 

(Moeslim: 1968).     

Pada kurun waktu antara tahun 1873−1880, Dudley A Sargent memulai 

program pengukuran antropometri terhadap sejumlah mahasiswa Universitas 

Harvard. Data tersebut diperoleh melalui penelitian selama kurun waktu 

limabelas tahun, dan data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel persentil. 
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Tabel persentil merupakan standar yang disusun berdasarkan pengukuran 

antropometri dan kekuatan mahasiswa putra dan putri pada berbagai umur di 

perguruan tinggi tersebut (Moeslim: 1968).     

Berbagai Jenis Pengukuran Antropometri 

Pengukuran antropometri dapat diterapkan dalam berbagai bidang, 

tergantung pada pemahaman teoritis ilmuwan untuk mengaplikasikannya. 

Pemahaman teoritis ini mencangkup ilmu kedokteran, kesehatan, biologi, 

pertumbuhan, gizi, dan patologi. Antropometri dibedakan menjadi 

antropometri hidup dan antropometri skeletal-subdental. Hal ini karena 

antropologi biologis mencangkup rentang waktu, masa lalu dan masa kini, 

maka pengukuran dalam antropologi diaplikasikan ke rangka dan gigi 

maupun ke tubuh manusia hidup. Tiga tipe ukuran antropometri adalah 

ukuran vertikal, horizontal dan lingkaran. Pada ukuran gigi, tiga ukuran 

penting adalah mesiodisal, bukolinual, dan tinggi mahkota. Aplikasi 

antropometri mencangkup berbagai bidang karena dapat dipakai untuk 

menilai status pertumbuhan, status gizi dan obesitas, identifikasi individu, 

olahraga, dan lanjut usia (Gibson: 2005). 

Antropometri untuk mengidentifikasi jenis kelamin, terutamaa untuk 

penentuan jenis kelamin laki-laki atau perempuan pada sisa hayat yang 

tinggal berupa tulang.  Dilakukan dengan mengukur diameter caput humeri 

dan fosa glenoidea, dan ukuran-ukuran kepala. Bila panjang fossa glenoidea lebih 

dari 32 mm, identifikasi rangka cenderung merujuk pada individu jenis 

kelamin laki-laki.  

Antropometri pada bayi baru lahir (neonatal) dan anak-anak untuk 

mengetahui status gizi dan pertumbuhan, ukuran-ukuran yang penting 

adalah ukuran lingkar kepala, lingkar lengan atas, berat badan, dan tinggi 

badan. Ukuran-ukuran tersebut berkaitan dengan pertumbuhan besar otak, 

maturitas tulang dan status gizi. Prinsip pertumbuhan anak adalah otak 

belakang (cephalocaudal) dan proximodistal. Contoh: pertumbuhan otak lebih 
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dahulu optimal dibanding pertumbuhan organ disebelah kaudal otak. 

Demikian juga truncus lebih optimal pertumbuhannya dibandingkan dengan 

tungkai kaki. Pengetahuan ini merefleksikan mengapa ukuran lingkar kepala 

lebih penting daripada lingkar paha. (Gibson: 2005). 

Antropometri pada anak remaja, digunakan untuk mengevaluasi 

pertumbuhan remaja tentang maturitas skeletal (rangka badan) dan dental 

(gigi). Hal tersebut seiring dengan lima macam perkembangan lainnya, 

meliputi pertumbuhan kognitif, spiritual, hubungan dengan keluarga, 

hubungan sosial dan emosional. Adanya gangguan oleh karena trauma, jejas 

atau injuri pada satu aspek perkembangan dapat menganggu pertumbuhan 

fisik dan aspek-aspek lainnya. Antropometri pada anak dewasa seringkali 

digunakan untuk mengevaluasi masalah kegemukan (obesitas). Yaitu dengan 

mengukur rasio lingkar pinggang dan pinggul, tebal lipatan kulit sentral dan 

anggota badan (ekstremitas), serta rasio tinggi dan berat badan dalam indeks 

massa tubuh (Gibson: 2005). 

Antropometri pada usia lanjut, yaitu mengukur perubahan yang 

normal pada proses penuaan, meliputi berkurangnya ukuran tinggi badan, 

tinggi duduk, dan panjang rentang tangan  Tetapi sebaliknya, ukuran lingkar 

dada dan dalam dada menjadi bertambah pada lanjut usia. 

Antropologi teknik atau antropometri terapan (human engeenering) 

merupakan pengukuran badan ketika manusia sedang melakukan pekerjaan 

atau memfungsikan badannya.  

Penerapan pengetahuan antropometri sebagai metode bioantropologi 

dalam kedokteran menjadi bermakna apabila disertai latar belakang teori yang 

cukup dan intregatif dengan bidang ilmu kedokteran, terutama fisiologi, 

anatomi, dan biokimia. Berkaitan dengan kajian fisiologi, penerapannya 

berupa pengukuran tentang sistem kebugaran kardiovaskuler dan respirasi. 

Dalam kajian anatomi berupa pengukuran kebugaran sistem otot rangka. Dan 

dalam kajian biokimia berkaitan dengan hemodinamika.  
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Penelitian integrative, setidaknya pada empat bidang tersebut akan 

menghasilkan keluaran yang bermakna pada evaluasi status gizi, obesitas, 

pertumbuhan, penuaan, kebugaran jantung dan paru-paru dalam kedokteran 

olahraga. Antropometri yang mula-mula dikembangkan oleh para ahli 

antropologi biologis untuk meneliti berbagai keadaan biologis manusia. Saat 

ini telah berkembang dengan luas diterapkan dalam berbagai bidang 

pengetahuan yang terkait (Gibson: 2005). 

 

Pengukuran Antropometri untuk menentukan Status Kegizian 

Pembahasan tentang antropometri gizi adalah berhubungan dengan 

berbagai macam pengukuran dimensi dan komposisi tubuh dan komposisi 

tubuh dari berbagai tingkatan umur dan tingkat gizi. Berbagai jenis ukuran 

tubuh antara lain: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan tebal 

lemak di bawah kulit. 

Pengukuran antropometri gizi mempunyai keunggulan sebagai berikut. 

(1) Prosedur pengukuran antropometri sangat sederhana, aman, dapat 

dilakukan dalam jumlah testi atau sampel yang besar. Relatif tidak 

membutuhkan tenaga ahli, tetapi cukup dilakukan oleh tenaga-tenaga yang 

sudah dilatih dalam waktu singkat dapat melakukan pengukuran 

antropometri. Kader gizi, terutama yang bertugas di pos pelayanan terpadu 

(posyandu) tidak perlu seorang ahli, tetapi dengan pelatihan singkat dapat 

melaksanakan kegiatannya secara rutin. (2) Alat yang digunakan cukup 

murah, mudah dibawa, tidak mudah rusak dan tahan lama, dapat dipesan dan 

dibuat di daerah setempat. Memang ada alat antropometri yang mahal dan 

harus diimpor dari luar negeri, tetapi penggunaan alat itu hanya tertentu saja 

seperti "Skin Fold Caliper" untuk mengukur tebal lemak di bawah kulit. (3) 

Metode ini tepat, dapat dipercaya, dan akurat, dan metode ini dapat 

dibakukan. (4) Dapat mendeteksi atau menggambarkan keadaan dan riwayat 

gizi di masa lampau. (5) Dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang, 

dan gizi buruk, karena sudah ada ambang batas yang jelas. (6) Metode 
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antropometri dapat mengevaluasi perubahan status gizi pada periode 

tertentu, atau perubahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (7) Metode 

antropometri gizi dapat digunakan untuk penapisan kelompok yang rawan 

terhadap masalah gizi. 

Metode penentuan status gizi menggunakan pengukuran antropometri 

terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut. (1) Metode mengukur 

antropometri tidak sensitif. (2) Metode ini tidak dapat mendeteksi status gizi 

dalam waktu singkat. Selain itu tidak dapat membedakan kekurangan zat gizi 

tertentu, seperti Zink (Zn) dan Ferum (Fe). (3) Faktor-faktor di luar masalah 

gizi seperti penyakit, genetik, dan penurunan penggunaan energi, dapat 

menurunkan spesifikasi dan sensitivitas pengukuran antropometri. (4) 

Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengukuran 

antropometri dapat mempengaruhi ketelitian (presisi), ketepatan (akurasi), 

reliabilitas, dan validitas pengukuran antropometri gizi. (5) Kesalahan-

kesalahan tersebut terjadi karena proses pengukuran, perubahan hasil 

pengukuran baik fisik maupun komposisi jaringan, dan analisis serta asumsi 

yang keliru. (6) Sumber kesalahan yang terjadi biasanya karena kurangnya 

keterampilan dan pelatihan petugas yang tidak cukup, kesalahan alat atau alat 

yang digunakan tidak ditera, serta kesulitan dalam melakukan pengukuran 

antropomeri.  

Cara pengukuran status gizi yang paling sering digunakan adalah 

antropometri gizi. Dewasa ini dalam progam gizi masyarakat, pemantauan 

status gizi anak balita menggunakan metode antropometri, sebagai cara untuk 

menilai status gizi. Selain itu, dalam kegiatan penafsiran status gizi 

masyarakat menggunakan metode tersebut. Kegunaan tes untuk mengukur 

status kegizian anak-anak di sekolah dan masyarakat umum. Tujuan 

pengukuran adalah untuk menentukan tingkat kegizian anak, termasuk dalam 

gizi yang baik, kurang, malnutrisi, kegemukan, selanjutnya dilakukan 

tindakan selanjutnya (Gibson: 2005) 
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Gizi (nutrition) diartikan sebagai proses yang berkenaan dengan 

pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan atau pembentukan seluruh 

bagian-bagian tubuh. Kegiatan berhubungan dengan sel-sel tubuh dan 

pergantian atas zat-zat makanan. Oleh karena, pentingnya makanan bagi 

tubuh terutama berhubungan dengan kelengkapan pasokan bahan-bahan 

makanan untuk semua sel tubuh. Gizi baik (good nutrition) diartikan sebagai 

kelengkapan makanan baik dalam jumlah atau macamnya bagi kepentingan 

setiap sel, jaringan dan berbagai macam organ tubuh. Gizi Kurang (poor 

nutrition) diartikan kurangnya kelengkapan makanan baik dalam jumlah atau 

macamnya, antara lain protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin yang 

diperlukan sel-sel tubuh. Gizi kurang juga disebabkan karena kelengkapan 

makanan yang jumlah dan jenisnya cukup, tetapi organ-organ tubuh tidak 

mampu mengolah sebagaimana mestinya disebabkan keadaan yang abnormal 

atau penyakit. Seseorang yang tidak dapat memperoleh kelengkapan 

makanan dalam jumlah dan jenisnya menunjukkan terjadinya malnourished 

atau disebut malnutrition.  

Dalam penelitian terhadap anak-anak yang mempunyai kehidupan 

yang lebih baik, badannya lebih berat dan mempunyai perkembangan dan 

pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang 

kehidupannya kurang baik. Malnutrition adalah suatu keadaan yang 

disebabkan kurangnya jumlah atau asupan jenis makanan yang diperlukan 

tubuh. Selain itu, disebabkan juga keadaan aspek psikologis dan kemampuan 

tubuh yang tidak mampu mengolah atau menggunakan bahan makanan 

sebagaimana mestinya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan. 

Tanda-tanda malnutrition, biasanya dan pada umumnya adalah malas, cepat 

lelah, selalu merasa terganggu, dan terkumpulnya macam-macam kelelahan 

ini dapat membahayakan (Gibson: 2005). 

Kegemukan atau obesitas adalah keadaan kelebihan berat badan yang 

dapat ditentukan menggunakan perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT). 

Kegemukan adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya 
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masalah. Masalah tersebut sering ditemukan pada usia remaja, disamping 

terdapat banyak pada anak-anak sekolah. Meskipun tubuh yang mempunyai 

simpanan lemak banyak dan cukup menguntungkan bagi anak-anak dan 

remaja, tetapi kegemukan dalam batas-batas tertentu adalah sangat tidak 

menguntungkan. Keadaan kegemukan tersebut menyebabkan bentuk tubuh 

menjadi tidak baik, tidak ideal, tidak efisien, gerakan menjadi kurang dan 

menjadi lambat. Selain itu, kegemukan sangat membahayakan atau banyak 

beresiko dalam banyak pekerjaan, juga ketahanan terhadap penyakit menjadi 

berkurang. Demikian juga ukuran berat badan yang berlebihan akan 

menambah beban kerja pada sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh 

darah, dan ginjal. Dan memungkinkan dapat menyebabkan kegagalan 

fungsional pada jantung, hati, tekanan darah tinggi, dan ginjal. Kegemukan 

terutama banyak terjadi pada umur 35 tahun sampai dengan 45 tahun, dan 

semakin bertambah usia tua maka makin mempunyai resiko lebih tinggi dan 

membahayakan (Gibson:2005). 

Faktor gizi adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan manusia. Saat dalam masa pertumbuhan ada baiknya 

manusia mencukupi asupan gizinya dengan baik. Pada dasarnya, jenis 

pertumbuhan dapat dibagi menjadi dua yaitu pertumbuhan yang bersifat 

linier dan pertumbuhan massa jaringan. Dari sudut pandang antropometri, 

kedua jenis pertumbuhan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. 

Pertumbuhan linier menggambarkan status gizi yang dihubungkan dengan 

keadaan pada saat lampau. Sedangkan pertumbuhan massa jaringan 

mengambarkan status gizi yang dihubungkan keadaan pada saat sekarang 

atau saat pengukuran dilakukan (Gibson:2005). 

Pertumbuhan yang bersifat linier merupakan bentuk dan ukuran linier 

yang berhubungan ukuran panjang, yaitu tinggi badan, lingkar badan, dan 

lingkar kepala. Ukuran linier yang rendah biasanya menunjukkan keadaan 

gizi kurang bagus sebagai akibat kekurangan energi dan protein yang diderita 

waktu lampau. Ukuran pertumbuhan linier yang sering digunakan adalah 



354       Metodologi Penelitian 

354 

 

tinggi badan. Pertumbuhan masa jaringan adalah bentuk dan ukuran masa 

jaringan disebut masa tubuh. Ukuran massa jaringan adalah berat badan, 

lingkar lengan atas (LLA), dan tebal lemak bawah kulit. Apabila ukuran ini 

rendah, menunjukkan keadaan gizi kurang baik akibat kekurangan energi dan 

protein yang diderita pada waktu pengukuran. Ukuran massa jaringan yang 

paling sering digunakan adalah berat badan. 

 

Jenis Parameter Antropometri sebagai Indikator Status Gizi 

Antropometri sebagai indikator status gizi seseorang, dilakukan 

dengan mengukur beberapa parameter. Parameter antropometri adalah 

ukuran-ukuran tubuh manusia, antara lain umur, berat badan, tinggi badan, 

lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal 

lemak di bawah kulit. Berat badan adalah antropometri yang penting dan 

sering digunakan pengukuran pada bayi baru lahir (neonatus). Berat badan 

digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau berat bayi lahir rendah 

(BBLR). Berat bayi lahir rendah jika berat bayi lahir ada di bawah 2500 gram. 

Pada usia masa bayi bawah lima tahun, berat badan dapat digunakan untuk 

memonitor laju pertumbuhan fisik dan status gizi, kecuali terdapat kelainan 

klinis seperti terjadinya dehidrasi, asites, edema dan adanya tumor. Di 

samping itu, berat badan dapat juga dipergunakan sebagai dasar perhitungan 

dalam menentukan dosis obat dan makanan (Gibson:2005).  

Menurut Gibson (2005), pengukuran antropometri antara lain: 

1. Tinggi badan (height) diukur dalam posisi berdiri dengan sikap sempurna 

tanpa alas kaki dalam satuan ukuran inci. 

2. Lebar bahu (sholder width) diukur dari ujung acromion yang satu ke ujung 

acromion lainnya dalam posisi normal. 

3. Lebar dada (chest width) diukur dengan alat caliper pada permukaan nipple 

dengan pernapasan normal. 
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4. Pengerutan rongga dada (chest depth) di ukur dengan alat caliper pada 

bagian dada dari sisi luar puting susu yang satu ke bagian sisi luar puting 

susu yang lainnya dalam pernapasan normal. 

5. Lebar  pinggul (hip width) di ukur dari depan dengan jarak antara tonjolan 

illium yang satu ke tonjolan illium yang lainnya. 

Tinggi Badan 

Tinggi badan adalah suatu ukuran seseorang yang diukur dalam 

keadaan berdiri tegak, tanpa alas kaki, kedua tangan merapat ke badan, 

punggung dan pantat menempel pada dinding, dan pandangan mata lurus ke 

depan. Pengukuran dilakukan jarak dari alas kaki sampai dengan kepala 

bagian atas pada sikap berdiri tegak dengan satuan centimeter. Pengukuran 

tinggi badan dilakukan menggunakan alat ukur stadiometer. Tinggi badan 

merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam berbagai cabang olahraga. 

Contoh, cabang olahraga bola basket, bolavoli, renang, lompat tinggi adalah 

membutuhkan atlet dengan postur tubuh tinggi. Tinggi badan merupakan 

indikator umum ukuran tubuh dan panjang tulang. Namun, tinggi badan saja 

belum dapat dijadikan indikator untuk menilai status gizi, kecuali jika 

digabungkan dengan indikator yang lain seperti usia dan berat badan.  

Pada usia lanjut, pengukuran tinggi badan tidak dapat diukur dengan 

tepat, sehingga untuk mengetahui tinggi badan usia lanjut dapat dilakukan 

dari prediksi tinggi lutut (knee height). Tinggi lutut dapat digunakan untuk 

melakukan prakiraan (estimasi) tinggi badan usia lanjut dan orang cacat yang 

tidak dapat berdiri. Teknik pengukuran tinggi lutut sangat erat hubungannya 

dengan tinggi badan sehingga sering digunakan untuk mengestimasi tinggi 

badan dengan gangguan lekukan spinal.  

Tinggi lutut diukur dengan caliper berupa mistar pengukuran dengan 

mata pisau menempel pada sudut 900. Alat yang digunakan adalah alat ukur 

tinggi lutut terbuat dari kayu. Subyek yang diukur dalam posisi duduk atau 

berbaring. Pengukuran dilakukan pada kaki kiri subyek antara tulang tibia 
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dengan tulang paha membentuk sudut 900.  Alat ditempatkan di antara tumit 

sampai bagian proksimal dari tulang patela. Pembacaan skala dilakukan pada 

alat ukur dengan ketelitian 0,1 cm.  

Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, sehingga data tinggi 

badan didapatkan dari tinggi lutut bagi orang tidak dapat berdiri atau lansia.  

Pada lansia digunakan tinggi lutut karena pada lansia terjadi penurunan masa 

tulang, keadaan tubuh bungkuk sukar untuk mendapatkan data tinggi badan 

akurat (Gibson: 1993)  

  Penggunaan tinggi badan sebagai parameter status gazi mempunyai 

kelemahan. Pertama, standar acuan yang ada umumnya diambil dari 

pengukuran tinggi badan subjek yang berasal dari masyarakat berstatus gizi 

baik di negara maju. Kedua, defisit pertumbuhan linier baru akan nampak 

ketika defisiensi telah berlangsung lama, berarti bukan perwujudan semasa 

bayi. Jika bayi terukur lebih pendek daripada standar acuan, tidak berarti bayi 

tersebut malnutrisi pascanatal. Melainkan dampak dari ukuran lahir yang 

rendah. Ketiga, secara genetik, setiap orang terlahir menurut ukuran yang 

tidak serupa. Jika dibandingkan dengan populasi acuan berukuran lebih 

pendek tidak berarti malnutrisi.  

Berat Badan 

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran 

tentang massa tubuh seseorang. Berat badan menggambarkan jumlah 

kandungan unsur protein, lemak, air dan mineral pada tulang. Dalam keadaan 

normal, dimana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi 

dan kebutuhan gizi terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti 

pertambahan umur. Tetapi, berat badan adalah parameter antropometri yang 

sangat labil. 

 Penentuan ukuran berat badan dilakukan dengan cara menimbang. 

Alat timbangan berat badan yang digunakan harus dipilih sesuai dengan 

subyek yang akan diukur. Hal tersebut berkaitan dengan validitas alat 
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pengukur berat badan. Timbangan injak lebih sesuai untuk mengukur berat 

badan orang dewasa. Untuk mengukur berat badan bayi, tentu tidak cocok 

digunakan timbangan injak, timbangan bayi tentu adalah yang paling sesuai 

digunakan. Meskipun demikian, timbangan dacin banyak digunakan untuk 

mengukur berat badan balita di beberapa posyandu.  

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, maka alat yang 

digunakan di lapangan sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan. (1) Alat 

ukur hendaknya ditera lebih dahulu supaya valid. (2) Mudah digunakan dan 

dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. (3) Mudah diperoleh dan relatif 

murah harganya. (4) Ketelitian penimbangan sebaiknya maksimum 0,1 

kilogram. (5) Skalanya mudah dibaca. (6) Cukup aman untuk digunakan pada 

waktu menimbang anak balita. 

Dalam bidang keolahragaan, berat badan sering dikaitkan dengan 

beberapa cabang olahraga yang membutuhkan tubuh yang ringan. Senam, 

relatif membutuhkan berat badan yang lebih ringan dibandingkan dengan 

cabang olahraga lainnya. Bebrapa cabang olahraga membutuhkan berat badan 

yang lebih berat, seperti olahraga lempar dalam atletik. Berat badan yang 

berat cenderung diperlukan untuk cabang olahraga yang berdurasi pendek. 

Sedangkan berat badan yang ringan diperlukan untuk cabang olahraga yang 

berdurasi panjang.  

 

Tinggi Badan 

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan 

pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal tinggi badan tumbuh seiring 

dengan pertambahan umur. Tinggi badan dapat diukur dalam keadaan berdiri 

tegak lurus, tanpa alas kaki, kedua tangan merapat ke badan, punggung dan 

pantat menempel pada dinding dan pandangan diarahkan ke depan. Kedua 

tangan bergantung relaks disamping badan. Potongan kayu (atau logam), 

bagian dari alat pengukur tinggi badan digeser, kemudian diturunkan hingga 
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menyentuh bagian atas (verteks) kepala. Sentuhan harus diperkuat jika subjek 

berambut tebal. 

Mikrotoise adalah alat ukur tinggi badan, digunakan dengan ketentuan 

dan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Tempelkan microtoise tersebut pada 

dinding yang lurus datar setinggi tepat 2 meter. Angka 0 (nol) pada lantai 

yang datar rata. (2) Lepaskan sepatu atau alas kaki. (3) Berdiri tegap, sikap 

siap sempurna dalam baris berbaris, kaki lurus, tumit, pantat, punggung, dan 

kepala bagian belakang harus menempel pada dinding, dan muka menghadap 

lurus dengan pandangan ke depan. (4) Turunkan microtoise sampai rapat 

pada kepala bagian atas, siku-siku harus lurus menempel pada dinding. (5) 

Bacalah angka pada skala yang nampak pada lubang dalam gulungan 

microtoise. (6) Catat angka tinggi badan dalam centimeter.  

Pengukuran tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, data 

tinggi badan didapatkan berdasarkan tinggi lutut bagi orang tidak dapat 

berdiri atau lansia. Pengukuran tinggi badan pada lansia digunakan tinggi 

lutut, karena pada orang lanjut usia terjadi penurunan masa tulang,  

bertambah bungkuk, sehingga bertambah sukar untuk mendapatkan data 

tinggi badan secara akurat.  

Lingkar Lengan Atas (LLA) 

Pertambahan lingkar lengan atas ini relatif lambat. Ukuran lingkar 

lengan atas mencerminkan pertumbuhan jaringan lemak dan otot yang tidak 

dipengaruhi oleh keadaan cairan tubuh dan berguna untuk menilai keadaan 

gizi dan pertumbuhan.  Lingkar lengan atas memberikan gambaran tentang 

keadaan  jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas 

orang dewasa merupakan salah satu cara untuk penentuan status gizi, karena 

mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat-alat yang sulit diperoleh dengan 

harga yang lebih murah mudahh dan cepat. Pengukuran lingkar lengan atas  

adalah suatu cara untuk mengetahui kemungkinan resiko kekurangan energi 

protein pada wanita usia subur. Pengukuran lingkar lengan atas tidak dapat 
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digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam waktu jangka 

pendek. Pengukuran lingkar lengan atas  dilakukan pada bagian tengah bicep 

brachii saat fleksi menggunakan pita pengukur.  

Beberapa tujuan pemeriksaan lingkar lengan atas (LLA) terutama 

berkaitan dengan masalah wanita usia subur (WUS), baik ibu hamil maupun 

calon ibu, dan masyarakat umum. Tujuan pemeriksaan lingkar lengan atas 

adalah sebagai berikut. (1) Mengetahui risiko kekurangan energi protein (KEP) 

dan wanita usia subur (WUS), baik ibu hamil maupun calon ibu, untuk 

menapis wanita yang mempunyai kemungkinan risiko melahirkan bayi berat 

lahir rendah (BBLR). (2) Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat 

agar lebih berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kekurangan 

energi protein (KEP). (3) Mengembangkan gagasan baru di kalangan 

masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. (4) 

Meningkatkan peran petugas lintas sektoral dalam upaya perbaikan gizi  bagi 

wanita usia subur (WUS) yang menderita kekurangan energi protein (KEP). 

(5) Mengarahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran wanita usia 

subur (WUS) yang menderita kekurangan energi protein (KEP). 

Lingkar lengan atas (LLA) diperiksa pada bagian pertengahan lengan 

atas antara olecranon dan tonjolan acromion. Ambang batas lingkar lengan atas 

wanita usia subur dengan risiko kekurangan energi protein di Indonesia 

adalah 23,5 cm. Apabila ukuran lingkar lengan atas kurang 23,5 cm atau 

terletak di bagian merah pita lingkar lengan atas, maka wanita tersebut 

mempunyai risiko mengalami kekurangan energi protein. Selain itu, 

diperkirakan mempunyai resiko akan melahirkan berat bayi lahir rendah 

(BBLR). Berat bayi lahir rendah mempunyai risiko kematian, gizi kurang, 

gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan pada anak 

(Gibson:2005). Cara pengukuran lingkar lengan atas sebagai berikut. (1) 

Persiapkan pita pengukur. (2) Pilih lengan kiri karena lengan kanan yang 

paling sering berfungsi. (3) Posisikan lengan 90° mengarah ke atas. (4) 

Tetapkan posisi bahu dan siku. (5) Letakkan pita pengukur antara bahu dan 
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siku untuk menentukan titik tengah lengan dengan cara membagi hasil 

ukuran panjanga antara siku dan bahu. (6)  Lingkarkan meteran pada titik 

tengah lengan. (7)  Meteran jangan terlalu di ketatkan namun jangan juga 

terlalu longgar.  

Lingkar Kepala 

Lingkar kepala adalah standar prosedur dalam ilmu kedokteran anak 

secara praktis, biasanya digunakan untuk memeriksa keadaan patologi 

tentang besarnya lingkar kepala atau peningkatan ukuran kepala. Pengukuran 

yang sering digunakan adalah pengukuran kepala besar (hidrosephalus) dan 

pengukuran kepala kecil (mikrosephalus).  Ukuran lingkar kepala terutama 

dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak (cranium). Ukuran 

otak meningkat secara cepat pada kurun waktu tahun pertama setelah lahir. 

Akan tetapi ukuran besar lingkar kepala tidak menggambarkan keadaan 

kesehatan dan gizi. Perlu diketahui bahwa ukuran otak, lapisan tulang kepala 

dan tengkorak dapat bervariasi sesuai dengan keadaan gizi seseorang 

(Gibson:2005).  

Secara normal, pertambahan ukuran lingkar pada setiap tahap relatif 

konstan dan tidak dipengaruhi oleh faktor ras, bangsa dan letak geografis. 

Saat lahir, ukuran lingkar kepala normalnya adalah 34-35 centimeter. 

Kemudian akan bertambah sebesar kurang lebih  0,5 cm/bulan pada bulan 

pertama atau menjadi lebih kurang 44 centimeter. Pada bulan pertama ini, 

pertumbuhan kepala paling cepat dibandingkan dengan tahap berikutnya, 

kemudian tahun-tahun pertama lingkar kepala bertambah tidak lebih dari 5 

cm/tahun, setelah itu sampai usia 18 tahun lingkar kepala hanya bertambah 

lebih kurang 10 centimeter. 

Lingkar Dada 

Pengukuran lingkar dada biasanya dilakukan pada anak-anak berumur 

2 sampai dengan 3 tahun. Rasio ukuran lingkar kepala dan ukuran lingkar 

dada pada anak umur 6 bulan tidak jauh berbeda. Setelah umur tersebut, 
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tulang tengkorak pada anak-anak tumbuh secara lebih lambat, sedangkan 

pertumbuhan dada menjadi lebih cepat. Jika terjadi pada anak-anak yang 

berumur antara 6 bulan sampai dengan 5 tahun, rasio ukuran lingkar kepala 

dan lingkar dada adalah kurang dari satu. Keadaan tersebut disebabkan oleh 

karena kegagalan perkembangan dan pertumbuhan, atau karena kelemahan 

jaringan otot dan lemak pada dinding dada. Selain itu, pengukuran lingkar 

dada digunakan sebagai indikator dalam menentukan kekurangan energi 

protein (KEP) pada usia anak bayi di bawah lima tahun  (Gibson:2005). 

Pengukuran lingkar dada dilakukan pada saat bernapas biasa pada tulang 

xipoidius. Pengukuran lingkar dada pada anak yang lebih besar dilakukan saat 

posisi berdiri, sedangkan pada bayi dengan posisi berbaring. 

Jaringan Lunak 

Organ-organ tubuh seperti otak, hati, jantung, dan organ dalam lainnya 

merupakan bagian yang mempunyai ukuran cukup besar dan berat. Tetapi 

relatif tidak berubah beratnya pada anak malnutrisi. Otot dan lemak 

merupakan jaringan lunak yang sangat bervariasi pada penderita KEP. 

Antropometri jaringan dapat dilakukan pada kedua jaringan tersebut untuk 

pengukuran status gizi di masyarakat (Gibson:2005). 

Lemak Subkutan (sub-cutaneous fat) 

Penelitian komposisi tubuh adalah informasi tentang jumlah dan 

distribusi lemak subkutan. Pengukuran dilakukan dengan bermacam-macam 

metode. (1) Analisis kimia dan fisik melalui analisis seluruh tubuh pada 

autopsi. (2) Ultrasonik. (3) Densitometry, yaitu penempatan air pada 

densitometer. (4) Radiological anthropometry mengunakan jaringan lunak. (5) 

Physical anthropometry menggunakan skin-fold calipers. Yang sering digunakan  

di lapangan adalah antropometri fisik. Banyak jenis skin-fold calipers, tetapi 

yang sering digunakan adalah harpenden calipers. Pengalaman menunjukkan 

bahwa alat tersebut mempunyai standar atau jangkauan jepitan (20-40 mm2), 
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dengan ketelitian 0,1 mm, tekanan yang konstan 10 gram/mm2), dan jarum 

diputar ke titik nol jika terlihat penyimpangan (Gibson:2005) . 

 

ACH Indek untuk menentukan Status Gizi 

ACH indek dikembangkan oleh Raymond Franzen dan George T, 

Palmer adalah suatu analisis lengkap tentang hubungan tulang, otot-otot dan 

lemak yang dapat dipakai sebagai dasar mempredikasi status gizi seseorang.  

Indeks ACH ini berdasarkan tiga pengukuran, yaitu 1) A – Artm girth 

(keliling lengan), 2) C – Chest depth (dalamnya dada), dan 3) H – Hip width 

(lebar panggul). Tujuan pengukuran Indeks ACH adalah untuk menyelidiki 

orang-orang yang mempunyai otot-otot kecil, jaringan dibawah kulit sedikit, 

dan mempunyai berat tubuh kurang dalam bentuk tubuh tertentu. Tes ini 

dapat membantu untuk memilih anak laki-laki dan perempuan 7 sampai 

dengan  12 tahun yang perlu diperiksa kesehatannya lebih lanjut oleh dokter. 

Standar indeks ACH ini dibuat dengan sampel yang jumlahnya lebih besar 

dari 10.000 anak-anak dari 75 kota-kota di Amerika Serikat, dengan keadaan 

ekonomi dan tingkatan sosial yang berbeda-beda (Moeslim: 1968).  

Metode pengukuran ACH di sekolah-sekolah hendaknya dibuat skala 

untuk memilih sepersepuluh anak-anak tersebut, yang langsung memerlukan 

pemeriksaan dokter lebih lanjut. Dengan metode ACH, beberapa kesalahan 

ekstrim dapat diminimalkan. Franzen dan Palmer berpendapat bahwa tidak 

diketahuinya kesalahan ektrim ini disebabkan karena pengukuran yang tepat. 

Tetapi efisiensi tetap jauh lebih baik daripada metode yang berdasarkan umur, 

tinggi, berat. Dalam melakukan pemeriksaan, lebih baik anak-anak memakai 

kostum olahraga. Jika tidak mungkin, pakaian luar yang berat dan tebal 

seperti jaket, dan lain-lainnya harus dilepas (Moeslim: 1968). 

A – Arm girth (keliling lengan atas) diukur menggunakan pita 

pengukur. Anak (testi) yang biasa mengunakan tangan kanan (right handed), di 

ukur lengan kanannya, sedang bagi anak kidal diukur pada lengan kirinya. 

Lengan di fleksi (ditekuk pada siku) secara rileks, dan tempatkan jari-jari 
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tangan pada bahu. Berikan tanda pada tempat tertinggi pada bicepbrachii 

dengan tinta, dan ukur keliling lengan tersebut pada waktu fleksi. Selanjutnya, 

luruskan lengan tersebut kebawah dengan rileks, dan ukur keliling lengan 

tersebut pada waktu ekstensi. Kedua pengukuran diatas diukur sampai 

dengan seper-sepuluh centimeter, jumlahkan ukuran keliling lengan waktu 

fleksi dan ekstensi (Moeslim: 1968). 

C – Chest depth (lebar dada) diukur menggunakan caliper kayu (wooden 

caliper). Lebar dada di ukur antara kedua nipple saat inspirasi dan ekspirasi 

bernafas normal. Tempatkan caliper tepat di atas nipple, secara hati-hati. 

Pengukuran pada waktu inspirasi dan ekspirasi dihitung sampai seper-

sepuluh centimeter (0,1 cm) (Moeslim: 1968). 

H – Hip width (lebar panggul), ditentukan dengan membuat titik 

menggunakan tinta pada titik paling luar pada crista iliaca sebelah kanan dan 

kiri. Tempatkan caliper (alat ukur lebar panggul) pada bagian lateral dari 

trochanter major, ukur jaraknya dari depan, lebar diukur sampai dengan seper-

sepuluh cm (0,1 cm) (Moeslim: 1968). 

Cara penilaian ACH dikerjakan sebagai berikut. (1) Jumlahkan jarak 

keliling lengan atas waktu fleksi dan ekstensi (A). (2) Jumlahkan jarak lebar 

dada kedua nipple waktu inspirasi dan ekspirasi (B). (3) Hitung selisih jumlah 

keliling lengan pada waktu fleksi dan ekstensi, dan jumlah jarak kedua nipple 

saat melakukan inspirasi dan ekspirasi (selisih A dan B). (4) Tentukan dalam 

tabel lebar panggul, dan sesuaikan dengan selisih minimal A dan B. (5) 

Apabila selisih A dan B lebih besar dari nilai dalam tabel, berarti anak tersebut 

tidak termasuk yang terpilih. Jika seorang anak selisihnya sama berarti anak 

itu terpilih, dan perlu mendapat pemeriksaan dokter lebih lanjut. 

 
TABEL INDEKS ACH UNTUK STATUS GIZI DAN TABEL PENILAIAN 

KRITERIA UNTUK MENYELEKSI 

Nama : ……………………………………………  
Sekolah : …………………………………………… 
Jenis Kelamin : ……………………………………………  
Tingkat : …………………………………………… 
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Alamat : ……………………………………………  
Tanggal : …………………………………………… 

HASIL PENGUKURAN 

A – Keliling Lengan   :  Fleksi     = ……………cm 
 Ekstensi = ……………cm 
        Jumlah fleksi dan ekstensi (A) =………….cm 

C – Kedalaman Dada:  Inspirasi  = … .………cm 
 Ekspirasi = ……..……cm 
 Jumlah inspirasi dan ekspirasi (B)= ……………….cm 

H – Lebar Panggul   : ……………………. 

Selisih A dan B  = Selisih keliling lengan dan kedalaman dada (A - B) 
Tabel. 7.44. Kriteria untuk memilih Anak Umur 7 – 12 Tahun 

Laki – Laki Perempuan 

Lebar Panggul 

Selisih minimal 
antara keliling 

lengan dan 
dalamnya dada 

Lebar Panggul 

Selisih minimal 
antara keliling 

lengan dan 
dalamnya dada 

Bawah – 20,0 
20,0 – 20,4 
20,5 – 20,9 
21,0 – 21,4 
21,5 – 21,9 
22,0 – 22,4 
22,5 – 22,9 
23,0 – 23,4 
23,5 – 23,9 
24,0 – 24,4 
24,5 – 24,9 
25,0 – 25,4 
25,5 – 25,9 
26,0 – 26,4 
26,5 – 26,9 
27,0 – 27,4 
27,5 – 27,9 
28,0 – 28,4 
28,5 – 28,9 

29,0 - Keatas 

0,0 
0,0 
0,4 
1,0 
1,6 
2,2 
2,7 
3,3 
3,8 
4,2 
4,7 
5,1 
5,6 
6,0 
6,3 
6,7 
7,0 
7,3 
7,6 
7,9 

Bawah – 20,0 
20,0 – 20,4 
20,5 – 20,9 
21,0 – 21,4 
21,5 – 21,9 
22,0 – 22,4 
22,5 – 22,9 
23,0 – 23,4 
23,5 – 23,9 
24,0 – 24,4 
24,5 – 24,9 
25,0 – 25,4 
25,5 – 25,9 
26,0 – 26,4 
26,5 – 26,9 
27,0 – 27,4 
27,5 – 27,9 
28,0 – 28,4 
28,5 – 28,9 

29,0 - Keatas 

0,5 
1,0 
1,6 
2,1 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4,5 
4,8 
5,1 
5,4 
5,6 
5,8 
6,0 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 

 

INDEKS MASSA TUBUH 
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Salah satu cara untuk mengetahui berapa besar risiko kesehatan Anda 

adalah melalui indeks massa tubuh (IMT). Metode ini digunakan untuk 

menentukan berat badan yang sehat berdasarkan berat dan tinggi badan. 

Angka indeks massa tubuh atau dalam bahasa Inggris adalah body mass index 

(BMI) digunakan untuk menunjukkan kategori berat badan seseorang apakah 

sudah proporsional atau belum. Indeks massa tubuh merupakan alat yang 

sederhana digunakan untuk memantau dan mendeteksi status gizi orang 

dewasa, khususnya yang berkaitan dengan keadaan tubuh kekurangan berat 

badan dan kelebihan berat badan (obesitas).  

Menggunakan indeks massa tubuh, seseorang akan mengetahui 

kategori berat badan normal, kelebihan, atau justru kekurangan. Perkiraan 

jumlah total lemak dalam tubuh yang muncul adalah hasil dari pembagian 

berat badan seseorang dalam satuan kilogram dengan tinggi mereka dalam 

meter kuadrat. Bagi beberapa kelompok orang, nilai indeks massa tubuh 

kemungkinan tidak akurat. Mereka yang sedang hamil, adalah binaragawan, 

atau atlet dengan tingkat aktivitas tinggi adalah golongan yang kemungkinan 

nilai indeks massa tubuh mereka tidak mencerminkan kesehatan saat itu. 

Artinya, meski nilai indeks massa tubuh mereka di atas normal, ini bukan 

berarti mereka memiliki lemak berlebihan. 

Masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa pada usia 

18 tahun keatas merupakan masalah penting dan harus selalu diperhatikan. 

Karena, selain mempunyai risiko penyakit-penyakit tertentu, juga dapat 

mempengaruhi produktifitas kerja. Oleh karena itu, pemantauan keadaan 

kekurangan dan kelebihan gizi tersebut perlu dilakukan secara terus menerus 

dan berkesinambungan. Salah satu cara adalah dengan mempertahankan berat 

badan yang ideal atau normal. 

Laporan FAO/WHO/UNU tahun 1985 menyatakan bahwa batasan 

berat badan normal orang dewasa ditentukan berdasarkan nilai Body Mass 

Index (Gibson:2005). Di Indonesia istilah Body Mass Index (BMI) diterjemahkan 

menjadi indek massa tubuh (IMT). Menurut Kent (1994), body mass index 
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disebut juga quetelet index adalah suatu prakiraan ukuran komposisi tubuh, 

terutama digunakan untuk studi epidemiologi. Indeks massa tubuh atau 

sering juga disebut indeks quatelet pertama kali ditemukan oleh seorang ahli 

matematika Lambert Adolphe Jacques. Quatelet adalah alat pengukur 

komposisi tubuh yang paling umum dan sering dilakukan. Beberapa studi 

telah mengungkapkan bahwa indeks massa tubuh adalah alat pengukuran 

yang berguna untuk mengukur obesitas, dan telah direkomendasikan untuk 

evaluasi klinik pada obesitas anak. 

Indeks masa tubuh adalah berat badan (dalam kilogram) dibagi tinggi 

badan (meter) kuadrat. Indeks masa tubuh yang secara signifikan berkorelasi 

dengan sosok tubuh, tetapi mempunyai korelasi positif dengan pengukuran 

tebal (lipatan) kulit. Indeks masa tubuh digunakan sebagai indikator 

kegemukan dengan asumsi bahwa semakin tinggi indeks, semakin besar 

tingkatan lemak badan. Meskipun asumsi tersebut tidak selalu benar. Jika 

diterapkan indeks tersebut pada seseorang yang tidak berlemak seperti atlet 

angkat berat, mereka akan salah dikatakan kegemukan karena besarnya otot 

(Kent: 1994). Menurut Gibson (2005) dijelaskan bahwa indeks masa tubuh  

pada orang dewasa adalah valid dan reliabel sebagai indikator kegemukan. 

Indeks masa tubuh mempunyai korelasi dengan prosentase lemak badan dan 

relatif dipengaruhi tinggi badan.       

 

Kategori Indeks Massa Tubuh 

Indeks Massa Tubuh (IMT) diperoleh dengan cara membagi berat 

badan dengan tinggi badan kuadrat. Berat badan yang dihitung menggunakan 

satuan kilogram (kg), sedangkan tinggi badan dalam satuan meter (m). 

Berikut ini adalah rumus untuk mendapatkan indeks massa tubuh berikut 

dengan tabel makna nilai masing-masing hasilnya. 

                                          Berat Badan  
Indeks Masa Tubuh = 
                                        (Tinggi Badan)2 
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Tabel 7.45. Kategori Nilai Indeks Massa Tubuh 

Nilai IMT Kategori 

18,4 – ke bawah Berat Badan Kurang 

18,5 – 24,9 Berat Badan Ideal 

25 – 29,9 Berat Badan Lebih 

30 – 39,9 Gemuk 

40 – ke atas Sangat Gemuk 

 

Contoh menghitung indeks masa tubuh. Misal, seseorang mempunyai tinggi 

badan 165 centimeter, dan berat badan 67 kilogram. Maka indeks massa tubuh 

orang tersebut dapat dihitung: 

IMT = Berat Badan/(Tinggi Badan)2=67/(1,65)2= 24,6.  

Kemudian, nilai IMT yang diperoleh tersebut diinterpretasi menggunakan 

kategori  nilai IMT. Kesimpulannya adalah orang tersebut mempunyai 

kategori berat badan ideal. 

Untuk orang dewasa yang berusia 20 tahun ke atas, indeks masa tubuh 

diinterprtasikan menggunakan kategori status berat badan standar yang sama 

untuk semua umur bagi pria dan wanita. Untuk anak-anak dan remaja, 

interpretasi indeks massa tubuh adalah menggunakan kategori spesifik 

mengikuti usia dan jenis kelamin. 

Menjaga berat badan ideal merupakan bagian penting dalam gaya 

hidup sehat. Orang-orang yang mengalami kelebihan berat  badan biasanya 

akan lebih mudah terkena penyakit. Beberapa penyakit yang biasanya 

menyerang orang dengan berat badan berlebih antra lain jantung koroner, 

darah tinggi, stroke, kencing manis, dan penyakit pada sendi tulang penahan 

berat badan seperti sendi lutut dan sendi pinggul. Sebaliknya, jika berat badan 

seseorang berada jauh di bawah normal, dapat juga mengakibatkan masalah 

kesehatan, terutama resiko infertilitas dan osteoporosisi. Pemecahan masalah 

utama untuk menjaga agar berat badan selalu dalam batas normal adalah 

dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang serta melakukan 

olahraga yang cukup dan teratur.  
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SOMATOTYPE 

Somatotype adalah berkaitan dengan bentuk tubuh manusia. Jika di- 

perhatikan, kenyataan bahwa tidak ada dua manusia mempunyai sifat-sifat 

jasmaniah atau fisik yang sama persis. Hal inilah yang menyebabkan 

pengelompokan berbagai macam somatotype (bentuk tubuh). Telah lama 

berusaha menyelidiki penggolongan tipe tubuh yang disebut somatotype. 

Perhatian telah banyak ditujukan tentang adanya hubungan antara sifat 

personalitas seseorang dengan bentuk tubuh tertentu. Antara lain, pendapat 

yang mengatakan bahwa orang yang gemuk mempunyai sifat periang, senang 

bergurau, sedangkan yang kurus kebanyakan bertubuh tinggi dan 

mempunyai sifat nervous. 

Kretschmer adalah pakar antropometri dan seringkali disebut sebagai 

bapak somatotype modern. Pada tahun 1925 berhasil mengidentifikasi tipe-

tipe bentuk tubuh menjadi tiga kategori yaitu: asthenis, atletis dan piknis. Selain 

melakukan pengelompokan, juga mengkaitkan tipe-tipe bentuk tubuh tersebut 

dengan aspek kepribadian (personality) seseorang.  

Kretschmer mengelompokkan manusia berdasarkan bentuk tubuh 

menjadi beberapa tipe dengan karakteristik masing-masing sebagai berikut 

(Moeslim: 1968).     

1. Asthenis (tipe kurus) adalah orang yang mempunyai bentuk tubuh dengan 

ciri-ciri ukuran badannya tinggi langsing dan kurus, rongga dada kecil 

cenderung tipis, bentuk dada sempit dan pipih rata (flat), bahu agak maju 

ke depan, lengan dan tungkai kaki kurus, muka bulat telur; berat badan 

relatif kurang. Tipe orang yang termasuk kelompok asthenis ini 

mempunyai kelemahan dalam organ alat pencernakan (viscora), dan 

mempunyai energi yang sedikit.  

2. Atletis (tipe berotot) adalah orang yang mempunyai bentuk tubuh dengan 

ciri-ciri ukuran badannya sedang dengan tulang dan mempunai otot-otot 

yang kuat, mempunyai dada bidang (lebar), besar serta kuat, badan kokoh 
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dan tegap, bahu lebar. bentuk bulat telur, dan tinggi badan cukup, tidak 

terlalu tinggi, lebih pendek daripada tipe asthenis.  

3. Pyknis (tipe berlemak) adalah orang yang mempunyai bentuk tubuh dengan 

ciri-ciri berbadan gemuk, tinggi badan relatif pendek, dada bulat, leher 

kuat, dan perut besar dan menonjol, bahu tidak lebar, leher pendek dan 

kuat, lengan dan kaki agak lemah, banyak lemak sehingga otot dan tulang 

tidak tampak menonjol. Tipe orang yang termasuk kelompok pyknis ini 

mempunyai alat pencernakan yang baik, suka makan, dan mempunyai 

simpanan energi yang banyak. 

4. Displatis, Tipe displatis merupakan penyimpangan dari ketiga tipe bentuk 

tubuh tersebut diatas. Yang termasuk tipe displatis yaitu seseorang yang 

memiliki ciri tinggi besar (gigantisme) dan seorang yang memiliki ciri orang 

kerdil (kritinisme). 

William Sheldon adalah tokoh antropometri dan ahli psikologi.  Sejak 

tahun 1940 memperkenalkan perbedaan tipe-tipe bentuk tubuh atau 

somatotipe tubuh manusia. Bersama dengan teman-temannya melakukan 

penelitian dengan cara memfoto sebanyak 4.000 anak laki-laki. Kesimpulan 

yang dapat diambil dari hasil penelitian dijelaskan bahwa somatotipe atau 

bentuk tubuh manusia dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu ectomorph. 

endomorph, dan mesomorph.  

Ectomorph, adalah tipe tubuh orang yang mempunyai bentuk tubuh 

dengan ciri-ciri ukuran badannya tinggi jangkung dan langsing.  Struktur dan 

ukuran tulang-tulang relatif kecil sehingga bentuk tubuhnya kurus kecil dan 

halus, Selain itu, mempunyai otot kecil tidak tampak berkembang; tonus otot 

tidak tampak menonjol, mempunyai anggota badan yang relatif panjang tetapi 

mempunyai togok yang pendek. Pada bagian abdominal rata atau terlihat 

lebih panjang, ukuran bahu dan dada kecil, sempit, pipih dan maju ke depan, 

bagian thorax relatif naik dan lancip bagian perut dan lumbalis cenderung rata, 

tubuh nampak lemah. Pertumbuhan berat badan dan otot lambat, sulit untuk 

menaikkan berat badan, metaboslime tubuh cepat,  kadar lemak tubuh rendah. 
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Mesomorph, adalah tipe tubuh orang yang mempunyai bentuk tubuh 

atletis, bentuk tubuh dengan ciri-ciri  tulang-tulang skelet togok lebih besar, 

tubuh kokoh dan kuat; tubuh yang padat, mempunyai otot kelihatan menonjol 

lengan dan tungkai kaki  besar dan otot-otot tebal; kuat dan keras, masif (pejal 

dan berat) terutama otot trapezius dan deltoideus. Badannya berbentuk persegi, 

dada bidang dan tebal; togok yang besar, pinggang langsing. Mempunyai 

ketahanan terhadap penyakit, mudah menaikan dan menurunkan berat 

badan, kadar lemak mudah naik dan turun. Tipe ini umumnya dimiliki oleh 

atlet, pengembara (adventurer), dan tentara.  

Endomorph adalah tipe tubuh orang yang mempunyai bentuk tubuh 

dengan ciri-ciri gemuk, tubuh berbentuk bulat, perut menonjol, tinggi badan 

relatif pendek, pundak persegi, leher pendek, dada mengembang, leher 

pendek. Mempunyai tonus otot tidak tampak menonjol, dan fisiknya lembut. 

Tipe bentuk tubuh endomorph pada umumnya sulit untuk menurunkan kadar 

lemak. berat badan sangat mudah naik, dan sulit untuk menurunkan berat 

badan (Moeslim: 1968).  

Setiap tipe bentuk tubuh memiliki kelebihan, kekurangan dan ciri yang 

berbeda dengan lainnya. Maka tipe bentuk tubuh manusia ini oleh para ahli 

gizi dan pakar fisiologi dijadikan pedoman untuk menentukan jenis olahraga 

dan asupan makanan yang tepat bagi seseorang. Selain itu perlu diketahui 

bahwa setiap orang memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri. Tidak ada 

somatotype manusia yang ekstrim murni dalam tipe tertentu, pada umumnya 

bentuk tubuh dominan ke salah satu somatotype, tetapi juga kombinasi 

terhadap dua tipe lainnya. Teori yang ditemukan, bahwa struktur fisik 

manusia adalah aspek utama yang dapat mempengaruhi aspek perilaku 

manusia. Yang menjadi landasan untuk menentukan struktur fisik seseorang 

beserta ukuran-ukurannya dengan keyakinan yang kuat bahwa faktor 

keturunan biologis adalah sangat penting mempengaruhi aspek perilaku 

seseorang (Kemenpora: 2008). 
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PENGUKURAN TAPAK KAKI 

Pengukuran tapak kaki ini biasa dilakukan dengan cara mengukur 

sudut stempel tapak kaki (footprint angle), dengan tujuan untuk menentukan 

fungsi tapak kaki dalam melakukan macam-macam kegiatan. Ternyata hal ini 

mempunyai faktor validitas rendah, pengukuran tapak kaki seringkali 

ditemukan banyak kesulitan. Flatfootedness, baik diukur dengan cara 

menghitung sudut-sudut yang terdapat pada suatu pedograph print maupun 

dengan suatu pedorule, mungkin atau tidak mungkin mencerminkan kondisi 

tapak kaki yang jelek.  

Schwatz adalah seorang tokoh antropometri yang pertama kali 

mencoba melakukan pengukuran jejak kaki (footprint) atau yang dikenal 

dengan sudut stempel tapak kaki. Yang menjadi dasar teori pengukuran 

tersebut adalah bahwa semakin tinggi lengkung tapak kaki maka sudut 

lengkungan (arch angle) tapak kaki semakin bertambah tinggi pula. Dalam 

penemuan metode pengukuran tentang penentuan arah sudut lengkungan, 

diperoleh hasil analisis statistik koefisien reliabilitas 0,97 dan koefisien 

objektivitas 0,95 (Clarke: 1967). 

Cara Clarke (1967) menentukan footprint arch angle sebagai berikut: 

1. Buatlah suatu garis di sebelah medial tapak kaki yang menghubungkan 

suatu titik dari stempel pangkal dari os meta tarsale ke 1 (pangkal ibu jari) 

dan stempel os calcaneus (tulang tumit). 

2. Tentukan suatu titik yang merupakan titik singgung antara stempel 

pangkal os metatarsale ke 1 dengan garis tadi. 

3. Kemudian tariklah sebuah garis yang menghubungkan titik singgung 

tersebut dengan batas stempel sebelah dalam cekungan tapak kaki (arch). 

4. Ukurlah besarnya sudut yang dibentuk antara kedua garis tersebut. 

Rata-rata sudut stempel tapak kaki normal pada mahasiswa tingkat 

persiapan adalah kurang lebih 42 derajat. Clarke (1967) berpendapat bahwa 

seseorang yang mempunyai sudut stempel tapak kaki kurang dari 30 derajat 

adalah seseorang yang memerlukan koreksi tapak kaki. Atau dapa dikatakan 
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bahwa tapak kaki yang demikian adalah bermasalah. Para mahasiswa yang 

mempunyai cekung tapak kaki antara 30-35 derajat dinyatakan orang-orang 

yang berada pada perbatasan, dan harus diadakan pemeriksaan ulangan 

untuk menentukan perlu tidaknya tindakan pengkoreksian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7.18. Sudut Stempel Tapak kaki Clarke 

 

Cureton melakukan penelitian tentang validitas sudut stempel tapak 

kaki dengan ukuran tinggi longitudinal arch. Kemudian membandingkan 

dengan dalamnya stempel cekung tapak kaki vertikal (vertical depth of the arch 

imprint) pada pasir basah terhadap sudut stempel tapak kaki Clarke. Korelasi 

antara sudut cekung tapak kaki dan tinggi cekung tapak kaki (the arch angle 

and arch height) terhadap dua kelompok data adalah 0,857 ± 0,016 dan 0,958 ± 

0,007. Cureton juga menjelaskan bahwa tinggi cekung tapak kaki yang diukur 

dengan cara footprint atau pasir basah, tidak ada hubungan yang berarti 

dengan fungsi kaki. Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah ada korelasi 

antara sudut stempel tapak kaki dengan beberapa variabel sebagai berikut. (1) 

Mempunyai korelasi yang kurang berarti dengan loncat, lari cepat, kekuatan 

tapakkaki, kelenturan pergelangan kaki dan keseimbangan. (2) Mempunyai 
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korelasi positif dengan lari 440 yard, ini mungkin menunjuk-kan bahwa orang 

yang flatfoot ada kecenderungan lebih lekas lelah. (3) Ada korelasi rendah 

dengan tes kekuatan mengangkat (lifting strenght test), kemungkinan 

menunjukkan bahwa orang yang  stempel kaki rata (flatter prints) lebih kuat. 

Keterangan tersebut diatas lebih menunjuk pada teori pengukuran 

antropometri yang menyatakan bahwa tinggi cekung tapak kaki sebelah luar 

dapat dipakai untuk melakukan diagnosa bagi seseorang dalam mengoreksi 

kakinya. Paling tidak dapat memberi petunjuk bahwa orang tersebut 

mempunyai ketahanan fisik umum yang lebih cepat lelah dalam melakukan 

kegiatan yang memerlukan daya tahan. Contoh waktu lari jarak jauh dan 

mendaki gunung. 

Berikut ini disajikan beberapa alat ukur dan perkakas antropometri 

yang dapat dipakai untuk mengukur sikap dan mekanika tubuh. 

• Rating Scales: Pengukuran rating scale adalah cara pengukuran subjektif 

untuk mengetahui sikap dan mekanika tubuh dalam melakukan kegiatan. 

Rating hanya berhasil jikakalau dilakukan oleh para ahli. Contoh: seorang 

pelatih atletik dalam melatih sikap yang betul dalam start 100 meter 

dihubungkan dengan mekanika tubuh. 

• Photograph: adalah pengukuran sikap badan menggunakan foto yang biasa 

dilakukan dari depan, samping dan belakang. Pengukuran ini dilakukan 

ketika seseorang sedang diam. 

• Motion Pictures: motion pictures terutama dilakukan untuk mengukur 

mekanika tubuh atau gerakan tubuh, untuk dapat diketahui gerak 

sesungguhnya pada waktu bergerak. 

• Silhouettograph: ini merupakan gambar negatif atau clise dari keseluruhan 

bentuk tubuh atau anggota badan, baik mengenai bentuk yang baik 

maupun yang jelek. 

• X-Ray: ini berguna untuk menyelidiki keadaan rangka bagian dalam, juga 

berguna untuk mempelajari sikap dan mekanika tubuh. 
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• Posturemeter: alat pengukur sikap atas dasar prinsip sikap yang baik. Bila 

sikap daerah thorax baik, maka dada ke depan dan ke atas, sedangkan 

kepala ke arah belakang, sehingga bentuk keseluruhan adalah baik. 

• Scoliometer: alat pengukur penyimpangan lengkungan spina vertebra ke 

arah  samping (lateral deviation of the spine), Jadi alat ini khusus mengukur 

lengkungan lateral saja. 

• Conformateur: adalah alat pengukur anteroposterior spinal curvature dalam 

sikap berdiri. Terdiri dari tiang kayu tegak dengan bilah-bilah mendatar 

yang mudah meluncur atau bergerak dari tiang tegak tersebut. Orang coba 

(testi) berdiri menempatkan punggung pada conformateur dengan sedikit 

ditekan pada processus. Sehingga diketahui  beberapa keadaan dari tulang 

belakang (vertebrae) antara lain: 

a. Penonjolan lengkung thoracis 

b. Curve lumbal lebih kecil dari pada seharusnya 

c. Penyimpangan penonjolan pada posterior sainosus dari sacrum 

• Pedograph: berguna untuk mengukur lengkung tapak kaki dengan 

menentukan sudut lengkung (the angle of the arch), untuk mengetahui 

tingkat keadaan dari telapak kaki (flatfootedness). 

• Pedorule: alat untuk mengukur keadaan tapak kaki dalam hubungannya 

dengan kaki. Pedorule mengukur penyimpangan tendo achilles dari garis- 

lurus. Kaki yang lemah, bagian bawah tendo terlihat ada penyimpangan 

keluar. Pedorule juga dimaksudkan untuk mengetahui flatfootedness. 

• Flexometer: adalah alat untuk mengukur flexibilitas berbagai anggota tubuh, 

dan  fleksibilitas adalah aspek penting bagi mekanika tubuh.  

• Terdapat berbagai pengukuran yang dapat dilakukan untuk pengukuran 

antropometri yaitu Quimby Weight Analysis Test. Tes ini bertujuan untuk 

menafsirkan berat badan (weight estimated) pada anak berumur 16−22 tahun 

melalui pengukuran tinggi badan, lebar bahu, lebar dada, pengerutan 

rongga dada (chest depth) dan lebar pinggul.  
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INSTRUMEN NON-TES 

 Dalam kegiatan penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data dan mengukur variabel-variabel penelitian. Tehnik non-

tes adalah instrumen yang di gunakan untuk mengumpulkan data dengan 

tidak mengunakan tes. Teknik non-tes merupakan instrumen penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan data terutama mengenai ranah sikap 

(affective domain), tingkah-laku yang berkaitan dengan sesuatu yang 

dikerjakan, karakteristik, penampilan yang dapat diamati, atau kepribadian 

seseorang. Berikut ini disajikan beberapa jenis instrumen non-tes yang 

digunakan untuk mengumpulkan data.   

Instrumen Inventori  

 Dalam proses penelitian, peneliti harus mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan masalah karakteristik psikologis tertentu dari individu 

responden. Permasalahan penelitian tersebut merupakan aspek afektif tentang 

perilaku individu. Untuk mengukur aspek afektif tersebut diperlukan tes 

psikologi yang dilakukan oleh beberapa ahli disebut tes kepribadian. Jenis 

instrumen tes psikologis ini selanjutnya disebut inventori. Inventori 

digunakan untuk mengukur karakteristik psikologis tertentu dari individu. 

Contoh: pernyataan emosional, hubungan interpersonal, motivasi, minat, dan 

sikap (Anastasi, 1988). 

 Karakteristik inventori sebagai alat untuk mengumpulkan data yang 

membedakan dengan tes kemampuan adalah sifat jawaban yang diberikan. 

Dalam inventori, jawaban yang diberikan merupakan suatu keadaan yang 

sewajarnya, suasana keseharian yang dirasakan dan dialami, atau sesuatu 

yang diharapkan (Ibnu, dkk, 2003).  

 Langkah-langkah pengembangan instrumen inventori meliputi 

kegiatan sebagai berikut. 

1. Menetapkan Konstruk yang Diukur. 
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 Langkah pertama dalam menyusun inventori adalah menetapkan 

konstruk yang akan diukur. Konstruk menunjuk pada hal-hal yang pada 

dasarnya tidak dapat diamati secara langsung, misalnya persepsi, minat. 

motivasi, sikap dan sebagainya. Menyusun konstruk adalah kegiatan meng-

identifikasi variabel penelitian yang datanya akan diambil.  

2. Merumuskan Definisi Operasional 

 Suatu variabel penelitian sebagai konstruk belum tentu memiliki 

pengertian yang jelas sesuai dengan permasalahan penelitian yang sedang 

diteliti. Sehingga, sehubungan dengan hal tersebut perlu definisi operasional. 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat tentang 

sesuatu yang akan didefinisikan, sehingga dapat diamati dan diukur. Dalam 

hal ini terutama definisi operasional tentang konstruk yang bersifat sangat 

abstrak. Rumusan definisi operasional harus jelas, sehingga mudah untuk 

diamati dan diukur. Yang dimaksud dapat diamati adalah membuka 

kemungkinan untuk dilakukan pengujian kembali oleh peneliti lain. Dapat 

diukur artinya memungkinkan dilakukan pengukuran untuk pengumpulan 

data, dan dilakukan analisis data (Ibnu, dkk. 2003). 

3. Mendeskripsikan Konstruk 

 Agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang konstruk suatu 

penelitian, maka perlu mendeskripsikan konstruk tersebut. Deskripsi konstruk 

dituangkan dalam bentuk matrik yang memuat tentang variabel-variabel 

penelitian, sub variabel dan indikator-indikator. Berdasarkan deskripsi 

konstruk dalam matrik tersebut dapat diperoleh gambaran atau petunjuk 

tentang jenis variabel yang diteliti sesuai dengan permasalahan penelitian, 

pengembangan inventori sebagai instrumen yang harus disusun, bagaimana 

tujuan penelitian dan hipotesis penelitian dirumuskan. 

4. Mengembangkan Butir-butir Pernyataan  

 Berdasarkan deskripsi konstruk atau variabel, selanjutnya dilakukan 

pengembangan instrumen inventori yang berisi butir-butir pernyataan. Dari 
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butir-butir pernyataan tersebut akan diperoleh data atau informasi untuk 

dianalisis dan digunakan dalam menjawab masalah penelitian. Maka 

pengembangan pernyataan-pernyataan tersebut harus dilakukan secara 

cermat, dilandasi wawasan yang cukup tentang pokok permasalahan 

penelitian, pengetahuan teoritis, pengalaman yang cukup, kreativitas dan 

kesungguhan, dan kiat peneliti. 

5. Uji Coba Inventori    

Inventori yang telah disusun perlu diuji-cobakan dengan tujuan untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangan kuesioner yang telah disusun. 

Berdasarkan hasil uji-coba ini, selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Uji 

coba ini penting dilakukan, sebab inventori yang kurang sempurna akan 

menjadi sumber kesesatan (error) yang akan mempengaruhi validitas data 

yang diperoleh. Inverntori ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data yang akurat tentang responden. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan uji-coba 

inventori meliputi sebagai berikut. 1) Memilih subyek uji coba yang memiliki 

karakteristik sama dengan subyek penelitian. 2) Menyampaikan inventori 

kepada subyek uji coba, dan memohon untuk menjawab inventori dan 

mengemukakan komentarnya dan mengusulkan perubahan dan perbaikan 

yang dipandang perlu.  

6. Menganalisis Hasil Uji Coba    

 Terhadap hasil pengumpulan data inventori uji coba, peneliti 

memeriksa dan  menelaah komentar yang diberikan, meneliti butir-butir yang 

kosong tidak dijawab, penafsiran pernyataan yang salah dan tidak tepat. 

Jawaban-jawaban dalam inventori hanya dapat diberi skor yang bersifat 

bergradasi. Jawaban responden tersebut tidak dapat dinilai benar atau salah. 

Validitas butir-butir pernyataan responden hanya berdasarkan analisis indeks 

daya beda soal. Untuk menghitung indeks daya beda digunakan teknik 

analisis korelasi atau uji beda nilai rata-rata. Untuk menaksir reliabilitas 
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instrumen menggunakan rumus penghitungan koefisien Alpha dari Cronbach 

(Ibnu, dkk, 2003).  

7. Memilih, Menyempurnakan dan Menata Butir-butir Instrumen    

Berdasarkan hasil uji coba dan hasil analisis uji coba, selanjutnya 

dilakukan pemilihan, penyempurnaan dan penataan butir-butir instrumen. 

Melakukan perbaikan terhadap butir-butir pertanyaan, menambah 

pertanyaan, memodifikasi bentuk kalimat pertanyaan, merubah kalimat yang 

tidak dimengerti dan bermakna ganda, atau membuang pertanyaan yang 

tidak relevan. Selanjutnya dilakukan penataan butir inventori berdasarkan 

beberapa pertimbangan. Setelah dilakukan langkah-langkah penyempurnaan, 

diharapkan diperoleh format inventori dalam bentuk final yang sempurna. 

 

Instrumen Kuesioner 

 Instrumen kuesioner adalah salah satu alat untuk mengumpulkan data 

atau informasi menggunakan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada 

responden secara tertulis. Responden sebagai sumber data diminta menjawab 

sejumlah pertanyaan dalam kuesioner.  Menurut Ibnu, dkk (2003), kuesioner 

sebagai instrumen digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 

informatif-faktual (fakta konkrit). Misalnya, data tentang umur, tingkat 

pendidikan, jenis penataran yang pernah diikuti, dan sejenisnya.  

 Ada beberapa pertimbangan, seorang peneliti menetapkan kuesioner 

sebagai instrumen sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian. 

Mungkin, kuesioner adalah satu-satunya istrumen yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data. Pertimbangan yang dilakukan dilandasi oleh 

kelebihan dan keterbatasan instrumen kuesioner, serta kesesuaian dengan 

masalah dan tujuan penelitian. Ada lima pertimbangan teknis yang perlu 

dirujuk dalam menggunakan instrumen kuesioner. (1) Dalam situasi dan 

kondisi tertentu, data responden tidak dapat dikumpulkan menggunakan 

instrumen lain kecuali hanya dengan kuesioner, sehingga kuesioner harus 

digunakan. (2) Peneliti berupaya mengungkap data atau informasi dari 
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responden yang bersifat sangat pribadi (privasi). Suatu informasi tersebut, 

bagi responden sangat memalukan bila diungkap secara lesan. (3) Harapan 

peneliti terhadap responden, bahwa informasi yang disampaikan oleh 

responden bukan berupa jawaban yang spontan, tetapi jawaban yang 

memerlukan pertimbangan, pemikiran, dan perkembangan lebih lanjut. (4) 

Jumlah sampel sebagai sumber data cukup banyak, sehingga kuesioner adalah 

instrumen yang paling dapat menjaring data dari sampel yang jumlahnya 

banyak. (5) Lokasi penelitian cukup luas, tempat tinggal responden yang 

tersebar dan jaraknya jauh. Hal tersebut memungkinkan menggunakan media 

untuk memperoleh informasi. Maka pertimbangan segi biaya, tenaga, dan 

waktu, penggunaan instrumen kuesioner adalah yang paling efisien. 

 Selain mempunyai kelebihan, instrumen kuesioner juga mempunyai 

kelemahan. Pertama, jika kuesioner adalah satu-satunya instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, maka informasi melalui jawaban 

tertulis dari responden tersebut harus diterima sebagai suatu hal yang sudah 

final. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan pendekatan dan menjalin 

hubungan baik dengan responden. Dengan harapan, jawaban responden 

adalah jawaban yang obyektif apa adanya. Faktor perhatian, kesungguhan, 

dan kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan sangat penting untuk 

menghasilkan data yang valid. Kedua, rumusan kalimat pertanyaan yang 

tidak jelas dan sulit dimengerti akan menyebabkan beberapa kemungkinan 

kesalahan dalam menjawab dan kesalahan persepsi. Dalam menginterpretasi 

suatu butir pertanyaan yang diajukan peneliti dalam kuesioner, responden 

dapat berbeda dengan yang dimaksud peneliti. Selain itu, responden akan 

melewatkan atau tidak menjawab suatu butir pertanyaan yang dirasa tidak 

dimengerti maksudnya. Ketiga, jawaban yang diberikan responden ada 

kemungkinan dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kepentingan pribadi 

responden. Keempat, tidak semua responden mempunyai kemampuan 

merumuskan jawaban tertulis dalam bentuk narasi dengan menyusun kata-

kata dan menguraikan kalimat atau esai. 
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 Penggunaan instrumen kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan 

data suatu penelitian dilandasi oleh asumsi-asumsi. Pertama, responden 

adalah yang paling mengerti dan memahami dirinya sendiri yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Kedua, jawaban yang diberikan responden 

dilandasi kejujuran, benar dan dapat dipercaya. Ketiga, interpretasi responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama seperti yang 

dimaksudkan peneliti.  

  
Bentuk-bentuk Kuesioner  

Berdasarkan cara menjawab, kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu 

kuesioner terstruktur dan kuesioner tidak terstruktur. Kuesioner terstruktur 

bersifat tegas dan lugas. Pertanyaan yang diajukan kepada responden 

menuntut jawaban yang lugas, tegas, dan jawaban relatif lebih singkat tetapi 

jelas. Sedangkan kuesioner tidak terstruktur, responden diminta meng-

uraikan jawaban secara lengkap, lebih leluasa, terbuka, dan menggunakan 

bahasa responden sendiri (Kirkendal, Gruber, dan Johnson, 1980). 

 Berdasarkan bentuk dan jenis pertanyaan, kuesioner dibedakan 

menjadi empat. Bentuk pertama adalah kuesioner isian tertutup. Jawaban 

yang diharapkan sudah tertentu dan diarahkan oleh pembuat kuesioner. 

Bentuk kedua adalah kuesioner isian terbuka. Kuesioner ini menghendaki 

jawaban yang lebih luas dan lengkap. Bentuk ketiga adalah kuesioner dengan 

daftar cek. Responden diminta menentukan jawaban yang sesuai dan memberi 

tanda cek () pada daftar yang telah tersedia. Bentuk keempat adalah 

kuesioner pilihan ganda. Jawaban responden terbatas pada alternatif jawaban 

yang telah direncanakan penyusun kuesioner dengan cara memilih jawaban 

yang sesuai (Suharsimi, 1989). 

Sistematika Kuesioner 

Kuesioner memiliki banyak variasi dalam bentuk dan isinya. Tetapi 

pada prinsipnya, format kuesioner memiliki empat komponen utama, yaitu (1) 

Pengantar, (2) Petunjuk pengisian, (3) Isi kuesioner, dan (4) Penutup. 
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Setiap format kuesioner diawali dengan pengantar, biasanya berupa 

surat pengantar. Fungsi surat pengantar adalah sebagai pengganti pribadi 

peneliti dalam menyampaikan maksudnya melakukan penelitian. Tujuan 

ditulisnya surat pengantar adalah dalam upaya peneliti mengadakan 

pendekatan dan menjalin hubungan baik dengan responden. Susunan kalimat 

surat pengantar dibuat sebaik mungkin dan menggunakan bahasa yang sopan 

dan halus. Hal ini untuk menimbulkan kesan pertama bagi responden 

terhadap peneliti, bahwa responden merasa dibutuhkan sebagai sumber data 

penelitian. Jika mungkin, surat pengantar ini menggunakan kertas surat yang 

mempunyai kop lembaga tempat peneliti bekerja. Dan biasanya, pengiriman 

kuesioner disertai sampul dan prangko serta alamat peneliti, agar tidak 

merepotkan responden dalam pengembalian kuesioner yang telah diisi. 

Memperkenalkan diri peneliti atau kelompok peneliti melalui surat pengantar 

jangan dilupakan. Sebab, peneliti tidak dapat bertatap muka secara pribadi 

dengan responden. Maka dengan surat pengantar tersebut, responden akan 

dapat mengenal peneliti dan identitasnya. Untuk kuesioner yang dikirim 

lewat pos dan dijawab sendiri oleh responden, surat pengantar ini mutlak 

harus ditulis dalam bagian kuesioner. Jika kuesioner adalah wawancara 

langsung (recording schedule), maka surat pengantar dapat disampaikan oleh 

petugas pengumpul data (Budiwanto: 2004).  

Dalam surat pengantar yang disampaikan kepada responden, berisi 

paling tidak lima hal. (1) Menjelaskan tujuan dan pentingnya kuesioner 

penelitian secara singkat, dan pentingnya informasi atau jawaban yang 

diberikan responden. (2) Permohonan kepada responden untuk bersedia 

membantu kegiatan penelitian dengan menjawab kuesioner. (3) Memohon 

kesediaan responden untuk mengirim kembali kuesioner yang telah diisi 

sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan. (4) Ketegasan tentang 

jaminan kerahasiaan jawaban atau informasi yang telah diberikan responden. 

(5) Rekomendasi dari pejabat lembaga yang terkait. 
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Petunjuk pengisian kuesioner ditempatkan pada bagian awal format 

kuesioner sebelum isi format kuesioner. Dapat pula ditempatkan pada awal 

setiap kelompok butir isi, terutama petunjuk yang bersifat khusus. Petunjuk 

pengisian kuesioner dirumuskan dengan bahasa yang sederhana, singkat, 

jelas, dan mudah dimengerti. Petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai 

berikut. 1) Petunjuk cara menjawab atau mengisi kuesioner pada setiap butir-

butir pertanyaan dalam format kuesioner. Cara-cara itu dapat berupa 

melingkari atau memberi tanda cek () pada nomor pilihan jawaban yang 

dipilih, mengisi data identitas, menjawab dengan kalimat singkat, atau 

menuliskan penjelasan secara lengkap. 2) Deskripsi  tentang bagian-bagian isi 

kuesioner dan maksud setiap butir isi kuesioner. 

Bagian isi merupakan pokok dari seluruh format kuesioner, memuat 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab responden. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut berisi tentang identitas responden dan informasi yang 

diperlukan dari responden sesuai dengan masalah penelitian. Isi kuesioner 

ditentukan oleh masalah dan tujuan penelitian. Masalah penelitian dijabarkan 

dalam ruang lingkup penelitian yang memuat variabel-variabel penelitian dan 

indikatornya. Berdasarkan variabel dan indikator variabel tersebut dapat 

ditetapkan bahan data yang akan dikumpulkan melalui butir-butir pertanyaan 

dalam kuesioner. Semua pertanyaan dalam kuesioner harus sanggup 

menampung seluruh jawaban secara utuh masalah yang sedang diteliti. 

Dengan kata lain, validitas kuesioner harus diusahakan semaksimal mungkin. 

Maka, peneliti harus mengecek validitas kuesioner, yaitu meneliti kembali isi 

dan susunan pertanyaan dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner harus dapat menjaring jawaban responden sesuai dengan masalah 

dan ruang lingkup penelitian. Maka isi kuesioner harus mencakup seluruh 

pertanyaan yang dapat memberi gambaran tentang seluruh masalah 

penelitian. Untuk itu, penyusunan kuesioner diawali dengan membuat kisi-

kisi yang memuat aspek-aspek yang menjadi masalah penelitian.   
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Beberapa saran tentang bentuk dan susunan pertanyaan dalam format 

kuesioner sebagai berikut. Pertama, butir-butir kuesioner harus sesuai dengan 

masalah dan tujuan penelitian, yang dijabarkan dari variabel-variabel 

penelitian secara rinci. Kedua, butir-butir kuesioner dirumuskan dengan 

bahasa yang tepat, singkat dan jelas, dengan bahasa yang sederhana, dan tidak 

mempunyai makna ganda. Ketiga, butir-butir pertanyaan kuesioner harus 

berorientasi pada situasi, kondisi dan sudut pandang responden; pertanyaan 

itu memang dapat dijawab responden; dan tidak menanyakan tentang 

pengetahuan atau pengalaman di luar kemampuan responden.  Keempat, 

butir-butir kuesioner tidak dibenarkan menanyakan sesuatu yang bersifat 

sangat pribadi, yang mengakibatkan responden bereaksi negatif; kecuali jika 

tujuan penelitian adalah untuk mengungkap masalah tersebut. Kelima, 

hindari kalimat pertanyaan yang berkesan memaksa, agresif, atau 

menyinggung perasaan. Keenam, pertanyaan dalam butir-butir kuesioner 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga jawabannya adalah berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman pribadi responden, tidak bias oleh pengaruh 

nilai-nilai sosial lain. Ketujuh, bentuk dan rumusan pertanyaan kuesioner 

dibuat sedemikian rupa sehingga responden tidak harus berfikir keras dan 

sangat kompleks dalam menjawab. Kedelapan, dituntut kreatifitas penyusun 

kuesioner agar diperoleh obyektifitas jawaban (Budiwanto: 2004). 

Bagian penutup merupakan bagian akhir format kuesioner yang berisi 

ucapan terima kasih kepada responden. Ucapan terima kasih harus dituliskan 

dan disampaikan karena responden telah bersedia menjawab pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner.        

 
Format Kuesioner 

Format kuesioner harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

meningkatkan daya tarik responden terhadap kuesioner. Format kuesioner 

yang menarik akan mempengaruhi dan mendorong minat, kemauan, 

kesungguhan responden dalam mengisi dan menjawab kuesioner. Maka 
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format kuesioner harus disusun rapi, bentuknya bagus dan menyenangkan 

bagi responden. Isi surat pengantar disampaikan dengan bahasa yang segar 

dan simpatik, petunjuk cara mengisi dan menjawab jelas, lengkap, dan 

disusun rapi akan sangat mempengaruhi daya tarik kuesioner. Pengetikan 

baris-baris pertanyaan diatur dengan rapi, jarak spasi yang cukup. Setiap 

pertanyaan diberi nomor untuk mempermudah responden mengenali setiap 

pertanyaan, dan bagi peneliti akan mempermudah dalam mengolah data. 

Selain itu, antara butir pertanyaan yang satu dengan lainnya diberi jarak yang 

cukup atau dipisahkan dengan garis. Setiap lembar halaman kuesioner jangan 

sampai lupa diberi nomor halaman. Kertas yang digunakan sebaiknya 

berkualitas cukup baik, tidak rusak bila ditulisi dengan tinta. Ukuran kertas 

disesuaikan dengan ukuran kertas laporan penelitian, karena format kuesioner 

ini juga dilampirkan pada buku laporan penelitian. Format kuesioner 

sebaiknya diberi sampul depan dan dijilid rapi.      

 
Uji Coba Kuesioner 

 Sumardjan dan Kuncaraningrat (1980) memberikan saran, bahwa 

setelah instrumen kuesioner disusun, sebaiknya dikonsultasikan dan 

didiskusikan dengan para ahli yang kompeten dalam penyusunan instrumen 

kuesioner. Tujuannya adalah untuk memperoleh penjelasan dan saran-saran 

perbaikan dan menyempurnakan desain kuesioner, organisasi butir-butir 

pertanyaan dalam kuesioner, dan bentuk-bentuk pertanyaan yang telah 

dirumuskan dan disusun. Selanjutnya, kuesioner diuji-cobakan kepada 

sebagian calon responden dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan 

kekurangan kuesioner, dan selanjutnya dilakukan langkah-langkah perbaikan 

dan penyempurnaan kesioner. Uji-coba ini penting dilakukan, sebab kuesioner 

yang kurang sempurna akan mejadi sumber kesesatan (error) yang akan 

mempengaruhi validitas data yang diperoleh dan hasil penelitian (Zainuddin: 

1988).  
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan uji coba adalah 

sebagai berikut. (1) Memilih responden uji coba yang memiliki karakteristik 

identik dengan sampel penelitian yang akan diteliti. (2) Menyampaikan 

kuesioner dan memohon kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan 

kuesioner; dan memohon untuk mengemukakan komentar, masukan dan 

mengusulkan perubahan atau perbaikan yang dipandang perlu. Untuk 

keperluan ini hendaknya disediakan tempat menulis komentar atau masukan 

yang diberikan. (3) Selanjutnya, peneliti memeriksa kuesioner yang telah diuji-

coba, menelaah komentar yang diberikan responden uji coba, meneliti 

kemungkinan ada pertanyaan yang tidak terjawab, salah dalam menafsirkan 

pertanyaan sehingga jawabannya tidak tepat. (4) Menganalisis hasil uji coba 

untuk menilai efektifitas kuesioner yang telah diuji-cobakan. (5) Melakukan 

revisi atau perbaikan terhadap butir-butir pertanyaan tentang isi maupun tata 

bahasa, menambah pertanyaan, memodifikasi bentuk kalimat pertanyaan, 

merubah kalimat yang tidak dimengerti atau bermakna ganda, atau 

membuang pertanyaan yang tidak relevan (6) Berdasarkan perbaikan-

perbaikan yang telah dilakukan, disusun format kuesioner dalam bentuk final, 

dan siap untuk disebarkan.  

 
Instrumen Pengamatan  

 Pengamatan sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian 

adalah suatu prosedur yang direncanakan untuk mengamati dan mencatat 

satuan, jumlah, dan aspek perilaku suatu obyek sasaran yang ada 

hubungannya dengan masalah penelitian. Pengamatan juga disebut observasi 

dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku seseorang atau obyek. 

Hendaknya obyek atau seseorang yang diamati tidak mengetahui bahwa dia 

sedang diamati. Dalam menggunakan dan melakukan pengamatan perlu 

dilengkapi dengan rubrik pengamatan sebagai instrumen pengamatan. 

Dalam melakukan pengumpulan data menggunakan teknik 

pengamatan ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, tujuan yang 
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ingin dicapai harus ditetapkan lebih dahulu. Kedua, kegiatan pengamatan 

direncanakan secara sistematis, mulai dari menyusun instrumen, pelaksanaan 

pengamatan, pencatatan sampai dengan pengolahan hasil. Ketiga, perlu 

diperhatikan reliabilitas, validitas dan obyektifitas instrumen. Keempat, 

meskipun instrumen pengamatan bersifat kualitatif dan subyektif, diusahakan 

diperoleh hasil yang kuantitatif dan obyektif (Arikunto: 1989) 

Berdasarkan tujuan dan cara melakukan pengamatan, dibedakan 

menjadi beberapa teknik pengamatan. (1) Pengamatan partisipatif, yaitu 

pengamat ikut terlibat langsung dan mengambil bagian dalam kegiatan yang 

dilakukan seseorang atau obyek yang diamati. Contoh, seorang pelatih 

bulutangkis ingin mengetahui keterampilan pukulan bulutangkis, maka 

pelatih harus ikut terlibat langsung dalam permainan bulutangkis tersebut. 

Selain itu, ada cara pengamatan kuasi-partisipatif, yaitu pengamat harus ikut 

terlibat langsung dalam kegiatan atau hanya mengamati dari luar arena 

kegiatan. (2) Pengamatan sistematis, yaitu sebelum melakukan pengamatan, 

aspek-aspek yang akan diamati telah disusun dan diatur dalam suatu struktur 

pengamatan dan penilaian berdasarkan kategori masalah yang akan diamati. 

Aspek-aspek yang akan diamati dijabarkan dalam suatu instrumen 

pengamatan dilengkapi dengan pedoman penilaian. Contoh, pengamatan 

tentang kemampuan kerjasama dalam bermain bola voli. Untuk kebutuhan 

pengamatan tersebut disusun format pengamatan yang dijabarkan dalam 

aspek-aspek tingkah laku pemain bola voli secara rinci yang merupakan 

indikator kemampuan kerjasama dalam bermain. (3) Pengamatan 

eksperimental, pengamatan dilakukan untuk mengetahui gejala-gejala atau 

perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu situasi perlakuan 

eksperimen yang secara sengaja diberikan. Berikut ini contoh rubrik 

pengamatan dan penilaian keterampilan bermain bulutangkis, dan 

keterampilan senam lantai guling depan (Budiwanto: 2014). 
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Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Bulutangkis 

 Dalam mengumpulkan data keterampilan bermain bulutangkis, selain 

menggunakan teknik tes keterampilan bulutangkis, dapat juga menggunakan 

teknik pengamatan dan penilaian. Dalam melaksanakan pengamatan 

digunakan instrumen yang disebut rubrik pengamatan dan penilaian 

keterampilan bermain bulutangkis. Rubrik pengamatan dan penilaian 

keterampilan bermain bulutangkis digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan pengamatan dan penilaian terhadap aspek-aspek keterampilan 

teknik, fisik dan juga taktik bulutangkis. Setiap pemain atau testi diamati dan 

dinilai pada waktu mereka sedang melakukan permainan atau sedang 

bertanding bulutangkis.  

Berikut ini disajikan contoh instrumen pengamatan dan penilaian 

keterampilan teknik permainan bulutangkis menggunakan rubrik penga-

matan dan penilaian. Sistematika rubrik pengamatan dan penilaian terdiri dari 

tujuan, prosedur pengamatan dan penilaian, dan indikator, penjelasan, 

deskriptor setiap teknik-teknik keterampilan bulutangkis yang diamati, dan 

dilengkapi dengan skala dan lembar penilaian  (Budiwanto: 2014). 

Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Bulutangkis 

Tujuan: Instrumen pengamatan dan penilaian digunakan untuk mengum-

pulkan data keterampilan teknik dalam permainan bulutangkis. 

Prosedur pengamatan dan penilaian:      

 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan dan 

penilaian. Dilakukan dengan cara mengamati permainan setiap pemain 

bulutangkis yang sedang melakukan permainan. Pengamatan dan penilaian 

dilakukan oleh tiga pengamat atau lebih menggunakan rubrik pengamatan 

dan penilaian yang disusun. Rubrik pengamatan dan penilaian memuat  

indikator, dan deskriptor tentang teknik-teknik keterampilan bulutangkis 

yang harus diamati dan dinilai. Setiap pengamat melakukan pengamatan dan 

memberikan penilaian kepada setiap pemain yang sedang bermain. Untuk 
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memperoleh hasil pengamatan yang obyektif dan konsisten, pengamat dalam 

melakukan pengamatan harus mengacu pada pedoman pengamatan dan 

penilaian. Penilaian hasil pengamatan menggunakan skala nilai 1–5. 

Pengamatan dan penilaian tersebut mengacu pada indikator dan deskriptor 

perilaku keterampilan pemain bulutangkis yang telah disusun. Deskriptor 

perilaku keterampilan pemain bulutangkis setiap teknik keterampilan terdiri 

dari lima butir deskriptor yang disusun dalam bentuk rubrik pengamatan dan 

penilaian (Budiwanto: 2014).         

1. Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Pukulan Servis Pendek 

Indikator  :   Menunjukkan keterampilan teknik pukulan servis pendek. 

Penjelasan: Indikator ini mencakup keterampilan teknik pukulan servis 

pendek yang dilakukan dengan pukulan di sebelah forehand 

maupun backhand. 

Deskriptor: 

1) Servis dilakukan dengan teknik yang benar, tidak melanggar peraturan 

pukulan servis. 

2) Shuttle cock masuk petak sasaran servis lapangan lawan. 

3) Shutle cock masuk sasaran servis sedekat mungkin garis servis depan. 

4) Shuttle cock melambung serendah mungkin di atas net. 

5) Servis menyulitkan lawan dalam mengembalikan servis. 

2. Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Pukulan Servis Panjang 

 Indikator  : Menunjukkan keterampilan teknik pukulan servis panjang 

 Penjelasan: Indikator tersebut mencakup keterampilan teknik pukulan servis           

                   panjang yang dilakukan dengan pukulan forehand maupun   

                     backhand. 

Deskriptor: 

1) Servis dilakukan dengan teknik dasar yang benar dan tidak melanggar 

aturan permainan pukulan servis. 

2) Shuttle cock masuk sasaran servis lapangan lawan.  
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3) Shuttle cock melambung tinggi ke arah dan masuk di lapangan lawan     

bagian belakang. 

4) Shuttle cock masuk sasaran servis sedekat mungkin dengan garis belakang. 

5) Servis menyulitkan lawan dalam mengembalikan servis. 

3. Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Pukulan Overhead 
Forehand Lob 

 Indikator  :  Menunjukkan keterampilan teknik pukulan forehand overhead lob 

Penjelasan: Indikator ini mencakup keterampilan teknik pukulan forehand  

overhead lob dan round the head forehand overhead lob.  

Deskriptor: 

1) Pukulan lob dilakukan dengan teknik dasar yang benar dan tidak 

melanggar peraturan permainan. 

2) Shuttle cock melambung tinggi ke arah lapangan lawan bagian belakang. 

3) Shuttle cock masuk di lapangan lawan bagian belakang, dekat garis belakang 

lapangan. 

4) Arah shuttle cock hasil pukulan lob sulit diduga. 

5) Pukulan lob menyulitkan lawan dalam mengembalikannya.      

4. Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Pukulan Forehand Smash 

 Indikator  :  Menunjukkan keterampilan teknik dasar pukulan forehand smash 

Penjelasan:  Indikator ini mencakup gerakan keterampilan teknik pukulan 

forehand smash.  

Deskriptor: 

1) Pukulan smash dilakukan dengan teknik yang benar, tidak melanggar 

peraturan permainan.  

2) Pukulan smash masuk lapangan lawan dan sulit diduga arahnya. 

3) Shuttle cock menghujam deras dan cepat mengarah ke bawah dan masuk di 

lapangan lawan. 

4) Pukulan smash dilakukan dengan gerakan yang cepat menggunakan power 

dan menghasilkan shuttle cock melayang cepat.  
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5) Pukulan smash menyulitkan dan mematikan lawan. 

5. Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Pukulan Drive  

Indikator  :  Menunjukkan keterampilan teknik pukulan drive. 

Penjelasan: Indikator ini mencakup semua gerakan keterampilan teknik 

pukulan drive  forehand maupun backhand. 

Deskriptor : 

1) Pukulan drive dilakukan dengan teknik dasar yang benar dan tidak 

melanggar peraturan permainan  

2) Shuttle cock melayang datar dan tipis di atas net ke arah lapangan lawan  

3) Shuttle cock masuk lapangan lawan dan menyulitkan lawan 

4) Shuttle cock melayang dengan cepat   

5) Pukulan drive sulit diduga arahnya dan mematikan lawan      

 
6. Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Pukulan Dropshot 

Indikator   :  Menunjukkan keterampilan teknik pukulan dropshot 

Penjelasan: Indikator ini mencakup semua gerakan keterampilan teknik 

                     pukulan dropshot forehand maupun backhand. 

Deskriptor : 

1) Pukulan dropshot dilakukan dengan teknik dasar yang benar dan tidak 

melanggar peraturan permainan  

2) Shuttle cock melayang tipis di atas net ke arah lapangan lawan bagian depan 

3) Shuttle cock masuk lapangan lawan sedekat mungkin dengan net 

4) Arah shuttle cock hasil pukulan dropshot sulit diduga.  

5) Pukulan dropshot menyulitkan dan mematikan lawan 

 
7. Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Pukulan Overhead 

Backhand Flick Lob 

Indikator  :  Menunjukkan keterampilan teknik pukulan backhand overhead          

                     flicklob 
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Penjelasan: Indikator ini mencakup semua gerakan keterampilan teknik     

pukulan backhand overhead flick lob 

Deskriptor : 

Pukulan backhand overhead flick lob dilakukan dengan teknik dasar yang benar 

dan  tidak melanggar peraturan permainan 

1) Shuttle cock melambung tinggi ke arah lapangan lawan bagian belakang 

2) Shuttle cock masuk lapangan lawan bagian belakang, dekat garis belakang. 

3) Gerakan pukulan backhand overhead flick lob sulit di duga arahnya   

4) Pukulan backhand overhead flick lob menyebabkan lawan mengalami 

kesulitan  dalam mengembalikannya. 

8. Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Pukulan Net Drop 

Indikator  :  Menunjukkan keterampilan teknik pukulan net drop  

Penjelasan: Indikator ini mencakup semua gerakan keterampilan teknik 

pukulan net drop di sebelah forehand dan backhand ke semua arah 

Deskriptor: 

1) Pukulan net drop dilakukan dengan teknik dasar yang  benar dan  tidak    

     melanggar  peraturan permainan 

2) Shuttle cock masuk lapangan lawan sedekat mungkin dengan net 

3) Shuttle cock melambung tipis dekat di atas net 

4) Shuttle cock di pukul setinggi mungkin di dekat net 

5) Pukulan net drop menyulitkan lawan dalam mengembalikannya 

 
9.  Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan pukulan mengembalikan 

smash 

Indikator : Menunjukkan keterampilan teknik pukulan mengembalikan smash    

Penjelasan: Indikator ini mencakup semua gerakan keterampilan teknik 

pukulan mengembalikan smash di sebelah forehand maupun 

backhand 
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Deskriptor 

1) Pukulan pengembalian smash dilakukan dengan teknik dasar yang benar 

dan tidak melanggar peraturan permainan 

2) Shuttle cock masuk ke lapangan lawan 

3) Shuttle cock terarah jauh dari posisi lawan 

4) Pukulan pengembalian smash menyulitkan lawan 

5) Pukulan pengembalian smash dapat menjadi pukulan serangan balasan              

terhadap lawan. 

10. Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Langkah Kaki 
(Footwork) 

Indikator  : Menunjukkan keterampilan teknik langkah kaki    

Penjelasan: Indikator ini mencakup semua gerakan keterampilan teknik   

                   langkah kaki ke  semua arah penjuru lapangan 

Deskriptor: 

1) Tidak mengalami kesulitan dalam gerakan langkah kaki menjangkau 

seluruh penjuru lapangan 

2) Dapat dengan cepat mencapai tempat akan jatuhnya shuttle cock 

3) Dapat mencapai tempat akan jatuhnya shuttle cock pada saat yang tepat 

4) Dapat menjaga keseimbangan dengan baik dalam gerak langkah kaki. 

5) Dapat dengan mudah melakukan pukulan dan dengan mudah kembali ke 

posisi semula. 

Skala penilaian pengamatan keterampilan bulutangkis: 

1 = jika pemain menampilkan satu diskriptor 

2 = jika pemain menampilkan dua diskriptor  

3 = jika pemain menampilkan tiga diskriptor 

4 = jika pemain menampilkan empat diskriptor 

5 = jika pemain menampilkan lima diskriptor 

 
Lembar Skala Penilaian Hasil Pengamatan Keterampilan Teknik 

Bulutangkis 
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Nama :...................................... 

  Kemampuan Teknik 
Skala Nilai 
Pengamatan 

1. Keterampilan pukulan servis pendek 

2. Keterampilan pukulan servis pendek 

3. Keterampilan pukulan overhead forehand lob 

4. Keterampilan pukulan smash  

5. Keterampilan pukulan drive  

6. Keterampilan pukulan dropshot  

7. Kecepatan melakukan overhead backhand flick lob 

8. Keterampilan pukulan net drop 

9. Keterampilan pukulan mengembalikan smash  

10. Keterampilan langkah kaki 

1     2      3      4      5 

1     2      3      4      5 

1     2      3      4      5 

1     2      3      4      5 

1     2      3      4      5 

1     2      3      4      5 

1     2      3      4      5 

1     2      3      4      5 

1     2      3      4      5 

1     2      3      4      5 

 
 

Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Forehand Overhead Stroke 
Lob Permainan Bulutangkis 

Indikator: menunjukkan keterampilan melakukan gerakan teknik dasar 

pukulan di sebelah kanan atas kepala (forehand overhead stroke lob). 

Penjelasan: Pukulan forehand overhead stroke lob dilakukan terhadap shuttle cock 

yang melambung di sebelah kanan atas kepala (bagi yang tidak kidal). 

Gerakan pukulan forehand overhead stroke lob didiskripsikan dalam aspek-aspek  

penting  dan dijabarkan dalam kunci-kunci gerakan melakukan teknik dasar 

pukulan di sebelah kanan atas kepala (forehand overhead stroke lob) pada sikap 

persiapan, gerakan memukul, dan gerak lanjutan.  

Diskriptor: 

1. Sikap persiapan posisi kaki. 

2. Sikap persiapan sikap badan. 

3. Sikap persiapan lengan dan angan. 

4. Merespon shuttle cock yang akan dipukul. 

5. Menempatkan posisi. 
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6. Gerakan memukul. 

7. Gerak lanjutan. 

8. Hasil pukulan. 

Rubrik Pengamatan dan Penilaian Forehand Overhead Stroke Lob dalam 
Permainan Bulutangkis 

No. 
Indikator dan Diskriptor Gerakan Pukulan  
Forehand Overhead Stroke Lob 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 

1 Sikap Persiapan Posisi Kaki:   

 1) Berdiri dengan posisi  kaki  kanan  berada 
lebih di belakang kaki kiri  

     

 2) Tungkai kaki belakang ditekuk sedikit pada 
sendi lutut sehingga lutut terarah ke samping 
kanan belakang 

     

 3) Posisi kedua kaki dalam keadaan seimbang      

Jumlah Skor Sub 1  

2 Sikap Persiapan Sikap Badan:  

 1) Posisi badan agak condong ke belakang.      

 2) Sikap badan tegap       

 3) Berat badan ditumpu oleh kaki kanan 
(belakang). 

     

 4) Dada menghadap agak serong ke kanan 
depan.  

     

 5) Bahu kiri agak terarah serong ke net.      

Jumlah Skor Sub 2  

3 Sikap Persiapan Lengan dan Tangan:  

 1) Tangan kanan membawa raket secara luwes 
di atas bahu kanan 

     

 2) Siku kanan pembawa raket terarah ke samping 
kanan belakang badan, siap diayun untuk 
memukul shuttle cock. 

     

 3) Tangan kiri secara luwes diangkat ke atas 
seolah-olah menunjuk ke arah shuttle cock 
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No. 
Indikator dan Diskriptor Gerakan Pukulan  
Forehand Overhead Stroke Lob 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 

yang akan dipukul. 

Jumlah Skor Sub 3  

4 Merespon Shuttle cock yang akan dipukul:  

 1) Pandangan selalu tertuju pada shuttle cock 
yang akan di pukul. 

     

 2) Perhatian selalu tertuju pada shuttle cock yang 
akan di pukul. 

     

Jumlah Skor Sub 4  

5 Menempatkan Posisi:  

 1) Merekasi dengan cepat terhadap shuttle cock 
yang akan dipukul dengan gerakan yang cepat 

     

 2) Menempatkan posisi badan di bawah shuttle 
cock terhadap shuttle kok yang akan dipukul 
dengan gerakan yang cepat. 

     

Jumlah Skor Sub 5  

6 Gerakan Memukul:  

 1) Gerakan memukul dimulai dari memindah-
kan berat badan dari kaki tumpu belakang ke 
kaki tumpu depan. 

     

 2) Gerakan memukul dilakukan dengan meng-
ayun raket secara luwes dari  belakang ke 
depan.  

     

 3) Gerakan memukul dilakukan dengan memutar 
togok dan bahu pemukul sesuai dengan 
ayunan raket  

     

 4) Saat perkenaan shuttle cock dengan  raket, 
siku lengan pemukul dalam  keadaan   lurus. 

     

 5) Shuttle cock dipukul pada saat berada  
      setinggi mungkin dari jangkauan raket. 

     

 6) Saat perkenaan shuttle cock dengan raket, 
tungkai kaki kiri lurus dan jinjit. 

     

 7) Gerakan memukul dilakukan dengan power, 
dan diikuti gerak lecutan pergelangan tangan 
pemukul. 
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No. 
Indikator dan Diskriptor Gerakan Pukulan  
Forehand Overhead Stroke Lob 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 

 8) Selama melakukan gerakan memukul lob, 
sikap badan dalam keadaan seimbang. 

     

 9) Gerakan memukul dari sikap awal sampai 
dengan perkenaan raket dengan kok 
dilakukan secara koordinatif, dinamis, 
berurutan dan tidak terputus mulai dari 
gerak kaki, tungkai kaki, badan, bahu, lengan 
dan gerakan pergelangan tangan. 

     

Jumlah Skor Sub 6  

7 Gerak Lanjutan:      

 1) Gerakan lanjutan ayunan raket setelah 
memukul, raket berada di samping kiri 
tungkai kaki kiri. 

     

 2) Gerakan lanjutan setelah memukul diikuti 
dengan memutar togok dan bahu pemukul 
sesuai dengan arah ayunan raket. 

     

 3) Gerakan lanjutan setelah memukul, kaki 
kanan melangkah ke depan.   

     

 4) Dalam melakukan gerakan lanjutan, sikap 
badan dalam keadaan seimbang 

     

 5) Setelah melakukan pukulan kembali ke sikap 
siaga. 

     

Jumlah Skor Sub 7  

8 Hasil Pukulan:      

 1) Pukulan lob dilakukan sesuai dengan 
peraturan permainan bulutangkis. 

     

 2) Pukulan lob menyebabkan shuttle cock 
melambung tinggi ke arah lapangan lawan 
bagian belakang. 

     

 3) Pukulan lob menghasil shuttle cock jatuh  di 
lapangan lawan bagian belakang.  

     

Jumlah Skor Sub 8  
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No. 
Indikator dan Diskriptor Gerakan Pukulan  
Forehand Overhead Stroke Lob 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 

SKOR TOTAL  

  

Cara Mengamati dan Menilai  

Setiap testi diamati dan dinilai proses gerakan keterampilan forehand 

overhead stroke lob menggunakan rubrik pengamatan dan penilaian. 

Pengamatan dan penilaian dilakukan pada saat melakukan pembelajaran atau 

latihan pukulan forehand overhead stroke lob. Pengamatan dan penilaian 

mengacu pada delapan deskriptor kinerja melakukan gerakan dan kunci-

kunci gerakan keterampilan pukulan forehand overhead stroke lob. Pengamatan 

dan penilaian menggunakan skala nilai 1 sampai dengan 5. Setiap testi diamati 

dan dinilai berdasarkan gerakan yang ditampilkan sesuai pernyataan 

deskriptor dan kunci-kunci gerakan keterampilan pukulan forehand overhead 

stroke lob. Skor maksimal kinerja proses melakukan gerakan keterampilan 

teknik dasar pukulan forehand overhead stroke lob bulutangkis adalah 160. 

Skala pengamatan dan penilaian:  

5 = menampilkan gerakan sangat sesuai dengan pernyataan  

4 = menampilkan gerakan sesuai dengan pernyataan 

3 = menampilkan gerakan cukup sesuai dengan pernyataan  

2 = menampilkan gerakan tidak sesuai dengan pernyataan  

1 = menampilkan gerakan tidak sesuai sama sekali dengan pernyataan 

Cara menskor  

Untuk mengetahui kinerja keterampilan gerakan teknik dasar pukulan 

forehand overhead stroke (lob) berdasarkan hasil tes keterampilan  digunakan 

rumus: 

 

 
%100X

SPPI

SPP
KKG 
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Keterangan: 

KKG = Kinerja  Keterampilan Gerakan 

SPP   = Skor hasil Pengamatan dan Penilaian 

SPPI  = Skor Pengamatan dan Penilaian Ideal = 160 

 

Rubrik Pengamatan dan Penilaian Permainan Bolabasket 

Indikator: menunjukkan keterampilan melakukan gerakan teknik permainan 

bolabasket. 

Penjelasan: Gerakan teknik permainan bolabasket didiskripsikan dalam aspek-

aspek  penting  dan dijabarkan dalam kunci-kunci gerakan.  

Diskriptor: 

1) Teknik Menggiring Bola (dribbling) 

2) Teknik Mengoper Bola Tolakan Dada (chespass) 

3) Teknik Mengoper Bola dari Samping  

4) Teknik Mengoper Memantul  

5) Teknik Menembak ke Basket dengan Satu Tangan  

6) Teknik Lay Up dari Kanan Ring  

7) Teknik Lay Up dari Kiri Ring  

Rubrik Pengamatan Dan Penilaian Permainan Bolabasket 

No. 
Indikator dan Diskriptor Gerakan 
Permainan Bolabasket 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 

1 Teknik Menggiring Bola (dribbling) 
     

 1) Berdiri dengan posisi  salah satu kaki  
berada lebih di belakang kaki yang lain  

     

2) Kedua tungkai kaki sedikit ditekuk 
pada sendi lutut sehingga posisi badan 
merendah. 

     

3) Badan selalu dalam keadaan seimbang      

4) Sikap badan agak condong ke depan.      
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No. 
Indikator dan Diskriptor Gerakan 
Permainan Bolabasket 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 

5) Badan menghadap agak serong ke kiri 
depan, saat dribbling dengan tangan 
kanan, atau sebaliknya.   

     

6) Lengan yang melakukan dribling di 
tekuk secara luwes pada sendi siku. 

     

7) Bola selalu menempel pada tangan, 
saat gerakan bola ke atas, tangan 
mengikuti gerakan bola ke atas.  

     

8) Gerakan dribbling dilakukan dengan 
memantulkan bola, bola bukan dipukul 
atau ditepuk. 

     

 9) Gerakan dribbling dilakukan dengan 
koordinasi yang baik antara gerakan 
tangan, lengan, badan, dan langkah 
kaki. 

     

 10)  Dapat melewati lawan yang meng-
hadang dengan melakukan dribbling. 

     

Jumlah Skor Sub 1  

2 Teknik Mengoper Bola Tolakan Dada 
(chespass) 

     

 1) Pegangan terhadap bola saat akan 
mengoper dilakukan dengan yang 
benar 

     

2) Saat akan mengoper bola, posisi kedua 
siku ditekuk di samping badan, 
sehingga bola berada di depan dada.  

     

3) Kedua kaki berdiri dengan sejajar atau 
muka belakang secara luwes, sedikit 
ditekuk pada sendi lutut.  

     

4) Badan sedikit condong ke depan, dan 
tetap menjaga keseimbangan dan 
luwes. 
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No. 
Indikator dan Diskriptor Gerakan 
Permainan Bolabasket 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 

5) Operan dimulai dengan mendekatkan  
bola kea rah dada.  

     

6) Bola ditolak lurus ke depan setinggi 
dada dengan kedua tangan. 

     

7) Gerakan diakhiri dengan lecutan 
pergelangan tangan, sehingga jari-jari 
terarah ke bawah 

     

8) Gerakan menolak ke depan dilakukan 
dengan power. 

     

 Jumlah Skor Sub 2 
 

3 Teknik Mengoper Bola dari Samping     
 

 1) Posisi awal kaki dibuka selebar bahu 
dan lutut sedikit ditekuk (sikap kuda-
kuda), awalan bola dipegang kedua 
tangan di depan dada 

    
 

 2) Saat akan mengoper bola, badan 
condong ke samping (kanan atau kiri). 

     

 3) Operan dimulai dengan menggunakan 
satu tangan (kanan atau kiri), tangan 
yang satunya digunakan untuk 
melindungi bola.  

     

 4) Jika badan condong ke samping kanan 
yang di-gunakan adalah tangan 
kanan, jika badan condong ke 
samping kiri yang digunakan tangan 
kiri. 

     

 5) Pandangan lurus kepada teman yang 
akan diberi operan samping. 

     

Jumlah skor sub 3 
 

4 Teknik Mengoper Memantul 
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No. 
Indikator dan Diskriptor Gerakan 
Permainan Bolabasket 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 

 1) Posisi awal kaki selebar bahu, bola 
dipegang oleh kedua tangan di depan 
dada 

     

 2) Ketika akan menolak bola, salah satu 
kaki ditarik ke belakang  

     

 3) Bola dilepaskan dengan tolakan kedua 
tangan mengarah ke bawah 

     

 4) Bola dipantulkan ke lantai sepertiga 
dari jarak penerima bola 

     

 5) Diakhiri dengan kedua lengan lurus 
ke depan dan kaki belakang 
melangkah ke depan.  

     

Jumlah skor sub 4  

5 Teknik Menembak ke Basket dengan Satu 
Tangan 

     

 1) Berdiri tegak, pandangan kea rah ring, 
kedua kaki sejajar dan lutut ditekuk, 
bola berada di depan dada dipegang 
tangan kanan (jika kidal bola dipegang 
dengan tangan kiri) 

     

 2) Dorong bola terarah ke ring dengan 
melecutkan tangan.  

     

 3) Saat tembakan dibantu dengan 
meluruskan kedua tungkai kaki 

     

 4) Tembakan diikuti gerak lanjutan 
dengan seluruh jari tangan yang 
digunakan menembak menunjuk ke 
ring 

     

Jumlah skor sub 5 
 

6 Teknik Lay Up dari Kanan Ring     
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No. 
Indikator dan Diskriptor Gerakan 
Permainan Bolabasket 

Skala Skor 

1 2 3 4 5 

 1) Bola dipegang di samping kanan 
badan 

     

 2) Langkahkan kaki, dan melompat 
dengan tumpuan kaki kiri, langkah 
kaki tidak lebih dari dua langkah.  

     

 3) Arahkan bola ke ring dengan tangan 
kanan, dan posisi lengan kanan lurus. 

     

Jumlah skor sub 6  

7 Teknik Lay Up dari Kiri Ring      

 1) Bola dipegang di samping kiri badan      

 2) Langkahkan kaki, dan melompat 
dengan tumpuan kaki kanan, langkah 
kaki tidak lebih dari dua langkah.  

     

 3) Arahkan bola ke ring dengan tangan 
kiri, dan posisi lengan kiri lurus. 

     

Jumlah Skor Sub 7  

SKOR TOTAL  

 

 

 

Cara Mengamati dan Menilai  

Setiap testi diamati dan dinilai proses gerakan menggunakan rubrik 

pengamatan dan penilaian yang dilakukan pada saat melakukan pembelajaran/latihan 

bermain bola basket. Pengamatan dan penilaian mengacu pada deskriptor kinerja 

melakukan gerakan dan kunci-kunci gerakan teknik-teknik bolabasket. Pengamatan 

dan penilaian menggunakan skala nilai 1 sampai dengan 5. Setiap testi diamati dan 

dinilai berdasarkan gerakan yang ditampilkan sesuai pernyataan deskriptor dan kunci-
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kunci gerakan teknik-teknik bolabasket. Skor maksimal kinerja proses melakukan 

gerakan teknik-teknik bolabasket adalah 38. 

Skala pengamatan dan penilaian:  

5 = menampilkan gerakan sangat sesuai dengan pernyataan  

4 = menampilkan gerakan sesuai dengan pernyataan 

3 = menampilkan gerakan cukup sesuai dengan pernyataan  

2 = menampilkan gerakan tidak sesuai dengan pernyataan  

1 = menampilkan gerakan tidak sesuai sama sekali dengan pernyataan 

Cara Menskor  

Untuk mengetahui kinerja keterampilan gerakan teknik teknik-teknik 

bolabasket berdasarkan hasil tes keterampilan  digunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

KKG = Kinerja  Keterampilan Gerakan 

SPP   = Skor hasil Pengamatan dan Penilaian 

SPPI  = Skor Pengamatan dan Penilaian Ideal = ……. 

 

Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Passing Bawah Bolavoli. 

 Penilaian hasil belajar keterampilan passing bawah bolavoli, dalam 

pengumpulan data selain dapat dilakukan menggunakan tes juga dapat 

dilakukan menggunakan teknik pengamatan dan penilaian. Keterampilan 

passing bawah bolavoli yang merupakan unjuk kinerja atlet atau siswa diamati 

dan dinilai menggunakan rubrik pengamatan dan penilaian. Selain aspek 

psikomotor, penilaian aspek afektif juga dilakukan penilaian menggunakan 

rubrik pengamatan dan penilaian. Penilaian dilaksanakan selama testi 

melakukan kegiatan latihan bermain bolavoli menggunakan teknik passing 

bawah 

Berikut ini disajikan contoh rubrik pengamatan dan penilaian ranah 

psikomotor (keterampilan) dan afektif (perilaku) dalam melakukan passing 

%100X
SPPI

SPP
KKG 
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bawah bolavoli. Untuk ranah psikomotor, teknik passing bawah bolavoli 

dijabarkan menjadi indikator keterampilan dan diskripsi gerakan passing 

bawah bolavoli yang benar secara berurutan mulai dari sikap awal, gerakan 

perkenaan bola dengan lengan, dan gerakan passing bawah. Sedangkan untuk 

ranah afektif dijabarkan menjadi indikator dan diskripsi perilaku meliputi  

aspek kerjasama, semangat, disiplin, dan percaya diri. Penilaian dilakukan 

berdasarkan penampilan kinerja dalam melakukan passing bawah yang 

ditunjukkan testi sesuai dengan indikator (Budiwanto: 2015).  

Penilaian ranah psikomotor menggunakan lima skala, yaitu 5 = jika 

passing bawah dilakukan benar sekali, 4 = jika passing bawah dilakukan 

benar, 3 = jika passing bawah dilakukan cukup benar, 2 = jika passing bawah 

dilakukan salah, 1 = jika passing bawah dilakukan sangat salah. Nilai 

keterampilan passing bawah adalah jumlah skor yang diperoleh hasil 

pengamatan dibagi skor ideal keterampilan passing bawah dikalikan 100. 

Penilaian ranah afektif dilakukan terhadap semua aspek yang diamati 

menggunakan skala penilaian afektif, yaitu 5 = sangat tinggi, 4 = tinggi, 3 = 

cukup, 2 = kurang, 1 = kurang sekali. Nilai afektif adalah jumlah skor hasil 

pengamatan dibagi skor ideal keterampilan passing bawah dikalikan 100. 
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RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTOR  
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Sekolah :  SMPN I Blitar 
Kompetensi Dasar: Mempraktikkan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan 

koordinasi yang baik, serta nilai kerjasama, semangat, disiplin, dan percaya diri. 

Materi Pokok       :  Passing bawah Bolavoli  
 

No. Nama 
Sikap Awal 

Perkenaan Bola dengan 
Lengan 

Gerakan Passing Bawah 
Jumlah 

Skor 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

     
Keterangan Skala Penilaian:  
5 = jika passing bawah dilakukan benar sekali  
4 = jika passing bawah dilakukan benar 
3 = jika passing bawah dilakukan cukup benar 
2 = jika passing bawah dilakukan salah 
1 = jika passing bawah dilakukan sangat salah  
                                                   
                                             ∑ SKOR YANG DIPEROLEH       
NILAI  BOLAVOLI =                                                                 X 100      

                                                            ∑ SKOR IDEAL     

 



406       Metodologi Penelitian 

406 

 

RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF 
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

Sekolah :  SMPN I Blitar 
Kompetensi Dasar: Mempraktikkan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan dengan 

koordinasi yang baik, serta nilai kerjasama, semangat, disiplin, dan percaya diri. 

Materi Pokok       :  Passing bawah Bolavoli  

No. Nama 
Kerjasama Semangat Disipilin Percaya diri Jumlah 

skor 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

 
Keterangan Skala Penilaian:  
5 = Sangat tinggi  
4 = Tinggi 
3 = Cukup 
2 = Kurang 
1 = Kurang sekali  
                                                          
                                         ∑ SKOR YANG DIPEROLEH       
NILAI  AFEKTIF =                                                                 X 100      
                                                      ∑ SKOR IDEAL           
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Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Senam Lantai Guling 
Depan 

 Penilaian hasil belajar keterampilan senam hanya mungkin dilakukan 

dengan menggunakan teknik pengamatan dan penilaian. Keterampilan-

keterampilan berbagai gerakan senam yang merupakan unjuk kinerja atlet 

atau siswa diamati dan dinilai menggunakan rubrik pengamatan dan 

penilaian. Berikut ini disajikan contoh rubrik pengamatan dan penilaian teknik 

senam lantai guling depan. Teknik senam guling depan dijabarkan menjadi 

indikator keterampilan dan diskripsi gerakan senam guling depan yang benar 

secara berurutan mulai dari sikap awal, gerakan mengguling ke depan, dan 

gerakan akhir setelah mengguling (Budiwanto: 2015).   

Indikator   : menunjukkan keterampilan senam lantai guling depan. 

Penjelasan: indikator keterampilan senam lantai guling depan mencakup   

                    gerakan mulai dari saat sikap awal, gerakan guling depan, dan     

                    sikap akhir. 

Diskriptor Sikap Awal: 

1. Sikap awal berdiri tegak kedua kaki dan tungkai kaki rapat. 

2. Kedua lengan dan tangan rapat di samping badan. 

3. Badan tegap, dada membusung. 

4. Pandangan tajam ke depan.  

Diskriptor Gerakan Guling Depan: 

1. Badan membungkuk ke depan. 

2. Kedua tangan diletakkan di matras selebar bahu, kedua tungkai kaki tetap 

lurus dan rapat. 

3. Dagu didekatkan dan menempel di dada. 

4. Kedua lengan ditekuk pada sendi siku, kemudian tengkuk diletakkan di 

matras. 

5. Mengguling ke depan tungkai kaki tetap lurus. 

6. Mengguling dan menjaga keseimbangan. 
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Diskriptor Sikap setelah Mengguling: 

1. Kedua tungkai kaki ditekuk dan rapat 

2. Kedua tangan memegang pangkal tulang kering bagian proximal 

3. Berdiri tegak, kedua lengan dan tangan dijulurkan ke atas, 

4. Dapat menjaga keseimbangan    

Skala penilaian:  

6 = jika dapat menampilkan enam diskriptor  

5 = jika dapat menampilkan lima diskriptor  

4 = jika dapat menampilkan empat diskriptor  

3 = jika dapat menampilkan tiga diskriptor  

2 = jika dapat menampilkan dua diskriptor  

1 = jika dapat menampilkan satu diskriptor



409 
 

Rubrik Pengamatan dan Penilaian Keterampilan Senam Lantai Guling Depan 

No. Nama 
Sikap awal 

  
Gerakan 

 Guling Depan 
 

Sikap Akhir  
Jumlah 

Skor 

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

1 Amin               

2                

3                

4                

5                

6                

7                

 8                

9                

10                

     
    
                                                                   ∑ SKOR YANG DIPEROLEH       
NILAI SENAM GULING DEPAN =                                                          X 100      
                                                                              ∑ SKOR IDEAL    
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Instrumen Wawancara 

 Teknik wawancara adalah cara mengumpulkan data atau memperoleh 

informasi yang dilakukan dengan mengadakan percakapan langsung antara 

pewawancara dengan responden yang sedang dikumpulkan datanya, atau 

bertanya langsung kepada responden. Wawancara sebagai salah satu bagian 

penting untuk memperoleh data atau informasi melalui survei. Ibnu, 

Mukhadis, dan Dasna (2003) menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada 

responden atau informan. Responden adalah orang-orang sebagai sumber 

penelitian untuk memperoleh informasi berupa pendapat, pendirian, dan 

keterangan mengenai diri orang-orang yang diwawancarai. Informan adalah 

orang-orang yang dijadikan sumber informasi untuk memperoleh keterangan 

tentang orang lain atau suatu keadaan tertentu.  

 Dalam melaksanakan wawancara perlu diperhatikan beberapa hal 

sebagai berikut. Pertama, pewawancara hendaknya dapat menciptakan 

hubungan yang baik dengan yang diwawancarai agar jawaban dan 

pendapatnya dapat dikemukakan secara terbuka, obyektif dan benar. Kedua, 

pewawancara perlu menciptakan situasi wawancara sedemikian rupa 

sehingga siswa yang sedang diwawancarai  tidak merasakan seperti 

diinterograsi. Ketiga, agar wawancara tidak menyimpang dari apa yang ingin 

diperoleh, terlebih dahulu perlu disusun materi wawancara sebagai pedoman 

bagi pewawancara (Suharsimi: 1989). 

 Berdasarkan peranan yang dilakukan teknik wawancara dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu wawancara berpedoman, wawancara terpusat, dan 

wawancara berulang. Wawancara berpedoman adalah wawancara yang telah 

direncanakan menggunakan suatu pedoman wawancara, sehingga wawancara 

dilakukan sesuai dengan tujuan. Wawancara terpusat, yaitu wawancara yang 

dilakukan terhadap responden tertentu yang diharapkan dapat diperoleh 

informasi yang berkaitan dengan suatu obyek dan tujuan wawancara. 
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Wawancara berulang biasanya dilakukan untuk mengungkap perkembangan 

proses sosial dalam kurun waktu tertentu. (Arikunto: 1989). 

 Berdasarkan jumlah orang yang diwawancarai dibedakan menjadi dua 

jenis. Pertama, wawancara dilakukan terhadap satu siswa. Biasanya 

wawancara ini untuk mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah 

siswa yang bersifat pribadi. Kedua, wawancara yang dilakukan terhadap 

sekelompok orang atau lebih dari satu orang. Wawancara ini digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dari sekelompok orang yang mempunyai masalah 

yang sama. 

Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan 

sehari-hari adalah sebagai berikut. (1) Pewawancara dan responden biasanya 

belum saling kenal-mengenal sebelumnya. (2) Responden selalu menjawab 

pertanyaan. (3) Pewawancara selalu bertanya. (4) Pewawancara tidak 

menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat 

netral. (5) Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan (interview guide) 

yang telah dibuat sebelumnya.   

Dalam kegiatan pengumpulan data, baik untuk keperluan penelitian 

maupun pembelajaran, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, 

pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang 

diperoleh dari hasil wawancara merupakan data utama guna menjawab 

masalah penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai 

pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data  

penelitian. Sebagai kriterium, wawancara digunakan untuk menguji 

kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain. Itu 

dilakukan untuk mengontrol bahwa pengumpulan data melalui kuesioner 

kepada responden tersebut perlu dilengkapi data dengan dilakukan 

wawancara terhadap sejumlah sampel subjek tertentu (Allport: 1961). 

Mengenai latar belakang penggunaan wawancara sebagai teknik 

pengumpulan data suatu penelitian,  Stewart dan Cash (2000) berpendapat 

bahwa wawancara dapat atau lebih tepat digunakan untuk memperoleh data 
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yang berkaitan dengan perasaan, pengalaman dan ingatan, emosi, motif, dan 

sejenisnya secara langsung dari subjeknya. Selain itu, Stewart dan Cash (2000) 

mendefinisikannya bahwa wawancara sebagai sebuah proses komunikasi 

berpasangan dengan suatu tujuan yang serius dan telah ditetapkan 

sebelumnya yang dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya 

jawab. Sedangkan menurut Nazir (1988) yang dimaksud wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). 

Kegiatan wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. 

Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa factor, antara 

lain pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar 

pertanyaan, dan situasi wawancara. Dalam wawancara diharapkan 

penyampaikan pertanyaan yang dapat dimengerti responden, dapat 

mendorong kemauan responden untuk menjawab secara jujur apa adanya. 

menggali jawaban responden lebih jauh sesuai dengan tujuan penelitian. 

Jawaban responden sangat menentukan kualitas hasil informasi yang 

diperoleh sebagai data penelitian. Kualitas jawaban yang diberikan tergantung 

pada kesediaan responden dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan, 

mampu memahami dan mengerti isi pertanyaan dengan benar, serta mampu 

mengutarakan jawaban yang dapat dimengerti oleh pewawancara 

(Kuncaraningrat: 1980). 

 
Pedoman Wawancara 

Kesan pertama penampilan pewawancara, yang pertama diucapkan 

dan yang dilakukan pewawancara, harus mendorong sikap kerja sama dengan 

pihak responden. Berdasarkan pengalaman Michigan Survey Research Center 

diketahui, bahwa responden lebih mengingat pewawancara dan cara dia 

mewawancarai daripada isi wawancara yang dibahas. Oleh karena itu, segala 
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cara untuk mendapatkan sambutan simpatik dan sikap kerjasama antara 

pewawancara dengan responden sebaiknya dipahami dan dilatih dengan 

seksama. Dalam melaksanakan tugas wawancara, pewawancara harus selalu 

sadar bahwa pewawancaralah yang membutuhkan dan bukan sebaliknya 

(Singarimbun dan Effendi, 1989). 

Pedoman untuk mencapai tujuan wawancara dengan baik adalah 

sebagai berikut. (1) Berpakaian sederhana, rapi, tanpa perhiasan; (2) Sikap 

rendah hati; (3) Sikap hormat kepada responden; (4) Ramah dalam sikap dan 

ucapan (tetapi efisien, jangan terlalu banyak berbasa-basi), dan disertai dengan 

air muka yang cerah; (5) Sikap yang penuh pengertian terhadap responden 

dan netral; (6) Bersikap terhadap responden yang kita hadapi selalu ramah 

dan menarik; (7) Sanggup menjadi pendengar yang baik. 

Pewawancara mempunyai peranan yang menentukan dalam seluruh 

kegiatan wawancara. Pewawancaralah yang akan menyampaikan sejumlah 

pertanyaan, dan pewawancara pula yang diharapkan memotivasi responden 

untuk menjawab dengan obyektif, menggali jawaban yang lebih dalam dan 

luas, dan mencatat jawaban-jawaban responden. Oleh sebab itu, pewawancara 

yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik yang akan 

ditanyakan, keterampilan melakukan wawancara, motivasi yang tinggi, dan 

tidak ragu atau takut menyampaikan pertanyaan (Ibnu, Mukhadis dan Dasna 

2003).   

Wawancara adalah suatu pertukaran pembicaraan lisan yang saling 

berhadapan langsung. Orang-orang yang terlibat berhadapan dengan yang 

lain dan menyampaikan secara lisan pesan-pesan yang ingin mereka 

sampaikan dengan suara jelas. Hal ini adalah keuntungan wawancara 

dibandingkan dengan kuesioner, alasannya sebagai berikut. (1) Para 

responden memiliki kemungkinan lebih besar untuk berbicara lebih banyak 

dibandingkan dengan menulis, (2) Orang-orang menjadi lebih termotivasi 

dengan kehadiran orang lain, dan (3) Pembicaraan lisan menawarkan lebih 
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banyak peluang langsung untuk menyelidik, mengklarifikasi jawaban dan 

memberikan umpan balik. 

Proses yang berhubungan dengan melaksanakan wawancara adalah 

mengatur (setting) suasana wawancara, mendengarkan, menyelidiki, 

memotivasi, dan mengendalikan wawancara. Hal-hal ini melibatkan teknik 

komunikasi tingkat tinggi, dan panduan-panduan yang relevan. Komunikasi 

dua arah umumnya lebih efektif daripada komunikasi satu arah. Komunikasi 

satu arah dicirikan oleh pesan-pesan yang pada dasarnya berjalan ke satu arah 

saja, misalnya, dari pewawancara ke yang diwawancarai. Pengirimnya tidak 

begitu tertarik pada respon-respon, pertanyaan-pertanyaan, komentar-

komentar, atau reaksi-reaksi dari si penerima. Sebagai akibatnya, dalam 

sebuah situasi satu arah pewawancara tidak merasa bahwa sudah terjadi 

saling pengertian atau bahwa pesannya sudah efektif karena tidak ada umpan 

balik (umpan balik). Banyak orang yang merasa nyaman dengan situasi satu 

arah karena hal ini efisien dalam hal menghemat waktu dan mereka tidak 

harus merasa khawatir tentang reaksi mereka terhadap pertanyaan-

pertanyaan atau komentar-komentar. Hindari keliru dalam mengasumsikan 

objek, bahwa sudah tahu dengan pasti hasil-hasil yang mereka inginkan, si 

penerima pasti juga tahu. Sehingga, mereka seringkali mengabaikan untuk 

memberikan rincian-rincian penjelas (Singarimbun dan Effendi, 1989). 

Sumber Kekeliruan Pelaporan Hasil Wawancara 

Perolehan data dengan memanfaatkan responden sebagai sumber data 

memiliki beberapa kelemahan. Sehingga hasil pengumpulan data yang 

diperoleh mengandung kekeliruan. Pada konteks wawancara ada beberapa 

hal yang menjadi sumber kekeliruan pengukurannya, baik dari pewawancara 

maupun dari orang yang diwawancarai. Antara lain, (1) ingatan hal yang 

seharusnya disampaikan dan dilaporkan dilewatkan saja dan tidak 

dilaporkan, (2) melebih-lebihkan atau telah meramu jawabannya, (3) 
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mengganti hal yang tidak dapat diingat, (4) tidak mampu mereproduksi 

kejadian menurut waktu atau hubungan antar fakta seperti apa adanya.  

Apabila responden menjawab ”tidak tahu”, maka pewawancara perlu 

berhati-hati. Sebaiknya pewawancara tidak lekas-lekas meninggalkan 

pertanyaan itu dan pindah ke pertanyaan lain. Jawaban ”tidak tahu” perlu 

mendapat perhatian, sebab jawaban itu dapat mengandung bermacam-macam 

arti, diantaranya sebagai berikut. (1) Responden tidak begitu mengerti 

pertanyaan pewawancara, sehingga untuk menghindari menjawab ”tidak 

mengerti” maka menjawab ”tidak tahu”; (2) Responden sebenarnya sedang 

berpikir jawaban yang akan diberikan, tetapi karena merasa kurang nyaman 

kalau membiarkan pewawancara menunggu lama, maka dia menjawab ”tidak 

tahu”; (3) Seringkali responden tidak ingin diketahui pikiran yang 

sesungguhnya karena dianggap terlalu pribadi, maka dia menjawab ”tidak 

tahu”. Mungkin juga terjadi karena responden ragu-ragu atau ada rasa takut 

mengutarakan pendapatnya, atau responden memang benar-benar tidak tahu. 

Tetapi adalah tugas pewawancara untuk mengamati responden dengan 

cermat. Benarkah responden tidak tahu, atau adakah hal-hal lain di balik 

pikirannya. Maka pewawancara perlu mengulang pertanyaan sekali lagi atau 

menambah pertanyaan agar menjadi lebih jelas dan dipahami responden 

(Singarimbun dan Effendi: 1985) 

 
Keunggulan dan Kelemahan Wawancara 

Keunggulan metode wawancara adalah keluwesannya. Artinya, 

wawancara dapat dengan mudah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi 

pada saat wawancara berlangsung. Selain itu, melalui wawancara dapat 

mengungkap hal-hal yang tersembunyi yang mungkin tidak dapat diungkap 

dengan metode lain. Untuk itu, pewawancara harus memiliki keterampilan 

yang dibutuhkan. Kelemahan metode wawancara adalah banyaknya waktu, 

tenaga, dan biaya yang dibutuhkan. Tidak semua pewawancara yang 
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memiliki keterampilan, sehingga diperlukan kegiatan pelatihan sebelum 

melakukan wawancara.  

Beberapa keuntungan menggunakan metode wawancara ditinjau dari 

segi operasional pekerjaan di lapangan sebagai berikut. (1) Mengumpulkan 

data menggunakan wawancara perorangan biasanya diperoleh hasil 

persentase yang lebih tinggi, karena hampir semua orang dapat diajak bekerja 

sama. (2) Keterangan yang diperoleh melalui metode wawancara lebih dijamin 

kebenarannya daripada metode lain. Sebab petugas pewawancara dapat 

menjelaskan  pertanyaan yang tidak dipamahi responden. Sehingga 

responden dapat memberikan jawaban dengan lebih teliti. Apabila responden 

sengaja memalsukan jawabannya, petugas pewawancara dapat memberikan 

pengertian menggunakan pendekatan khusus untuk mendapatkan jawaban 

yang betul. (3) Pewawacara dapat mengumpulkan keterangan yang lengkap 

tentang karakteristik pribadi responden dan sekitarnya dapat menafsirkan dan 

mengevaluasi hasil-hasil yang mewakili dari unit survei. (4) Kunjungan ulang 

dilakukan untuk melengkapi keterangan yang kurang pada kuisioner atau 

membetulkan kasalahan-kasalahan. (5) Petugas pewawancara mungkin 

berhasil mendapatkan jawaban yang lebih spontan daripada kalau kuisioner 

tersebut dikirim lewat pos atau ditinggalkan untuk diisi oleh responden. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1985) ada beberapa keuntungan 

melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara.  

(1) Pelaksanaan wawancara mungkin memerlukan waktu yang lebih lama 

sehingga memungkinkan responden menjadi lebih mengerti akan topik yang 

ditanyakan. Sehingga pewawancara lebih memahami materi yang relevan. (2) 

Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat sensitif bagi responden, dapat 

ditanyakan secara hati-hati oleh pewawacara sehingga tidak menyinggung 

perasaan responden. Pewawacara dapat memberikan penjelasan mengenai 

persoalan dan tujuan survei sehingga responden bersedia memberikan 

jawaban. Dengan kata lain, situasi yang agak rumit biasanya dapat diatasi 

lebih baik dan efektif dengan persoalan metode wawancara dibandingkan 
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dengan metode lain. (3) Bahasa survei dapat disesuaikan dengan kemampuan 

atau tingkat pendidikan responden. Sehingga lebih mudah untuk 

menghindarkan salah pengertian dari suatu pertanyaan. Tetapi perlu dicatat 

bahwa dalam survei tertentu diharapkan  petugas pewawacara tidak merobah 

kata-kata atau urutan pertanyaan yang ada untuk mendapatkan jawaban yang 

bisa dipercaya.  

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara ada beberapa 

kelemahan, antara lain: (1) Pengaruh pribadi petugas pewawacara dalam 

melakukan wawancara dapat mempengaruhi jawaban responden. Contoh: 

pewawacara menunjukkan sikap tertentu yang dirasa kurang tepat, misalnya 

memaksakan pendapatnya. Sehingga, tanpa disadari akan menyampaikan 

pertanyaan yang memberikan konfirmasi atau menguatkan pandangannya 

sendiri. Bagi petugas pewawacara yang memiliki sikap wawancara seperti ini, 

dianjurkan untuk menanyakan pertanyaan sesuai dengan kata-kata yang 

terdapat dalam kuesioner. (2) Jika pewawancara kenal dengan responden, 

maka mungkin responden akan keberatan untuk memberikan keterangan-

keterangan yang bersifat pribadi. Bagi responden mungkin menganggap hal 

ini sebagai mencampuri urusan pribadi dan menghilangkan sifat rahasia 

survei ini. (3) Jika lokasi responden yang dikunjungi tersebar di daerah yang 

sangat luas, maka perlu biaya dan waktu yang dibutuhkan lebih besar. 

Sehingga membuat penggunaan metode wawancara tidak ekonomis dan tidak 

efisien. (4) Kesempatan dan waktu wawancara dengan responden terbatas, 

artinya mungkin hanya dapat dilakukan malam hari saja atau hanya beberapa 

jam saja pada sore hari. Sehingga membutuhkan banyak petugas agar waktu 

yang ditentukan dapat dicapai. 

 
Menjalin Hubungan dengan Responden 

Dalam melaksanakan wawancara, pewawancara harus mampu 

membina hubungan baik dengan responden (Soedomo: 1982). Suasana 

hubungan yang kondusif untuk keberhasilan suatu wawancara mencakup 
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adanya sikap saling mempercayai dan kerja sama di antara mereka. Suasana 

yang demikian dapat diusahakan melalui beberapa cara, diantaranya 

pewawancara sebaiknya lebih dulu memper-kenalkan diri dan 

mengemukakan secara jelas dan lugas tujuan wawancara yang akan 

dilakukannya. Cara memperkenalkan diri dilakukan dengan sikap rendah hati 

dan bahwa yang berkepentingan adalah pewawancara. Pada awal pertemuan, 

pewawancara harus menciptakan suasana yang santai dan bebas, tidak formal 

agar proses wawancara dapat berlangsung secara lebih alamiah. 

Pewawancara sebaiknya mengawali pembicaraan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pendahuluan, sekalipun pertanyaan itu mungkin 

tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Kemudian, secara 

perlahan-lahan, pewawancara mengarahkan pembicaraan pada tujuan 

penelitian. Hal itu dilakukan untuk memperlancar proses wawancara. Hal-hal 

yang ditanyakan pada pendahuluan itu sebaiknya adalah hal-hal yang 

menarik minat subjek. Dalam keadaan yang demikian, penggunaan „bahasa 

ibu‟ dari subjek mungkin akan sangat membantu. 

Pada pelaksanaan wawancara, pewawancra jangan menunjukkan sikap 

tidak percaya terhadap dan kurang menghargai jawaban yang diberikan 

subjek dan ajngan menunjukkan siakp yang tergesa-gesa. Adakalanya subjek 

mengalami blocking, pikirannya tersumbat sehingga proses wawancara tidak 

berjalan dengan lancar. Dalam keadaan yang demikian, pewawancara harus 

dapat membantu subjek untuk keluar dari keadaan itu. Itu dapat dilakukan, 

misalnya denagn mengalihkan topik pembicaraan ke topik lain untuk 

sementara waktu. 

Yang paling penting dalam hal hubungan antara pengamat dengan 

yang diamati adalah si pengamat harus dapat meyakinkan objek atau harus 

dapat memberikan alasan-alasan yang tepat mengapa ia harus mengadakan 

pengamatan terhadap perilaku atau fenomena yang ingin diamati. Dalam 

partisipasi langsung untuk pengamatan kejadian atau fenomena maka adalah 
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sangat penting bagi peneliti untuk membuat dirinya dapat diterima dalam 

anggota kelompok di tempat pengamatan akan dilakukan. 

Dalam mengajukan pertanyaan, pewawancara jangan berperilaku 

melakukan investigasi. Hindari bersikap seperti polisi, hakim ataupun pihak 

yang paling mengetahui mengenai topik yang dijelaskan. Demikian juga 

dengan nada bicara pewawancara. Dalam keadaan tertentu, pewawancara 

perlu juga dilatih mengenai cara-cara mendorong subjek untuk memberikan 

jawaban maupun mengorek lebih mendalam informasi yang dibutuhkan, 

termasuk motivasi subjek serta kejelasan maksud dari subjek atas jawaban 

yang diberikannya. 

Sebelum melaksanakan pengumpulan data, pewawancara perlu 

diberikan pelatihan. Tujuan pelatihan adalah untuk memberikan bekal 

keterampilan kepada pewawancara dalam mengumpulkan data (Singarimbun 

dan Effendi: 1985). Materi pelatihan yang perlu diberikan antara lain sebagai 

berikut. (1) Penjelasan tentang tujuan penelitian. (2) Penjelasan tujuan tugas 

pewawancara dan menekankan pentingnya peranan pewawancara. (3) 

Penjelasan tiap nomor pertanyaan dalam kuisioner, baik konsep yang 

terkandung di dalamnya maupun tujuan pertanyaan tersebut. Pewawancara 

harus mengetahui dengan tepat maksud semua pertanyaan, agar dapat 

mengumpulkan informasi yang tepat dan jelas.  (4) Penjelasan cara mencatat 

jawaban responden. (5) Penjelasan cara pengisian dan arti dari semua tanda-

tanda pengisian kuisioner. (6) Pengertian yang mendalam mengenai pedoman 

wawancara dengan tujuan untuk mengurangi sejauh mungkin kegagalan 

dalam mendekati responden.  

Pelatihan biasanya diarahkan pada cara-cara berkomunikasi dan cara 

memperoleh informasi secara lebih mendalam serta cara-cara untuk 

menciptakan suasana wawancara yang kondusif untuk mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Selain itu, cara untuk 

melakukan pencatatan jawaban subjek juga perlu dilatih, terutama mengenai 

hal-hal apa saja yang perlu dicatat dan tidak. Hal lain yang perlu ditekankan 
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pada pelatihan adalah kewajiban pewawancara untuk menyampaikan ucapan 

terima kasih dan meminta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan 

selama wawancara berlangsung dan meminta kesediaan subjek untuk 

diwawancara kembali seandainya masih diperlukan. Pada pelatihan juga 

perlu ditekankan agar pewawancara memeriksa kelengkapan maupun 

kejelasan jawaban atas tiap pertanyaan yang diberikan oleh subjek sebelum 

mengakhiri wawancara. Pewawancara perlu dilatih untuk agar bersikap 

faktual, tidak menggunakan sudut pandang pewawancara untuk melakukan 

penilaian atas jawaban subjek. Pada pelatihan yang berkaitan dengan cara 

pencatatan jawaban subjek, pencatatan sebaiknya dilakukan dengan segera, 

tapi jangan sampai menimbulkan kesan yang tidak baik bagi subjek. Pelatihan 

dapat dilakukan dengan menyajikan representasi obyek yang akan diamati 

dalam bentuk tape, video atau mengamati langsung obyek atau peristiwa 

yang sesungguhnya (Moehnilabib, dkk: 1997). 

Pada umumnya, pewawancara memegang peranan yang sangat 

penting dalam memulai wawancara. Pewawancara harus dapat menggali 

keterangan-keterangan dari responden, dan harus dapat memotivasi 

responden untuk memberikan informasi melalui jawabannya dengan jalan 

sebagai berikut. (1) Membuat responden merasa bahwa dengan memberikan 

keterangan tersebut responden telah melepaskan kepuasannya karena suatu 

tujuan tertentu telah tercapai. (2) Menghilangkan pembatas antara 

pewawancara dan responden sehingga wawancara dapat berjalan lancar. (3) 

Keterangan diberikan karena kepuasannnya bertatap muka dan berbicara 

dengan pewawancara. 

Pada umumnya, urutan-urutan dalam memulai kegiatan wawancara 

adalah sebagai berikut. (1) Menerangkan tujuan, kegunaan dan pentingnya 

penelitian. (2) Menjelaskan mengapa responden terpilih untuk diwawancarai. 

(3) Menjelaskan tentang institusi atau lembaga yang melaksanakan penelitian 

tersebut. (4) Menerangkan bahwa wawancara tersebut merupakan suatu hal 

yang bersifat rahasia (confidensial). 
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Kelancaran kegiatan wawancara sangat dipengaruhi oleh hubungan 

baik antara responden dengan pewawancara. Diharapkan terjadi situasi 

hubungan psikologis antara pewawancara dan responden, tidak ada rasa 

curiga responden; antara responden dan pewawancara terjalin suasana 

berkomunikasi secara wajar dan jujur. Beberapa sikap pewawancara dalam 

bertanya yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. (1) Bersikap netral, 

maksudnya jangan memberikan reaksi terhadap jawaban, baik dengan kata-

kata atau dengan perbuatan atau dengan gerak-gerik. Baik tidak baik, senang 

tidak senang, setuju tidak setuju jangan sekali-kali diperlihatkan oleh 

pewawancara dalam wawancara. Selain itu, jangan memberikan sugesti 

terhadap jawaban yang akan diberikan. (2) Bersikap adil, dalam melakukan 

wawancara semua responden harus dianggap sama, jangan memihak pada 

sebagian responden, sehingga responden merasa aman dalam memberikan 

keterangannya. (3) Bersikap ramah, selama melakukan wawancara harus 

menunjukkan keramahan yang wajar, tidak dibuat-buat, wajah selalu senyum 

manis, diciptakan suasana segar. 

 
Instrumen Skala Penilaian 

Instrumen digunakan sebagai alat untuk mencari data-data yang 

dibutuhkan  penelitian kuantitatif. Menggunakan instrumen, peneliti dapat 

mengukur variabel yang diteliti. Untuk menentukan tingkatan atau ukuran 

data yang telah dikumpulkan harus menggunakan skala. Skala digunakan 

untuk mengukur tingkatan nilai dari setiap instrumen agar didapatkan data 

kuantitatif yang akurat. Skala penilaian merupakan suatu ketentuan yang 

menjadi rujukan untuk menentukan tingkatan atau interval pada instrumen 

(Sugiyono, 2012). Instrumen skala penilaian menunjuk pada instrumen 

pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cek, tetapi alternatif yang 

disediakan adalah dalam bentuk berjenjang. Skala penilaian banyak 

digunakan untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau kejiwaan. 

Instrumen skala penilaian merupakan salah satu instrumen untuk 
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mengumpulkan data atau informasi yang mempunyai sifat dan ciri-ciri 

tertentu serta mempunyai jenjang atau tingkatan. (Kirkendal, Gruber, dan 

Johnson: 1980). Format instrumen skala penilaian terdiri dari petunjuk cara 

memberikan penilaian, indikator tentang pokok permasalahan, deskriptor-

deskriptor permasalahan, dan skala nilai yang menunjukan tingkatan. 

Instrumen skala penilaian ini adalah instrumen yang sering digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian, terutama gabungan antar menggunakan 

teknik pengamatan dan dokumentasi.  

Menurut bentuknya, skala penilaian dibedakan menjadi tiga, yaitu 

bentuk kuantitatif, bentuk deskriptif dan bentuk grafis. 

Skala Penilaian Bentuk Kuantitatif 

Pada skala penilaian berbentuk kuantitatif, perbedaan tingkatan sifat 

obyek yang dinilai dinyatakan dengan skala nilai berupa angka. Berikut ini 

disajikan contoh instrumen skala penilaian aspek-aspek pemeliharaan 

kesehatan, terutama tentang kebersihan pribadi. 

Contoh: Jika menunjukkan aspek-aspek pemeliharaan kesehatan dengan 

sempurna, lingkarilan angka 5. Jika menunjukkan aspek-aspek pemeliharaan 

kesehatan dibawah tingkatan sempurna, maka lingkarilah angka yang sesuai 

dengan tingkatan menurun secara berurutan. 

• Kebersihan pakaian 1   2   3   4   5    

• Kebersihan gigi 1   2   3   4   5    

• Kebersihan rambut  1   2   3   4   5    

• Kebersihan kulit 1   2   3   4   5   

 
Skala Penilaian Bentuk Deskriptif 

 Pada skala penilaian berbentuk deskriptif, perbedaan tingkatan sifat 

obyek yang dinilai dinyatakan dengan menggunakan tanda cek (). Perbedaan 

tingkatan obyek yang dinilai dinyatakan secara deskriptif. Berikut ini disajikan 

contoh instrumen skala penilaian tentang pemeliharaan kesehatan gigi. 

Contoh: Berilah tanda cek () di depan pernyataan yang menunjukkan  
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              kebiasaan  memelihara kesehatan gigi yang sesuai. 

Kebiasaan sikat gigi setelah makan: 

.........   tidak pernah sikat gigi 

.........   kadang-kadang sikat gigi 

.........   selalu sikat gigi 

Skala Penilaian Bentuk Grafis 

 Pada skala penilaian berbentuk grafis, perbedaan tingkatan sifat obyek 

yang dinilai dinyatakan dengan kata-kata dan kolom-kolom yang berurutan. 

Penilai memberi tanda cek () pada tingkatan yang sesuai dengan sifat yang 

dinilai. Berikut ini disajikan contoh instrumen skala penilaian tentang 

kesegaran jasmani. 

Contoh: Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai dengan keadaan      

              kesegaran jasmani.  

Kesegaran jasmani: ________ ,   ________ ,   ________ ,   ________ ,    _______                                                              
                                 baik sekali         baik          cukup baik    kurang baik    tidak baik    

Skala Sikap 

Beberapa ahli memberikan saran tentang skala penilaian yang dapat 

digunakan dalam mengumpulkan informasi atau data penelitian. Skala ini 

banyak digunakan untuk mengukur sikap, terutama bidang pendidikan, ilmu 

sosiologi dan pisikologi (Sugiyono: 2012). 

1. Skala Likert 

Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu 

gejala atau fenomena sosial (Sugiyono: 2012). Gejala dan fenomena tersebut 

selanjutnya disebut sebagai variabel. Selanjutnya dijabarkan ke dalam 

dimensi-dimensi menjadi sub-variabel dan indikator yang dapat dijadikan 

tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan yang 

berhubungan dengan variabel penelitian. Dalam skala Likert ada dua bentuk 

pernyataan, yaitu pernyataan positif yang berfungsi mengukur sikap positif, 



424       Metodologi Penelitian 

424 

 

dan pernyataan negatif yang berfungsi mengukur sikap negatif objek sikap. 

Penyataan tersebut kemudian direspon dalam bentuk skala Likert, 

diungkapkan dengan kata-kata, misalnya setuju, sangat setuju, tidak pasti, 

tidak setuju, sangat tidak setuju. Skor pernyataan positif dimulai dari skor 1 = 

sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = tidak pasti, 4 = setuju, dan 5 = sangat 

setuju. Skor pernyataan negatif dimulai dari skor 1 = sangat setuju, 2 = setuju, 

3 = tidak pasti, 4 = tidak setuju, dan 5 = sangat tidak setuju. 

2. Skala Guttman  

Skala ini dikembangan oleh Louis Guttman, sering disebut dengan 

metode Scalogram atau analisa skala (scale analysis). Skala Gutmann ialah 

skala yang menginginkan jawaban tegas dan konsisten terhadap suatu 

permasalahan yang ditanyakan. Ciri penting skala ini adalah merupakan skala 

kumulatif, dan skala ini digunakan untuk mengukur satu dimensi saja dari 

satu variable yang multi dimensi. Alternatif jawaban hanya ada dua interval, 

misalnya, jawaban setuju atau tidak setuju, benar atau salah, ya atau tidak, 

pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, tinggi atau rendah, baik atau 

buruk, dan sebagainya. Untuk jawaban positif seperti benar, ya, tinggi, baik, 

dan semacamnya diberi skor 1. Sedangkan untuk jawaban negatif seperti 

salah, tidak, rendah, buruk, dan semacamnya diberi skor 2.  

3. Semantic Differensial 

Skala diferensial adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap. 

Skala diferensial tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang 

sangat positif terletak dibagian kanan garis, dan jawaban yang negatif terletak 

dibagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran 

dengan skala semantic differential adalah data interval. Skala bentuk ini 

biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang 

dimiliki seseorang. (Sugiyono: 2012). Berikut ini contoh skala semantic 

differential tentang kepribadian dan mental seorang atlet saat bertanding.  
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Skala Kepribadian dan Mental Seorang Atlet saat Bertanding 

Semangat tinggi 7 6 5 4 3 2 1 Semangat rendah 

Penuh percaya diri        Tidak percaya diri 

Mampu mengendalikan emosi        Sulit mengendalikan emosi 

Disiplin         Tidak disiplin 

Konsentrasi tinggi        Konsentrasi rendah 

Kemauan keras        Kemauan rendah 

Tidak terpengaruh penonton        Terpengaruh penonton 

Berperilaku tenang        Panik dan tergesa-gesa  

Mengendalikan stress        Sulit mengendalikan stress 

Komitmen tinggi        Komitmen rendah 

Optimis untuk menang        Pesimis untuk menang 

Berfikir positif        Berfikir negatif 

Bekerja sama dalam bermain        Egois dalam bermain 

Mudah melakukan aklimatisasi         Sulit melakukan aklimatisasi 

 

 
Jika atlet diberi nilai 7, berarti atlet mempunyai kepribadian dan mental 

yang sangat positif saat bertanding. Sedangkan responden yang diberi nilai 1, 

berarti atlet mempunyai mempunyai kepribadian dan mental yang sangat 

negatif saat bertanding. Contoh, atlet A diberi nilai 7 dalam semangat tinggi, 

berarti atlet tersebut mempunyai kemampuan semangat sangat tinggi atau 

positif. Sedangkan atlet B diberi nilai 1, berarti atlet tersebut mempunyai 

semangat sangat negatif atau rendah. 

4. Rating Scale 

Hasil pengumpulan data menggunakan rating scale adalah berbentuk 

data kuantitatif (angka). Data kuantitatif tersebut kemudian ditafsirkan ke 

dalam pengertian kualitatif. Seperti halnya skala lainnya, responden akan 

memilih salah satu dari alternatif jawaban kuantitatif yang telah disediakan 

sesuai dengan fakta yang ditanyakan. Dalam menggunakan rating scale, yang 

paling penting adalah kemampuan menginterpretasi jawaban pilihan 

responden. Rating scale juga digunakan untuk mengukur persepsi responden 

terhadap suatu fenomena lingkungan, aeperti fenomena status sosial, 

ekonomi, pengetahuan, kemampuan, pendidikan, politik, dan sebagainya. 
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Instrumen Daftar Cek 

Daftar cek (chek list) adalah instrumen untuk menyatakan alternatif 

jawaban atau menentukan pernyataan responden dengan memberikan tanda 

cek (). Format daftar cek terdiri dari petunjuk cara memberikan cek, 

pertanyaan atau pernyataan pokok masalah. Setiap alternatif pernyataan 

disertai dengan butir-butir pilihan jawaban, dan tempat memberi tanda cek 

(). Instrumen daftar cek ini digunakan untuk mengumpulkan data terutama 

yang menggunakan teknik pengamatan, dan dokumentasi. Namun demikian, 

format kuesioner juga sering menggunakan daftar cek (Budiwanto: 2015).  

Berikut ini disajikan contoh penggunaan instrumen daftar cek. 

Petunjuk: Berikan tanda cek () pada kotak di belakang pernyataan yang sesuai 

dengan jawaban anda.  

Pertanyaan: Jika anda sedang bertanding, apakah terpengaruh oleh sorakan 

penonton? 

Jawaban:    

  Tidak terpengaruh sama sekali  

 Kadang-kadang terpengaruh   

         Sering terpengaruh                         

         Terpengaruh   

 Sangat terpengaruh  

TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Kegiatan pengumpulan data adalah bagian dari rangkaian kegiatan 

penelitian yang saling berkaitan untuk menghasilkan penelitian yang 

berkualitas. Kualitas hasil penelitian ditentukan oleh kualitas data melalui 

pengumpulan data menggunakan instrumen. Teknik pengumpulan data yang 

dipilih dan langkah-langkah yang harus dilakukan akan menentukan kualitas 

data yang dihasilkan. Data yang berkualitas adalah data yang valid dan 

reliabel. Jenis data yang harus dikumpulkan sangat beragam, tergantung pada 

cara pengukuran variabel-variabel dan permasalahan penelitian yang diteliti. 
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Data atau informasi yang diperoleh dari pengumpulan data, selanjutnya 

dianalisis menggunakan teknik analisis yang paling tepat, sesuai dengan jenis 

data, tujuan penelitian, dan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil 

analisis data dan dengan segala persyaratannya akan dapat digunakan dalam 

mengambil kesimpulan sebagai hasil penelitian.  

Dalam setiap kegiatan penelitian, peneliti harus berusaha untuk 

mengumpulkan data dengan benar. Data penelitian adalah semua informasi 

yang diperlukan dalam proses memecahkan masalah penelitian. Jenis data 

yang harus dikumpulkan sangat beragam, tergantung dari permasalahan 

penelitian yang akan diteliti. Sudjana (1992) membedakan jenis data menjadi 

dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang berbentuk bilangan 

disebut data kuantitatif, harganya berubah-ubah atau bersifat variatif. 

Berdasarkan nilainya dikenal dua golongan data kuantitatif, yaitu data diskrit 

dan data kontinu. Data diskrit diperoleh dengan cara menghitung, data 

kontinu diperoleh dengan cara pengukuran. Sedangkan data kualitatif adalah 

data yang dikategorikan menurut gambaran kualitas obyek yang dipelajari, 

yang selanjutnya disebut atribut.  

Kualitas suatu penelitian akan ditentukan oleh kualitas data yang 

diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan instrumen. Data yang 

berkualitas adalah data yang valid dan reliabel. Kualitas data sangat 

tergantung pada kualitas instrumen yang digunakan dalam penelitian dan 

cara menggunakan instrumen. Instrumen yang digunakan sesuai dengan 

variabel-variabel penelitian ditetapkan. Selain itu, pemahaman tentang tujuan 

pengumpulan data merupakan satu hal yang tidak boleh dilupakan. Tujuan 

pengumpulan data tersebut merupakan rumusan yang memberikan informasi 

tentang pengukuran variabel-variabel penelitian dalam rangka menguji secara 

empirik hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Setelah instrumen 

ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan dan melaksanakan 

pengumpulan data penelitian. 
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Dalam proses pengumpulan data, peneliti tentu tidak akan bekerja 

sendiri, dan seringkali melibatkan sejumlah petugas pembantu. Maka petugas 

pembantu harus ditetapkan kualifikasi dan jumlahnya sesuai dengan luasnya 

ruang lingkup penelitian dan cakupan data yang harus dikumpulkan. Petugas 

adalah ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan pengumpulan 

data. Kualifikasi petugas merupakan keharusan, dalam kenyataan bahwa 

beberapa pengumpulan data menggunakan salah satu instrumen memerlukan 

keterampilan dan pengalaman. Contoh, dalam melaksanakan tes psikologi 

diperlukan keterampilan; dan pengukuran kapasitas vital paru menggunakan 

spirometer, diperlukan petugas yang terlatih dan memiliki keterampilan. 

Selain kualifikasi keterampilan dalam melaksanakan atau menggunakan 

instrumen pengumpulan data, petugas pengumpulan data juga perlu bekal 

kepribadian yang prima. Bekal kepribadian tersebut antara lain semangat, 

ketekunan, kesabaran, dan kemampuan menjalin hubungan yang baik (public 

relation). Seorang petugas pewawancara, dalam mengumpulkan data perlu 

bekal kepribadian tersebut. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan petugas 

pengumpulan data perlu dilakukan pelatihan, atau penjelasan teknis 

pengumpulan data, dan koordinasi sebelum terjun ke lapangan.  

Instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data perlu 

dipersiapkan dengan baik, agar proses pengumpulan data berlangsung lancar 

sesuai dengan rencana. Peneliti harus memeriksa secara cermat dan seksama 

kelengkapan dan jumlah instrumen yang akan dipergunakan, termasuk 

panduan penggunaan instrumen tersebut. Penggunaan kuesioner untuk 

mengumpulkan data, harus dipersiapkan dalam menggandakan, dan 

pendistribusiannya kepada responden. Penggandaan kuesioner tentunya 

sesuai dengan jumlah responden yang telah ditetapkan. Jika kuesioner harus 

dikirim lewat jasa pos, maka dipersiapkan alamat-alamat responden secara 

lengkap, dan dipersiapkan amplop dan prangko untuk pengembalian 

kuesioner yang telah diisi. Instrumen tes keterampilan olahraga, biasanya 

perlu dipersiapkan alat-alat dan lapangan olahraga dengan petak-petak 
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sasaran sesuai jenis tes keterampilan cabang olahraga. Untuk menjamin 

kelancaran pengumpulan data, apapun instrumen yang akan digunakan harus 

dipersiapkan dengan seksama.     

Persiapan administratif merupakan tahap yang harus dilakukan dan 

diperhatikan. Suatu kegiatan penelitian yang melibatkan sampel yang terdiri 

dari banyak orang di suatu daerah tertentu atau subyek penelitian yang lain, 

perlu pemberitahuan atau izin kepada pejabat, kepala, direktur atau pimpinan 

instansi yang berwenang. Jika pengumpulan data penelitian dilaksanakan di 

instansi tertentu, maka diawali dengan mengirim surat pemberitahuan dan 

surat ijin dilanjutkan pertemuan pimpinan instansi lebih dahulu. Dengan 

berbekal surat izin tersebut akan mempermudah dan memperlancar 

pelaksanaan pengumpulan data. 

Hal penting berikutnya yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi 

adalah tanggung jawab peneliti terhadap keberadaan responden sebagai 

sumber data. Peneliti harus mengerti tentang arti pertisipasi responden bagi 

penelitian. Harus disadari bahwa responden yang dilibatkan dalam kegiatan 

pengumpulan data penelitian, mereka mempunyai kesibukan dan kegiatan 

dalam kehidupannya. Dalam penelitian tertentu mungkin ada strata atau 

kelompok responden yang harus diketahui peneliti. Hal itu penting, karena 

diperlukan untuk strategi pendekatan yang dilakukan terhadap responden. 

Informasi tentang hakekat, tujuan dan pentingnya penelitian perlu diketahui 

responden. Situasi, kondisi, dan saat yang tepat adalah kunci keberhasilan 

menjaring data yang diharapkan dari responden sebagai sumber data. 

Permasalahan dan kendala berkaitan dengan responden perlu diantispasi.   

Setelah semua persiapan dilakukan dengan seksama, selanjutnya 

peneliti siap melaksanakan pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data 

tersebut sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain 

teknik tes, kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan pengamatan.  
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Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data 

  Salah satu langkah penting dalam kegiatan penelitian adalah 

pengumpulan data. Data penelitian merupakan informasi yang digunakan 

untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data yang 

dikumpulkan harus berkualitas sesuai dengan tujuan dan permasalahan 

penelitian. Untuk menghasilkan data yang berkualitas, selain kualitas 

instrumen perlu diperhatikan tentang teknik pengumpulan data yang 

digunakan, dan cara melaksanakan pengumpulan data. 

 
Mengumpulkan Data Menggunakan Teknik Tes 

Berdasarkan sasaran atau obyek yang akan dites, meliputi tes 

kepribadian, tes bakat, tes intelegensi, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi 

(Arikunto, 1989). Secara operasional dikemukakan oleh Rakajoni (1980), 

bahwa tes adalah sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh yang dites. 

Instrumen tes yang sering digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian bidang keolahragaan difokuskan pada tes pengetahuan, tes 

keterampilan olahraga, serta pengukuran dan pemeriksaan fisik.  

Dalam penelitian bidang keolahragaan, mempunyai karakteristik 

khusus yang harus diperhatikan. Macam-macam teknik pengumpulan data 

yang digunakan banyak mengacu kepada ranah psikomotor dan ranah fisik. 

Pada ranah psikomotor dikenal jenis-jenis teknik pengumpulan data antara 

lain tes kemampuan dasar gerak olahraga (athletic achievement), tes 

kemampuan gerak umum (general motor ability), dan tes keterampilan 

olahraga.  Pada ranah fisik dikenal jenis-jenis teknik tes dan pengukuran 

meliputi pengukuran antropometri, pengukuran kardiovaskular, dan 

kesegaran jasmani (physical fitness/motor fitness). 

Dalam proses pengumpulan data menggunakan instrumen tes 

keterampilan olahraga atau instrumen tes dan pengukuran kemampuan fisik, 

ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tujuan 

dilakukannya persiapan adalah untuk memperlancar proses pengumpulan 
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data yang akan dilaksanakan, dengan persiapan yang matang diharapkan  

diperoleh data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal-hal yang perlu 

dipersiapkan adalah seperti berikut ini. 

1. Mempersiapkan Alat-alat dan Lapangan Olahraga 

Dalam melaksanakan tes keterampilan olahraga selalu diperlukan alat-

alat dan lapangan olahraga sesuai dengan jenis tes keterampilan cabang 

olahraga yang dijadikan instrumen tes. Alat-alat yang biasanya perlu 

dipersiapkan antara lain bola (sesuai cabang olahraga), shuttle cock 

(bulutangkis), net dan tiangnya. Untuk alat-alat cabang atletik meliputi stop 

watch, pita penggaris, lembing, cakram, peluru, mistar lompat tinggi, dan 

sebagainya. Lapangan olahraga tempat tes disiapkan sesuai dengan jenis tes 

keterampilan cabang olahraga. Pada lapangan tersebut dibuat petak-petak 

sasaran dengan ukuran-ukuran yang tepat seperti yang telah ditentukan. 

Untuk mengukur kemampuan fisik atau pemeriksaan fisik perlu 

disiapkan alat-alat pemeriksaan. Alat-alat tersebut dipilih sesuai dengan jenis 

kemampuan fisik atau pemeriksaan fisik yang akan diukur. Tes kesegaran 

jasmani, dapat menggunakan tes lari 2,4 kilometer Cooper physical fitness test, 

atau menggunakan tes lari ulak-alik multistage. Pemeriksaan kapasitas vital 

paru dan maximal midexpiratory flow rate dapat menggunakan spirometer. Kadar 

haemoglobin darah dapat diukur menggunakan haemosytometer. Frekuensi 

denyut jantung diperiksa menggunakan pulsemeter. Tekanan darah diperiksa 

menggunakan sphygmomanometer. 

Yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menggunakan instrumen 

tes keterampilan olahraga maupun tes kemampuan fisik adalah validitas dan 

reliabilitas tes. Untuk menjamin ketelitian hasil tes dan pengukuran, perlu 

dilakukan peneraan atau kalibrasi sebelum alat-alat tersebut digunakan. 

2. Membuat Petunjuk Pelaksanaan Tes dan Pengukuran, atau Pemeriksaan 

Sebelum melakukan tes dan pengukuran, atau pemeriksaan harus 

dibuat petunjuk pelaksanaan tertulis. Petunjuk pelaksanaan ini digunakan 
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sebagai pedoman melaksanakan tes dan pengukuran atau pemeriksaan bagi 

peserta tes dan petugas pelaksana tes. Tujuan dibuatnya petunjuk pelaksanaan 

adalah agar diperoleh pengertian dan persepsi yang sama dalam 

melaksanakan tes dan pengukuran atau pemeriksaan. Petunjuk pelaksanaan 

tersebut memuat nama tes atau jenis pengukuran atau meriksaan, tujuan tes, 

sasaran peserta tes, tenaga pelaksana yang diperlukan,  alat-alat olahraga, 

lapangan olahraga dengan gambar petak-petak sasaran, petunjuk cara 

melaksanakan tes, dan cara menskor. 

3. Mempersiapkan Tenaga Pelaksana 

 Dalam melaksanakan pengumpulan data, seringkali peneliti perlu 

bantuan sejumlah tenaga pelaksana atau petugas pengumpulan data. Tenaga 

pelaksana tersebut dipilih berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan tugas 

yang akan dilakukan dalam pengambilan data. Penetapan tenaga dan tenaga 

pelaksana lainnya yang berkompetesi, diharapkan mereka memiliki 

kemampuan dan keterampilan dalam mengumpulkan data. Tenaga pelaksana 

tersebut antara lain dokter, tenaga operator alat-alat tes atau alat pemeriksaan, 

instruktur latihan (eksperimen), dan tenaga pelaksana tes dan pengukuran. 

Untuk mempersiapkan tenaga pelaksana tersebut perlu dilakukan pelatihan, 

dan atau pertemuan koordinasi sebelum melaksanakan tugas pengambilan 

data. 

4. Mempersiapkan Format Pencatat Hasil  

Hasil tes dan pengukuran atau pemeriksaan harus dicatat secara teliti 

dan cermat. Selain cara melaksanaan, perlu dipersiapkan format pencatat hasil 

dan alat tulis yang akan digunakan. Format pencatat hasil dibuat dengan 

memperhatikan jenis tes dan pengukuran dan data yang akan dikumpulkan, 

jumlah butir-butir tes dan pengukuran, dan jumlah percobaan atau 

pengulangan tes dan pengukuran.   
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5) Menentukan Tempat dan Waktu Tes dan Pengukuran, atau Pemeriksaan      

Menentukan tempat dan waktu tes dan pengukuran merupakan hal 

yang penting dan harus dipersiapkan oleh peneliti. Dengan ditetapkannya 

tempat dan waktu yang pasti, maka akan memberi petunjuk bagi semua pihak 

yang terkait mengetahui dimana dan kapan pelaksanaan tes dan pengukuran. 

Sehingga akan memperlancar pelaksanaan tes dan pengukuran dalam rangka 

proses pengumpulan data.  

 

RANGKUMAN 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Kualitas hasil penelitian akan ditentukan oleh kualitas data. 

Kualitas hasil penelitian akan ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh. 

Kualitas data yang dikumpulkan ditentukan oleh kualitas instrumen yang 

digunakan.  Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik yang 

tepat. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data tersebut dapat diambil 

kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dengan menggunakan instrumen yang 

berkualitas diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan penelitian sesuai 

dengan tujuan penelitian. Instrumen yang berkualitas jika memenuhi kriteria 

instrumen yang baik, antara lain valid dan reliabel untuk mengukur variabel-

variabel penelitian. Validitas artinya instrumen tersebut mengukur dengan 

tepat suatu yang harus diukur. Reliabilitas artinya pengukuran dengan 

instrumen tersebut diperoleh hasil yang tetap. Tujuan pengumpulan data 

merupakan rumusan yang memberikan informasi tentang pengukuran 

variabel-variabel penelitian dalam rangka menguji secara empirik hipotesis 

penelitian yang telah dirumuskan. Macam-macam instrumen yang digunakan 

untuk pengumpulan data penelitian keolahragaan terdiri dari instrumen tes 

dan pengukuran, serta non-tes. Instrumen tes dan pengukuran terdiri dari tes 

berbagai keterampilan dan kemampuan cabang olahraga, tes kebugaran 

jasmani, pengukuran antropometri, dan somatotipe. Instrumen non-tes terdiri 
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dari kuesioner, wawancara, pedoman pengamatan dan penilaian, daftar cek,  

dan skala penilaian.  

LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian dan peran instrumen dalam proses penelitian. 

2. Jelaskan kriteria pokok instrumen penelitian. 

3. Sebutkan kriteria tes keterampilan olahraga yang baik. 

4. Jelaskan langkah-langkah pembuatan tes keterampilan olahraga. 

5. Jelaskan pengertian pengumpulan data berkaitan dengan kegiatan  

penelitian  

6. Apa yang harus diperhatikan dalam menentukan teknik pengumpulan data 

yang akan digunakan dalam pengumpuan data penelitian? 

5. Jelaskan langkah-langkah mengumpulkan data menggunakan teknik 

kuesioner 

6. Jelaskan langkah-langkah mengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara. 

7. Jelaskan langkah-langkah mengumpulkan data menggunakan teknik 

pengamatan 

8. Jelaskan langkah-langkah mengumpulkan data menggunakan teknik 

dokumentasi 

9. Jelaskan langkah-langkah mengumpulkan data salah satu tes kesegaran 

jasmani 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdoellah, A., 1975.  Tes Konstruksi dalam Keolahragaan, Yogyakarta: Sekolah 
Tinggi Olahraga.  

Arikunto, S., 1989. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT.  
Bina Aksara 

Allport, G., 1961. Personality, A Psychological Interpretation, New York: Holt, 
Rinehart and Winston.  

Barrow, H.M., McGee, R., 1979. A Practical Approach to Measurement in Physical 
Education, Third edition, Philadelphia:  Lea & Febiger  

Bompa, T.O., 1994.  Theory and Methodology of Training, Third edition, Toronto,  
 Ontorio Canada: Kendall/Hunt Publishing Company 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     435 
 

 

Budiwanto, S., 1994. Pembuatan Tes Ketrampilan Bermain Bulutangkis untuk 
Mahasiswa POK IKIP Malang, Malang: Lembaga Penelitian, IKIP Malang.  

Budiwanto, S., 2015. Tes dan Pengukuran dalam Keolahragaan, Malang: 
Universitas Negeri Malang 

Budiwanto, S., 2006. Evaluasi dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Malang: 
Ilmu Keolahragaan FIP Universitas Negeri Malang. 

Budiwanto, S., Winarno, M.E., Mardianto, 2012. Pengembangan Asesmen 
pembelajaran dalam  Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah Atas, Malang: 
Panitia Sertifikasi Guru Rayon 15, PLPG  

Clarke, H.H., 1967.  Application of Measurement to Health and  Physical Education,  
Fifth edition,  New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifts.  

Cooper, K.H., 1982.  The Aerobics Program for Total well being, New York: M. 
Evans &Co., Inc.  

Fox, T.L.E.L., Bowers, R.W., dan Foss, M.L. 1993. The Physiological Basis for 
Exercise and Sport, 5th edition, Iowa: Brown & Benchmark Publishers.  

Gibson, R.S., 2005. Principles of Nutritional Assessment, New York: Oxford 
Univercity Press, Inc. 

Golding, L.A., dan Bos, R.R., 1967.  Scientific Foundation of  Physical Fitness  

  Programs, Minneapolis:  Burgess Publishing Company.  

Guilford, J.P., 1965.  Fundamental Statistics in Psychology and Education, New 
York: McGraw-Hill Book Company.  

Hewitt. J.E.1948. Swimming Scale Scores for High School Swimming, Research 
Quarterly 20:170-179. 

Ibnu, S., Mukhadis, A dan Dasna, I.W., 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian, 
Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.  

Johnson, B, L. & Nelson, J, K. 1974. Practical Measurement for Evaluation in 
Physical Education. Minnesota: Burgers Publishing Company 

Karpovich, P.V., Sinning, W.E., 1971. Physiology of Muscular Activity, 
Philadelphia: W.B. Sounders Co. Kemendiknas, 2010. Tes Kesegaran 
Jasmani Indonesia, Jakarta: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 
Kementerian Pendidikan Nasional. 

Kemenpora, 2008. Pedoman Antropometri dan Kapasitas Fisik Olahragawan, 
Jakarta: Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga, Pusat 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kesehatan 
Olahraga Nasional. 

Kent, M., 1994. The Oxford Dictionary of Sports Science and Medicine, Oxford: 
Oxford Univercity Press. 



436       Metodologi Penelitian 

436 

 

Kirkendal, D.R., Gruber, J.J. and Johnson, R.E., 1980. Measurement and 
Evaluation for Physical Educators, Dubuque: Wm. C. Brown Company 
Publishers   

Koencaraningrat, 1980. Metode Wawancara, Metode-metode Penelitian Masya-
rakat, Jakarta: Gramedia. 

Mathews, D. K., 1978. Measurement in Physical Education, Philadelpia: W.B. 
Saunders Company. 

Moehnilabib, 1982. Studi Kepustakaan dan Kerangka Teori, Malang: Pusat 
Penelitian IKIP Malang. 

Moeslim, M. 1968, Tes dan Pengukuran dalam Keolahragaan, Jilid 1 dan 2. 
Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Olahraga.  

Morehouse, L.E. dan  Miller, A.T.,  1976.  Physiology of Exercise, Seventh 
edition, The C.V.  Mosby Company 

Nurkancana, W. dan Sumartana, 1986. Evaluasi Pendidikan, Surabaya: Usaha 
Nasional.  

Rakajoni, T., 1975. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, Malang: Bank Evaluasi 
IKIP Malang 

Safrit, M.J. 1981. Evaluation in Physical Education, 2nd edition, New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc., Englewood  Cliffs.  

Thomas, J.R., dan Nelson, J.K., 1990. Research Methods in Physical Activity, 2th 
edition, Illinois: Human Kinetics Books Publishers, Inc. 

Scott, M.G. and French, E., 1959.  Meausurement and Evaluation in Physical 
Education, Iowa: WM.C.  Brown Company Publisher. 

Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES 

Soedomo, 1982. Metodologi Penelitian. Malang: Pusat Penelitian IKIP Malang. 

Sudjana, 1992. Metode Statistika. Edisi ke 5. Bandung: Penerbit Tarsito. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: 
Bandung. 

Thomas, J.R. dan Nelson, J.K., 1990. Research Methods in Physical Activity, 2nd 
edition, Illinois: Human Kinetics Books Publishers, Inc. 

Verducci, F.M., 1980. Measurement concepts in Physical Education, London: The 
C.V. Mosby Company. 

Zainuddin, M., 1988. Metodologi Penelitian, Surabaya: Fakultas Farmasi 
Universitas Airlangga. 



 

437 
 

BAB VIII 

ANALISIS DATA MENGGUNAKAN TEKNIK STATISTIKA 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri statistika. 

2. Memahami dan menjelaskan tentang data dan skala pengukuran. 

3. Memahami dan menjelaskan pengertian statistik parametrik dan non-

parametrik. 

 

DESKRIPSI 

Dalam kegiatan penelitian keolahragaan, teknik analisis statistika 

mempunyai fungsi teknis metodologis, yaitu cara-cara ilmiah yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisis data 

penelitian. Hasil analisis statistika memberikan dasar-dasar yang dapat 

dipertanggung-jawabkan dalam menarik kesimpulan penelitian secara benar, 

layak dan teliti. Statistika mempunyai tiga ciri penting. (1) Statistika terutama 

bekerja dengan angka-angka. (2) Cara kerja statistika bersifat obyektif. (3) 

Statistika bersifat universal  

Berikut ini akan dibahas beberapa teknik analisis statistik antara lain 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif antara lain 

ukuran tendensi  sentral  (mean, median dan modus), ukuran  dispersi (range, 

standar deviasi, dan persentil). Statistik inferensial digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk 

populasi. Ada dua tipe statistik inferensial yaitu statistik parametrik dan non 

parametrik. Statistik parametrik antara lain korelasi product moment, korelasi 

ganda, uji beda mean, dan analisis varian. Statistik non-parametrik antara lain 

koefisien phi, korelasi biserial, korelasi point biserial, koefisien kontingensi, 

korelasi  tata jenjang (rho), chi kuadrat, uji tanda, uji Wilcoxon, dan uji 

median.  
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PENGERTIAN STATISTIKA 

Kata statistika berasal dari kata status (bahasa Latin) yang berarti 

negara. Pada mulanya, statistika hanya digunakan untuk meyajikan fakta, 

informasi atau data-data dengan angka-angka tentang masalah-masalah yang 

terjadi di suatu negara. Contoh: tentang kependudukan, perekonomian, 

pendidikan dan lainnya. Pada saat ini, di kantor-kantor masih kita jumpai 

statistika berupa laporan-laporan yang menyajikan data tentang suatu 

kegiatan menggunakan angka-angka. Contoh: statistika bidang pendidikan,  

pertanian, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, status perkawinan, 

kependudukan dan sebagainya. 

Statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data 

kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Penyajian data yang 

berupa angka-angka dan analisis data tersebut merupakan salah satu fungsi 

statistika. Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa dalam metodologi dan teori 

statistika modern, statistika mempunyai fungsi lebih luas, tidak hanya sekedar 

penyajian grafik atau tabel. Statistika adalah pengetahuan praktis dan sebagai 

ilmu terapan yang berperan penting dalam penerapan metode dan konsep 

dalam analisis data kegiatan eksperimentasi, maupun observasi, dan 

pengambilan inferensi.  

Dalam bidang keolahragaan, metode statistik sangat penting dalam 

analisis data terutama dalam kegiatan penelitian dan evaluasi pembelajaran. 

Dalam kegiatan penelitian keolahragaan, statistika mempunyai fungsi teknis 

metodologis, yaitu cara-cara ilmiah yang digunakan untuk dalam proses 

mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisis data penelitian. 

Dalam kegiatan penelitian, seringkali kita dihadapkan pada pilihan tentang 

teknik statistik yang paling tepat digunakan dalam analisis data. Dengan 

menggunakan teknik statistika yang tepat akan memberikan dasar-dasar yang 

dapat dipertanggung-jawabkan dalam menarik kesimpulan penelitian secara 

benar, layak dan teliti. Misalnya, suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui 
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kecenderungan hubungan antara variabel tinggi badan, panjang tungkai, daya 

ledak (power) tolakan tungkai kaki dengan tinggi lompatan, maka rancangan 

penelitian yang paling tepat dipilih dan digunakan adalah teknik analisis 

korelasional.  

Suatu penelitian eksperimen, sebagai contoh bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh suatu metode latihan pukulan berulang (drilling 

methode)  terhadap keterampilan pukulan lob. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah rancangan pra tes dan pasca tes.  Sebelum dan sesudah 

pemberian perlakuan dilakukan tes. Dengan rancangan penelitian tersebut, 

maka salah satu teknik analisis data yang sesuai digunakan adalah teknik 

analisis uji beda mean, yaitu uji t amatan ulangan atau uji t untuk sampel yang 

berkorelasi.  teknik analisis mean dua kelompok yang independen adalah uji-

t. Berdasarkan hasil analisis statistik tersebut, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan penelitian secara teliti dan dapat dipertanggung-jawabkan 

(Budiwanto: 2014). 

Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, statistika berfungsi dalam 

proses penilaian hasil belajar siswa maupun dalam proses validasi tes. 

Statistik deskriptif adalah teknik analisis paling penting dalam proses 

penilaian pembelajaran yang menggunakan pendekatan penilaian acuan 

norma. Sedangkan untuk memperoleh validitas dan reliabilitas tes, teknik 

analisis korelasional dan analisis regresi adalah sebagai statistik utama yang 

digunakan, terutama untuk memperoleh validitas statistik (statistical validity) 

(Budiwanto: 2014). 

Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, selanjutnya 

dilakukan analisis data dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Melakukan pra-analisis untuk mengecek ketelitian data, serta dilakukan 

pembenahan (editing) data, dan pemberian kode (coding). (2) Mengecek 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan masalah dan tujuan 

penelitian tersebut akan ditetapkan teknik analisis statistik yang tepat. (3) 

Menetapkan skala pengukuran data yang akan dianalisis. Ada empat jenis 



440       Metodologi Penelitian 

440 

 

skala pengukuran data, yaitu nominal, ordinal, interval dan rasio. (4) 

Mengetahui distribusi data setiap variabel. Beberapa teknik analisis statistik 

menuntut variabel-variabel harus berdistribusi normal dan sifat-sifat varian 

data yang akan dianalisis. (5) Merumuskan hipotesis kerja dan hipotesis nihil 

penelitian. Yang dimaksud hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (ha) adalah 

hipotesis digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. 

Sedangkan hipotesis yang akan diuji melalui analisis statistik dan diperoleh 

jawaban pertanyaan penelitian adalah hipotesis nihil atau hipotesis nol (h0). 

(6) Memilih teknik analisis statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis nol 

(H0) dan persyaratan yang harus dipenuhi. Diikuti dengan menetapkan taraf 

signifikansi (α) dan merumuskan daerah penolakan. (7) Memasukkan data ke 

tabel persiapan analisis dan melakukan penghitungan statistik Selanjutnya 

dilakukan uji signifikansi dan interpretasi hasil analisis. (8) Menyajikan hasil 

analisis dalam bentuk visual menggunakan tabel atau grafik, dilanjutkan 

dengan penjelasan secara verbal disertai dengan penafsiran hasil analisis.  

 

CIRI-CIRI STATISTIKA 

 Statistika berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, menyajikan, 

menganalisis dan menginterpretasi data. Statistika mempunyai tiga ciri 

penting. Pertama, statistika terutama bekerja dengan angka-angka. Semua 

obyek yang menjadi sasaran penelitian disebut gejala. Gejala tersebut 

dilukiskan dalam bentuk angka atau bilangan yang menunjukkan variasi, baik 

jenis maupun tingkatannya. Gejala yang bervariasi tersebut disebut variabel. 

Gejala dibedakan menurut jenisnya menjadi dua yaitu gejala diskrit dan gejala 

kontinum. Gejala diskrit disebut juga gejala terpisah. Nilai gejala diskrit 

berupa frekuensi yang diperoleh dari penjumlahan. Contoh: gejala jenis 

kelamin adalah putra dan putri, hasil ujian adalah lulus dan tidak lulus, dan 

sebagainya. Gejala yang dibedakan menurut tingkatannya disebut gejala 

kontinum atau gejala bersambung. Skor gejala kontinum diperoleh dengan 

melakukan pengukuran. Contoh: tinggi badan, berat badan, indeks prestasi 
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dan sebagainya. Kedua, cara kerja statistika bersifat obyektif. Semua unsur 

yang bersifat subyektif tidak diterima dalam cara kerja statistika, sebab 

statistika bekerja berdasar pada  data atau fakta yang bersifat obyektif. Ketiga, 

statistika bersifat universal, maksudnya statistika dapat dimanfaatkan dalam 

semua bidang kegiatan (Budiwanto:2014). 

Dalam kegiatan penelitian, penggunaan statistika untuk analisis data 

dibedakan menjadi dua, yaitu statistikan deskriptif dan statistik inferensial. 

Statistika deskriptif terutama digunakan untuk mendeskriptifkan variabel-

variabel penelitian. Teknik statistik yang digunakan antara lain 

kecenderungan memusat (rata-rata hitung atau mean,  median, dan modus), 

simpangan baku (standar deviasi), rangking, rentangan (range), persentil, 

desil, kuartil. Penyajian statistik deskriptif antara lain tabel, bagan, grafik. 

Meskipun demikian, beberapa teknik statistik deskriptif diperlukan juga 

untuk analisis data  lebih lanjut dalam analisis analitik. Statistika inferensial 

sering disebut juga statistik analitik digunakan untuk pengujian hipotesis dan 

untuk keperluan melakukan generalisasi hasil penelitian. Teknik statistik 

inferensial antara lain teknik korelasional, analisis regresi, chi-kuadrat, uji t, 

dan analisis varian (Budiwanto: 2014).  

 

DATA DAN LANGKAH-LANGKAH ANALISIS DATA 

 Data atau informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan data 

menggunakan suatu instrumen tes dan pengukuran, atau instrumen non tes 

lainnya seperti teknik observasi, kuesioner, wawancara dan lainnya. Data 

yang diperoleh melalui proses pengumpulan data, digunakan untuk 

menjawab masalah penelitian atau untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan. Maka data tersebut harus dianalisis agar memiliki makna untuk 

menjawab masalah penelitian. Data tersebut dapat berbentuk kuantitatif 

maupun kualitatif. Data kuantitatif adalah fakta tentang suatu gejala yang 

diwujudkan dalam bentuk angka atau sifatnya numerikal. Statistika bekerja 

hanya dengan data kuantitatif yang diwujudkan dalam bentuk skor berupa 
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angka, atau data kualitatif yang sudah dikuantitatifkan. Contoh: tinggi 

lompatan = 148 centimeter, berat badan = 67 kilogram, hasil tes pengetahuan 

olahraga = 83, dan sebagainya. Sedangkan data kualitatif adalah fakta yang 

dinyatakan dalam bentuk sifat (bukan angka). Contoh: data jenis cabang 

olahraga, jenis kelamin, jenis medali, dan sebagainya. Untuk dapat dianalisis 

statistika, data yang berbentuk kualitatif harus dikuantitatifkan atau diubah 

menjadi data kuantitatif lebih dahulu sesuai dengan masalah penelitian. Cara 

untuk mengkuantitatifkan adalah memberikan simbol pada setiap fakta dalam 

bentuk katagori sifat tertentu, atau membuat urutan (ranking) suatu fakta yang 

mempunyai sifat yang berjenjang (Budiwanto: 2014).    

 Setelah proses kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cermat 

dan lengkap, selanjutnya mulai dilakukan langkah-langkah analisis data 

sebagai berikut. (1) Sebelum melakukan analisis data menggunakan teknik 

analisis statistik lebih lanjut, perlu dilakukan pra-analisis untuk mengecek 

akurasi dan ketelitian data secara pengamatan atau observasi visual. Data 

mentah yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berupa angka-

angka, tidak selalu siap untuk langsung dianalisis. Untuk menyempurnakan 

kualitas data tersebut harus diproses melalui tahap-tahap tertentu. Karena 

dalam proses pengumpulan data sebelumnya kemungkinan ada kesalahan-

kesalahan dalam penulisan data atau angka-angka, pemberian kode, dan 

sebagainya. Maka untuk mengatasi masalah dan kesalahan yang terjadi 

tersebut perlu dilakukan pembenahan (editing) data, dan pemberian kode 

(coding) secara lebih teliti. Terutama, data yang diperoleh dari hasil kuesioner, 

observasi, dan wawancara, data-data tersebut perlu interpretasi lebih cermat.  

(2) Mencermati rumusan masalah dan tujuan penelitian, atau tujuan kegiatan 

evaluasi pembelajaran. Jika tujuan dan masalah penelitian tersebut akan 

mendiskripsikan variabel-variabel yang diteliti, maka perencanaan analisis 

data menggunakan statistik deskriptif atau analisis univariat yang perlu 

disiapkan. Jika tujuan penelitian adalah berkaitan dengan hubungan kausal 

komparatif atau hubungan sebaba akibat antar variabel, maka dapat 
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digunakan uji-t atau analisis varian. Dalam evaluasi pembelajaran, terutama 

dalam menyusun instrumen tes, tujuannya adalah memperoleh koefisien 

validitas dan reliabilitas tes. Maka teknik statistik yang tepat digunakan 

adalah teknik korelasi product moment dan korelasi ganda. (3) Menetapkan 

skala pengukuran data yang akan dianalisis. Dikenal ada empat jenis skala 

pengukuran data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dengan 

menetapkan secara pasti dan cermat jenis skala pengukuran data tersebut 

maka akan dapat ditetapkan teknik analisis statistik yang paling sesuai dan 

tepat yang akan digunakan. Ketepatan menentukan teknik statistika yang 

akan digunakan tergantung dan berdasarkan pada tingkat atau skala 

pengukuran data yang akan dianalisis. (4) Mengetahui distribusi data variabel 

penelitian. Mengetahui dengan cermat distribusi data variabel-variabel 

penelitian adalah mutlak. Beberapa teknik analisis statistik menuntut variabel-

variabel yang akan dianalisis harus memenuhi persyaratan tentang distribusi 

data, yaitu harus berdistribusi normal. Bahkan beberapa teknik analisis 

statistik menuntut sifat-sifat varian skor-skor data variabel yang akan 

dianalisis. Misalnya, teknik analisis uji-t menuntut skor-skor variabel yang 

dianalisis harus mempunyai varian yang homogen, dan masing-masing data 

harus berdistribusi normal. Dalam proses menyusun tes keterampilan 

olahraga, syarat yang harus dipenuhi adalah validitas, tingkat kesulitan, dan 

daya pembeda. Distribusi data hasil tes dan pengukuran dapat diketahui 

tingkat kesulitan tes eksperimen keterampilan olahraga yang sedang 

divalidasi. Distribusi data yang membentuk grafik juling positif (ke kanan) 

menunjukkan bahwa tes keterampilan olahraga tersebut terlalu mudah. Skor-

skor hasil tes cenderung lebih banyak mendekati ke arah skor maksimal. 

Sedangkan distribusi data yang membentuk grafik juling negatif (ke arah kiri) 

menunjukkan bahwa tes keterampilan olahraga tersebut terlalu sulit. Skor-

skor hasil tes cenderung lebih banyak mendekati skor minimal. Dengan 

demikian, diharapkan tes keterampilan olahraga yang baik jika mempunyai 

distribusi normal. Berarti tes keterampilan olahraga tersebut mempunyai 
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tingkat kesulitan yang cukup, tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu 

mudah. Tes yang terlalu sulit atau terlalu mudah, sehingga tidak dapat 

membedakan keterampilan testi, artinya mempunyai daya pembeda yang 

rendah. (5) Menentukan jumlah data yang akan dianalisis. Hal ini berkaitan 

dengan uji hipotesis dan uji signifikansi yang akan dilakukan. (6) Langkah 

kelima, jika tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis, maka langkah 

selanjutnya adalah merumuskan hipotesis kerja dan hipotesis nihil (H0) 

penelitian. Hipotesis kerja atau hipotesis alternatif adalah hipotesis yang 

digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data. Hipotesis kerja biasanya dituliskan pada bab pendahuluan 

pada proposal atau laporan penelitian. Sedangkan hipotesis yang akan diuji 

melalui analisis statistik adalah hipotesis nihil yang disebut juga hipotesis nol. 

Perlu diketahui bahwa sesuai dengan rumusan hipotesis nihil, nihil berarti 

tidak ada, maka hipotesis nihil merupakan jawaban sementara yang selalu 

dinyatakan dengan  kalimat negatif, dan diawali dengan kata ”tidak ada”.  

Catatan, tidak semua penelitian selalu mengemukakan hipotesis, terutama 

penelitian deskriptif, serta penelitian dan pengembangan.  (7) Memilih dan 

menentukan teknik analisis statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis nol 

(H0), dan menguji persyaratan yang harus dipenuhi antara lain uji normalitas 

dan uji homogenitas. Diikuti dengan menetapkan taraf signifikansi (α) yang 

digunakan dan merumuskan daerah penolakan. (8) Melakukan penghitungan 

statistik dilakukan menggunakan jasa komputer atau secara manual. Ketelitian 

dan kecermatan dalam memasukkan atau mengentry data ke tabel persiapan 

adalah sangat diperlukan dan penting dilakukan. Selanjutnya, tahap ini diikuti 

dengan menginterpretasi hasil analisis yang diperoleh. Apabila nilai hasil 

analisis berada di dalam daerah penolakan, maka keputusan yang dapat 

diambil  adalah menolak hipotesis nihil (H0). Sedangkan jika nilai hasil analisis 

berada di luar daerah penolakan, maka keputusannya adalah bahwa hipotesis 

nihil (H0) tidak dapat ditolak pada taraf signifikansi yang telah ditetapkan 

(Ardana: 1984). (9) Menyajikan hasil analisis statistik dalam bentuk visual. 
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Cara menyajikan hasil  analisis biasanya menggunakan tabel-tabel atau berupa 

grafik. Berdasarkan statistik tabel dan grafik tersebut selanjutnya dilakukan 

penjelasan atau diskripsi menggunakan kalimat pernyataan disertai dengan 

penafsiran dan pembahasan hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis statistik 

tersebut, dapat dilakukan pengambilan kesimpulan penelitian yang 

dilakukan.    

SKALA PENGUKURAN DATA 

Informasi atau data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

dibedakan menjadi empat skala, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan 

rasio. Setiap skala pengukuran memiliki sifat dan ciri yang berbeda dengan 

lainnya. Sifat dan ciri skala pengukuran tersebut berfungsi dalam menentukan 

teknik analisis statistika yang akan digunakan. Ketepatan menentukan teknik 

statistika yang akan digunakan dalam analisis tergantung pada tujuan dan 

sifat dan ciri skala pengukuran data yang akan dianalisis. 

1. Skala Nominal  

Skala nominal adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasi 

obyek amatan atau gejala berdasarkan sifat, ciri, maupun karakteristik 

tertentu. Setiap obyek amatan diidentifikasi dan diberi simbol yang berfungsi 

untuk membedakan obyek amatan yang satu dengan lainnya. Simbol tersebut 

berupa bilangan atau angka. Bilangan atau angka yang digunakan untuk 

mengidentifikasi obyek yang terdiri dari beberapa katagori atau klasifikasi, 

maka bilangan atau angka sebagai simbol tersebut membentuk suatu skala 

nominal. Sebagai contoh, jenis kelamin sebagai obyek amatan yang 

diklasifikasi menjadi dua katagori yaitu laki-laki dan perempuan, laki-laki 

diberi simbol 1 dan perempuan diberi simbol 2. Contoh lain adalah klasifikasi 

cabang olahraga yang diminati mahasiswa sebagai obyek amatan adalah 

sepakbola diberi simbol 1, bola basket diberi simbol 2, bola voli diberi simbol 

3, bulutangkis diberi simbol 4, tenis meja diberi simbol 5, dan seterusnya. 

Setiap mahasiswa akan memilih dan termasuk dalam salah satu katagori 

cabang olahraga yang diminati. Contoh yang lebih unik adalah nomor polisi 
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kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor akan diberi nomor angka 

secara arbitrer, maka mobil tersebut termasuk dalam suatu kelompok atau 

salah satu katagori. Lebih lanjut, jika nomor polisi tersebut terdiri dari huruf 

dan angka tertentu maka nomor polisi tersebut menunjukkan daerah tempat 

tinggal pemilik kendaraan bermotor tersebut. Sehingga pemberian huruf pada 

tanda nomor polisi yang sama, akan diberikan sebagai tanda atau simbul 

kepada semua pemilik kendaraan yang bertempat tinggal di daerah yang 

sama. Dan nomor huruf yang berbeda akan diberikan kepada pemilik 

kendaraan yang tinggal di daerah lain. Bilangan atau angka pada skala 

nominal hanya sebagai simbol atau lambang pada setiap obyek amatan, dan 

jika terdiri dari beberapa titik skala maka disebut katagori. (Budiwanto: 2014). 

Skala nominal dianggap data pengukuran yang paling lemah tingkatannya, 

karena dalam mengklasifikasi obyek amatan atau hasil pengumpulan data 

digunakan bilangan atau angka sebagai simbul atau lambang. Bilangan atau 

angka-angka tersebut tidak dapat dilakukan penjumlahan, pengurangan, 

pengkalian, dan juga pembagian. Selain itu, bilangan atau angka sebagai 

simbul pada setiap katagori tidak dapat diberi makna sebagai perbandingan 

yang lebih daripada katagori yang lain (Budiwanto: 2014).  

2. Skala Ordinal 

 Skala ordinal disebut juga skala berjenjang adalah skala digunakan 

untuk mengklasifikasi obyek amatan yang terdiri dari katagori-katagori 

berdasarkan jenjang atau tingkatan tanpa memperhatikan jarak antar 

klasifikasi yang satu dengan lainnya. Setiap katagori diberi simbol menurut 

jenjang atau ranking. Dan antara obyek amatan yang satu dengan lainnya 

mempunyai hubungan dan ciri yang berkaitan. Hubungan antara katagori 

yang satu dengan lainnya dinyatakan dengan kata lebih tinggi, lebih jauh, 

lebih cepat, dan sebagainya. Untuk mengklasifikasi obyek amatan atau hasil 

pengumpulan data digunakan bilangan atau angka sebagai simbul atau 

lambang. Namun, bilangan sebagai simbul yang menunjukkan klasifikasi 

tersebut menunjukkan adanya tingkatan atau jenjang. Bilangan atau angka 
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tersebut tidak dapat dilakukan penjumlahan, pengurangan, pengkalian, atau 

juga pembagian. Contoh: klasifikasi jenjang kepangkatan pada tentara, 

prajurit diberi simbol 1, kopral diberi simbol 2, sersan diberi simbol 3, letnan 

diberi simbol 4, kapten diberi simbol 5 dan seterusnya. Jenis pangkat tentara 

tersebut menunjukkan hubungan yang berjenjang antar katagori, yaitu kapten 

(bersimbol 5) lebih tinggi dari letnan (bersimbul 4), letnan (bersimbul 4) lebih 

tinggi dari sersan (bersimbul 3), dan seterusnya. Contoh lain adalah hasil 

kejuaraan lomba lari sprint 100 meter, yang diurutkan berdasarkan waktu 

tempuh lari. Waktu tempuh pelari A = 10,5 detik, pelari B = 10,6 detik, dan 

pelari C = 10,9 detik. Berdasarkan waktu tempuh lari ditentukan urutan juara, 

yaitu juara 1 yang diberi simbol 1, juara 2 diberi simbol 2, dan juara 3 diberi 

simbol 3. Jika diperhatikan waktu tempuh lari yang berupa satuan waktu 

detik, selisih waktu tempuh antar juara lari 1 dan 2 dan 3 tidak sama. Dan 

setiap katagori-katagori juara yang diberi simbol tersebut terlihat jelas berbeda 

menurut jenjang juara dan berurutan. Urutan angka simbol tentang juara 

tersebut menunjukkan adanya jenjang atau tingkatan, meskipun tidak 

memperhatikan jarak prestasi waktu tempuh lari 100 meter pada antar jenjang 

juara. Juara 1 lebih cepat dari juara 2, juara 2 lebih lebih cepat dari juara 3 

(Budiwanto: 2014).  

3. Skala Interval 

 Skala interval adalah skala yang digunakan untuk menunjukkan 

adanya pengelompokan data yang mempunyai besaran dan jarak (interval) 

yang sama. Ciri lain, skala interval mempunyai besaran yang berkelanjutan 

(kontinum), terukur dan menggunakan angka 0 (nol) menurut konvensi 

(arbitrary) bersifat relatif. Skala interval ditandai dengan unit pengukuran 

yang sama dan ajeg (konstan) berupa bilangan nyata untuk setiap obyek 

amatan dalam himpunan yang berurutan. Dalam pengukuran ini 

perbandingan jarak antara dua interval unit pengukuran dan titik 0 adalah 

sembarang.  Contoh: indeks prestasi mahasiswa adalah 0 sampai dengan 4. 

Angka 0 (nol) merupakan angka yang relatif, sebab angka nol tidak berarti 
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prestasi belajar tidak ada (kosong) sama sekali. Untuk membandingan angka-

angka dalam skala interval ini bermakna relatif, sebab mahasiswa yang 

mempunyai indeks prestasi 4, bukan berarti memiliki kepandaian dua kali 

lipat dari mahasiswa indeks prestasinya 2, atau sebaliknya. Contoh lain adalah 

skala hasil pengukuran temperatur atau suhu. Dua jenis skala yang sering 

digunakan untuk mengukur temperatur adalah skala Celcius dan Fahrenheit. 

Kedua jenis skala tersebut mempunyai unit pengukuran dan titik nol yang 

berbeda dan bersifat independen. Tetapi dua skala tersebut memberikan 

informasi yang sama dan linier, yaitu temperatur dalam skala yang satu dapat 

ditransformasi ke skala yang lain. Titik beku tempertur 00 dan titik didih 1000 

pada skala Celcius sama dengan titik beku tempertur 320 dan titik didih 2120 

pada skala Fahrenheit (Budiwanto: 2014).   

4. Skala Rasio 

 Skala rasio pada dasarnya sama dengan skala interval. Perbedaannya, 

angka 0 (nol) pada skala rasio mempunyai sifat mutlak (absolut). Angka 0 

(nol) adalah murni, yang  berarti tidak ada sama sekali atau kosong. Angka-

angka  pada skala rasio ini mempunyai jarak satuan yang sama. Rasio berarti 

perbandingan, yang memungkinkan angka-angka pada alat ukur yang 

berskala rasio dapat dibandingkan secara teliti. Alat ukur panjang (meteran), 

stop watch dan timbangan berat sebagai contohnya. Benda yang beratnya 10 

kilogram, pasti dapat dikatakan dua kali lipat berat benda lain yang beratnya 

5 kilogram. Karena sifat skala rasio hampir sama dengan skala interval, maka 

teknik analisis statistika yang digunakan pada data berskala interval berlaku 

juga untuk data yang berskala rasio (Budiwanto: 2014).      

 

PENGERTIAN STATISTIK PARAMETRIK DAN NON PARAMETRIK 

Dalam melakukan analisis data menggunakan teknik statistik, ada 

beberapa pertimbangan, persyaratan, dan asumsi yang harus dipenuhi. 

Pertimbangan penting yang harus diperhatikan adalah jenis data atau skala 

pengukuran yang melekat pada data tersebut. Kita kenal ada empat skala 
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pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berdasarkan jenis 

skala pengukuran tersebut akan menentukan teknik statistik yang digunakan. 

Dalam analisis statistik, salah satu tujuannya adalah menguji ukuran populasi 

melalui data sampel, atau menguji parameter populasi melalui statistik. 

Parameter adalah bilangan nyata yang menyatakan karakteristik dari sebuah 

populasi, contohnya mean, varians, dan simpangan baku populasi. Statistik 

adalah bilangan nyata yang menyatakan karakteristik dari sebuah sampel. 

Contohnya mean, varians, simpangan baku sampel. Pada umumnya 

parameter populasi tidak diketahui banyaknya anggota populasi. Sehingga 

peneliti tidak mampu meneliti seluruh anggota populasi, sedangkan statistik 

sampel dapat dihitung karena banyaknya anggota sampel relatif sedikit. 

Pengujian parameter melalui statistik (data sampel) tersebut disebut uji 

hipotesis statistik.  Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nihil atau hipotesis 

nol, karena tidak dikehendaki ada perbedaan antara parameter dengan 

statistik. Melakukan uji hipotesis inilah merupakan statistik parametrik, yang 

disebut sebagai statistik inferensial. Statistik inferensial adalah cara untuk 

mengeneralisasi nilai-nilai dari sampel dikumpulkan menjadi nilai populasi.  

Untuk melakukan uji hipotesis ini memerlukan persyaratan dan 

asumsi-asumsi. Statistik yang tidak menguji parameter populasi tetapi 

menguji distribusi merupakan statistik non-parametrik. Penggunaan statistik 

parametrik dan non-parametrik tergantung dari asumsi dan jenis data yang 

akan dianalisis (Sugiyono: 2008).  

Statistik parametrik dan non parametrik merupakan dua hal yang 

sering digunakan dalam analisis data penelitian. Kedua teknik ini tentu 

memiliki konsekuensi terhadap pendekatan atau teknik analisis statistik yang 

digunakan. Penggunaan kedua teknik tersebut tergantung pada asumsi dan 

jenis data yang di analisis.  

Statistik Parametrik 

Jenis data yang dianalisis dalam statistik parametrik terutama adalah 

mempunyai skala interval atau rasio. Dalam analisis menggunakan statistik 



450       Metodologi Penelitian 

450 

 

parametrik, pertimbangan jenis sebaran atau distribusi data yang menyebar 

secara normal adalah mutlak. Asumsi utama dalam statistik parametrik adalah 

data yang akan dianalisis harus memenuhi normalitas. Jika distribusi data 

tidak normal, maka analisis harus dikerjakan dengan teknik statistik non-

parametrik. Sebagai jalan tengah, dapat dilakukan transformasi lebih dahulu 

agar data menjadi normal. Asumsi berikutnya yang yang harus dipenuhi 

dalam analisis menggunakan statistik parametrik adalah dua data kelompok 

atau lebih yang akan diuji harus homogen. Sehingga persyaratan homogenitas 

data-data harus diperhatikan. Asumsi yang harus terpenuhi lainnya adalah 

data harus linier. Menganalisis hubungan antara dua variabel interal 

digunakan analisis korelasi product moment dari Pearson. Tetapi dalam teknik 

non-parametrik analisis korelasi lebih dikenal dengan korelasi tata jenjang 

(rank order correlation) Spearman. Cara dan langkah-langkah melakukan 

penghitungan dua teknik korelasi tersebut berbeda. Dalam analisis korelasi 

tata jenjang, lebih dahulu membuat urutan (ranking) dari data yang akan 

dikorelasikan, sedangkan dalam product moment dari Pearson tidak perlu 

dilakukan penyusunan ranking. Dalam teknik analisis statistik parametrik, 

untuk melakukan uji perbedaan mean antara dua kelompok data dapat 

digunakan teknik statistik uji t. Teknik statistik uji t dibedakan menjadi uji t 

untuk sampel yang berkorelasi, dan uji t untuk sampel yang tidak berkorelasi. 

Uji beda mean antara lebih dari dua kelompok data  dapat digunakan teknik 

analisis varian (Budiwanto: 2014). 

Statistik Non-parametrik 

Statistik non-parametrik adalah statistik yang tidak mendasarkan pada 

parameter-parameter populasi. Dalam pengumpulan data tentu akan 

melakukan pengukuran, kemudian dihitung mean, median, modus dan 

standar deviasi. ukuran-ukuran tersebut diistilahkan dengan parameter. 

Parameter-parameter populasi tersebut dalam statistik non-parametrik tidak 

dijadikan acuan. Sebab, data dalam analisis statistik non-parametrik terutama 
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menggunakan skala data nominal atau ordinal. Data yang berskala nominal 

atau ordinal dalam mengukur suatu variabel penelitian, statistik non-

parametrik merupakan teknik yang cocok untuk menganalisis data tersebut. 

Contoh, untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

menggunakan skala 1 dan 2 adalah data nominal. Untuk membedakan urutan 

pangkat tentara menggunakan skala 1, 2, dan seterusnya, sesuai dengan 

katagori data pangkat tentara yang dikumpulkan tersebut adalah berupa data 

yang berskala ordinal. Selain itu, statistik non-parametrik tidak mendasarkan 

kepada bentuk distribusi data tertentu. Peneliti sering dihadapkan kepada 

kondisi bahwa data yang telah dikumpulkan tidak berdistribusi normal. Selain 

itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran 

nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Maka 

statistik non-parametrik digunakan jika distribusi data adalah tidak 

berdistribusi normal, bentuk grafik data tersebut mungkin distribusi data 

miring ke kiri atau ke kanan. Meskipun ada upaya yang dapat dilakukan 

dengan cara mereduksi atau mengeliminasi suatu data yang ekstrim. Tetapi, 

jika dengan cara mengeliminasi data tidak dapat merobah distribusi data 

menjadi berdistribusi normal, maka metode statistik non-parametrik harus 

digunakan. Statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran, artinya 

tidak menuntut persyaratan bentuk sebaran parameter populasi, dan tidak 

mempermasalahkan distribusi datanya normal atau tidak (Budiwanto: 2014).  

 

RANGKUMAN 

Statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data 

kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Statistika mempunyai 

tiga ciri yaitu statistika bekerja dengan angka-angka. Semua obyek yang 

menjadi sasaran penelitian disebut gejala yang dibedakan menjadi gejala 

diskrit dan gejala kontinum, cara kerja statistika bersifat obyektif, statistika 

bersifat universal. Langkah-langkah analisis data meliputi mengecek akurasi 
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data secara observasi visual; melakukan pembenahan dan pemberian kode 

secara teliti; mengecek rumusan masalah dan tujuan penelitian; menetapkan 

skala pengukuran data yang akan dianalisis; mengetahui distribusi data setiap 

variabel (normalitas, homogenitas); merumuskan hipotesis kerja dan hipotesis 

nihil; memilih teknik analisis statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis nol 

dan persayaratan yang harus dipenuhi; menetapkan taraf signifikansi (α) dan 

merumuskan daerah penolakan; melakukan penghitungan statistika 

menggunakan jasa komputer atau secara manual diikuti dengan 

menginterpretasi hasil analisis; menyajikan hasil analisis dilanjutkan 

pengambilan kesimpulan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data dibedakan menjadi empat skala, yaitu skala nominal, 

ordinal, interval, dan rasio.    

LATIHAN 

1. Jelaskan tentang pengertian statistika 

2. Jelaskan tentang ciri-ciri statistika 

3. Jelaskan tentang pengertian data dan langkah-langkah analisis data  

4. Jelaskan tentang jenis-jenis skala pengukuran. 
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BAB IX 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. 

2. Memahami dan menjelaskan tentang tendensi sentral, meliputi rata-rata 

hitung, median, dan mode. 

3. Memahami dan menjelaskan letak kedudukan tendensi sentral 

4. Memahami dan menjelaskan tentang ukuran variabilitas, meliputi 

rentangan (range), simpangan baku (standard deviasi), persentil, desil, dan 

kuartil. 

5. Memahami dan menjelaskan tentang angka standar. 

6. Memahami dan mampu menyajikan data menggunakan grafik. 

 

DISKRIPSI 

Kegiatan penelitian dimulai dari pengumpulan data atau informasi, 

menyajikan data, dan dilanjutkan dengan mengolah atau menganalisis data. 

Salah satu teknik analisis data adalah teknik statistika deskriptif. Statistika 

deskriptif terutama digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

penelitian yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran menggunakan angka-

angka. Tujuan analisis statistik deskriptif adalah memberikan gambaran 

tentang keadaan atau status fenomena yang berkaitan dengan masalah 

penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis 

statistika deskriptif membahas materi-materi  statistika antara lain 

kecenderungan memusatnya nilai atau nilai tengah (tendensi sentral),  ukuran 

variabilitas, meliputi rentangan (range), simpangan baku (standard deviasi),. 

Untuk menghitung nilai tengah terdiri dari mean, median, modus. Sedangkan 

nilai variansi terdiri dari rentang (range), simpangan baku atau standar deviasi 

(SD), dan persentil, desil, dan kuartil. 
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DISTRIBUSI FREKUENSI   

 Distribusi frekuensi adalah susunan data yang berupa angka, yang 

diurut menurut besarnya atau kategorinya. Susunan data angka tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dalam susunan data 

tersebut menunjukkan penyebaran skor yang merupakan frekuensi skor-skor 

setiap kasus yang termuat di dalam suatu skor. Penyusunan data ke dalam 

tabel distribusi frekuensi bertujuan untuk meringkas dan menyajikan data 

untuk keperluan analisis berikutnya. Ada dua bentuk distribusi frekuensi 

yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong. 

(Sutrisnohadi: 1983) 

Distribusi Frekuensi Tunggal 

 Distribusi frekuensi tunggal dibuat dengan cara menyusun skor-skor 

data ke dalam tabel menurut urutan besarnya atau kategorinya. Data-data 

yang skornya sama maka dituliskan frekuensinya dalam satu katagori. Tabel 

distribusi frekuensi tunggal biasanya dibuat atau digunakan jika rentangan 

(range) penyebaran data antara skor tertinggi dan terendah tidak terlalu besar, 

selain itu jumlah data tidak terlalu banyak.  

Berikut ini contoh menyusun data hasil tes keterampilan servis bolavoli 

dengan tabel distribusi frekuensi. Data mentah hasil tes keterampilan servis 

bolavoli adalah sebagai berikut: 

 40 40 41 40 41 40 38 42 44 39 
 39 37 36 43 43 38 40 42    42 36 
 39   38   41 39 38 37  40    40    41   40 
 37   39 40   39 40 39 38 41 38  38 
 41 39  37 41   37   40 41 42    43   40 
  

Data tersebut di atas belum disusun dengan baik, maka harus disusun 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. (1) Membuat kolom untuk menuliskan kategori skor (X), jari-

jari (talies) dan frekuensi (f). (2) Pada kolom kategori skor dituliskan angka-

angka dari kategori skor tertinggi sampai dengan yang terendah. (3) Pada 
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kolom jari-jari dituliskan jari-jari berdasarkan skor-skor yang termuat dalam 

setiap kategori tersebut. (4) Pada kolom frekuensi dituliskan jumlah jari-jari 

yang merupakan frekuensi skor yang termuat dalam setiap kategori tersebut 

(Budiwanto:2004). Hasil pembuatan tabel distribusi frekuensi tunggal data 

hasil tes servis tersebut di atas disajikan dalam tabel 9.1 sebagai berikut. 

Tabel 9.1. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Servis Bolavoli      

            Skor                                   Jari-jari                           Frekuensi    
            (X)                                      (Talis)                                   (f) 
 
   44                                    /                        1 
             43                                  ///                                      3 
             42                                  ////                                    4 
             41                                  ///// ///                          8 
             40                                  ///// ///// //              12  
             39                                  ///// ///                          8 
             38                                  ///// //                            7 
             37                                  /////                                 5 
             36                                  //                                       2 

                                                    Jumlah                               50 
 

 

Distribusi Frekuensi Bergolong 

 Distribusi frekuensi bergolong disebut juga distribusi frekuensi 

interval. Disebut distribusi frekuensi bergolong, sebab skor-skor data 

dituliskan dalam tabel distribusi frekuensi dengan cara mengelompokkan 

data menjadi beberapa kelompok, golongan atau katagori dengan interval 

tertentu. Penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi bergolong dilakukan 

jika penyebaran skor data mempunyai rentangan yang besar, dan mempunyai 

jumlah data yang banyak. Untuk menyusun dan menyajikan data 

menggunakan tabel distribusi bergolong perlu dipahami lebih dahulu istilah-

istilah rentangan skor, interval kelas, lebar kelas, batas kelas, dan titik tengah 

kelas (Budiwanto: 2014). 

 Skor rentang (range) adalah nilai yang diperoleh dari selisih antara skor 

paling tinggi (high score) dengan skor yang paling rendah (low score) dari suatu 
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distribusi data. Dengan kata lain, rentang skor adalah besarnya jarak antara 

skor paling tinggi dengan skor paling rendah. Contoh, skor paling tinggi 

suatu distribusi frekuensi adalah 97, dan skor paling rendah 54, maka 

besarnya rentangan skor (range) adalah 97–54  = 43. Skor rentang  seringkali 

digunakan untuk mengetahui sebaran data-data suatu distribusi frekuensi. 

(Budiwanto: 2014). 

 Interval kelas sering disebut juga interval atau kelas, diberi simbol k. 

Interval kelas adalah golongan-golongan, kelompok-kelompok atau katagori-

katagori skor (angka) dalam suatu distribusi frekuensi. Jika diperhatikan pada 

tabel 9.2, dalam distribusi frekuensi bergolong tersebut terdapat sepuluh 

interval kelas. Interval kelas paling atas adalah 95–99 dan interval kelas yang 

paling bawah adalah 50–54. Banyaknya interval kelas dalam suatu tabel 

distribusi frekuensi bergolong disarankan antara tujuh sampai dengan 

sepuluh interval kelas. Hal tersebut bertujuan agar jika data disajikan dalam 

bentuk grafik, maka bentuk grafik tersebut tidak terlalu lancip atau tidak 

terlalu datar. Setiap interval kelas memuat skor-skor. Contoh pada tabel 8.2, 

interval kelas 95–99 terdapat lima skor yang termuat di dalam interval 

tersebut, yaitu skor 95, 96, 97, 98 dan 99. Banyaknya skor yang termuat di 

dalam suatu interval kelas menunjukkan lebar kelas atau lebar interval diberi 

simbol i .  

Untuk menentukan besarnya lebar kelas digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Keterangan: 
I  = besarnya lebar kelas 
R = besarnya rentangan (range) 
k = banyaknya kelas 
 

Membuat distribusi frekuensi bergolong diawali dengan menentukan 

titik awal (batas bawah) interval kelas paling bawah. Cara menentukan 

k

R
i 
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interval kelas atau katagori kelompok paling bawah suatu distribusi frekuensi 

bergolong dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama, titik awal 

kelas menggunakan kelipatan lebar kelas (i). Pada contoh distribusi frekuensi 

bergolong di bawah (tabel 8.2), titik awal kelas paling bawah dimulai dari skor 

50. Sehingga, interval kelas paling bawah adalah 50–54.  Cara kedua, 

menggunakan bilangan yang titik tengah kelasnya merupakan kelipatan 

besarnya lebar kelas (i). Contoh distribusi frekuensi pada tabel 8.2  di bawah, 

titik awal kelas yang paling bawah dimulai dari skor 53, interval kelas yang 

mempunyai titik tengah kelas 53 adalah 50–54. Cara ketiga, menggunakan 

skor data yang paling rendah, sehingga titik awal kelas paling bawah dimulai 

dari skor 50, sehingga interval kelas paling bawah adalah interval 50–54 

(Budiwanto: 2014). 

 Berikut ini contoh menyusun dan menyajikan data menggunakan 

distribusi frekuensi bergolong tentang hasil tes pengetahuan olahraga dari 

hasil pengumpulan data 45 siswa. Hasil pengumpulan data mentah disajikan 

sebagai berikut: 

     78   64   81   91   72   69   52   74   61   68   61   80   66   50   77   

71   75   72   83   65   72   76   56   70   89   85   59   79   78   73   

73   83   75   64   88   60   73   91   65   65   78   68   56   71   68  

 
 Data hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas selanjutnya 

disusun dan disajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi bergolong. 

Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi bergolong adalah 

sebagai berikut. Pertama,  membuat tabel distribusi frekuensi bergolong yang 

terdiri dari kolom interval kelas, jari-jari dan frekuensi seperti tabel 8.2. 

Kedua, menentukan besarnya interval kelas dan lebar kelas (i), dilanjutkan 

menuliskan setiap interval kelas pada kolom interval kelas tersebut. Interval 

kelas disusun mulai dari interval kelas yang paling tinggi ditempatkan paling 

atas, selanjutnya berturut-turut disusun ke bawah sampai dengan interval 

kelas yang paling rendah. Interval kelas yang paling bawah dibuat dengan 
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cara menuliskan titik awal atau batas bawah interval paling bawah adalah 

skor paling rendah, yaitu 50. Sedangkan lebar kelas (i) setiap interval kelas 

adalah 5. Ketiga, memasukkan semua skor data mentah hasil pengumpulan 

data ke dalam kolom jari-jari (talies) dengan menuliskan jari-jari sesuai dengan 

kategorinya. Keempat, menghitung jumlah jari-jari yang merupakan frekuensi 

skor-skor yang termuat dalam setiap kategori (Budiwanto:2004). Tabel 

distribusi frekuensi bergolong tentang hasil tes pengetahuan olahraga 

disajikan dalam tabel 9.2 sebagai berikut. 

Tabel 9.2. Distribusi Frekuensi Bergolong Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

            Interval skor                            Jari-jari                           Frekuensi 
                                                             (Talies)                                 (f)  
                                                             
               90  –  94                                //                                   2 
 85  –  89                                ///                                  3  
 80  –  84                                ////                                 4 
 75  –  79                                ///// ///                       8 
 70  –  74                                ///// /////                      10 
 65  –  69                                ///// ///                        8  
 60  –  64                                /////                            5 
 55  –  59                                ///                                  3 
 50  –  54                                //                                   2 

                                                             Jumlah  45 
 
 

 Setiap interval kelas memuat beberapa skor yang banyaknya 

ditentukan berdasarkan lebar kelas (i). Pada contoh distribusi frekuensi 

bergolong pada tabel 9.2 di atas, salah satu interval kelasnya adalah 65–69.   

Dalam interval kelas tersebut memuat lima skor, yaitu  65, 66,  67, 68 dan 69. 

Maka, dalam interval kelas 65–69 terdiri lima skor yang disebut lebar kelas (i). 

Skor 65 dan 69 disebut sebagai batas kelas. Batas kelas adalah skor-skor yang 

membatasi suatu interval kelas dengan interval kelas di atas dan di bawahnya. 

Skor-skor yang ada di deretan sebelah kiri disebut batas bawah kelas, yang 

membatasi interval kelas tersebut dengan interval kelas di bawahnya. 

Sedangkan skor-skor di deretan kanan disebut batas atas kelas; membatasi 
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interval kelas tersebut dengan interval kelas di atasnya. Skor-skor batas bawah 

dan batas atas kelas yang tertulis dalam tabel 9.2 di atas merupakan batas 

kelas semu. Artinya, batas kelas tersebut adalah bukan batas kelas nyata atau 

bukan batas kelas yang sebenarnya (Budiwanto: 2014). 

Jika memperhatikan kolom interval skor, antara suatu batas atas kelas 

dengan batas bawah kelas di atasnya, sebenarnya ada bilangan-bilangan 

pecahan. Contoh, pada interval kelas 60–69 dan kelas 70–74, antara skor 69 

(batas atas kelas) dan skor 70 (batas bawah kelas di atasnya) ada skor-skor 

pecahan 69,1; 69,2; 69,3; sampai dengan 69,9. Sehingga sebagai batas kelas 

yang sebenarnya atau batas kelas nyata adalah skor 69,5 yang terletak di 

antara skor 69 dan 70. Skor 69,5 tersebut adalah batas atas kelas nyata antara 

interval kelas 60–69 dan juga menjadi batas bawah kelas nyata dari interval 

kelas 70–74.  

          60                                    69               70                              74  
                                                     
                                                             
                                                                 
                                                               69,5 
 

 Setiap interval kelas dalam distribusi frekuensi data bergolong tentu 

mempunyai titik tengah kelas, disebut juga tanda kelas. Titik tengah kelas 

(TTK) adalah skor yang terletak tepat di tengah kelas. Misalnya, interval kelas 

60–64 terdiri dari skor-skor 60, 61, 62, 63, dan 64. Skor yang terletak tepat di 

tengah kelas 60–64 tersebut adalah 62. Titik tengah kelas diperoleh dengan 

cara menjumlahkan skor-skor yang termuat dalam kelas dibagi dengan 

besarnya lebar kelas (Budiwanto: 2014). Titik tengah kelas (TTK) dapat juga 

diperoleh dengan rumus:  

 TTK = 1/2 x jumlah skor batas bawah dan batas atas.  

 Jika lebar kelas (i) jumlahnya ganjil, maka akan diperoleh titik tengah 

kelas berupa angka utuh. Jika lebar kelas jumlahnya genap maka akan 

diperoleh titik tengah kelas berupa angka pecahan. Oleh karena itu, apabila 
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menghendaki memperoleh titik tengah kelas dengan angka utuh, maka lebar 

kelas harus ganjil. 

 Untuk melengkapi penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi 

tunggal maupun bergolong perlu ditambah tiga kolom untuk menulis skor 

titik tengah kelas (TTK), skor frekuensi meningkat (cumulatif frequency = cf), 

dan kolom frekuensi meningkat persen (cf%). Cara memperoleh frekuensi 

meningkat adalah menjumlahkan skor-skor frekuensi setiap kelas dengan 

frekuensi kelas di atasnya secara meningkat ke atas, dimulai dari skor paling 

bawah. Sedangkan frekuensi meningkat persen diperoleh dengan cara 

menghitung frekuensi meningkat setiap interval kelas dibagi dengan jumlah 

frekuensi kelas dikalikan 100% (Budiwanto: 2014).  

Berikut ini contoh cara menyajikan data tentang hasil tes pengetahuan 

olahraga 45 siswa menggunakan tabel distribusi frekuensi bergolong. Tabel 

distribusi frekuensi bergolong secara lengkap memuat kolom-kolom interval 

skor data, titik tengah kelas (TTK), frekuensi (f) setiap interval kelas, cumulatif 

frekuensi (cf), dan cumulatif frekuensi persen (cf%). Tabel distribusi frekuensi 

bergolong hasil tes pengetahuan olahraga disajikan dalam tabel 9.3 sebagai 

berikut. 

 Tabel 9.3. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 
 
        Interval skor              TTK                  f                     cf                   cf%  
 
     89,5 – 94,5  92            2         45           100,00 
     84,5 – 89,5         87            3         43           95,50 
     79,5 – 84,5         82            4         40           88,89 
     74,5 – 79,5         77            8         36           80,00 
     69,5 – 74,5         72                10         28           62,22 
     64,5 – 69,5         67            8         18           40,00 
     59,5 – 64,5         62            5         10           22,22 
     54,5 – 59,5         57            3            5           11,11 
     49,5 – 54,5         52            2            2              4,44 

           Jumlah                     --                    45                     --                     --      
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PENGUKURAN TENDENSI SENTRAL                  

 Tendensi sentral adalah nilai tengah yang menjadi pusat suatu 

distribusi frekuensi data. Dikatakan juga bahwa tendensi sentral adalah 

kecenderungan memusatnya skor-skor yang ada dalam suatu distribusi 

frekuensi data. Nilai-nilai tendensi sentral dari sekumpulan data (distribusi 

frekuensi data) merupakan nilai-nilai yang menggambarkan letak dalam 

distribusi data. Ada beberapa macam tendensi sentral, yaitu rata-rata hitung 

(mean), skor tengah (median), dan skor yang paling banyak (mode). Tiga macam 

tendensi sentral tersebut digunakan untuk mendiskripsikan atau 

menggambarkan suatu distribusi frekuensi data kuantitatif yang berupa 

angka-angka. Dengan demikian, data yang dapat dianalisis tendensi 

sentralnya hanyalah data yang berskala interval atau rasio. Data interval dan 

rasio biasanya diperoleh dari hasil tes dan pengukuran. Setiap nilai tendensi 

sentral mempunyai pengertian dan cara menghitung yang berbeda dengan 

lainnya. Tiga macam tendensi sentral tersebut memiliki keterkaitan dalam 

menggambarkan pemusatan data dalam suatu distribusi frekuensi data.  

Sedangkan nilai-nilai yang menggambarkan letak suatu skor tertentu dalam 

suatu distribusi frekuensi data terdiri dari persentil, desil, dan kuartil 

(Budiwanto: 2014). 

 

Rata-rata Hitung (Mean) 

 Rata-rata hitung disebut juga rerata atau arithmetic mean, yang sering 

disingkat mean saja. Rata-rata hitung adalah jumlah seluruh skor distribusi 

frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Cara menghitung rata-rata hitung 

distribusi frekuensi tergantung pada jenis penyajian data menggunakan tabel 

distribusi frekuensi yang dibuat. Yaitu menghitung rata-rata hitung untuk 

distribusi frekuensi tunggal atau data yang tidak dikelompokkan, dan rata-

rata hitung untuk distribusi frekuensi bergolong atau distribusi frekuensi 

yang dikelompokkan (Budiwanto: 2014). 
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Menghitung Rata-rata Hitung Data Distribusi Frekuensi Tunggal  

Menghitung rata-rata hitung (mean) data distribusi frekuensi tunggal 

adalah menjumlahkan seluruh skor dalam distribusi frekuensi, dibagi dengan 

banyaknya data. Jika jumlah data cukup banyak, maka penghitungan rata-rata 

hitung diawali dengan membuat tabel persiapan distribusi frekuensi.  Simbul 

rata-rata hitung untuk sampel adalah M (mean) atau  X (eks garis), dan rata-

rata hitung untuk populasi adalah μ (mu).  

Rumus menghitung rata-rata hitung data distribusi frekuensi tunggal 

adalah sebagai berikut.  

 
Keterangan: 
M    = mean = rata-rata hitung = rerata. 

 X = jumlah skor semua kasus 
N    = jumlah kasus 
 

Contoh menghitung rata-rata hitung data hasil pengukuran tinggi 

badan lima anak, yang hasil pengukurannya adalah: 143 cm, 148 cm, 136 cm, 

152 cm, dan 139 cm. Jumlah lima skor tinggi badan lima anak tersebut tersebut 

(X) adalah 143+148+136+152+139 = 718. Jumlah data atau jumlah kasus (N) 

adalah 5.  

Jika dihitung menggunakan rumus, maka hasil penghitungan rata-rata 

hitung tinggi badan lima anak tersebut adalah: 

Rumus lain untuk menghitung rata-rata hitung distribusi frekuensi tunggal 

adalah sebagai berikut:  

Keterangan 
M  = mean = rata-rata hitung = rerata. 

N

X
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X   = skor semua kasus. 
f    = frekuensi atau jumlah kasus yang terdapat dalam suatu katagori skor. 
N  = jumlah kasus. 
 

Berikut ini disajikan contoh menghitung rata-rata hitung (mean) 

distribusi frekuensi tunggal data tentang hasil tes servis bola voli 50 siswa. 

Tabel persiapan distribusi frekuensi tunggal untuk menghitung rata-rata 

hitung, disajikan pada tabel 9.4 sebagai berikut (Budiwanto: 2014). 

Tabel 9.4. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Bolavoli 50 Siswa  

            Skor                               Frekuensi                                  fX 
             (X)                                      (f)              

              44                                       1                                           44 
 43                                       3                                 129  
 42                                       4                                 168 
 41                                       8                                 328 
 40                                     12                                 480 
 39                                       8                                 312   
 38                                       7                                 226 
 37                                       5                                 185 
 36                                       2                                   72 

           Jumlah                                50                                       1984 
 

Menghitung rata-rata hitung (mean) hasil tes bolavoli dari 50 siswa 

tersebut di atas dengan cara memasukkan data statistik ke dalam rumus 

sebagai berikut. 

 
 Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan rumus menghitung 

rata-rata hitung distribusi frekuensi tunggal diperoleh hasil tes servis bola voli 

dari 50 siswa adalah 39,68. 

 

Menghitung Rata-rata Hitung Data Distribusi Frekuensi Bergolong 

68,39
50

1984



N
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Menghitung rata-rata hitung distribusi frekuensi bergolong dilakukan 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membuat tabel 

persiapan yang memuat kolom-kolom yaitu kolom interval kelas, titik tengah 

kelas (X), frekuensi (f) dan hasil kali f dan X (fX) (lihat tabel 9.5). Kedua, 

membuat susunan katagori berupa interval kelas berdasarkan data mentah 

yang memuat semua data dengan memperhatikan cara-cara pembuatan 

distribusi bergolong. Ketiga, menentukan skor titik tengah kelas (TTK) atau 

tanda kelas setiap interval kelas yang biasanya diberi simbol X. Caranya 

adalah menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelas masing-masing 

interval kelas kemudian dibagi dua. Keempat, memasukkan angka frekuensi 

(f) pada setiap interval kelas  sesuai data mentah, dilanjutkan menjumlahkan 

angka frekuensi tersebut (f). Kelima, menghitung perkalian antara titik 

tengah kelas (X) setiap interval kelas dengan frekuensi (f), dan kemudian 

menjumlahkannya (fX). Keenam, memasukkan angka-angka statistik dalam 

tabel tersebut ke dalam rumus rata-rata hitung dan menghitung nilai rata-rata 

hitung (Budiwanto: 2014).  

Berikut ini contoh cara menghitung rata-rata hitung distribusi frekuensi 

bergolong hasil tes pengetahuan olahraga dari 45 siswa. Tabel persiapan 

distribusi frekuensi bergolong data hasil tes pengetahuan olahraga dari 45 

siswa disajikan pada tabel 9.5 sebagai berikut (Budiwanto: 2014).  

Tabel 9.5. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

     Interval Kelas            Titik Tengah Kelas          Frekuensi                fX 
                                                    X                               f 

       89,5 – 94,5                      92                            2                        184 
       84,5 – 89,5             87              3                 261 
       79,5 – 84,5             82              4                 328 
       74,5 – 79,5             77              8                 616 
       69,5 – 74,5             72           10                 720 
       64,5 – 69,5             67              8                 536 
       59,5 – 64,5             62              5                 310 
       54,5 – 59,5             57              3                 171 
       49,5 – 54,5             52    2                 104 

                                               Jumlah                         45                     3230 
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Menghitung nilai rata-rata hitung (mean) hasil tes pengetahuan 

olahraga dari 45 siswa dengan cara memasukkan data statistik ke dalam 

rumus sebagai berikut. 

 
Kesimpulannya, diperoleh hasil penghitungan rata-rata hitung (mean) 

tes pengetahuan olahraga dari 45 siswa adalah 71,778. 

 
Menghitung Rata-rata Hitung dengan Mean Terkaan 

Cara lain untuk menghitung rata-rata hitung suatu distribusi frekuensi 

bergolong adalah menggunakan rata-rata hitung (mean kerja) disingkat MK 

atau rata-rata hitung terkaan (mean terkaan) disingkat MT. Rata-rata hitung 

terkaan ini adalah rata-rata hitung yang diduga terdapat dalam salah satu 

interval kelas dari suatu distribusi frekuensi. Sesuai dengan namanya, maka 

kita boleh menduga dimanapun letak rata-rata hitung terkaan dengan 

menempatkan angka 0 pada kolom deviasi  (x‟) yang sebaris dengan interval 

kelas yang diterka memuat rata-rata hitung. Selanjutnya menuliskan deviasi 

positif di atas angka 0 mulai angka +1 dan seterusnya, dan deviasi negatif di 

bawah angka 0 mulai angka –1 dan seterusnya (Budiwanto: 2014). 

Rumus untuk menghitung rata-rata hitung menggunakan mean terkaan 

adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 
M    = mean = rata-rata hitung yang dihitung 
MT = mean terkaan = titik tengah kelas yang diterka memuat rata-rata hitung                       
f      = frekuensi setiap interval kelas 
x'     = deviasi (penyimpangan) dari rata-rata hitung terkaan 
i      = lebar kelas 
N    = banyaknya kasus = jumlah frekuensi 

 Menghitung nilai rata-rata hitung menggunakan mean terkaan (MT) 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama: membuat tabel 

i
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persiapan yang memuat kolom interval kelas, titik tengah kelas (X), frekuensi 

(f), deviasi (x') dan kolom frekuensi kali deviasi (fx'). Kedua: 

mengelompokkan data menjadi beberapa interval kelas, diurutkan mulai dari 

interval kelas paling besar ke bawah sampai dengan interval kelas yang paling 

kecil. Ketiga: menentukan titik tengah kelas (X) setiap interval kelas. Keempat: 

memasukkan angka frekuensi (f) setiap interval kelas dan menjumlahkannya 

semua  frekuensi (f). Kelima: menentukan letak mean terkaan dengan 

menempatkan angka 0 pada  kolom x‟ (deviasi) yang sebaris dengan interval 

kelas yang diterka memuat mean. Kemudian menuliskan deviasi-deviasi atau 

besarnya penyimpangan dari angka rata-rata hitung (mean) setiap interval 

kelas. Deviasi di atas mean diberi tanda plus (+) dimulai dari angka 1 ke atas 

dan seterusnya, dan deviasi dibawah mean diberi tanda minus () dimulai dari 

angka –1 ke bawah dan seterusnya. Keenam: menghitung hasil perkalian 

frekuensi (f) dan deviasi (x‟) masing-masing interval kelas, dan kemudian 

menjumlahkannya (fx). 

Berikut ini contoh menghitung rata-rata hitung menggunakan mean 

terkaan tentang hasil tes pengetahuan olahraga dari 45 siswa. Data hasil tes 

pengetahuan olahraga disajikan dalam tabel persiapan seperti dalam tabel 9.6  

sebagai berikut.  

Tabel 9.6. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

      Interval kelas               TTK                     f                      x'                 fx' 

         89,5 – 94,5           92                2                 4                8 
    84,5 – 89,5         87            3              3             9 
    79,5 – 84,5           82            4              2             8 
    74,5 – 79,5           77          8              1             8 
    69,5 – 74,5           72             10         0             0 
    64,5 – 69,5           67            8             –1            –8 
    59,5 – 64,5           62            5           –2         –10 
    54,5 – 59,5           57            3           –3            –9 
    49,5 – 54,5           52    2           –4            –8 

            Jumlah                     –-                      45                    --                –2 
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Setiap interval kelas dalam distribusi frekuensi diwakili oleh titik 

tengah kelas (TTK), mean terkaan (MT) adalah titik tengah kelas pada interval 

kelas yang diterka memuat rata-rata hitung. Pada kolom f ditulis frekuensi 

skor-skor yang termuat pada setiap kelas. Pada kolom x' ditulis skor-skor 

deviasi. Pada baris interval kelas yang diterka memuat mean ditulis skor 

deviasi 0. Selanjutnya di atas angka 0 ditulis skor deviasi positif berurutan ke 

atas, di bawah angka 0 ditulis skor deviasi negatif berurutan ke bawah. Kolom 

fx' ditulis hasil kali antara skor f dengan x' setiap interval kelas, huruf i adalah 

simbul lebar kelas.   

Hasil penghitungan rata-rata hitung (mean) distribusi frekuensi hasil tes 

pengetahuan olahraga tersebut di atas adalah: 

 

Dalam evaluasi bidang studi keolahragaan dan kegiatan penelitian 

bidang keolahragaan, ada tes atau pengukuran yang menghasilkan data 

dengan satuan ukuran waktu (detik, menit). Contoh, waktu tempuh lari sprint 

100 meter = 11,2 detik, 11, 6 detik dan lainnya. Angka skor tes dan 

pengukuran yang lebih kecil justru menunjukkan makna lebih baik daripada 

skor atau angka yang lebih besar. Data waktu tempuh lari 11,2 detik adalah 

lebih baik daripada 11,6 detik. Untuk menghitung rata-rata hitung (mean) 

distribusi frekuensi yang datanya mempunyai satuan ukuran waktu seperti 

itu, rumus mean tersebut harus dimodifikasi dengan cara mengubah tanda 

plus (+) menjadi tanda minus (–). Diharapkan, analisis data yang dilakukan 

berikutnya diperoleh hasil yang benar.  

Rumus mean untuk data yang mempunyai satuan ukuran waktu 

disajikan sebagai berikut (Budiwanto: 2014).  
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Skor Tengah (Median) 

 Skor tengah distribusi frekuensi disebut juga median diberi simbul Me 

adalah skor yang membatasi 50% bagian atas dan 50% bagian bawah suatu 

distribusi frekuensi, atau skor yang terletak tepat di tengah suatu distribusi 

frekuensi. Langkah-langkah menghitung skor tengah (median) diawali dengan 

menetapkan letak skor tengah, yaitu dengan menggunakan rumus (N+1)/2 

atau jumlah kasus (N) ditambah 1 dibagi 2. Setelah diketahui letak skor tengah 

distribusi dilanjutkan dengan menetapkan skor tengah tersebut sesuai urutan 

letak skor tengah (Budiwanto: 2014). 

Berikut ini contoh menghitung nilai tengah (median) hasil tes lompat 

tinggi dari 9 siswa. Hasil tes adalah 126 cm, 129 cm, 135 cm,  136 cm,  139 cm, 

142 cm, 143 cm, 145 cm, 146 cm. Letak skor tengah (median) distribusi hasil tes 

lompat tinggi tersebut adalah sebagai berikut.  

Dengan demikian, skor tengah (median) distribusi data hasil tes lompat 

tinggi dari 9 siswa tersebut di atas adalah skor hasil tes lompat tinggi yang 

terletak pada urutan ke 5. Skor yang terletak pada urutan  ke 5 adalah skor 139 

cm.  

Jika suatu distribusi frekuensi yang banyak datanya adalah genap, 

maka nilai median adalah skor yang terletak di antara urutan ke N/2 dan N/2 

+ 1. Misalnya, skor hasil tes keterampilan servis bolavoli dari 8 siswa adalah: 

36, 37, 39, 42, 44, 46, 47, 48. Ttitik tengah (median) distribusi frekuensi tersebut 

adalah skor yang terletak di antara urutan ke 8:2 = 4 dan urutan ke 8:2 + 1 = 5. 

Skor urutan ke empat adalah skor 42, dan skor urutan kelima adalah skor 44. 

Maka nilai median distribusi frekuensi skor hasil tes servis bola voli tersebut 

i
N

fx
MTM 

 2'

5
2

19

2

1








N
Me



470       Metodologi Penelitian 

470 

 

terletak di tengah dua skor antara skor 42 dan skor 44, yaitu skor 43 

(Budiwanto: 2014).  

 Untuk menghitung skor tengah (median) distribusi frekuensi bergolong 

dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Keterangan: 
Bb  = batas bawah nyata interval kelas yang memuat median. 
N   = banyaknya kasus dalam distribusi frekuensi. 
cfb = frekuensi kumulatif di bawah kelas yang memuat median. 
fd  = frekuensi dalam kelas yang memuat median. 
i     = lebar kelas    

Berikut ini contoh menghitung skor tengah (median) distribusi frekuensi 

bergolong hasil tes pengetahuan olahraga dari 45 siswa. Diawali membuat 

tabel persiapan distribusi frekusensi bergolong seperti tabel 2.7. Tabel terdiri 

dari kolom interval kelas, titik tengah kelas (TTK), frekuensi (f), kumulatif 

frekuensi (cf) dan kumulatif frekuensi persen (cf%). Selanjutnya menentukan 

interval kelas yang memuat skor tengah (median), kumulatif frekuensi di 

bawah (cfb) interval yang memuat skor tengah, frekuensi dalam (fd) interval 

yang memuat skor tengah, dan lebar kelas (i). Cara menentukan interval kelas 

yang memuat skor tengah adalah melacak pada kolom kumulatif frekuensi 

persen (cf%) yang memuat persentase ke 50. Pada kolom cf% yang memuat 

persentase ke 50 adalah skor 62,22, dan interval kelas yang memuat skor 

tengah adalah 69,5–74,5, batas bawah nyata kelas adalah skor 69,5. Kumulatif 

frekuensi di bawah (cfb) interval kelas yang memuat median adalah 18. 

Frekuensi dalam (fd) interval kelas yang memuat skor tengah adalah 10 

(Budiwanto: 2014). 
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Tabel 9.7. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 
 
        Interval skor              TTK                  f                     cf                  cf%  
 
     89,5 – 94,5         92            2         45               100,00 
     84,5 – 89,5         87            3         43           95,50 
     79,5 – 84,5         82            4         40           88,89 
     74,5 – 79,5         77            8         36           80,00 
     69,5 – 74,5         72                10         28           62,22 
     64,5 – 69,5         67            8         18           40,00 
     59,5 – 64,5         62            5         10           22,22 
     54,5 – 59,5         57            3            5           11,11 
     49,5 – 54,5         52            2            2              4,44 
 
            Jumlah                    --                    45                     --                     --  
 

 

Skor tengah (median) distribusi frekuensi hasil tes pengetahuan 

olahraga tersebut di atas dihitung dengan memasukkan statistik ke dalam 

rumus. Hasil penghitungan skor tengah adalah:   

Modus (Mode) 

 Mode atau modus diberi simbul Mo, adalah skor dalam suatu distribusi 

frekuensi yang memiliki frekuensi (f) paling banyak, atau seringkali muncul. 

Mode dalam distribusi frekuensi tunggal adalah skor yang mempunyai 

frekuensi paling banyak atau seringkali muncul. Misalnya, suatu distribusi 

frekuensi tunggal terdiri dari skor-skor sebagai berikut:  

           11, 13, 13, 15, 15, 15, 17, 17, 17,  17, 19, 19, 19, 21, 21, 23. 

Dengan mudah dapat diketahui mode distribusi data di atas adalah skor 17, 

karena skor 17 mempunyai frekuensi paling banyak, jumlah frekuensi skor 17  

ada empat skor.    

Berikut ini contoh lainnya dalam menghitung mode dari suatu 

distribusi frekuensi hasil tes keterampilan servis bolavoli dari 50 siswa. 
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Menghitung mode distribusi frekuensi diawali dengan membuat tabel 

persiapan. Tabel distribusi frekuensi data hasil tes keterampilan servis 

bolavoli disajikan pada tabel 9.8 di bawah ini. 

Tabel 9.8. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Bolavoli 50 Siswa  

              Skor                                   Frekuensi                              fX 
        (X)                                           (f)              

    44                                            1                                     44 
         43                                            3                                  129  
         42                                            4                                  168 
        41                                            8                                  328 
          40                                          12                                  480 
          39                                            8                                  312   
         38                                            7                                  226 
         37                                            5                                  185 
         36                                            2                                    72 

            Jumlah                                      50                                1984 
 

 

Hasil penghitungan mode distribusi frekuensi hasil tes keterampilan 

servis bola voli tersebut di atas adalah skor 40. Pada katagori skor 40 tersebut 

mempunyai frekuensi paling banyak dibanding skor lainnya yaitu 12.  

Menghitung Mode Distribusi Frekuensi Bergolong  

Mode dari suatu distribusi frekuensi bergolong adalah salah satu skor 

yang mempunyai frekuensi paling besar pada salah satu interval kelas atau 

katagori suatu distribusi frekuensi. Menghitung mode distribusi frekuensi 

bergolong diawali dengan membuat tabel persiapan seperti pada tabel 9.9.  

Untuk menghitung mode suatu distribusi frekuensi bergolong 

digunakan rumus Sturges sebagai berikut (Budiwanto: 2014). 

Keterangan: 
Mo  = skor mode 
Bb   = batas bawah kelas nyata dari interval yang memuat mode 
fmo = frekuensi mode = frekuensi yang paling banyak 
fa    = frekuensi di atas frekuensi mode 
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fb    = frekuensi di bawah frekuensi mode 

Berikut ini contoh menghitung mode distribusi frekuensi hasil tes 

pengetahuan olahraga. Menghitung mode suatu distribusi frekuensi diawali 

dengan membuat tabel persiapan seperti pada tabel 9.9 sebagai berikut.  

Tabel 9.9. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

     Interval skor                TTK                 f                     cf                   cf%  

     89,5 – 94,5         92            2       45            100,00 
     84,5 – 89,5          87             3          43             95,50 
     79,5 – 84,5          82             4          40             88,89 
     74,5 – 79,5          77             8          36             80,00 
     69,5 – 74,5          72              10          28             62,22 
    64,5 – 69,5          67             8          18             40,00 
     59,5 – 64,5          62             5          10             22,22 
     54,5 – 59,5          57             3              5             11,11 
     49,5 – 54,5          52             2             2                4,44 

        Jumlah                        --                  45                       --                     --   
 

 

Menghitung harga mode tes pengetahuan olahraga sebagai berikut: 

Letak Kedudukan Tendensi Sentral 

Pembahasan tentang tempat kedudukan tendensi sentral berkaitan 

dengan sebaran skor-skor dalam distribusi frekuensi yang dilukiskan dengan 

kurva. Kurva adalah grafik poligon yang sudah dilicinkan garis-garisnya. Ada 

dua jenis kurva, yaitu kurva simetri dan kurva asimetri. Kurva distribusi 

frekuensi berbentuk simetri, letak kedudukan tendensi sentral yaitu mean, 

median dan mode tersebut bersekutu atau berhimpitan pada satu titik.  

Bentuk kurva simetri digambarkan seperti lonceng terbalik, kurva 

belah kanan dan kiri serasi dan sama besarnya, kurva ini disebut kurva 

normal. Sedangkan kurva asimetri, sesuai namanya kurva ini bentuknya tidak 

serasi antara belah kanan dan kiri (Budiwanto: 2014). 

5,705
8)810(

810
5,69 
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                                                  34,13%     34,13%                                    

                     13,59%                                       13,59% 
    
                 2,14%                                                                         2,14% 
                  

     3 SD        2 SD        1 SD            0           +1 SD        +2 SD     +3 SD 
                                                  mean 
                                                median 

                                                            modus  

Gambar 9.1. Letak Kedudukan Nilai-Nilai Tendensi Sentral 

Tabel 9.10. Letak Nilai-nilai Statistik dan Frekuensi dalam Kurva Normal  

Letak Nilai-nilai Statistik                             Frekuensi                      

Dari  3 SD sampai  2 SD                            2,14%  

Dari  2 SD sampai  1 SD                           13,59%  

Dari  Mean sampai  1 SD                           34,13%  
Dari  Mean sampai  +1 SD                           34,13%  
Dari  +1 SD sampai  +2 SD                           13,59%  
Dari  +2 SD sampai  +3 SD                           2,14%  

 

Kedudukan mean, median dan mode pada kurva asimetri terletak 

secara terpisah, maka bentuk kurva menjadi juling ke kanan atau ke kiri. 

Sehingga kurva asimetri disebut juga kurva juling. Ada dua kemungkinan, 

yaitu kurva juling positif dan kurva juling negatif. Kurva juling positif jika 

mean dari suatu distribusi frekuensi terletak dekat pada ekor kurva sebelah 

kanan, median dan mode terletak di sebelah kiri mean. Kurva juling negatif 

jika mean suatu distribusi frekuensi terletak dekat pada ekor kurva sebelah 

kiri, median dan mode terletak di sebelah kanan mean (Budiwanto: 2014).  
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   modus    mean                                                    mean    modus 
            median                                                          median 

Kurva Juling Positif                                   Kurva Juling Negatif    

Gambar 9.2. Kurva Juling Positif dan Juling Negatif 

 

UKURAN VARIABILITAS                      

 Ukuran variabilitas berguna untuk memberikan gambaran penyebaran 

dan penyimpangan (deviasi) skor-skor yang ada dalam suatu distribusi 

frekuensi dari nilai tengahnya terutama mean. Dua distribusi frekuensi yang 

mempunyai mean yang relatif sama, mungkin mempunyai ukuran penyebaran 

yang berbeda. Penyebaran skor-skor suatu distribusi frekuensi data 

kemungkinan mengelompok mendekati nilai tendensi sentralnya, terutama 

nilai mean, sedangkan distribusi frekuensi data yang lain mungkin skor-skor 

menjauhi nilai tendensi sentralnya terutama rata-rata hitung (mean).  

Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah dua distribusi data yaitu distribusi 

data A dan distribudi data B yang akan memberikan gambaran perbedaan 

sebaran dari nilai tendensi sentral terutama mean.  

                                                                                                       78 

Distribusi frekuensi A :  11, 12, 12, 14, 14, 15.          Mean A =  = 13. 
                                                                                                        6 

                                                                                                      78 

Distribusi frekuensi B:   2,  6,  11, 14, 21, 24.           Mean  B =  = 13.  
                                                                                                       6        
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Nilai mean dua distribusi data A dan B tersebut di atas adalah sama 

yaitu 13, tetapi jika diperhatikan sebaran skor-skornya dari mean sangat 

berbeda. Dalam distribusi data A, sebaran skor lebih homogin mendekati nilai 

mean daripada distribusi data B. Selain itu, skor terendah dan tertinggi pada 

data A lebih mendekati mean, sedangkan pada data ke B relatif tersebar 

menjauhi mean.  

Berdasarkan kenyataan dua distribusi data tersebut di atas, maka 

diperlukan suatu indeks yang memberikan gambaran sebaran skor-skor 

dalam suatu distribusi. Berikut ini dibahas beberapa indeks yaitu rentangan 

(range), simpangan baku (standard deviasi), persentil, desil, dan kuartil 

(Budiwanto: 2014). 

 

Nilai Rentang (Range) 

 Nilai rentang (range) adalah nilai penyebaran distribusi yang paling 

sederhana. Rentang adalah suatu indeks yang memberikan gambaran 

penyebaran data suatu distribusi frekuensi. Rentang didefinisikan sebagai 

perbedaan antara skor paling tinggi dengan skor paling rendah dari suatu 

distribusi data. Besarnya nilai rentang tergantung dari data ekstrem suatu 

distribusi, ekstrem tinggi maupun ekstrem rendah. Cara memperoleh 

besarnya nilai rentang adalah menghitung skor paling tinggi dikurangi skor 

paling rendah. Penghitungan nilai rentang hanya dilakukan jika data berskala 

interval atau rasio (Budiwanto: 2014).  

Contoh dua distribusi data A dan B: 

Distribusi frekuensi A adalah: 11, 12, 12, 14, 14, 15         Range = 15  11 =  5  

Distribusi frekuensi B adalah:  2, 6, 11, 14, 21, 24           Range =  24  2 = 23 

 Jika diperhatikan dua distribusi di atas, antara distribusi data A dan 

data B jelas berbeda. Distribusi data B mempunyai rentang yang lebih kecil 

dibanding distribusi A. Berdasarkan perbedaan besarnya harga rentang dua 

distribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar rentang akan 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     477 
 

 

memberikan gambaran bahwa distribusi frekuensi mempunyai sebaran yang 

lebih luas dari nilai tengahnya terutama nilai rata-rata hitung (mean).  

 

Standar Deviasi   

 Standar deviasi (SD) disebut juga simpangan baku adalah indeks yang 

diwujudkan dalam bentuk angka standar penyimpangan skor-skor dari nilai 

tendensi sentral terutama mean pada suatu distribusi frekuensi. Standar 

deviasi digunakan untuk menggambarkan variabilitas atau penyebaran skor-

skor dalam suatu distribusi frekuensi data dari nilai tendensi sentral terutama 

dari nilai rata-rata hitung (mean). Penghitungan nilai standar deviasi hanya 

dilakukan jika data berskala interval atau rasio. Untuk data dengan skala 

nominal atau ordinal tidak memungkinkan diketahui penyebarannya. Oleh 

karena itu, jarak setiap data (X) dari rata-rata hitung (mean) suatu distribusi 

frekuensi data yang bersangkutan adalah indikator dispersi yang ada dalam 

distribusi data. Pangkat dua dari simpangan baku dinamakan varians. Simbul 

standar deviasi untuk sampel adalah SD  atau  s, dan untuk populasi adalah σ 

(sigma). 

Besarnya nilai standar deviasi juga ditentukan oleh besarnya rentangan 

data suatu distribusi frekuensi. Meskipun dua distribusi data mempunyai 

rata-rata hitung yang sama, standar deviasi dua distribusi dapat berbeda. 

Proses menghitung standar deviasi tergantung dari jenis tabel persiapan 

distribusi frekuensi yang dibuat, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan 

distribusi frekuensi bergolong (Budiwanto: 2014).    

Menghitung Standar Deviasi (SD) Distribusi Frekuensi Data Tunggal  

Menghitung nilai standar deviasi (SD) dapat dilakukan menggunakan 

dua cara, yaitu menggunakan angka deviasi (x‟), dan menggunakan angka 

kasar data hasil tes. 

Langkah-langkah menghitung nilai standar deviasi menggunakan 

angka deviasi (x‟) adalah sebagai berikut. Pertama, membuat tabel persiapan 
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seperti pada tabel 9.11 yang memuat kolom X yaitu skor hasil tes setiap testi, 

kolom deviasi atau x‟ = skor dikurangi mean atau  X – M, dan kolom deviasi 

kuadrat (x‟2). Kedua, menghitung nilai rata-rata hitung (mean) distribusi 

frekuensi. Ketiga, menghitung penyimpangan (deviasi = x‟) setiap skor dari 

mean, yaitu skor hasil tes dikurangi mean (X – M). Keempat, menghitung 

kuadrat penyimpangan (deviasi) setiap skor (x‟2). Kelima, menjumlahkan 

semua deviasi kuadrat (x‟2). Keenam, menghitung nilai standar deviasi (SD), 

yaitu menghitung akar jumlah deviasi kuadrat dibagi banyaknya kasus (N) 

menggunakan rumus seperti dibawah ini (Budiwanto: 2014). 

Rumus menghitung standar deviasi distribusi frekuensi tunggal 

menggunakan angka deviasi adalah: 

 
Keterangan: 
SD    = standar deviasi 

 x‟2 = jumlah deviasi kuadrat 
N      = banyaknya kasus 

Berikut ini contoh menghitung standar deviasi distribusi frekuensi 

tunggal hasil tes basket permenit (shooting under ring) 10 siswa.  Diawali 

dengan membuat tabel persiapan yang memuat kolom kasus (testi), skor hasil 

tes setiap kasus (X), deviasi setiap skor dari mean (x‟ atau X  M) dan deviasi 

kuadrat.  Untuk mengisi kolom setiap deviasi (x‟), terlebih dahulu dilakukan 

menghitung rata-rata hitung (mean) distribusi frekuensi (Budiwanto: 2014).  

Tabel 9.11. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Basket Permenit  

       Kasus                         X                              x‟                     x‟2 

                                                             (X  M) 

      1                15                5                  25                
       2                 10                  0                  0 
        3                     8               -2                  4 
        4                      7               -3                  9 
        5                 11                 1                 1 
        6                      9               -1                  1 

N

x
SD




2'
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       Kasus                         X                              x‟                     x‟2 

                                                             (X  M) 
        7                 12                  2                  4 
        8                      8               -2                  4 
        9                 10                  0                  0 
           10         10                  0                0             

       Jumlah                       100                                --                           48 

 

Menghitung nilai standar deviasi: 
 

  

 Menghitung standar deviasi (SD) distribusi frekuensi data tunggal 

dapat dilakukan dengan menggunakan angka mentah (data hasil tes atau 

pengukuran) secara langsung. Rumus menghitung standar deviasi suatu 

distribusi frekuensi data tunggal menggunakan skor mentah sebagai berikut. 

 
Keterangan: 
SD   = standar deviasi  

 X2 = jumlah skor kuadrat 
N     = jumlah kasus 

 

Menghitung standar deviasi (SD) distribusi frekuensi tunggal 

menggunakan angka kasar diawali dengan membuat tabel persiapan yang 

memuat kolom kasus (testi), kolom skor hasil tes setiap kasus (X), dan kolom 

kuadrat  setiap skor X2.  

Tabel 9.12. Distribusi Data Hasil Tes Basket Permenit  

           Kasus                                   X                                X2            
 
               1                       15                   225           
               2                    10                   100           
               3                         8                         64           

  22 )(.
1

XXN
N

SD

10
10

100



N

X
M 19,2

10

48
SD
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           Kasus                                   X                                X2            
 
               4                         7                         49           
               5                    11                     121           
               6                         9                         81           
               7                    12                     144           
               8                        8                         64           
               9                    10                     100           
             10                    10                     100           

          Jumlah                                    100                            1048         
 

Menghitung nilai standar deviasi: 

 Kesimpulannya, hasil analisis nilai standar deviasi distribusi data hasil 

tes basket permenit 10 siswa adalah 2,19. Pengertiannya, distribusi data hasil 

tes basket permenit tersebut tersebar setiap satu standar deviasi besarnya 2,19, 

atau 1 SD = 2,19 menyimpang dari mean (Budiwanto: 2014).  

 
Menghitung Standar Deviasi (SD) Distribusi Frekuensi Bergolong  

 Menghitung standar deviasi distribusi frekuensi bergolong diawali 

dengan membuat tabel persiapan (lihat tabel 9.13). Tabel persiapan memuat 

kolom kasus (testi) yaitu kolom katagori skor (X), kolom frekuensi setiap 

katagori skor (f), kolom perkalian skor katagori dengan frekuensi (fX), kolom 

deviasi (x‟) setiap skor katagori dari mean (XM), kolom perkalian frekuensi 

dengan deviasi setiap katagori skor (fx‟), dan kolom deviasi kuadrat dikalikan 

dengan hasil kali frekuensi dengan deviasi setiap katagori skor (fx‟2). Deviasi 

(x‟) adalah nilai penyimpangan setiap skor dari mean seluruh data. Maka 

untuk mengisi kolom skor deviasi (x‟ atau XM) terlebih dahulu menghitung 

rata-rata hitung (mean) distribusi frekuensi. Selanjutnya dilakukan 

penghitungan menggunakan rumus standar deviasi distribusi frekuensi 

bergolong. Rumus yang digunakan untuk menghitung standar deviasi 

distribusi frekuensi bergolong adalah sebagai berikut. 

19,2100)104810(
10

1 2 SD
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Keterangan: 
SD  = standar deviasi  
fx‟2  = skor deviasi dikalikan hasil kali frekuensi dan deviasi setiap katagori             
N   = jumlah kasus 

Tabel 9.13. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Servis Bola Voli  

          X                  f                 fX                  x‟                  fx‟                 fx‟2 

          44                   1                 44              4,32                 4,32              18,66 
       43        3          129         3,32           9,96        33,07 
       42        4          168         2,32           9,28        21,53 
       41        8          328         1,32        10,56        13,94 
       40         12          480         0,32           3,84           1,23 

       39        8          312         0,68        5,44           3,70 

       38        7          266         1,68       11,76        19,76 

       37        5          185         2,68       13,40        35,91 

       36        2   72         3,68          7,36        27,08 

      Jumlah           50              1984                --                   --              174,88   
     

 
Menghitung nilai standar deviasi: 

                           
Rumus lain untuk menghitung standar deviasi distribusi frekuensi 

bergolong menggunakan angka kasar adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 
SD = standar deviasi 
fX  = frekuensi yang termuat dalam setiap katagori skor 
N   = banyaknya kasus 

 
 

8702,1
50

88,174'2




N

fx
SD

2

2
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N

fX

N

fX
SD
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Tabel 9.14. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Servis Bola Voli  

    X                            f                             fX                             fX2 

           44 1                        44                      1936 
          43    3                    129                    5547 
          42                  4                168                    7056 
          41                  8                328                 13448 
          40                  12                480                 19200 
          39                 8                312                 12168 
          38                 7                266                 10108 
          37                  5                185                    6845 
          36                  2                   72                    2592                          

         Jumlah                     50                         1984                         78900 
 

 

Menghitung nilai standar deviasi: 

                              
Distribusi frekuensi hasil tes keterampilan servis bola voli tersebut 

tersebar setiap 1 standar deviasi besarnya 1,8702, atau 1 SD = 1,8702.  

Suatu distribusi frekuensi data dapat disajikan menggunakan tabel 

distribusi frekuensi bergolong yang terdiri dari beberapa interval kelas. 

Rumus untuk menghitung standar deviasi distribusi frekuensi bergolong yang 

terdiri dari beberapa interval kelas adalah: 

 
Keterangan: 
f    = frekuensi setiap interval kelas 
x‟  = deviasi dari mean 
N  = jumlah kasus 

Berikut ini contoh menghitung standar deviasi dari suatu distribusi 

frekuensi bergolong yang terdiri beberapa interval kelas tentang hasil tes 

pengetahuan olahraga. Data hasil tes pengetahuan olahraga disajikan dalam 

tabel 9.15 sebagai berikut. 

8702,1)
50

1984
(

50

78900 2 SD

  22 )'('. fxfxN
N
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SD
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Tabel 9.15. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga                                                                                         

        Interval kelas              f                      x‟                    fx‟                 fx‟2 

          95 – 99            2            4               8            32 
         90 – 94            4           3            12           36 
         85 – 89            6          2            12           24 
         80 – 84            6           1               6               6 
         75 – 79            8           0               0               0 
         70 – 74            8         –1           –8              8 
         65 – 69            4          –2            –8            16 
         60 – 64            3         –3            –9            27 
         55 – 59            3          –4                  –12           48 
         50 – 54            2         –5                  –10           50 

           Jumlah                  46                       –                    –9                 247        
 

 
Menghitung standar deviasi: 

 

Distribusi frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga 46 siswa tersebut 

tersebar setiap satu standar deviasi besarnya 11,545, atau 1 SD = 11,545. 

Pengertiannya, distribusi data hasil tes pengetahuan olahraga tersebut 

tersebar setiap satu standar deviasi besarnya 11,545 menyimpang dari mean. 

 

ANGKA STANDAR 

Angka standar sering disebut juga skor baku, digunakan untuk 

membandingkan dua sebaran skor yang berbeda rata-rata hitung dan 

simpangan bakunya. Dilakukan dengan membuat transformasi atau 

mengubah dua skor tersebut menjadi skor baku. Ada dua jenis skor baku yang 

biasa digunakan, yaitu skor T dan z skor (Sudjana dan Ibrahim: 2007). 

Menurut Rakajoni (1975) dijelaskan bahwa skor mentah umumnya 

tidak dapat dibandingkan antar satu dengan yang lain. Sebab angka-angka 

yang ada mempunyai satuan ukuran yang tidak sama. Cara mengatasi 

masalah tersebut dilakukan dengan mentransformasi skor menjadi angka 

545,11)9()24736(
46

5 2 SD
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standar. Pengubahan skor mentah menjadi menjadi skor standar terutama 

menggunakan nilai rata-rata hitung (mean = M) dan (standar deviasi (SD). 

Skor standar tersebut merupakan wujud satuan ukuran baru yang 

menunjukkan penyimpangan (SD) setiap skor mentah dari rata-rata 

hitungnya (mean). T-skor menggunakan mean = 50, dan SD = 10. Sedangkan z-

skor menggunakan mean = 0, dan SD = 1.  

Dalam kegiatan penelitian dan evaluasi bidang keolahragaan sering 

dilakukan tes dan pengukuran dari beberapa variabel yang datanya 

mempunyai satuan ukuran berbeda. Untuk dapat dilakukan analisis 

berikutnya, data-data  tersebut diubah lebih dahulu menjadi angka standar. 

Jadi, angka standar digunakan untuk mengkonversi skor hasil tes dan 

pengukuran yang mempunyai satuan ukuran berbeda. Dengan kata lain, 

untuk menganalisis beberapa data yang mempunyai satuan ukuran berbeda 

terlebih dahulu perlu mengubah data skor mentah menjadi angka standar. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa angka standar digunakan untuk 

membandingkan atau mengkorelasikan antara dua variabel yang mempunyai 

sebaran dan rentangan yang berbeda.  Satu distribusi data mempunyai 

rentangan 0–50, sedangkan distribusi data yang lain mempunyai 0–100. 

Sebaiknya, dua data tersebut diubah dahulu menjadi angka standar.  

Ada beberapa jenis angka standar, berikut ini hanya dibahas dua jenis 

angka standar, yaitu T skor dan z skor. Untuk menghitung angka standar 

perlu nilai mean dan standar deviasi distribusi frekuensi (Budiwanto: 2014). 

Rumus T skor: 

 

 

Keterangan: 
T skor = angka standar T yang akan dihitung. 
X         = skor mentah yang diperoleh setiap individu. 
Mean  = rata-rata hitung data kelompok masing-masing variabel. 
SD      = standar deviasi data kelompok masing-masing variabel. 

 

10)(50
SD

MeanX
Tskor
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Data yang akan dianalisis sering dijumpai mempunyai skor yang lebih 

rendah atau lebih kecil angkanya tetapi sebenarnya mempunyai makna lebih 

tinggi atau lebih baik daripada skor yang angkanya lebih tinggi atau lebih 

besar. Contoh, ada dua data waktu tempuh renang gaya dada 100 meter, data 

A adalah 71,25 detik, sedangkan data B adalah 71,50 detik. Jika diperhatikan, 

angka skor A lebih rendah daripada angka skor B, tetapi sebenarnya prestasi 

A adalah lebih baik dari pada prestasi B. Karena dalam lomba lari, skor yang 

lebih kecil adalah lebih baik atau waktu tempuh lebih baik daripada skor yang 

lebih besar. Untuk menghitung angka standar data yang mempunyai 

pengertian atau makna seperti itu maka rumus T-skor tersebut di atas diubah 

menjadi seperti berikut (Budiwanto: 2014).  

 

 

Angka standar yang lain adalah z-skor. Dalam menghitung angka 

standar menggunakan rumus z-skor tidak berbeda dengan menggunakan 

rumus T-skor. Diperlukan juga nilai rata-rata hitung (mean) dan nilai standar 

deviasi kelompok.   

Rumus z-skor adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 
z skor = angka standar z yang akan dihitung. 
X        = skor mentah yang diperoleh setiap individu. 
Mean  = rata-rata hitung data kelompok masing-masing variabel. 
SD      = standar deviasi data kelompok masing-masing variabel. 

Dalam melakukan analisis data penelitian atau dalam proses evaluasi 

dalam bidang keolahragaan, kemungkinan beberapa data variabel tersebut 

mempunyai satuan ukuran yang berbeda. Contoh, suatu penelitian yang   

mengkorelasikan variabel waktu tempuh renang 100 meter gaya dada dengan 

variabel frekuensi kayuhan kedua lengan. Data waktu tempuh renang 100 

meter gaya dada mempunyai satuan ukuran detik, sedangkan data kayuhan 

10)(50
SD

MeanX
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kedua lengan dihitung jumlah atau frekuensi kayuhan lengan selama 

menempuh jarak renang 100 meter. Karena kedua data tersebut mempunyai 

satuan ukuran yang berbeda maka harus diubah dahulu menjadi angka 

standar. Angka standar yang dihitung adalah data setiap individu anggota 

atau setiap orang coba dalam distribusi data.  

Berikut ini contoh menghitung angka standar T-skor dan z-skor tentang 

data waktu tempuh renang 100 meter gaya dada, dan data frekuensi kayuhan 

lengan yang diperoleh Ali. Data waktu tempuh renang 100 meter yang 

diperoleh Ali adalah 80,25 detik. Mean waktu tempuh renang kelompok 

adalah 80,75 detik, standar deviasi (SD) waktu tempuh renang adalah 0,55. 

Data frekuensi kayuhan lengan yang dilakukan Ali adalah 39 kali. Mean 

kayuhan lengan kelompok adalah 36 detik, dan standar deviasi (SD) adalah 4. 

Karena dua data tersebut perlu diubah menjadi angka standar.    

Menghitung T skor setiap skor mentah yang diperoleh Ali: 

• T-skor waktu tempuh renang 100 meter: 

 

 

• T-skor frekuensi kayuhan lengan:  

 

 

Hasil penghitungan angka standar T skor yang diperoleh Ali adalah 

waktu tempuh renang 100 meter adalah 59,09, dan kayuhan lengan adalah 

57,5. Angka standar T skor tersebut dapat ditambahkan, dikurangkan, dan 

dikalikan yang digunakan untuk analisis berikutnya. Misalnya, penelitian 

korelasional antara waktu tempuh renang dengan frekuensi kayuhan, maka 

semua data harus diubah menjadi angka standar (Budiwanto: 2014). 

Jika dilakukan penghitungan angka standar menggunakan z skor, 

maka  z skor setiap skor mentah yang diperoleh Ali adalah sebagai berikut:  

• z skor waktu tempuh renang 100 meter: 
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• z skor kayuhan lengan:  

 

 

PERSENTIL, DESIL, KUARTIL                  

 Dalam suatu distribusi frekuensi data yang telah diurutkan mulai dari 

skor tertinggi sampai dengan yang terendah dapat dipisahkan berdasarkan 

angka persen, yaitu persentil, desil, dan kuartil. Persentil adalah skor yang 

memisahkan setiap satu persen frekuensi suatu distribusi frekuensi data. Desil 

adalah skor yang memisahkan setiap sepuluh persen frekuensi dalam suatu 

distribusi frekuensi data. Kuartil adalah skor yang memisahkan setiap dua 

puluh lima persen frekuensi suatu distribusi data. 

Persentil 

 Suatu data yang telah disusun menurut besarnya dapat ditentukan 

persentil yang membagi distribusi tersebut menjadi seratus bagian yang sama 

frekuensinya. Persentil adalah skor yang memisahkan setiap satu persen 

frekuensi suatu distribusi frekuensi data. Sehingga, persentil membagi 

distribusi frekuensi menjadi seratus bagian yang sama frekuensinya. Dalam 

suatu distribusi frekuensi ada 100 persentil, yaitu persentil pertama (P1) 

sampai dengan persentil kesembilanpuluh sembilan (P99) (Budiwanto: 2014). 

Rumus untuk menghitung persentil adalah: 

Keterangan: 
Pn   = skor yang terletak pada persentil yang ke n 
Bb   = batas bawah nyata interval kelas yang memuat nilai Pn 
n     = persentil ke n 
N    = banyaknya kasus 
cfb  = kumulatif frekuensi yang terletak tepat di bawah kumulatif frekuensi    
          pada interval kelas yang memuat Pn 
fd   = frekuensi pada interval kelas yang memuat Pn 

i
fd

cfbN
n

BbPn 
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i    = lebar kelas 
 
  Berikut ini contoh menghitung persentil ke 63 (P63) dari distribusi 

frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga. Diawali membuat tabel distribusi 

frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga (tabel 9.16). Selanjutnya, melacak 

letak interval kelas yang memuat P63. P63 membatasi 63% frekuensi di bagian 

bawah distribusi frekuensi, maka dilacak pada kolom cf%. P63 termuat dalam 

kumulatif persen 80,00 atau angka 36 pada kolom kumulatif frekuensi. Maka 

dapat diketahui frekuensi dalam (fd), interval yang memuat persentil ke 63, 

dan frekuensi yang sebaris dengan angka 36 yaitu fd = 8. Yang memuat 

persentil ke 63 adalah interval 74,5–79,5. Sedangkan frekuensi yang terletak 

tepat di bawah kumulatif frekuensi (fdb) pada interval kelas yang memuat 

P63 dilacak pada frekuensi dibawah cf = 36. Maka diperoleh Bb = 74,5, N = 45, 

cfb = 28, fd = 8, dan lebar kelas (i) = 5.  

Tabel 9.16. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga   

    Interval kelas                 f                        cf                    cf% 

      89,5 – 94,5                 2              45          100,00 
     84,5 – 89,5               3              43            95,50 
     79,5 – 84,5               4              40            88,89 
     74,5 – 79,5               8              36             80,00 
     69,5 – 74,5              10              28            62,22 
     64,5 – 69,5               8              18             40,00 
     59,5 – 64,5               5              10             22,22 
     54,5 – 59,5               3                 5             11,11 
     49,5 – 54,5               2                 2                4,44 

               Jumlah                      45                            --                            --           
 

Persentil ke 63 (P63) diperoleh dengan memasukkan angka statistik tersebut 

di atas ke dalam rumus sebagai berikut: 
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Desil 

 Data dalam distribusi frekuensi yang disusun menurut besarnya dapat 

ditentukan desil yang membagi distribusi menjadi sepuluh bagian. Desil 

adalah skor yang memisahkan setiap sepuluh persen frekuensi dalam suatu 

distribusi frekuensi. Dengan kata lain, desil membagi suatu distribusi 

frekuensi menjadi sepuluh bagian yang sama banyak frekuensinya. Maka ada 

sembilan desil, yaitu desil pertama (D1), desil kedua (D2) dan seterusnya 

sampai dengan desil kesembilan (D9). Sebenarnya desil pertama (D1) adalah 

persentil kesepuluh (P10), desil kedua (D2) adalah persentil keduapuluh (P20) 

dan seterusnya. Cara menghitung desil tidak berbeda dengan cara persentil 

(Budiwanto: 2014).   

Rumus untuk menghitung desil adalah sebagai berikut: 

           Berikut ini contoh langkah-langkah menghitung desil 3 (D3) dari 

distribusi frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga. Pertama, membuat tabel 

distribusi frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga (tabel 9.16). Kedua, 

menentukan interval kelas yang memuat D3. Karena desil ke 3 membatasi 30% 

frekuensi di bagian bawah distribusi frekuensi, maka kita lacak pada kolom 

cf%. Desil 3 termuat dalam komulatif persen 40,00 atau angka 18 pada kolom 

comulatif frekuensi (cf). Dari sini dapat diketahui frekuensi dalam (fd), 

interval kelas yang memuat desil ke 3, atau frekuensi yang sebaris dengan 

bilangan 18 adalah fd = 8. Interval kelas yang memuat desil ke 3 adalah 

interval kelas 64,5 – 69,5. Sedangkan fdb adalah kumulatif frekuensi yang 

terletak tepat di bawah kumulatif frekuensi pada interval kelas yang memuat 

desil ke 3, dapat dilacak pada frekuensi dibawah komulatif cf = 18. Sehingga 

Bb = 64,5, N = 45, cfb = 10, fd = 8, dan lebar kelas (i) = 5. Berdasarkan angka-

angka tersebut dilakukan penghitungan desil ke tiga (D3) sebagai berikut.  

i
fd

cfbN

BbD 
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1
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Hasil penghitungan diperoleh bahwa desil ketiga terletak pada interval 

kelas 69,5 – 74,5, tepatnya pada skor 66,69 (Budiwanto: 2014).  

 
Kuartil 

 Suatu data yang telah disusun mulai dari skor besar sampai skor dapat 

ditentukan kuartil yang membagi distribusi tersebut menjadi empat bagian 

yang sama frekuensinya. Kuartil adalah skor yang memisahkan setiap dua 

puluh lima persen frekuensi suatu distribusi data. Dalam suatu distribusi 

frekuensi ada tiga kuartil, yaitu kuartil pertama (K1), kuartil kedua (K2) dan 

kuartil ketiga (K3). Sebenarnya, kuartil pertama (K1) adalah persentil 

keduapuluh lima (P25), sedangkan kuartil kedua (K2) adalah persentil 

kelimapuluh (P50 ), juga sama dengan median (Me) (Budiwanto: 2014).  

Rumus untuk menghitung kuartil adalah sebagai berikut: 

Berikut ini contoh menghitung kuartil pertama (K1) dari distribusi 

frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga. Diawali membuat tabel distribusi 

frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga (tabel 9.16). Selanjutnya melacak 

letak interval kelas yang memuat kuartil pertama (K1). Karena kuartil pertama 

(K1) membatasi 25% frekuensi di bagian bawah distribusi frekuensi, maka kita 

lacak pada kolom cf%. Kuartil pertama termuat dalam comulatif persen 40,00 

atau angka 18 pada kolom komulatif frekuensi (cf). Dari sini dapat diketahui 

nilai frekuensi dalam (fd), interval kelas yang memuat kuartil pertama, atau 

frekuensi yang sebaris dengan bilangan 18 yaitu fd = 8. Interval kelas yang 

memuat kuartil pertama adalah 64,5 – 69,5. Sedangkan fdb, yaitu kumulatif 

frekuensi yang terletak di bawah kumulatif frekuensi pada interval kelas yang 

memuat kuartil pertama dilacak pada frekuensi dibawah komulatif cf = 18. 
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Sehingga Bb = 64,5, N = 45, cfb = 10, fd = 8, dan lebar kelas (i) = 5. Berdasarkan 

angka-angka tersebut di atas selanjutnya dilakukan penghitungan kuartil 

pertama  (K1), kuartil kedua (K2), dan kuartil ketiga (K3) seperti di bawah ini.  

 

MENYAJIKAN DATA MENGGUNAKAN GRAFIK 

Dalam menyajikan data suatu distribusi frekuensi tunggal maupun 

distribusi frekuensi bergolong dapat juga disajikan menggunakan grafik. 

Grafik adalah salah satu cara menyajikan data kuantitatif suatu distribusi 

frekuensi. Berikut ini dibahas beberapa jenis grafik, yaitu grafik histogram, 

poligon dan ogive. Dalam membuat grafik selalu diawali dengan membuat 

tabel persiapan yang memuat distribusi frekuensi data (Budiwanto: 2014). 

Grafik Histogram 

 Grafik histogram disebut juga bar diagram adalah grafik yang dibuat 

berbentuk balok-balok berjajar (lihat gambar 9.3). Dasar pembuatan dengan 

menggunakan batas nyata atau titik tengah. Pembuatan grafik histogram 

diawali dengan membuat tabel persiapan distribusi frekuensi. Selanjutnya 

membuat gambar grafik dengan sumbu absis (mendatar) dan sumbu ordinat 

(tegak). Sumbu absis digunakan untuk menuliskan nilai atau skor. Skor yang 

dituliskan di sumbu absis adalah batas nyata, atau titik tengah kelas setiap 

interval kelas. Sumbu ordinat digunakan untuk menuliskan frekuensi setiap 

interval kelas. Selanjutnya, di atas batas nyata atau titik tengah kelas (TTK) 

dibuat balok-balok yang tingginya sesuai dengan frekuensi (f) setiap interval 

kelas. Nama histogram ditulis di bawah gambar grafik. Berikut ini contoh 

grafik histogram data hasil tes pengetahuan olahraga (Budiwanto: 2014).  
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Tabel 9.17. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga   

    Interval kelas            TTK                f                  cf                  cf% 

     89,5 – 94,5              92  2              45          100,00 

     84,5 – 89,5                87  3              43            95,50 

     79,5 – 84,5              82  4              40            88,89 

     74,5 – 79,5                77  8              36             80,00 

     69,5 – 74,5              72  10              28            62,22 

     64,5 – 69,5                67  8              18             40,00 

     59,5 – 64,5              62  5              10             22,22 

     54,5 – 59,5                57  3                 5             11,11 

     49,5 – 54,5                52  2                 2                4,44 

               Jumlah                    --                 45                   --                   -- 
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Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

HISTOGRAM SKOR HASIL TES PENGETAHUAN OLAHRAGA 

Gambar 9.3. Histogram Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga menggunakan 
                        Skor Batas Nyata. 
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Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

HISTOGRAM SKOR HASIL TES PENGETAHUAN OLAHRAGA 
Gambar 9.4. Histogram Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga menggunakan 

                        Titik Tengah Kelas 
 
Grafik Poligon 

 Grafik poligon seringkali disebut juga poligon frekuensi. Dalam 

pembuatannya grafik polygon ini mendasarkan pada titik tengah dan 

frekuensi setiap katagori skor. Dibuat dengan  menghubungkan titik tengah 

dengan frekuensi setiap katagori dalam bentuk garis (kurva).  Cara membuat 

grafik poligon tidak berbeda dengan grafik histogram. 

Pertama kali membuat sumbu horisontal atau sumbu absis untuk 

menuliskan titik tengah kelas suatu interval kelas nilai atau skor. Dan dibuat 

sumbu vertikal atau sumbu ordinat digunakan untuk menuliskan frekuensi 

setiap katagori skor. Sumbu horisontal dan sumbu vertikal bertemu pada titik 

0 (nol). Di atas setiap titik tengah kelas (TTK) katagori skor dibuat titik yang 

tingginya sesuai dengan frekuensi (f). Selanjutnya, dibuat garis penghubung 

antara pertemuan setiap titik tengah kelas dengan frekuensi kelasnya. 

Berikutnya, membuat garis yang menghubungkan setiap titik dengan titik 

yang lain (Budiwanto: 2014). Berikut ini contoh grafik poligon yang datanya 

diambil dari hasil tes pengetahuan olahraga (tabel 9.17). 
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Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

POLIGON SKOR HASIL TES PENGETAHUAN OLAHRAGA 

Gambar 9.5. Poligon Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

 

Grafik Ogive 

 Grafik ogive disebut juga grafik frekuensi meningkat. Dalam grafik 

ogive dicantumkan frekuensi meningkat (comulative frekuensi = cf) pada sumbu 

tegak. Pada sumbu mendatar dicantumkan skala nilai atau skor. Jika membuat 

grafik untuk distribusi frekuensi bergolong, dicantumkan skor batas nyata 

kelas pada sumbu mendatar. Di atas setiap skor batas nyata kelas dibuat titik 

temu antara skor batas nyata kelas dengan frekuensi meningkat (cf). 

Selanjutnya, antara titik temu yang paling rendah dihubungkan dengan titik 

temu di atasnya sampai dengan titik temu yang paling tinggi. (Budiwanto: 

2014). Berikut ini contoh grafik ogive, datanya diambil dari hasil tes 

pengetahuan olahraga (tabel 2.17). 
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OGIVE SKOR HASIL TES PENGETAHUAN OLAHRAGA 

Gambar 9.6. Ogive Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga. 

 

 

RANGKUMAN 

Distribusi frekuensi adalah susunan data angka yang diurut menurut 

besarnya atau kategorinya. Ada dua bentuk distribusi frekuensi; yaitu 

distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong. Tendensi 

sentral atau adalah nilai tengah yang menjadi pusat suatu distribusi frekuensi 

data. Ada beberapa macam tendensi sentral, yaitu mean, median, mode. 

Ukuran variabilitas berguna untuk memberikan gambaran penyebaran 

(pemencaran) dan penyimpangan (deviasi) skor-skor yang ada dalam suatu 

distribusi frekuensi dari nilai tengahnya (tendensi sentral) terutama mean. 

Rentang adalah perbedaan antara skor paling tinggi dengan skor paling 

rendah dari suatu distribusi data. Standar deviasi (SD) disebut juga 



496       Metodologi Penelitian 

496 

 

simpangan baku adalah indeks yang diwujudkan dalam bentuk angka 

standar penyimpangan skor-skor dari nilai tendensi sentral terutama mean 

pada suatu distribusi frekuensi. Angka standar digunakan untuk 

mengkonversi beberapa skor hasil tes dan pengukuran yang mempunyai 

satuan ukuran berbeda. Ada beberapa macam angka standar, antara lain: T 

skor dan z skor. Persentil adalah skor yang memisahkan setiap satu persen 

frekuensi suatu distribusi frekuensi data. Desil adalah skor yang memisahkan 

setiap sepuluh persen frekuensi dalam suatu distribusi frekuensi. Kuartil 

adalah skor yang memisahkan setiap dua puluh lima persen frekuensi suatu 

distribusi. Grafik adalah salah satu cara menyajikan data kuantitatif dari suatu 

distribusi frekuensi. Ada beberapa jenis grafik, yaitu grafik histogram, poligon 

dan ogive. 

 

LATIHAN 

Hasil tes pengetahuan olahraga adalah sebagai berikut: 

          71   64   81   88   72   69   52   74   61   68   61   65   66   50   73   

75   75   72   83   65   72   73   56   70   89   85   59   79   78   76   

77   83   71   64   91   60   73   91   65   80   78   68   56   78   68  

1. Sajikan data hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas menggunakan 

tabel distribusi frekuensi bergolong.  

2. Hitunglah tendensi sentral hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas. 

3. Hitunglah variabilitas data hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas. 

4. Hitunglah persentil, desil dan kuartil hasil tes pengetahuan olahraga 

tersebut. 

5. Sajikan hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas menggunakan 

grafik histogram, poligon dan ogive. 
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BAB X 

TEKNIK ANALISIS KORELASIONAL 
 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan menjelaskan konsep tentang teknik analisis korelasi   

2. Memahami dan mampu mengolah data berskala nominal menggunakan 

teknik analisis koefisien Phi   

3. Memahami dan mampu mengolah data berskala ordinal menggunakan 

teknik korelasi tata jenjang 

4. Memahami dan mampu mengolah data berskala interval atau rasio 

menggunakan teknik analisis korelasi product moment dari Pherson 

5. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

korelasi partial 

6. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

korelasi ganda  

 

DESKRIPSI 
 

  Teknik analisis korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya kecenderungan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam 

menggunakan teknik analisis korelasi, paling sedikit harus ada dua variabel 

yang dikorelasikan. Teknik analisis korelasi terutama digunakan untuk 

mengetahui kecenderungan hubungan antara variabel yang satu dengan 

variabel lainnya. Hasil anaalisis korelasi akan diperoleh koefisien korelasi 

yang menunjukkan besarnya hubungan antar variabel. Hubungan antara 

variabel-variabel yang dikorelasikan tersebut tidak mempermasalahkan 

apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak ada hubungan sebab akibat. 

Berikut ini akan dibahas beberapa teknik analisis korelasi, antara lain teknik 

analisis koefisien Phi, korelasi tata jenjang, analisis korelasi product moment 

dari Pherson, analisis korelasi partial, dan teknik analisis korelasi ganda.  
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KONSEP TENTANG TEKNIK ANALISIS KORELASIONAL   

Teknik analisis korelasional terutama digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. 

Variabel-variabel yang dianalisis hubungannya adalah variabel tergantung 

(dependent variable) dengan variabel-variabel bebas (independent variable) 

(Thomas dan Nelson: 1990). Berdasarkan jumlah variabel yang dikorelasikan, 

dibedakan menjadi korelasi dua variabel (bivariat) dan korelasi ganda (multi 

variat). Yang perlu ditegaskan dalam melakukan analisis korelasional ini ialah 

bahwa variabel-variabel yang akan dikorelasikan harus mempunyai landasan 

teori atau kerangka teori. 

Variabel tergantung disebut juga variabel terikat atau variabel 

kriterium. Sedangkan variabel bebas disebut juga variabel prediktor. Pada 

waktu melaksanakan analisis korelasi diawali dengan membuat tabel 

persiapan  yang terdiri dari distribusi frekuensi yang memuat skor  variabel-

variabel yang dikorelasikan. Dalam tabel persiapan distribusi frekuensi 

tersebut, pada kolom untuk menulis skor variabel tergantung biasanya diberi 

simbol Y, sedangkan kolom untuk menulis skor variabel bebas biasanya diberi 

simbol X. 

Arah hubungan antar variabel yang dianalisis korelasinya dapat 

berbentuk hubungan positif atau hubungan negatif. Arah hubungan positif 

antar veriabel terjadi jika naiknya skor variabel X selalu diikuti dengan 

naiknya skor  variabel Y, atau jika turunnya skor variabel X selalu diikuti 

dengan turunnya skor variabel Y. Sebaliknya, arah hubungan negatif antar 

variabel terjadi jika naiknya skor variabel X selalu diikuti dengan turunnya 

skor variabel Y, atau turunnya skor variabel X selalu diikuti dengan turunnya 

skor variabel Y (Budiwanto: 2014). 

Besar kecilnya hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka 

indeks yang disebut koefisien korelasi. Simbol yang digunakan untuk 

menyatakan besarnya koefisien korelasi dua variabel adalah r, dan R untuk 

koefisien korelasi ganda. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara 1,0 
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sampai dengan +1,0.  Sehingga ada dua kemungkinan koefisien korelasi yaitu 

korelasi negatif  dan korelasi positif. Koefisien korelasi negatif menunjukkan 

arah hubungan berbanding terbalik antara variabel yang satu dengan lainnya. 

Sedangkan koefisien korelasi yang positif menunjukkan arah hubungan 

berbanding lurus antara variabel yang satu dengan lainnya. Jika koefisien 

korelasi +1,0 atau 1,0 maka hubungan dua variabel tersebut sempurna. 

(Sutrisnohadi: 1983)   

Koefisien korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain 

dapat digambarkan menggunakan gambar diagram pencar (scatter gram).  

Gambar diagram 10.1 dan 10.2 menggambarkan arah hubungan positif dan 

hubungan negatif variabel-variabel yang dikorelasikan. Contoh, peneliti ingin 

mengetahui kecenderungan hubungan antara variabel tinggi badan (X)  

dengan variabel tinggi lompatan (Y). Titik-titik dalam diagram merupakan 

titik pertemuan skor-skor variabel yang menggambarkan hubungan  variabel 

tinggi  badan (X) dengan variabel tinggi lompatan (Y). Kumpulan titik-titik 

yang membentuk kelompok dan bersekutu dari sudut kiri bawah ke sudut 

kanan atas menunjukkan korelasi positif antara variabel yang satu dengan 

yang lain. Berdasarkan letak titik-titik tersebut menggambarkan ada korelasi 

yang positif antara variabel tinggi badan dengan tinggi lompatan. Letak titik-

titik tersebut juga memberikan pengertian tentang hubungan positif bahwa 

makin tinggi nilai tinggi  badan  makin tinggi pula nilai tinggi lompatan. 

Sebaliknya, jika kumpulan titik-titik membentuk kelompok bersekutu dari 

sudut kiri atas ke sudut  kanan bawah menunjukkan korelasi negatif. 

Berdasarkan letak titik-titik pertemuan tersebut menunjukkan adanya 

hubungan yang berlawanan arah, makin tinggi nilai tinggi badan justru makin 

rendah nilai lompatan. Dengan demikian, letak titik-titik tersebut 

menggambarkan hubungan atau korelasi yang negatif antara tinggi badan 

dengan tinggi lompatan (Budiwanto: 2014).    

Berikut ini disajikan gambaran hubungan antara dua variabel yang 

dikorelasikan, digambarkan menggunakan gambar diagram pencar (scatter 
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gram).  Gambar diagram 10.1 dan 10.2 menggambarkan arah hubungan positif 

dan hubungan negatif antara dua variabel X dan Y.  

                                                                                 

                                                                                  ......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                          ..........                                                                                                                                                          
                                                                                   ...............  
                                                                           ....................  
                                                                     .......................  
       Variabel Y                                      ..........................  
                                                            .........................  
                                                        .......................  
                                                     .....................  
                                                   .................  
                                               ............... 
                                            ............. 
                                         ......... 
                                      ...... 
                                      
                                                       Variabel  X 

 
Gambar 10.1.  Kumpulan Titik-Titik Skor pada Korelasi Positif 

       
 
 
                                   ......                                                                 
                                        .........  
                                          ..............  
                                             .................  
      Variabel Y                        ....................  
                                                    .......................  
                                                       .......................  
                                                           .......................  
                                                              .......................  
                                                                    ...................  
                                                                         ..................  
                                                                               .............. 
                                                                                       ......... 
                                                                                             ......    
 
                                                  Variabel  X 

 
Gambar 10.2. Kumpulan Titik-Titik Skor pada Korelasi Negatif 
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Berdasarkan jumlah variabel yang dikorelasikan, teknik analisis 

korelasional dibedakan menjadi teknik analisis korelasi bivariat dan 

multivariat. Teknik analisis korelasi bivariat digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara dua variabel, yaitu korelasi antara satu 

variabel tergantung (terikat) dengan satu variabel bebas. Contohnya, 

penelitian tentang kecenderungan hubungan antara variabel kemampuan 

tinggi lompatan dengan tinggi badan. Kemampuan tinggi lompatan sebagai 

variabel tergantung, dan tinggi badan sebagai variabel. Hipotesis yang 

dikemukakan, ada hubungan yang signifikan antara tinggi lompatan dengan 

tinggi badan. Jika hasil analisis yang diharapkan. Jika ada hubungan maka 

orang yang tinggi badannya akan tinggi lompatannya  (Budiwanto: 2014).  

Teknik analisis korelasi multivariat digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara tiga variabel atau lebih secara bersama-sama, 

disebut juga teknik analisis korelasi ganda. Yaitu mengkorelasikan antara satu 

variabel tergantung dengan dua atau lebih variabel bebas. Contoh, penelitian 

tentang kecenderungan hubungan antara variabel kemampuan tinggi 

lompatan dengan variabel tinggi badan, panjang tungkai, dan power tungkai 

kaki secara bersama-sama. Tinggi lompatan sebagai variabel tergantung atau 

variabel terikat, sedangkan tinggi badan, panjang tungkai, dan power tungkai 

kaki sebagai variabel bebas.  

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis data variabel-variabel yang 

dikorelasikan, maka dibedakan teknik analisis korelasi untuk variabel 

nominal, ordinal dan interval atau rasio. Teknik analisis korelasional yang 

digunakan tergantung dari jenis skala pengukuran data setiap variabel. Data 

yang berskala nominal dan ordinal, atau data yang berskala interval atau rasio 

tetapi tidak berdistribusi normal akan digunakan teknik analisis statistik non-

parametrik. Teknik korelasi yang digunakan antara lain koefisien phi, korelasi 

biserial, korelasi point biserial, koefisien kontingensi, korelasi tata jenjang, dan 

chi kuadrat. Sedangkan data variabel yang berskala interval atau rasio yang 

berdistribusi normal akan dianalisis menggunakan teknik statistik parametrik. 
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Teknik analisis korelasi yang digunakan antara lain korelasi product moment, 

teknik korelasi ganda, teknik korelasi ganda dari Doulittle, teknik korelasi 

ganda dari Wherry-Doelittle, teknik analisis regresi, dan analisis regresi 

ganda. 

KORELASI PRODUCT MOMENT  

  Teknik analisis korelasi product moment ini diciptakan oleh Pearson, 

digunakan untuk menentukan kecenderungan hubungan antara dua variabel 

interval atau rasio. Ada empat cara menghitung koefisien  korelasi product  

moment, yaitu menggunakan  skor  kasar,  skor  deviasi,  standar deviasi, dan 

menggunakan scatter diagram (Budiwanto: 2014).  

Menggunakan skor mentah, rumusnya adalah  

 
Menggunakan skor deviasi, rumusnya adalah:  

Menggunakan angka standar deviasi, rumusnya adalah:  

 
Menggunakan diagram Scater, rumusnya adalah:  

 

Uji signifikansi nilai koefisien korelasi product moment dilakukan 

dengan cara membandingkan antara r hitung dengan r tabel, dengan taraf 

signifikansi yang telah ditetapkan, dan menggunakan derajad kebebasan db =  

N1. Nilai r tabel yang dapat dilihat pada lampiran tabel r product moment. 
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Berikut ini disajikan contoh analisis korelasi menggunakan berbagai 

rumus korelasi product moment. Contoh, penelitian tentang kecenderungan 

hubungan antara variabel  tinggi   lompatan  dengan  variabel   tinggi  badan 

dari 10  subyek. Analisis diawali dengan membuat tabel persiapan untuk 

menghitung korelasi tinggi badan dan tinggi lompatan seperti disajikan dalam  

tabel-tabel sesuai rumus yang digunakan. 

Penghitungan Korelasi Product Moment menggunakan Skor Mentah 

Penghitungan korelasi product moment menggunakan skor mentah 

diawali dengan membuat tabel persiapan terlebih dahulu seperti tabel 10.1. 

Tabel persiapan memuat kolom-kolom yang terdiri dari kolom nomor subyek, 

variabel  tinggi  badan  (X), variabel  tinggi lompatan (Y),  kuadrat varibel 

tinggi badan (X2), kuadrat variabel tinggi lompatan (Y2)  dan hasil kali variabel 

tinggi badan  dan tinggi  lompatan (XY).  

Tabel 10.1. Tabel Persiapan Menghitung Korelasi Tinggi Badan dan Tinggi  
                     Lompatan  

         No.             X                Y                   X2                    Y2                     XY 

         1.       168       154        28822      23716       58872  
       2.       165        151        27225      22801       24915  
       3.       166        152        27556      23104       25232  
       4.       170        155        28900      24025       26350  
       5.       161        151        25921      22801       24311  
       6.       162        152        26244      23104       24624  
       7.       160        148        25600      21904       23680  
       8.       165        155        27225      24025       25575  
       9.       165        156        27225      24336       25740  
       10.       162        150        26244      22500       24300 

   Jumlah         1644          1524            270364             232316      250599 
 

 

Menghitung koefisien korelasi:  

  
735,0

)1524()23231610()1644()27036410(

)1524)(1644(25059910
22
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Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r 

tabel sesuai dengan derajad kebebasan N-1 dan taraf signifikansi yang telah 

ditetapkan. Uji signifikansi: r hitung = 0,735 > r tabel 5% = 0,632. Karena r 

hitung lebih besar dari r tabel maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan ditolak. Dengan 

demikian kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara variabel  

tinggi badan dengan variabel tinggi lompatan (Budiwanto: 2014).  

Penghitungan  Korelasi Product Moment menggunakan Skor  Deviasi  

Analisis diawali menghitung mean dua variabel yang dikorelasikan. 

Kemudian menghitung deviasi setiap skor variabel X (x') dan skor deviasi 

variabel Y (y') dengan cara menghitung selisih setiap skor variabel dengan 

nilai rata rata hitung (mean) masing-masing variabel. Contoh, rata rata hitung 

variabel X adalah 164,4. Maka deviasi x‟ skor kasus nomor 1 variabel X adalah 

168 – 164,4 = 3,6. Selanjutnya, setiap skor deviasi dikuadratkan (x'2 dan y'2).  

Tabel 10.2. Tabel Persiapan menghitung Korelasi Tinggi Badan dan Tinggi     
                    Lompatan 

        No.             X                 Y                 x'       y'        x'2                y'2              x’y’ 

        1.     168     154     3,6       1,6      12,96       2,56       5,76  

        2.     165     151     0,6    1,4         0,36       1,96    0,84  

        3.     166     152     1,6    0,4         2,56       0,16    0,64  
        4.     170     155     5,6       2,6      31,36       6,76    14,56  

        5.     161     151     3,4          1,4      11,56       1,96       4,76  

        6.     162     152        2,4          0,4         5,76        0,16          0,96  

        7.     160     148        4,4    4,4      19,36    19,36    19,36  
        8.     165     155     0,6       2,6         0,36       6,76       1,56  
        9.     165     156      0,6       3,6         0,36    12,96       2,18  

       10.    162     150        2,4  2,4         5,76       5,76       5,76   

 Jumlah     1644         1524           0                0            90,40        58,40       53,40 

 

 

Menghitung koefisien korelasi:  

735,0
4,584,90

4,53
'' 
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Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan koefisien korelasi  r 

hitung dengan r tabel pada taraf signifikansi yang ditetapkan 5%. Hasil uji 

signifikansi adalah r hitung = 0,735 lebih besar daripada r tabel 5% = 0,632, 

berarti signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan 

antara tinggi badan dengan tinggi lompatan ditolak. Kesimpulannya, ada 

hubungan yang signifikan antara variabel  tinggi badan dengan variabel tinggi 

lompatan (Budiwanto: 2014). 

Menghitung Korelasi Product Moment menggunakan Nilai Standar Deviasi 

Jika analisis korelasi dilakukan menggunakan nilai standar deviasi,  

maka lebih  dulu  menghitung  nilai standar deviasi  (SD) setiap distribusi 

frekuensi variabel yang akan dianalisis, selanjutnya menghitung koefisien 

korelasi dengan memasukkan semua statistik dalam rumus.  

Menghitung korelasi:  

 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan  r 

tabel. Hasil uji signifikansi r hitung = 0,735 lebih besar daripada r tabel 5% = 

0,632, berarti signifikan. Karena r hitung lebih besar dari r tabel maka hipotesis 

nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi 

lompatan ditolak. Dengan demikian kesimpulannya, ada hubungan yang 

signifikan antara variabel  tinggi badan dengan variabel tinggi lompatan 

(Budiwanto: 2014). 
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Menghitung  Korelasi  menggunakan Scatterdiagram 

Seringkali data variabel-variabel yang dianalisis dengan teknik korelasi 

mempunyai jumlah subyek penelitian yang relatif banyak, dan mempunyai 

rentangan (range) yang besar. Teknik korelasi scatterdiagram digunakan untuk 

menghitung hubungan antara dua variabel yang mempunyai jumlah subyek 

relatif banyak dan rentangan (range) data setiap variabel cukup besar. Maka 

masing-masing variabel yang akan dikorelasikan memungkinkan untuk 

dibuat menjadi distribusi frekuensi bergolong yang terdiri dari beberapa 

interval kelas. Sehingga, teknik korelasi scatterdiagram digunakan untuk 

menghitung hubungan antara dua variabel yang masing-masing telah disusun 

menjadi distribusi frekuensi bergolong.  

Berikut ini contoh analisis korelasi product moment antara hasil tes 

keterampilan servis bolavoli eksperimen (prediktor) dengan hasil tes standar 

keterampilan bolavoli (kriterion) menggunakan teknik korelasi scatterdigram. 

Analisis korelasi product moment adalah proses validasi tes keterampilan servis 

bolavoli sebagai tes eksperimen yang dikorelasikan dengan hasil tes standar 

keterampilan bola voli sebagai tes kriterion. Sebagai orang coba dengan 

jumlah 20 siswa yang dipilih secara random. Hasil tes servis bolavoli (X) dan 

hasil tes standar keterampilan bola voli (Y) disajikan dalam tabel 10.3 sebagai 

berikut. 

Tabel 10.3. Hasil Tes Servis (X) dan Hasil Tes Standar Bolavoli (Y) 

No. 
Testi 

            X                Y 
No. 

Testi 
             X               Y 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

20        21              
        24        25  
 30        32              
        33        33              
        39       40              
        40        41              
        28        26             
        26        25              
        21        23     
            24                27 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 31   32  
          32         30  
          27         29  
          26         27  
          39         38  
          37         36  
          36         36  
          25         27  
          23         24  
   33         31  
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Langkah-langkah menghitung korelasi menggunakan scattergram  

adalah sebagai berikut.  

1. Membuat tabel scattergram dengan baris dan kolom (lihat tabel 10.4).  

2. Membuat distribusi frekuensi bergolong variabel X dan variabel Y. Interval 

kelas distribusi frekuensi variabel Y ditulis pada baris paling  atas, 

sedangkan distribusi frekuensi variabel X ditulis pada kolom paling kiri. 

Dapat juga pada interval kelas dituliskan titik tengah kelas (TTK).  

3. Membuat kolom f (frekuensi variabel Y), y‟ (deviasi skor Y), fy‟, fy‟2, dan 

kolom x‟y‟.  

4. Membuat baris f (frekuensi variabel X), x‟ (deviasi skor X), fx‟, fx‟2 dan baris 

x‟y‟. 

5. Membuat tabulasi data X dan Y setiap subyek pada kotak (pertemuan 

kolom dan lajur) dan menuliskan frekuensinya. Contoh kotak bertanda a 

isinya adalah 5, yaitu jumlah data subyek-subyek yang termasuk dalam 

kelas 20–24 variabel Y dan 20–24 variabel X.  

6. Mengisi kolom f (frekuensi) dengan cara menjumlahkan angka-angka pada 

kotak-kotak yang sebaris dalam setiap interval kelas. 

7. Menuliskan angka deviasi pada kolom y‟, dengan cara menuliskan angka 0 

di sembarang tempat sebagai mean terkaan. Selanjutnya menuliskan angka 

deviasi, mulai dari deviasi 1 dan seterusnya di atas dan di bawah angka 

nilai mean (0). Deviasi di bawah mean ditulis dengan tanda minus.  

8. Mengisi kolom fy‟ dengan cara mengkalikan angka pada kolom f dengan 

angka pada kolom y‟. 

9. Mengisi kolom fy‟2 dengan cara mengkalikan angka pada kolom y‟dengan 

angka pada kolom  fy‟. 

10. Mengisi kolom x‟y‟. Contoh mengisi kolom x'y' pada baris kelas 2024. 

Kalikan setiap angka frekuensi  pada baris kelas 2024 dengan angka pada 

baris x'  yang  tepat dibawahnya  (kotak b = 3 dikalikan dengan kotak  d = 
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2; dan kotak c = 2 dikalikan dengan kotak  e  = 1),  jumlahkan hasil  kali  

tersebut. Kemudian  kalikan  jumlah itu  dengan  angka pada  kolom  x‟ 

yang  lurus dengan lajur kelas 2024 (kotak g = 2). Jika disingkat: angka 

x'y' pada lajur kelas 2024 = {(b x d) + (c x e)}g = {3 x (2) + (2 x (1)} x (2) 

= 16. Angka jumlah x'y' pada variabel X dan Y' harus sama. Jika tidak 

sama, maka tentu ada kesalahan dalam proses memasukkan data ke 

dalam tabel.  

11. Mengisi kotak-kotak pada variabel X, prosesnya seperti pada waktu 

mengisi variabel Y. 

12. Menghitung koefisien korelasi memakai rumus korelasi produc moment.  

13. Melakukan uji signifikan dengan cara membandingkan harga r hitung 

dengan harga r tabel pada taraf signifikansi tertentu. Uji signifikansi 

dengan memperhatikan derajad kebebasan db = N1. Harga r tabel dapat 

dilihat pada lampiran tabel r product moment (Budiwanto: 2014). 
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Tabel 10.4. Scattergram untuk Menghitung Korelasi Hasil Tes Servis dan Tes  
                   Standar Bolavoli. 

 

Variabel 

Y 

Interval 20 -- 24 25 -- 29 30 -- 34 35 -- 39 40 -- 45 f y' fy’ fy’2 x’y’ 

X 

40 -- 45     1 1 2 2 4 4 

35 -- 39    3 1 4 1 4 4 5 

30 -- 34   5   5 0 0 0 0 

25 -- 29  
a 

5 
   

 
5 

f 
−1 

 
−5 

 
5 

 
5 

20 -- 24 
b 

3 
c 

2 
   −2 

g 
−2 

 
−10 

 
20 

 
16 

f 3 7 5 3 2 20 -- −9 33 30 

x’ 
d 

−2 
e 

−1 
 

0 
 

1 
 

2 
 

-- 

fx’ −2 −7 0 3 4 −6 

fx’2 12 7 0 3 8 30 

x’y’ 12 9 0 3 6 30 

 

 

Menghitung koefisien korelasi:  

 

Ketigabelas: Menguji signifikansi dengan cara membandingkan r hitung 

dengan r tabel paraf signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji signifikansi r 

hitung = 0,955 > r tabel 5% = 0,361, berarti signifikan. Maka hipotesis  nihil 

yang menyatakan tidak ada korelasi antara hasil tes servis dengan hasil tes 

standar bola voli ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada korelasi 

  
955,0
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yang signifikan antara hasil tes keterampilan servis bolavoli dengan hasil tes 

standar bolavoli (Budiwanto: 2014).  

KORELASI PARTIAL  

  Teknik analisis korelasi partial digunakan untuk menghitung 

kecenderungan hubungan antara dua variabel yang dikontrol oleh variabel 

lain. Misalnya, penelitian ingin mengetahui korelasi antara variabel tinggi 

badan dengan variabel berat badan yang dikontrol oleh variabel umur. 

Kerangka berfikir yang mendasari penelitian ini adalah bahwa seorang anak 

yang bertambah umur akan bertambah tinggi dan berat badannya. Mungkin 

korelasi tersebut disebabkan oleh karena bertambahnya  umur.  Maka perlu 

dilihat korelasi variabel tinggi badan dan variabel berat badan tersebut yang 

dikontrol  oleh variabel umur (Budiwanto: 2014). 

Rumus untuk menghitung korelasi partial adalah 

Keterangan:  
r XY.Z = koefisien korelasi partial  antara variabel X dan Y, dikontrol oleh Z 
rXY   = koefisien korelasi variabel X dan Y  
rXZ   = koefisien korelasi variabel X dan Z  
rYZ   = koefisien korelasi variabel Y dan Z  

Uji  signifikansi  korelasi  partial dilakukan menggunakan uji t. Uji 

signifikansi dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada 

taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Jika nilai t hitung lebih besar daripada 

nilai t tabel pada taraf signifikansi yang ditetapkan berarti hubungan variabel 

X dan Y adalah signifikan maka hipotesis nihil ditolak. Jika demikian maka 

korelasi antara variabel X dan Y tidak dipengaruhi oleh variabel Z. Nilai t 

tabel dapat dilihat di lampiran pada bagian akhir buku ini.     

Rumus untuk uji signifikansi adalah: 
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Keterangan:  
t        = nilai t unutk uji signifikansi korelasi partial. 
r XY.Z = koefisien korelasi partial variabel X, Y dan Z  
N      = banyaknya kasus  

Berikut ini contoh penerapan análisis korelasi partial, penelitian 

bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel tinggi badan (X) dengan 

variabel berat badan (Y) yang dikontrol oleh umur (Z). Analisis diawali 

dengan menghitung interkorelasi semua variabel, dilanjutkan dengan 

menganalisis korelasi partial menggunakan rumus. Hasil análisis interkorelasi 

antar variabel disajikan dalam tabel 10.5 sebagai berikut.  

Tabel 10.5. Koefisien Korelasi antara variabel Tinggi badan (X), Berat badan     
                    (Y) dan Umur (Z). 

      Variabel                      Tinggi badan            Berat badan           Umur 
                                                  (X)                              (Y)                      (Z) 

  Tinggi badan  (X)                   --                            0,780                    0,520       

  Berat badan ( Y)                      --                              --                       0,540   

     
 

Menghitung korelasi  partial variabel tinggi badan  (X) dan  berat badan 

(Y) yang dikontrol oleh variabel umur (Z): 

 

Menghitung nilai t untuk menguji signifikansi nilai koefisien korelasi partial. 

 

Interpretasi hasil analisis t hitung = 3,9305 lebih besar daripada t tabel 

1% = 2,898. Berarti korelasi antara variabel tinggi badan (X) dengan variabel 

berat badan (Y) adalah signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan 
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bahwa korelasi antara variable tinggi badan dengan variable berat badan 

dipengaruhi oleh variable umur ditolak. Dengan demikian korelasi antara 

variable tinggi badan dengan berat badan adalah signifikan dan tidak 

disebabkan oleh bertambahnya umur (Budiwanto: 2014).  

KORELASI BERGANDA  

Teknik korelasi berganda (multiple correlation) digunakan untuk 

menghitung kecenderungan hubungan  antara  satu variabel  tergantung 

(variabel  kriterion) dengan dua atau  lebih variabel  bebas (variabel 

prediktor). Tingkat hubungan antara variabel tergantung dengan beberapa 

variabel bebas dinyatakan dalam koefisien korelasi ganda dengan simbol R.  

Koefisien korelasi berganda ditentukan oleh koefisien korelasi antar 

variabel bebas yang akan dikorelasikan dengan variabel tergantung. Jika 

korelasi antar variabel bebas mempunyai koefisien korelasi tinggi maka jika 

dikorelasikan secara bersama dengan variabel tergantung maka cenderung 

akan diperoleh koefisien  korelasi berganda yang rendah. Sebaliknya, jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas adalah rendah maka akan cenderung  

diperoleh  koefisien  korelasi berganda yang tinggi. Rumus korelasi berganda 

satu variabel tergantung dengan dua variabel  bebas adalah: 

 
Keterangan:  
rYX1 = koefisien korelasi variabel  kriterion dengan variabel prediktor pertama  
rYX2 = koefisien korelasi variabel  kriterion dengan variabel prediktor kedua  

Uji signifikansi korelasi berganda dilakukan menggunakan uji F, yaitu 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan derajad kebebasan K 

dan N  K  1 pada signifikansi yang ditetapkan. K  adalah jumlah variabel 

bebas, N adalah jumlah kasus. 

Rumus  uji F  untuk  uji  signifikansi  korelasi  berganda adalah:  
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Keterangan:  
F          = nilai F hitung untuk uji signifikansi korelasi berganda 
rY.X1X2  = koefisien korelasi berganda  
N         = banyaknya kasus  
K         = banyaknya  variabel prediktor  

Berikut ini contoh penerapan analisis korelasi berganda, penelitian 

bertujuan ingin mengetahui hubungan antara variabel panjang  tungkai (X1) 

dan variabel tinggi badan (X2)  secara bersama-sama dengan variabel tinggi 

lompatan (Y). Banyaknya kasus 20 atlet. Karena variabel-variabel yang 

dikorelasikan mempunyai satuan ukuran yang berbeda, maka data mentah 

setiap variabel harus dirubah lebih dahulu menjadi skor standar (T-skor). 

Setelah itu dilakukan penghitungan korelasi antar variabel menggunakan 

teknik korelasi product moment (Budiwanto: 2014). Penghitungan korelasi 

berganda antara variabel panjang tungkai (X1), tinggi badan (X2) dengan 

tinggi lompatan (Y) disajikan dalam tabel 10.6 sebagai berikut.  

Tabel 10.6. Koefisien Korelasi antara Variabel Panjang tungkai (X1), Tinggi   
                    Badan (X2)  dengan  Tinggi Lompatan (Y)   

        Variabel                      X1                         X2                            Y 

             X1                         --                       0,362                     0,871 

             X2                         --                          --                        0,754 

  

Menghitung korelasi berganda:  
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Uji signifikansi: 

Setelah diperoleh koefisien korelasi ganda, selanjutnya dilakukan uji 

sigifikansi dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel pada taraf 

signifikansi 5%,  dan derajad kebebasan: K = 2 dan  N  K  1 = 20  2  1 = 17. 

 
 Interpretasi: hasil uji signifikansi diperoleh F hitung = 43,0075  lebih 

besar  daripada F tabel 5% =  6,11. Berarti koefisien korelasi ganda tersebut 

signifikan. Maka hipotesis  nihil yang  menyatakan tidak  ada hubungan  

antara panjang  tungkai  dan  tinggi badan  secara bersama-sama dengan  

tinggi lompatan ditolak. Kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan 

antara variabel panjang tungkai  dan variabel tinggi badan secara  bersama-

sama dengan variabel tinggi lompatan (Budiwanto: 2014).  

 

ANALISIS KORELASI GANDA DOULITTLE  

 Teknik korelasi berganda dari Doulittle adalah salah satu teknik  

analisis korelasi ganda untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara 

satu variabel tergantung atau variabel kriterion dengan beberapa variabel 

bebas (prediktor) secara bersama-sama (Guilford: 1956). 

Rumus untuk memperoleh koefisien korelasi ganda adalah:  

RY.X1X2X3...Xn  =  .r1 + .r2 + .r3 + .....rn  

Keterangan:  

RY. X1X2X3..Xn  = koefisien korelasi ganda rangkaian tes  

  = koefisien beta setiap variabel  
r  = koefisien korelasi variabel tergantung dengan variabel                             
                              bebas  

 Berikut ini contoh penerapan analisis korelasi ganda menggunakan 

teknik korelasi ganda Doullitle antara variabel tergantung yaitu indeks 

prestasi semester I (Y) dengan variabel-variabel bebas (X) yaitu nilai rata-rata 

0075,43
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SMTA (X1), nilai rata-rata mata pelajaran olahraga SMTA (X2), nilai tes 

SBMPTN (X3), nilai tes keterampilan khusus olahraga (X4), nilai IQ (X5). 

Jumlah mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian adalah 80 orang 

(Budiwanto: 2014). 

Langkah-langkah menghitung korelasi berganda Doulittle dilakukan 

sebagai berikut. 

Langkah pertama, menghitung angka standar setiap variabel. Karena variabel-

variabel yang dikorelasikan mempunyai satuan ukuran yang berbeda, maka 

data mentah skor setiap variabel dirobah dahulu menjadi skor standar 

menggunakan T-skor. Kemudian dilakukan penghitungan korelasi antar 

variabel menggunakan teknik korelasi product moment.  

Langkah kedua, menghitung korelasi antara masing-masing variabel bebas (X) 

dengan variabel tergantung (Y), menghitung interkorelasi antara variabel-

variabel bebas yang satu dengan yang lain, dan nilai rata-rata hitung dan 

standar deviasi semua variabel. Hasil analisis korelasi tersebut disajikan dalam 

tabel 10.7 sebagai berikut. 

Tabel 10.7. Koefisien korelasi antara Variabel X1  (Nilai rata-rata SMTA), X2        

(Nilai Rata-rata Mata Pelajaran Olahraga SMTA), X3 (Nilai Tes 

SBMPTN), X4 (Nilai Tes Keterampilan Khusus Olahraga),  X5  (Nilai 

IQ), Y (Indek Prestasi Semester I mahasiswa FIK), Mean (M) setiap 
variabel, Standar Deviasi (SD) setiap variabel.  

Variabel    X1       X2          X3            X4            X5            Y             M       SD 

    X1          --     0,6186    0,6407     0,6647     0,6916     0,7966 56,13 6,39         

    X2                      --       0,5602     0,4950 0,6908 0,7100 56,87 6,71        

    X3                                    --        0,6340 0,7614 0,6786 55,60 7,02         

    X4                                                   -- 0,5418 0,6642  56,67 6,34         

    X5                                                                    -- 0,6762 58,33    5,80          

     Y                                                                                      --   42,37  4,21  

 
 

Langkah ketiga, membuat tabel persiapan analisis korelasi berganda Doullitle 

seperti pada tabel 10.8 Selanjutnya memasukkan data statistik yang ada di 
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tabel 10.8 dengan cara mengisi baris dan kolom ke dalam tabel 3.8 mengikuti 

langkah kerja atau perintah analisis korelasi berganda menggunakan teknik 

korelasi ganda Doulittle. Cara memasukkan data serta mengisi baris dan 

kolom pada tabel 10.8 akan dipandu sesuai langkah kerja atau perintah yang 

harus dilakukan sebagai berikut.  

Baris A, perintah rX1.k = korelasi antara X1 dengan variabel lainnya 

 A1 = korelasi antara variabel X1 dengan X1  = 1,0000 

 A2 = korelasi antara variabel X1 dengan X2  = 0,6186   

 A3 = korelasi antara variabel X1 dengan X3  = 0,6407 

 A4 = korelasi antara variabel X1 dengan X4 = 0,6647 

 A5 = korelasi antara variabel X1 dengan X5 = 0,6916 

 A6 = korelasi antara variabel X1 dengan Y  = 0,7966 

 Cek jumlah = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 = 4,4122 

Baris B, perintah A : (A1) 

 B1 = A1 : (A1)  = 1,0000 

 B2 = A2 : (A1) =  0,6186   

 B3 = A3 : (A1) =  0,6407 

 B4 = A4 : (A1) =  0,6647 

 B5 = A5 : (A1) =  0,6916 

 B6 = A6 : (A1) =  0,7966 

 Cek jumlah = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 +B6 = 4,4122 

Baris C, perintah rX2.k = korelasi antara X2 dengan variabel lainnya 

 C2 = korelasi antara variabel X2 dengan X2 = 1,0000 

 C3 = korelasi antara variabel X2 dengan X3  = 0,5602   

 C4 = korelasi antara variabel X2 dengan X4  = 0,4950 
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 C5 = korelasi antara variabel X2 dengan X5  = 0,6068 

 C6 = korelasi antara variabel X2 dengan Y = 0,7100 

 Cek jumlah = A2 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 = 3,9906 

Baris D, perintah A x B2 

 D2 = A2 dikalikan B2 = 0,3827 

 D3 = A3 dikalikan B2 = 0,3963 

 D4 = A4 dikalikan B2 = 0,4112 

 D5 = A5 dikalikan B2 = 0,4278 

 D6 = A6 dikalikan B2 = 0,4928       

 Cek jumlah = B2 + D2+ D3+ D4 +D5 + D6 = 27294 

 

Baris E, perintah: C + D  

 E2 = C2 + D2 = 0,6173 

 E3 = C3 + D3 = 0,1639 

 E4 = C4 + D4 = 0,0838  

 E5 = C5 + D5 = 0,1790 

 E6 = C6 + D6 = 0,2172 

 Cek Jumlah = E2 + E3 + E4+ E5 + E6 = 1,2612 

Baris F, perintah E : (E2) 

 F2 = E2 : (E2) = 1,0000 

 F3 = E3 : (E2) = 0,2655   

 F4 = E4 : (E2) = 0,1358 

 F5 = E5 : (E2) = 0,2900 

 F6 = E6 : (E2) = 0,3519 

 Cek jumlah =  F2 + F3 + F4 + F5 + F6 = 2,0431 
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Baris G perintah rX3.k = korelasi antara X3 dengan variabel lainnya  

 G3 = korelasi antara variabel X3 dengan X3  = 1,0000 

 G4 = korelasi antara variabel X3 dengan X4 = 0,6340   

 G5 = korelasi antara variabel X3 dengan X5  = 0,7614 

 G6 = korelasi antara variabel X3 dengan Y  = 0,6786 

 Cek jumlah = A3 + C3 + G3 + G4 + G5 + G6 = 4,2749 

Baris H, perintah A x B3 

 H3 = A3 x B3 = 0,4105 

 H4 = A4 x B3 = 0,4259 

 H5 = A5 x B3 = 0,4431 

 H6 = A6 x B3 = 0,5104 

 Cek jumlah = B3 + D3 + H3 + H4+ H5 + H6 = 2,8269 

Baris I, perintah E x F3 

 I3 = E3 x F3 = 0,0435  

 I4 = E4 x F3 = 0,0222 

 I5 = E5 x F3 = 0,0475 

 I6 = E6 x F3 = 0,0577 

 Cek jumlah = E3 + I3 + I4 + I5 + I6 = 0,3348 

Baris J, perintah G + H + I 

 J3 = G3 + H3 + I3 = 0,5460 

 J4 = G4 + H4 + I4 = 0,1859 

 J5 = G5 + H5 + I5 = 0,2708  

 J6 = G6 + H6 + I6 = 0,1105 

 Cek jumlah = J3 + J4 + J5 + J6 = 1,1132 
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Baris K, perintah J : (J3) 

 K3 = J3 : (J3) = 1,0000 

 K4 = J4 : (J3) = 0,3405 

 K5 = J5 : (J3) = 0,4960 

 K6 = J6 : (J3) = 0,2024 

 Cek jumlah = K3 + K4 + K5 + K6 = 2,0388 

Baris L perintah rX4.k = korelasi antara X4 dengan variabel lainnya  

 L4 = korelasi antara variabel X4 dengan X4  = 1,0000 

 L5 = korelasi antara variabel X4 dengan X5  = 0,5418 

 L6 = korelasi antara variabel X4 dengan Y  = 0,6642   

 Cek jumlah = A4 + B4 + G4 + L4 + L5 + L6  = 3,9997 

Baris M, perintah A x B4 

 M4 = A4 x B4 = 0,4418 

 M5 = A5 x B4 = 0,4597 

 M6 = A6 x B4 = 0,5295 

 Cek jumlah = B4 + D4 + H4 + M4 +M5 + M6 = 2,9328 

Baris N, perintah E x F4 

 N4 = E4 x F4 = 0,0114 

 N5 = E5 x F4 = 0,0243 

 N6 = E6 x F4 = 0,0295 

 Cek jumlah = E4 + I4 + N4 + N5 + N6 = 0,1713 

Baris O, perintah J x K4 

 O4 = J4 x K4 = 0,0633 

 O5 = J5 x K4 = 0,0922 
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 O6= J6 x K4 = 0,0376 

 Cek jumlah = J4 + O4 + O5 + O6 = 0,3790. 

Baris P, perintah L + M +N + O 

 P4 = L4 + M4 + N4 + O4 = 0,4835 

 P5 = L5 + M5 + N5 + O5 = 0,0344 

 P6= L5 + M5 + N5 + O5 = 0,0676 

 Cek jumlah = P4 + P5 + P6 = 0,5166 

Baris Q, perintah P : (P4) 

 Q4 = P4 : (P4) = 1,0000 

 Q5 = P5 : (P4) = 0,0711 

 Q6 = P6 : (P4) = 0,1398 

 Cek jumlah = Q4 + Q5 + Q6 = 1,0685 

Baris R perintah rX5.k = korelasi antara X5 dengan variabel lainnya  

 L5 = korelasi antara variabel X5 dengan X5  = 1,0000 

 L6= korelasi antara variabel X5 dengan Y  = 0,6762   

 Cek jumlah = A5 + C5 + G5 + L5 + R5 + L6  = 4,2278 

Baris S, perintah A x B5 

 M5 = A5 x B5 = 0,4783 

 M6 = A6 x B5 = 0,5509 

 Cek jumlah = B5 + D5 + H5 + M5 + S5 + S6 = 3,0515 

Baris T, perintah E x F5 

 T5 = E5 x F5 = 0,0519 

 T6 = E6 x F5 = 0,0630 

 Cek jumlah = E5 + I5 + N5 + T5 + T6 = 0,3657 
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Baris U, perintah J x K5 

 U5 = J5 x K5 = 0,1343 

 U6= J6 x K5 = 0,0548 

 Cek jumlah = J5 + P5 + U5 + U6 = 0,5521. 

Baris V, perintah P x Q5 

 V5 = P5 x Q5 = 0,0024 

 V6 = P6 x Q5 = 0,0048 

 Cek jumlah = P5 + V5 + V6 = 0,0367 

Baris W, perintah R +S + T +U +V 

 W5 = R5 + S5 + T5 + U5 + V5 = 0,3331 

 W6 = R6 + S6 + T6 + U6 + V6 = 0,0123 

 Cek jumlah = W5 + W6 = 0,3452 

 

Baris X, perintah W : (W5) 

 W5 = W5 : (W5) = 1,0000 

 W6 = W6 : (W5) = 0,0369 

 Cek jumlah = W5 + W6 = 1,0369 

Membuat tabel persiapan analisis korelasi berganda Doullitle, dan 

memasukkan statistik mengikuti perintah seperti tabel 10.8 sebagai berikut. 

Tabel 10.8. Analisis Korelasi Berganda menggunakan teknik Doulittle  

Nomor Kolom             1               2              3              4               5               6 

 Variabel  Perintah       X1            X2             X3            X4             X5            Y           Cek                                 

                                                                                                                                      Jumlah                                                                                                               
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     A   r1k 1,0000     0,6186 0,6407 0,6647 0,6916   0,7966 4,4122 

 B   A:(-A1)     1,0000    0,6186    0,6407   0,6647    0,6916     0,7966   4,4122 

     C   r2k                  --  1,0000    0,5602 0,4950  0,6068  0,7100      3,9906  

     D       A x B2           -- 0,3827    0,3963  0,4112  0,4278    0,4928    2,7294  

     E    C + D             --           0,6173     0,1639     0,0838 0,1790  0,2172      1,2612  

     F    E:(-E2)        --         1,0000 0,2655    0,1358    0,2900 0,3519    2,0431 

     G    r3k                  --             --            1,0000    0,6340 0,7614  0,6786      4,2749  

     H  A x B3            --              --   0,4105  0,4259 0,4431 0,5104    2,8269  

     I         E x F3    --             -- 0,0435  0,0222 0,0475   0,0577    0,3348  

     J         G+H+I           --              --           0,5460      0,1859   0,2708  0,1105      1,1132  

     K       J:(-J3)              --           --         1,0000  0,3405 0,4960    0,2024   2,0388 

     L      r4k                  --              --           --    1,0000      0,5418      0,6642     3,9997  

     M     A x B4             --               --              --          0,4418 0,4597   0,5295    2,9328  

     N      E x F4             --              --             --   0,0114 0,0243 0,0295    0,1713  

     O      J x K4              --               --              --     0,0633 0,0922 0,0376    0,3790  

     P       L+M+N+O    --               --              --    0,4835      0,0344      0,0676     0,5166  

     Q      P:(-P4)             --              --          --          1,0000 0,0711 0,1398    1,0685 

     R       r5k                  --               --              --                --          1,0000     0,6762      4,2278  

     S       A x B5             --               --              --                --        0,4783   0,5509    3,0515  

     T       E x F5             --               --        --                --   0,0519 0,0630  0,3657  

     U      J x K5             --                --        --                --   0,1343 0,0548    0,5521         

 V      P x Q5             --              --            --                --        0,0024 0,0048    0,0367 

     W     R+S+T+U+V  --     --              --                --   0,3331 0,0123     0,3452  

     X      W:(-W5)           --             --              --                -- 1,0000 0,0369    1,0369 

 

Langkah keempat, menghitung koefisien beta () setiap variabel bebas.  

x5y = X6 = 0,0369  

x4y  = Q6  + 5y (Q5)   

       =  (0,1398) + 0,0369 (0,0711) = 0,1372 

x3y  = K6  +  5y (K5)  + 4y (K4)  

        =  (0,2024) + 0,0369 (0,4960) + 0,1372 (0,3405) =  0,1374 

x2y  = F6  + 5y (F5)  +  4y (F4)  + 3y (F3)   

        =  (0,3519) + 0,0369(0,2900) + 0,1372 (0,1358) + 0,1374 (0,2655)   

         =  0,2861     
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x1y  = B6  + 5y (B5)  +  4y (B4) + 3y (B3)  + 2y (B2)    

 =  (0,7966) + 0,0369 (0,6916) + 0,1372 (0,6647) + 0,1374 (0,6407) +   

             0,2861 (0, 6186) = 0,4149  

Langkah kelima, mengecek kebenaran penghitungan koefisien beta () 

tersebut menggunakan persamaan sebagai berikut. 

           (1y . rX1X5) + (2y . rX2X5)+ (3y . rX3X5) + (4y . rX4X5 + 5y = rX5Y  

Selanjutnya memasukkan statistik koefisien beta setiap variabel bebas 

dan koefisien korelasi antar variabel-variabel ke dalam persamaan tersebut 

dan menghitung hasilnya sebagai berikut: 

(0,4149 x 0,6916) + (0,2861 x 0,6068) + (0,1374 x 0,7614) + (0,1372 x 0,5418) 

+0,0369 = 0,6762 

Setelah pengecekan penghitungan menggunakan persamaan tersebut di 

atas, ternyata antara ruas kiri sama dengan ruas kanan, hasilnya sama yaitu 

0,6762. Berarti proses dan hasil memasukkan statistik ke dalam tabel 10.8 dan 

proses menghitung koefisien beta adalah benar.  

Langkah keenam, menghitung koefisien korelasi ganda (R), koefisien prediktor 

(a) setiap variabel bebas atau variabel prediktor, dan nilai konstan (K) dengan 

mengikuti perintah seperti dalam tabel 10.9 sebagai berikut.   

Tabel 10.9.  Analisis Korelasi Ganda, Koefisien Prediktor dan Angka Konstan  

     1            2               3               4                 5               6               7                 8  

    X          x.y          rXY      (xy)(rXY)   SDY:SDX      aXY           MX       (MX)bXY  

                                                 (2 x 3)                         (2 x 5)                         (6 x 7)  

   X1       0,4149      0,7966 0,3305  0,6588   0,2733   56,13      15,3403  

   X2    0,2861 0,7100 0,2031 0,6274       0,1795   56,87      10,2082  

   X3       0,1374 0,6786       0,0932       0,5997       0,0824   55,60        4,5814  

   X4 0,1372 0,6642  0,0911        0,6640       0,0911    56,67        5,1626  

   X5       0,0369      0,6762      0,0250        0,7259       0,0268       58,33        1,5624 
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                                        R2 = 0,74292                                      Jumlah  =  36,8549 
                                        R  = 0,8619                                        Mean Y =    42,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                     ---------- +                                                                                                             
                                                                                                              K =     5,5151 

Keterangan: 
X     = Variabel bebas atau variabel prediktor  
Y     = Variabel tergantung = variabel kriterion 

x   = Koefisien beta setiap variabel prediktor  

rXY  = Koefisien korelasi setiap variabel prediktor dengan variable kriterion 

aXY = Koefisien prediktor 

M   = Mean setiap variabel 
R    = Koefisien korelasi ganda 
K   = Angka konstan 
 

Langkah ketujuh,  menguji signifikansi  

Setelah diperoleh koefisien korelasi ganda antara semua variabel bebas 

(predictor) secara bersama-sama dengan variabel tergantung (kriterion), 

selanjutnya dilakukan uji sigifikansi menggunakan uji F. Untuk uji signifikansi 

perlu ditentukan taraf signifikansi, dan dengan memperhatikan derajad 

kebebasan, yaitu K = 5 dan N  K  1 = 80  5  1 = 74. K adalah jumlah 

variabel bebas, dan N adalah jumlah kasus atau subyek penelitian. 

 Berdasarkan hasil analisis korelasi berganda diperoleh koefisien 

korelasi ganda R = 0,8619 dan angka konstan K = 5,5251 (Budiwanto: 2014).  

 

Interpretasi: hasil analisis uji F diperoleh F hitung = 48,54 lebih besar 

daripada F tabel 5% = 2,33, berarti ada korelasi yang signifikan. Maka 

hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara Nilai rata-rata 

SMTA (X1), Nilai rata-rata mata pelajaran olahraga SMTA (X2), Nilai tes 

SBMPTN (X3), Nilai tes keterampilan olahraga (X4), Nilai IQ (X5) secara 

bersama-sama dengan Indeks Prestasi semester I mahasiswa FIK (Y) ditolak. 

54,48
5
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8619,01

8619,0
2

2








 










F



526       Metodologi Penelitian 

526 

 

Langkah kedelapan, menyusun persamaan regresi Indeks Prestasi semester I 

mahasiswa Ilmu Keolahragaan berdasarkan koefisien prediktor (a) setiap 

variabel bebas dan angka konstan (K). Persamaan regresi tersebut digunakan 

untuk memprediksi besarnya variabel kriterion (variabel tergantung) oleh 

variabel prediktor (variabel bebas) (Budiwanto: 2014).  

Secara umum, persamaan regresi untuk variabel tergantung dengan lima 

variabel bebas adalah sebagai berikut:  

           

          Y =  a1.X1 + a2.X2 + a3.X3 + a4.X4 + K 

 Berdasarkan statistik koefisien prediktor (a) setiap variabel bebas dan 

angka konstan (K) hasil analisis pada tabel 8.39 dapat disusun persamaan 

regresi. Dengan demikian persamaan regresi untuk indeks prestasi semester I 

mahasiswa Ilmu Keolahragaan veriabel kriterion (variabel tergantung Y) 

dengan lima variabel prediktor (variabel bebas X1, X2, X3, X4, dan X5) adalah 

sebagai berikut.  

           

          Y = 0,2733.X1 + 0,1795.X2 + 0,0824.X3 + 0,0911.X4 + 0,0268.X5 + 5,5151  

Persamaan regresi tersebut di atas dapat digunakan untuk 

memprediksi Indeks Prestasi Semester I (variabel Y)  calon-calon mahasiswa 

yang akan masuk di Fakultas Ilmu Keolahragaan berdasarkan variabel-

variabel  prediktor Nilai rata-rata SMTA (X1), Nilai Rata-rata Mata Pelajaran 

Olahraga SMTA (X2), Nilai Tes SBMPTN (X3),  Nilai Tes Keterampilan 

Olahraga (X4),  dan Nilai IQ (X5).  

ANALISIS KORELASI GANDA WHERRY-DOULITTLE  

 Teknik analisis korelasi ganda dari Wherry-Doulittle merupakan 

alternatif teknik analisis korelasi ganda yang digunakan untuk menghitung 

kecenderungan hubungan antara satu variabel tergantung atau variabel 

kriterion dengan beberapa variabel bebas atau variabel prediktor secara 

bersama-sama (Verducci: 1980). Istilah variabel kriterion dan variabel 
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prediktor biasa digunakan pada waktu proses analisis data dalam penyusunan 

tes keterampilan cabang olahraga permainan.  

Teknik korelasi ganda Wherry-Doulittle ini memiliki kelebihan yaitu 

dapat menentukan gabungan variabel prediktor yang mempunyai koefisien 

korelasi ganda paling tinggi dengan variabel kriterion. Dalam menyusun tes 

berangkai keterampilan suatu cabang olahraga permainan, teknik korelasi 

ganda ini dapat digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif gabungan 

butir tes atau variabel prediktor yang mempunyai koefisien korelasi ganda 

paling tinggi dengan variabel kriterion. Koefisien korelasi antara variabel 

kriterion dengan variabel prediktor merupakan koefisien validitas.  

Berikut ini contoh penerapan teknik korelasi ganda Wherry-Doulittle 

yang merupakan proses menyusun tes berangkai keterampilan cabang 

olahraga permainan bulutangkis. Dengan teknik korelasi ganda Wherry-

Doulittle merupakan proses validasi yang akan diperoleh koefisien korelasi 

ganda dari gabungan beberapa teknik keterampilan bulutangkis. Data yang 

dianalisis menggunakan teknik korelasi berganda antara lain variabel kriterion 

(Y) yang dikorelasikan dengan variabel prediktor (X). Variabel kriterion 

adalah hasil pertandingan kompetisi antar sampel, dan  variabel prediktor 

adalah tes enam teknik keterampilan bulutangkis yang terdiri dari  servis 

pendek, servis panjang, lob, voli di dinding, dropshot dan smash. Variabel 

prediktor disebut juga sebagai butir-butir tes keterampilan bulutangkis 

eksperimen, atau butir-butir tes yang akan divalidasi. Variabel kriterion 

adalah variabel pembanding dalam proses validasi tes keterampilan olahraga 

(Budiwanto: 1979). 

Langkah-langkah analisis korelasi ganda Wherry-Doulittle secara  

berurutan sebagai berikut. 

Langkah pertama, menghitung korelasi antara variabel kriterion (variabel 

tergantung) dengan setiap variabel prediktor (variabel bebas) menggunakan 

teknik korelasi product moment. Hasil penghitungan korelasi dapat dilihat pada 

tabel 10.10.   
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Langkah kedua, menghitung interkorelasi antar butir-butir tes eksperimen 

atau antar variabel-variabel predictor menggunakan teknik korelasi product 

moment. Hasil penghitungan korelasi lihat tabel 3.10. 

Langkah ketiga, menghitung rata-rata hitung dan standar deviasi semua 

variable. Hasil penghitungan dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Dalam tabel 10.10 berikut ini disajikan hasil analisis korelasi, dan 

interkorelasi variabel-variabel tes keterampilan bulutangkis eksperimen 

sebagai variabel prediktor dengan hasil pertandingan kompetisi sebagai 

variabel kriterion, rata-rata hitung, dan standar deviasi setiap variabel  

Tabel 10.10. Interkorelasi antar Tes Eksperimen (X), Koefisien korelasi antara           
                  Variabel Kriterion (Y) dengan Tes Eksperimen (X), Mean, dan SD           

Variabel     X1          X2              X3              X4              X5               X6              Y 

     X1    -- 0,7382 0,8397 0,4288 0,7463 0,8518  0,7873  
     X2                         --        0,8517 0,3911 0,7934 0,8191 0,8099  
     X3                                         --     0,5896 0,8194 0,8823 0,9125  
     X4                                                          -- 0,3609 0,4720  0,5755  
     X5                                                                                --         0,7511   0,7596 
     X6                                                                                                    --         0,9211 
     M     58,0625  55,9375  72,75 37,75  70,1875 60,5625 15 
     SD     8,8633      10,8999  9,42   7,075       11,9123   9,0067     9,0554 

Keterangan:   
Y    = Kriterion (hasil pertandingan kompetisi)  
X1  = Servis pendek 
X2  = Servis panjang 
X3  = Lob  
X4  = Voli di dinding 
X5  = Dropshot 
X6  = Smash 
M   = Mean 
SD = Standar deviasi. 

Langkah keempat, membuat tabel 3.11 dan mengisinya sesuai petunjuk. 

Petunjuk mengisi tabel 10.11 sebagai berikut. 

Lajur V1  Korelasi antara variabel tergantung dengan setiap variabel bebas,  

                   ditulis dengan tanda negatif. 
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Lajur V2  V1 + b1 (variabel tergantung) x c1 (setiap variabel bebas) 

 Kolom 1  0,7873 + (0,9211)(0,8318) = 0,0211 

 Kolom 2  0,8099 + (0,9211)(0,8191) = 0,0554 

 Kolom 3  0,9125 + (0,9211)(0,8823) = 0,0998 

 Kolom 4  0,5755 + (0,9211)(0,4720) = 0,1407 

 Kolom 5  0,7596 + (0,9211)(0,7511) = 0,0678 

Lajur V3  V2 + b2 (variabel tergantung) x c2 (setiap variabel bebas) 

Kolom 1  0,0211 + (0,0998)(0,4777) = 0,0266 

 Kolom 2  0,0554 + (0,0998)(0,5824) = 0,0027 

           Kolom 4  0,1407 + (0,0998)(0,7815) = 0,0627 

           Kolom 5  0,0678 + (0,0998)(0,7075) = 0,0028 

Tabel 10.11. Korelasi Variabel Kriterion (Variabel tergantung) dengan  
                   Prediktor (Variabel Bebas) 

Variabel 
Kriterion 

Variabel Prediktor 

         1                2                3               4                   5               6 

V1 
V2 
V 3 

 0,7873 0,8099 0,9125 0,5755 0,7596    0,9211            
 0,0211 0,0554 0,0998 0,1407 0,0678   -- 

   0,0266 0,0027           --     0,0627 0,0028   -- 

 

Langkah kelima, membuat tabel 10.12 dan mengisinya sesuai petunjuk. 

Petunjuk mengisi tabel 10.12 sebagai berikut. 

Lajur Z1  diisi 1,0000 pada setiap kolom 

Lajur Z2  Z1 + b1 (setiap variabel bebas) x c1 variabel bebas yang sama. 

 Kolom 1  1,0000 + (0,8318)(0,8318) = 0,3081 

 Kolom 2  1,0000 + (0,8191)(0,8191) = 0,3291 

 Kolom 3  1,0000 + (0,8823)(0,8823) = 0,2215 

           Kolom 4  1,0000 + (0,4720)(0,4720) = 0,7772 

 Kolom 5  1,0000 + (0,7511)(0,7511) = 0,4358 

Lajur Z3  Z2 + b2 (setiap variabel bebas) x c2 variabel bebas yang sama. 

Kolom 1  0,3081 + (0,1058)(0,4777) = 0,2576 
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 Kolom 2  0,3291 + (0,1290)(0,5824) = 0,2540 

 Kolom 4  0,7772 + (0,1731)(0,7815) = 0,6418 

 Kolom 5  0,4358 + (0,1567)(0,7075) = 0,3250 

Tabel 10.12. Korelasi Variabel Kriterion (Variabel tergantung) dengan     
                     Variabel Prediktor (Variabel Bebas) 

 Variabel 
Tergantung 

Variabel Bebas 

         1             2                3              4               5               6 

Z1  
Z2 
Z3 

 1,0000 1,0000       1,0000 1,0000 1,0000       1,0000       

 0,3081 0,3291       0,2215 0,7772 0,4358           -- 
   0,2576 0,2540    -- 0,6419 0,3250    -- 

 

 
Langkah keenam, membuat tabel 10.13 dan mengisi sesuai petunjuk. 

Petunjuk mengisi tabel 10.13 sebagai berikut. 

Kolom a  m = nomer variabel bebas terpilih ke 1, 2 dan 3. 

Lajur 0  kolom c = K2 = 1,0000    

                                  Vm2                            V12               V22                              V32  

 Kolom b      diisi   ,     dan              
                                     Zm                   Z1          Z2                     Z3 

                      V12 

Lajur 1    
                      Z1 

                       0,78732          

 Kolom 1    = 0,6198 
                           1,0000 

                                  0,80992          

 Kolom 2    = 0,6559 
                                   1,0000 

                                 0,91252          

 Kolom 3    = 0,8327 
                                  1,0000 

                                 0,57552          

 Kolom 4    = 0,3312 
                                  1,0000 

                                 0,75862          
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 Kolom 5    = 0,5770 
                                   1,0000 

                             0,92112          

 Kolom 6    = 0,8484 
                                  1,0000 

                        V22 

Lajur 2      
                        Z2 

                                  0,02112          

 Kolom 1    = 0,00144 
                                   0,3291 

                                 0,05542          

 Kolom 2    = 0,00932 
                                    0,3291 

                                  0,09982          

 Kolom 3    = 0,0450 
                                  0,2215 

                         0,14072          

 Kolom 4    = 0,02547 
                                   0,7772 

                        0,06782          

 Kolom 5    = 0,01055 
                                    0,4358 
               
                       V32 

Lajur 3    
                       Z3 

                                 0,02662          

 Kolom 1    = 0,0027 
                                  0,2576 

                                 0,00272          

 Kolom 2    = 0,0003 
                      0,2540 

                                  0,06272          

 Kolom 4    = 0,0061 
                                  0,6419 
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                                   0,00282          

 Kolom 5    = 0,000024 
                                    0,3249 

Kolom c  K2 diisi K2 (lajur atasnya) dikurangi b lajurnya sendiri. 

Lajur 1 1,0000  0,8484 = 0,1516 

Lajur 2 0,1516  0,04507 = 0,1066 

Lajur 3 0,1066  0,0061 = 0,1005 

           N  1  

Kolom d           N = 16 

                      N  m 

                   16  1  

 Lajur 1    = 1,0000 

                              16  1                      

                              16  1  

  Lajur 2    = 1,0714 

                              16  2          

                   16  1  

 Lajur 3    = 1,1538 

                   16  3 

                                       N  1 

Kolom e  K2   K2 {}    

                                      N  m 

    Lajur 1  0,1516 x 1,0000 = 0,8484 

 Lajur 2  0,1066 x 1,0714 = 0,1142 

Lajur 3  0,1005 x 1,1538 = 0,1160 

                               N  1 

Kolom f  1,0000  K2 {}    

                                          N  m 

    Lajur 1  1,0000  0,1516 = 0,8484 

 Lajur 2  1,0000  0,1142 = 0,8858 

Lajur 3  1,0000  0,1160 = 0,8840 

Kolom g  R =  R2 

       Lajur 1  0,8484 = 0,9211 

Lajur 2  0,8858 = 0,9412 
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Lajur 3  0,8840 = 0,9402 

Tabel 10.13. Koefisien Korelasi Ganda Variabel Terpilih 

     a           b                  c                 d               e                 f                 g      No. Varb.                   

     0   1,0000     
 1 0,8484 0,8191 1,0000 0,1516 0,8484 0,9122        6                
 2 0,0450 0,1066 1,0714 0,1142 0,8858 0,9412  3 
 3 0,0061 0,1005 1,1538 0,1160 0,8840 0,9402  4 
  

 

Langkah ketujuh, membuat tabel 10.14 dan mengisinya sesuai petunjuk 

Petunjuk mengisi tabel 10.14 sebagai berikut. 

Lajur a    kosong 

Lajur b1  interkorelasi dengan tes terpilih yang pertama, pada kolom   

                   kriterion diberi tanda negatif 

Lajur c1  isian b1 (setiap kolom) x lawan kebalikan isian b1 (tes terpilih ke 1) 

Lajur a2  interkorelasi dengan tes terpilih ke 2. 

Lajur b2  a2 + b1 (setiap tes) x c2 (tes terpilih ke 2) 

 Kolom 1  0,8397 + (0,8318)(0,8823) = 0,1058 

 Kolom 2 0,8517 + (0,8191)(0,8823) = 0,1290 

 Kolom 3  1,0000 + (0,8823)(0,8823) = 0,2215 

 Kolom 4  0,5896 + (0,4720)(0,8823) = 0,1731 

 Kolom 5  0,8194 + (0,7511)(0,8823) = 0,1567 

 Kolom c 0,9125 + (0,9211)(0,8823) = 0,0998 

Lajur c2  isian b2 (setiap kolom) x lawan kebalikan isian b2 tes terpilih ke 2. 

 Kolom 1  0,1058 x (4,5147) = 0,4777 

 Kolom 2  0,1290 x (4,5147) = 0,5824 

 Kolom 3  0,2215 x (4,5147) = 1,0000 

 Kolom 4  0,1731 x (4,5147) = 0,7815 

m
mN

N



1 R2R
2K

m

m

m

Z

V 2
2K



534       Metodologi Penelitian 

534 

 

 Kolom 5  0,1567 x (4,5147) = 0,7075 

 Kolom c - 0,0998 x (4,5147) =  0,4507 

Lajur a3  interkorelasi dengan tes terpilih ke 3. 

Lajur b3  a3 + b1 (setiap tes) x c1 tes terpilih ketiga + b2 (setiap tes) x c2 tes    

                   terpilih ke 3. 

  Kolom 1  0,4288 + (0,8318)(0,4720) + (0,1058)(0,7815) = 0,0465 

  Kolom 2  0,3911 + (0,8191)(0,4720) + (0,1290)(0,7815) = 0,0897 

  Kolom 4  1,0000 + (0,4720)(0,4720) + (0,1731)(0,7815) = 0,6419 

  Kolom 5  0,3609 + (0,7511)(0,4720) + (0,1567)(0,7815) = 0,1161 

  Kolom c  0,5755 + (0,9211)(0,4720) + (0,0998)(0,7815) = 0,0627 

Lajur c3  isian b3 (setiap kolom) x lawan kebalikan isian b3 tes terpilih ke 3. 

Kolom 1  0,0465 x (1,5579) =  0,0724 

 Kolom 2  0,0897 x (1,5579) =  0,1397 

 Kolom 4    0,6419 x (1,5579) = 1,0000 

 Kolom 5 0,1161 x (1,5579) =  0,1809 

 Kolom c 0,0627 x (1,5579) = 0,0977 

  Hasil penghitungan setiap lajur, kolom, dan interkorelasi digunakan 

untuk mengisi tabel 10.14 nomer variabel bebas terpilih ke 1, 2 dan 3 disajikan 

dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 10.14. Interkorelasi dengan Tes Terpilih Pertama 

 1        2            3    4 5 6 7             8          Cek        No. 
                                                                                                                               jumlah   Var. 

 a1  

 b1   0,8318   0,8191   0,8823  0,4720   0,7511  1,0000 0,9211  3,8352         6 

 c1   0,8318  0,8191  0,8823 0,4720  0,7511 1,0000  0,9211 3,8352   

 a2   0,8397  0,8517  1,0000 0,5896  0,8194  0,8823 0,9125  4,0702         3 

 b2   0,1058  0,1290  0,2215 0,1713  0,1567   -- 0,0998  0,6863   

 c2  0,4777  0,5823   1,0000  0,7815  0,7075   --   0,4506 3,0988   

 a3   0,4288  0,3911  0,5896 1,0000  0,3609 0,4720 0,5755  2,6735         4 
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 b3  0,0465  0,0897   -- 0,6419  0,1161   -- 0,0627  0,3269   

 c3     0,0724  0,1397   -- 1,0000  0,1809   --   0,0977 0,5093   

                

Langkah kedelapan adalah membuat persamaan regresi 

Persamaan regresi pada umumnya adalah: 

Tes terpilih pertama adalah smash (butir tes ke 6). 

Tes terpilih kedua adalah lob (butir tes ke 3). 

Menghitung nilai beta () untuk butir tes terpilih, yaitu tes smash dan lob: 

 1,0000 6  0,8823 3 + 0,9211 = 0 

 1,0000 3 + 0,4506 = 0 

 3  = 0,4506  

 1,0000 6  0,8823  x  (0,4506) + 0,9211 = 0 

           1,0000 6  0,3977 + 0,9211 = 0 

 1,0000 6 + 0,5235 = 0 

           6  = 0,5235 

 

Persamaan regresi untuk variabel prediktor terpilih yaitu smash dan lob. 
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Berdasarkan persamaan regresi yang telah disusun tersebut maka dapat 

digunakan untuk memprediksi keterampilan bulutangkis setiap individu. 

Keterampilan bulutangkis seseorang dapat diprediksi dari kemampuan  

pukulan smash dan pukulan lob (Budiwanto: 2014).  

RANGKUMAN 

Teknik analisis korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

kecenderungan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel-variabel 

yang dianalisis hubungannya adalah variabel tergantung (dependent variable) 

dengan variabel-variabel bebas (independent variable). Berdasarkan jumlah 

varibel yang dikorelasikan, dibedakan menjadi korelasi bivariat dan 

multivariat. Korelasi bivariat digunakan untuk mengetahui kecenderungan 

hubungan antara dua variabel. Korelasi multivariat digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya kecenderungan hubungan antara lebih dari tiga 

variabel (korelasi ganda). Arah hubungan antar variabel yang dianalisis dapat 

berupa hubungan positif atau hubungan negatif. Besar kecilnya hubungan 

antar variabel dinyatakan dengan angka indeks yang disebut koefisien 

korelasi. Simbol yang digunakan untuk menyatakan besarnya koefisien 

korelasi bivariat adalah r, dan simbol R untuk korelasi ganda. Besarnya 

koefisien korelasi berkisar antara 1,0 sampai +1,0.  Koefisien phi digunakan  

untuk menghitung kecenderungan hubungan antara dua variabel  nominal 

atau diskrit. Koefisien phi digunakan untuk menghitung hubungan antara dua 

variabel  nominal atau diskrit. Teknik korelasi tata jenjang dari Spearman atau 

koefisien rho ().digunakan. Untuk menghitung korelasi antara dua variabel 

yang berbentuk tata jenjang atau ordinal. Teknik korelasi product moment dari 

Pearson digunakan untuk menghitung hubungan antara dua variabel interval 

atau rasio. Korelasi partial digunakan untuk mengetahui kecenderungan 

hubungan antara dua variabel jika dikontrol oleh variabel lain. Teknik korelasi 

berganda (multiple correlation) digunakan untuk menghitung kecenderungan 

hubungan  antara  satu variabel  tergantung (kriterion) dengan dua atau  lebih 

variabel  bebas (prediktor).  
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LATIHAN 
 
1. Apa kegunaan teknik analisis korelasi, variabel apa saja yang dikorelasikan, 

dan berapa besarnya koefisien korelasi?  

2. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis koefisien 

Phi.  Hitunglah koefisien korelasi antara hasil Tes Keterampilan dan 

Ketepatan Lulus  Mahasiswa FIK, uji signifikansinya, dan tentukan 

kesimpulannya. 

     Hasil Tes Keterampilan dan Ketepatan Lulus  Mahasiswa FIK 

        No.        Subyek                    Hasil tes           Ketepatan waktu lulus  

             1.             Amin                           92                          1  
        2.       Bagyo                         87                     1  
        3.       Cecep               56                     0  
        4.       Darmin              84                     1  
        5.       Erwin                 62                     0  
        6.       Ferdian               71                    0  
        7.       Gandung              92                     1  
        8.       Hariman             77                     0  
        9.       Ilham                 83                     0  
      10.       Jamil                88                     1  
      
      Keterangan: 0 = tidak tepat lulus, 1 = tepat lulus. 
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3. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis korelasi tata 

jenjang. Hitunglah koefisien korelasi antara hasil Tes Keterampilan dan 

Hasil Prestasi Pertandingan. uji signifikansinya, dan tentukan 

kesimpulannya. 

Data Hasil Tes Keterampilan Teknik dan Hasil Prestasi Pertandingan  

      Kasus           X     Y     

1. 22       41       
 2.        27      51       
 3.        25      46       
 4.        42      66       
 5.        21      35       
 6.        31      53       
 7.        38       60      
 8.        46       72  
            9.       45               69 
          10.                19               39 

 

 

4. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis korelasi 

product moment dari Pherson.  Hitunglah koefsien korelasi antara Tinggi 

badan dan Tinggi Lompatan, uji signifikansinya, dan tentukan 

kesimpulannya. 

      Data Tinggi badan dan Tinggi Lompatan  

          No.            X           Y                    
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            1.       165        153          
       2.       162       151         
       3.       166        154        
       4.       171      158         
       5.       162      152         
       6.       163        152          
       7.       167      156         
       8.       163     154         
       9.       166      156          
          10.       162        150  
          11.       165      157          
          12.       161        151          
     13.       168      159          
          14.       167        155 
          15.     169     159    

 

5. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis korelasi 

partial. Hitunglah koefisien korelasi antara Tinggi badan dan Berat yang 

dikontrol oleh Umur, uji signifikansinya, dan tentukan kesimpulannya. 

Tabel Koefisien Korelasi antara variabel Tinggi badan (X), Berat badan (Y) dan 
Umur (Z). 

      Variabel                    X                        Y                         Z 

           X                         --                      0,872                 0,635       
           Y                         --                         --                     0,515 

     

6. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis korelasi 

ganda Doullitle. Hitunglah koefisien korelasi bersama-sama antara variabel 

X1, X2, X3, X4, dengan Y, uji signifikansinya, dan tentukan kesimpulannya. 

Tabel Interkorelasi antara variabel X1, X2, X3, X4, dengan Y, Mean, dan SD  

Variabel    X1           X2           X3            X4            Y             M            SD 

    X1          --          0,566        0,672       0,564       0,769        46,15        5,35         
    X2                          --          0,543       0,452        0,678        52,36        6,42        
    X3                                         --           0,540        0,864        58,65        4,25         
    X4                                                         --            0,741        56,67        5,89        
     Y                                                                           --            42,37        4,21  
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BAB XI 

ANALISIS REGRESI 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

  Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan menjelaskan konsep tentang teknik analisis regresi.   

2. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

regresi satu variabel predictor, dan membuat persamaan regresi. 

3. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

regresi dua variabel predictor, dan membuat persamaan regresi. 

4. Memahami dan mampu menghitung sumbangan relatif dan sumbangan 

efektif variabel prediktor terhadap variabel kriterion.  

 

DESKRIPSI 

 Analisis regresi digunakan untuk memberi landasan dalam 

mengadakan prediksi (ramalan). Suatu variabel dapat diprediksi oleh variabel 

yang lain. Variabel yang diprediksi disebut variabel kriterion atau variabel 

tergantung, sedangkan variabel yang berperan memprediksi disebut variabel 

prediktor atau variabel bebas. Secara umum regresi linier terdiri dari dua, 

yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.  Regresi linier 

sederhana digunakan untuk memprediksi satu variabel tergantung yang 

dilakukan oleh satu variabel bebas. Regresi linier berganda digunakan untuk 

memprediksi satu variabel tergantung yang dilakukan oleh beberapa variabel 

bebas. Tujuan analisis regresi adalah menggambarkan garis regresi 

menggunakan persamaan regresi, dan untuk memperoleh dasar prediksi yang 

mempunyai kesalahan atau residu prediksi yang sekecil-kecilnya. Ada 

persyaratan variabel kriterion dapat diprediksi oleh variabel prediktor. 

Persyaratan pertama yaitu regresi linear hanya dapat digunakan pada skala 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/skala-pengukuran-statistik.html
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interval dan ratio. Persyaratan kedua yaitu jika antara variabel tergantung 

dengan variabel bebas harus mempunyai koefisien korelasi yang signifikan.  

KONSEP TENTANG ANALISIS REGRESI 

Analisis regresi bertujuan untuk menggambarkan garis regresi yang 

digunakan untuk memperoleh dasar memprediksi variabel tergantung oleh 

satu atau lebih variabel-variabel bebas. Selain jenis data harus interval atau 

rasio, ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam analisis regresi, yaitu antara 

lain bahwa koefisien korelasi antara variabel tergantung dengan variabel-

variabel bebas tersebut harus signifikan. Jika koefisien korelasi antara variabel 

tergantung dengan variabel-variabel bebas adalah signfikan, maka dapat 

dilanjutkan dengan analisis regresi, dan menyusun persamaan regresi. 

Kemudian menghitung sumbangan relatif dan sumbangan efektif variabel-

variabel bebas terhadap variabel tergantung. Hubungan antara variabel 

tergantung dengan variabel bebas digambarkan dengan suatu garis regresi. 

Garis regresi tersebut dapat berupa garis lurus (linier)  atau garis lengkung 

parabolik maupun hiperbolik. Pembahasan berikut ini dibatasi tentang regresi 

linier. Contoh, variabel tinggi badan sebagai variabel prediktor dan tinggi 

lompatan sebagai variabel kriterion mempunyai koefisien korelasi yang 

signifikan. Maka secara teoritis variabel tinggi lompatan dapat diprediksi oleh 

variabel tinggi badan. Dengan kata lain, seseorang yang badannya tinggi ada 

kecenderungan atau dapat diharapkan mampu melakukan lompatan yang 

tinggi (Budiwanto: 2014). 

Secara umum persamaan regresi linier adalah sebagai berikut. 

Keterangan:  

Y  = skor kriterion yang diramalkan  
X  = skor prediktor  
a   = koefisien prediktor  
K   = bilangan konstan 

KXaXaXaY nn 


.......... 2211

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/skala-pengukuran-statistik.html
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Persamaan regresi untuk memperoleh persamaan garis regresi linier 

satu variabel bebas adalah sebagai berikut.  

     
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melukiskan garis 

regresi yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung (kriterion) 

oleh variabel bebas (prediktor). Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah 

jumlah residu atau jumlah kesalahan prediksi (ramalan) harus nihil atau sama 

dengan nol. Syarat yang lain adalah jumlah kuadrat residu prediksi (ramalan) 

tersebut harus paling minimal atau yang paling kecil, sehingga sering disebut 

sebagai garis least squares. Oleh karena itu, garis regresi linier  yang dilukiskan  

dengan suatu persamaan regresi merupakan garis yang paling cocok atau 

garis best fit (Budiwanto: 2014).  

 

ANALISIS REGRESI LINIER SATU PREDIKTOR  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis regresi linier satu  

variabel bebas diawali dengan membuat tabel persiapan, dan menghitung 

koefisien korelasi antara variabel tergantung (kriterion) dengan variabel bebas 

(prediktor). Setelah diperoleh koefisien korelasi, selanjutnya dilakukan uji 

signifikansi. Jika koefisien korelasi tidak signifikan, maka penyusunan 

persamaan regresi tidak boleh dilanjutkan. Karena, memang tidak ada 

hubungan antara kedua variabel tersebut. Jika diperoleh koefisien korelasi 

yang signifikan, maka dilanjutkan dengan menyusun persamaan garis regresi. 

Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi seberapa besar nilai 

variabel tergantung oleh variabel bebas. Langkah berikutnya adalah 

menghitung sumbangan relatif dan sumbangan efektif variabel bebas 

terhadap variabel tergantung.  

Berikut ini contoh penerapan teknik analisis regresi satu prediktor  

tentang tinggi lompatan sebagai variabel tergantung atau variabel kriterion 

KaXY 
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yang diprediksi oleh panjang tungkai sebagai variabel prediktor atau variabel 

bebas. Data variabel-variabel tersebut dikumpulkan menggunakan teknik tes 

dan pengukuran. Data variabel-variabel tersebut mempunyai skala 

pengukuran interval. Kegiatan awal analisis dilakukan membuat tabel 

persiapan untuk  analisis regresi linier satu prediktor disajikan dalam tabel 

11.1 sebagai berikut (Budiwanto: 2014).  

Tabel 11.1.  Data Panjang Tungkai dan Tinggi Lompatan 

             Subyek                       Panjang Tungkai (X)        Tinggi Lompatan (Y) 

 1                87  156 
 2                   94                        164 
   3                   85                       151 
       4                   89                       155 
         5                   91                       162 
         6                   83                       151 
         7                   79                       146 
         8                   92                       163 
         9                   81                       149 
        10                   86                       153 
        11                   96                       166 
        12                   82                       151 

           Jumlah                                      1045                                     1867 
 

 
Menghitung Korelasi antar Variabel 

Selanjutnya dilakukan analisis korelasi antara  variabel tinggi lompatan  

(Y) dengan  panjang tungkai (X)  dihitung  menggunakan  teknik  korelasi  

product  moment  dari Pearson. Untuk dapat melakukan analisis korelasi perlu 

dipersiapkan lebih dahulu daftar statistik sebagai berikut.  

X    = 1045               X2   = 91.323           XY = 162.968 

 Y   = 1867               Y2 = 290.955                 

            MX   = 87,0833           MY   = 155,5833         

Menghitung koefisien korelasi panjang tungkai (X) dengan tinggi lompatan.  
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Interpretasi: hasil analisis korelasi diperoleh r hitung = 0,976 lebih besar 

daripada r tabel 1% = 0,708, berarti koefisien korelasi tersebut signifikan. Maka 

hipotesis nihil yang  menyatakan tidak ada hubungan antara variabel tinggi 

lompatan dengan panjang tungkai ditolak. Kesimpulan: ada korelasi yang 

signifikan antara variabel panjang tungkai (X) dengan variabel tinggi 

lompatan (Y). Karena koefisien korelasi adalah signifikan, maka secara toritis 

mempunyai dasar bahwa variabel panjang tungkai (X) dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel tinggi lompatan (Y) Budiwanto (2014).  

Menghitung Koefisien Prediktor (a) dan  angka Konstan (K)  

Selanjutnya membuat persamaan garis regresi tentang tinggi lompat 

yang diprediksi oleh panjang tungai. Untuk itu perlu menghitung nilai 

koefisien regresi atau koefisien prediktor (a) dan angka konstan (K). Langkah-

langkah menghitung koefisien prediktor (a) dan angka konstan (K) dapat 

dilakukan  menggunakan skor mentah atau skor deviasi sebagai berikut.  
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Koefisien prediktor (a) dan angka konstan (K) diperoleh dengan 

menggunakan skor mentah, dan memanfaatkan persamaan sebagai berikut. 

1)  XY =  a  X2 + K X  

2)  Y    =  a   X + 12  K  

Selanjutnya memasukkan data statistik ke dalam persamaan.  

          1)  162968 =  91323 a  + 1045 K  

          2)      1867 =    1045 a  +     12 K  

Persamaan  tersebut  secara  simultan  dirobah  menjadi sebagai berikut: 

1)    155,9502 = 87,3904 a + K  

2) 155,5833 = 87,0833 a + K  

                    0,3669     =  0,3071 a  

                    a  =   1,1947  

Nilai K dihitung dengan memasukkan nilai a  ke dalam salah satu persamaan:  

155,58 = (1,1947 x 87,08) +  K  

155,58 = 104,0345+ K  

           K  = 51,55  

Persamaan regresi untuk memprediksi tinggi lompatan oleh panjang 

tungkai adalah sebagai berikut:: 

 
 

Memperoleh koefisien prediktor (a) dan angka konstan (K) dilakukan  

menggunakan skor deviasi dan memanfaatkan persamaan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 

KaXY 


55,511947,1 


XY

axy 


 YYy





2x

xy
a



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     547 
 

 

Memasukkan data statistik ke dalam rumus: 
 
  
 

 

 

Nilai K  dihitung  diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut 

   

 

 

Persamaan regresi untuk memprediksi tinggi lompatan oleh panjang 

tungkai yang dihitung menggunakan skor deviasi adalah sebagai berikut 

 

 

Dengan menggunakan persamaan regresi tersebut dapat diprediksi 

lompat tinggi oleh panjang tungkai. Cara menggunakan persamaan regresi 

tersebut adalah menghitung skor Y prediksi dengan memasukkan angka 

1,1945 dikalikan skor panjang tungkai seseorang (X), ditambah 51,55. Contoh, 

seseorang panjang tungkainya 95 centimeter, maka prediksi tinggi 

lompatannya adalah Y = (1,1947x95)+51,55 = 165,05 (Budiwanto: 2014).  

Tabel 11.2. Prediksi Tinggi lompatan (Y) oleh Panjang tungkai (X)  
                   berdasarkan Persamaan Regresi Y = 1,1947 X + 51,55 

    Panjang tungkai   Tinggi lompatan         Panjang tungkai     Tinggi lompatan 
               X                                Y                                  X                               Y 

             100              171,02       85            153,09  
          99              169,83       84            151,90 
          98              168,63        83            150,71  
          97              167,44        82            149,51  
          96              166,24       81            148,32  
          95              165,05        80                           147,13  
          94              163,85       79            145,93 
          93              162,66      78            144,74  
          92              161,46      77            143,54 
          91              160,26        76            142,35  
          90              159,06        75            141,15  
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          89              157,87       74            139,96  
          88              156,68        73            138,76  
          87              155,49        72            137,57 
          86              154,29       71            136,38 
 

 

Kesalahan Prediksi (Residu) 

Tinggi lompatan yang diprediksi oleh panjang tungkai dapat 

digambarkan menggunakan diagram pencar (scattered diagram). Bentuk 

diagram pencar data panjang tungkai (X) sebagai variabel bebas dilukiskan 

pada sumbu datar (absis), dan lompat tinggi (Y) sebagai variabel tergantung 

dilukiskan pada sumbu tegak (ordinat). Dengan memperhatikan letak titik-

titik pertemuan yang dibentuk oleh skor variabel panjang tungkai (X) dan skor 

melompat tinggi (Y), maka garis regresi dapat ditentukan. Jika letak titik-titik 

tersebut berada di sekitar garis lurus (best fit) maka diduga sebagai garis 

regresi linier (gambar 11.1).  

Dalam melakukan prediksi besarnya variabel tergantung atau variabel 

kriterion oleh variabel prediktor atau variabel bebas tidak selalu tepat sesuai 

dengan garis regresi linier. Ada kemungkinan terjadi kesalahan prediksi atau 

kesalahan ramalan, atau meyimpang dari garis regresi linier. Kesalahan 

prediksi atau kesalahan ramalan tersebut disebut sebagai residu prediksi. 

Kesalahan prediksi (y‟) adalah menyimpangnya letak titik-titik pertemuan 

yang dibentuk oleh skor variabel X dan variabel Y terhadap garis regresi linier 

(best fit). Besarnya nilai kesalahan prediksi (residu) tersebut diperoleh dengan 

cara membandingkan setiap nilai Y observasi (Yo) dengan nilai Y prediksi 

(Yp). Y observasi (Yo) adalah skor variabel tergantung yang diperoleh dari 

hasil tes atau pengukuran, sedangkan Y prediksi adalah skor variabel 

prediktor yang diperoleh dari hasil penghitungan menggunakan persamaan 

regresi.  

Untuk mengetahui kesalahan prediksi  atau residu prediksi dilakukan 

dengan cara membandingkan tinggi lompatan observasi (Yo) dengan tinggi 
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lompatan prediksi (Yp). Selisih antara tinggi lompatan observasi (Yo) hasil tes 

dengan tinggi lompatan prediksi (Yp) merupakan kesalahan prediksi atau 

residu prediksi (y'). Dalam diagram pencar gambar 11.1 dapat dibaca bahwa 

residu prediksi ditunjukkan oleh jarak antara variabel tinggi lompatan 

observasi dengan garis regresi pada titik variabel panjang tungkai tertentu. 

Garis regresi dilukiskan menggunakan persamaan Y = 1,1947 X + 51,54.  

Karena garis regresi tersebut adalah garis yang paling cocok (best fit), maka 

jumlah residu semua kesalahan ramalan (prediksi) yang ada di sekitar garis 

regresi harus nihil. Jika dituliskan menggunakan persamaan regresi adalah 

∑(Yo  Yp) = ∑y‟ = 0. Jumlah kuadrat residu 22,816 merupakan jumlah 

kuadrat residu paling kecil (least squares) (Budiwanto: 2014).  

Tabel 11.3. Tinggi Lompatan Observasi (Yo),  Tinggi Lompatan Prediksi (Yp),  
                  Residu Prediksi  (y'2 ) dari Persamaan Regresi  Y = 1,1947 X + 51,54  

      Nomor          X               Yo                   Yp                   y'                     y'2  

                                                                                         (YoYp)  

           1        87        156        155,49             0,51      0,260  

        2        94        164        163,85 0,16      0,027 

        3        85        151        153,09  2,09       4,368  

        4        89        155        157,87  2,87       8,237  

        5        91        162        160,26       1,74   3,028  

        6        83        151        150,71 0,29      0,084 

         7        79        146        145,93 0,07      0,005  

        8        92        163        161,46       1,54      2,403  

        9        81       149        148,32 0,68       0,462  

          10       86      153      154,29         1,29      1,664  

          11        96        166       166,24         0,24       0,058  

          12        82       151      149,51 1,49    2,220  

                         Jumlah                                                       0,00              22,816  
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Gambar 11.1. Diagram Prediksi Tinggi Lompatan oleh Panjang Tungkai 

Diagram pencar tersebut di atas (gambar 11.1) merupakan tebaran 

kedudukan hubungan antara setiap skor variabel panjang tungkai (X) sebagai 

variabel prediktor dengan variabel tinggi lompatan (Y) sebagai variabel 

kriterion dari duabelas orang yang diteliti.  

                        ^ 
Garis regresi Y = 1,1947 X + 51,55 adalah persamaan regresi sebagai 

garis prediksi tinggi lompatan (Y) yang diprediksi oleh panjang tungkai (X). 

Dengan menggunakan persamaan garis regresi tersebut dapat diprediksi skor 

tinggi lompatan (Y) seseorang oleh panjang tungkai (X). Sehingga, jika 

diketahui ukuran panjang tungkai seseorang, maka dapat diprediksi 

(diramalkaan) tinggi lompatannya. Dengan melakukan pengukuran panjang 
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tungkai seseorang, maka dapat diprediksi kemungkinan tinggi lompatan yang 

dapat dilakukan seseorang tersebut (Budiwanto: 2014).  

 

ANALISIS REGRESI DUA PREDIKTOR 

Teknik analisis regresi dua prediktor pada dasarnya tidak berbeda 

dengan analisis regresi satu prediktor. Teknik analisis regresi dua prediktor 

untuk memprediksi variabel kriterion oleh dua variabel prediktor. Persyaratan 

dalam  analisis regresi dua prediktor sama dengan teknik analisis regresi satu 

prediktor. Agar variabel prediktor dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel kriterion, persyaratan yang harus dipenuhi adalah variabel prediktor 

harus mempunyai koefisien korelasi yang signifikan dengan variabel kriterion 

(Budiwanto: 2014).   

Persamaan garis regresi dua prediktor adalah:  

 

 
Keterangan:  
Y   = skor kriterion yang diramalkan  
X1  = skor prediktor 1 
X2  = skor prediktor 2 
a1  = koefisien prediktor 1 
a2  = koefisien prediktor 2 
K   = bilangan konstan 

Jika menggunakan skor deviasi, persamaan regresinya adalah:  

 
 

Koefisien prediktor a1 dan a2  diperoleh dengan persamaan sebagai berikut: 

          1)  x'1 y'  = a1 x'2 + a2 x‟1x‟2  

          2)  x'2 y'  = a1  x'1 x'2 + a2 x‟2 
 
 

Berikut ini contoh penerapan teknik analisis regresi dua prediktor  

tentang tinggi lompatan sebagai variabel tergantung atau variabel kriterion (Y) 

yang diprediksi oleh panjang tungkai (X1) dan tinggi badan (X2) sebagai 

KXaXaY 


2211

2211 ''' xaxay 
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variabel prediktor atau variabel bebas. Data variabel-variabel tersebut 

dikumpulkan menggunakan teknik tes dan pengukuran. Kegaiatan awal 

analisis dilakukan membuat tabel persiapan untuk  analisis regresi linier dua 

prediktor disajikan dalam tabel 11.4 sebagai berikut (Budiwanto: 2014).  

Tabel 11.4.  Data Panjang Tungkai, Tinggi Badan, dan Tinggi Lompatan 
  
    Subyek      Panjang Tungkai (X1)    Tinggi Badan (X2)   Tinggi Lompatan (Y)   
     
         1.                87                        165                 156  
     2.                94                       173                164  
     3.                85                        161                151  
    4.                89                        163                155  
     5.                91                        171                162  
     6.                83                        162                151  
     7.                79                        160                146  
     8.                92                        172                163  
     9.                81                        160                149  
       10.                86                        164                153  
       11.                96                        174                166  
       12.                82                        161                151  

  

Diawali dengan menghitung koefisien korelasi antara Tinggi lompatan 

(Y) dengan Panjang tungkai (X1) dan Tinggi badan (X2) menggunakan teknik 

korelasi product moment Person. 

Untuk analisis korelasi perlu dipersiapkan lebih dahulu daftar statistik 

sebagai berikut.  

X1  = 1045             X12 = 91323                   MX1 = 87, 083        

 X2   = 1986            X22 = 329006                MX2 = 165,5      

 Y   = 1867             Y2  = 290955                 MY = 155,583  

X1 Y  = 162968       X2 Y = 309375              X1 X2 = 173250     

Jika analisis regresi menggunakan skor deviasi maka skor kasar diubah 

menggunakan skor deviasi. 

Jumlah Kuadrat:  

 
9167,320
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Jumlah Produk:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghitung korelasi: 
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Koefisien korelasi antara variabel kriterion Y dengan prediktor X1 dan X2 

diperoleh dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Untuk menguji signifikansi korelasi ganda Ry(x‟1,x‟2) digunakan uji-F. 

Menggunakan analisis regresi diperoleh F garis regresi (F reg). Selanjutnya 

harga F reg dibandingkan dengan F tabel. Derajad kebebasan untuk uji 

signifikansi adalah m dan Nm1. Derajad kebebasan: m = jumlah prediktor = 

2, dan Nm1 = 12 – 2 – 1 = 9. (N = jumlah kasus, m = jumlah prediktor). 

Rumus uji F adalah: 

 

 

Keterangan: 
F reg = nilai F garis regresi 
R       = koefisien korelasi berganda 
N       = jumlah kasus 
m      = jumlah variabel prediktor 

Uji F untuk koefisien korelasi Ry(x1x2) = 0,9836 adalah: 

 

 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan harga F regresi 

dengan F tabel pada taraf signifikansi yang ditentukan dan derajad kebebasan 

2 dan 9. Diperoleh harga F regresi = 8,7697 > F tabel 1% = 8,02, berarti ada 
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korelasi yang signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

korelasi antara tinggi lompatan (Y) dengan panjang tungkai (X1) dan tinggi 

badan (X2) secara bersama-sama ditolak. Kesimpulannya: ada korelasi yang 

signifikan antara tinggi lompatan (Y) dengan panjang tungkai (X1) dan tinggi 

badan (X2) secara bersama-sama. Karena ada korelasi yang signifikan maka 

variabel panjang tungkai dan variabel tinggi badan dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel tinggi lompatan. 

 

Menghitung Koefisien a dan Angka Konstan K menggunakan Skor Deviasi 

Untuk memperoleh koefisien prediktor a1 dan a2 digunakan 

persamaan  simultan sebagai berikut: 

 

          

 

 

Selanjutnya, data statistik dimasukkan dalam persamaan tersebut di atas: 

          383,4167  = 320,9167 a1 + 302,5  a2  

          386,5        = 302,5      a1 + 323     a2 

Persamaan tersebut di atas disederhanakan  menjadi:  

         1,26749  =  1,06088  a1 + a2 

         1,19659  =  0,9365    a1 + a2 
                                                       −                      
         0,07090  = 0,1244  a1  

         a1           = 0,5699  

Koefisien prediktor (a) diperoleh dengan memasukkan nilai a1 ke salah satu 

persamaan:  

         1,19659 = (0,9365)(0,5699) + a2 

         1,19659 = 0,53371+ a2  

         a2          = 0,6629 

Persamaan garis regresi 

   212

2
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Persamaan garis regresi untuk memprediksi tinggi lompatan oleh panjang 

tungkai dan tinggi badan adalah: 

 

 

 

 

Jumlah kuadrat regresi variabel panjang tungkai dan tinggi badan dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

JK reg = a1∑x1y +  a2∑x2y = (0,5699)(383,417) + (0,6629)(386,5) 

                                          = 218,5094 + 256,211 = 474,72 

Hasil analisis garis regresi tersebut di atas dirangkum dan disajikan 

dalam tabel 11.5 sebagai berikut.   

Tabel 11.5. Rangkuman Hasil Analisis Regresi  

         Sumber variasi                     d.b.                     JK                         KR  

         Regresi (reg)                         2                    474,72                   237,36                                                                                                              

         Residu (res)                         9                       6,197                     0,69     

         Total (T)                                11                   480,917                      --  
 
Keterangan: 
d.b. = derajad kebebasan 
JK   = Jumlah Kuadrat 
KR  = Kuadrat Residu  

Sumbangan Relatif Prediktor 

Variabel prediktor yang mempunyai hubungan signifikan dengan 

variabel kriterion, berarti variabel prediktor akan memberikan sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif yang bermakna terhadap variabel kriterion. 

)()( 222111 XXY MXaMXaMY 

YXX MMXaMXaY  )()( 222111

)5,165(6629,0)083,87(5699,0583,155 21 


XXY

583,1557099.1096629,06286,495699,0 21 


XXY

7556.36629,05699,0 21 


XXY



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     557 
 

 

Besarnya sumbangan relatif setiap variabel prediktor kepada variabel kriterion  

dinyatakan dalam bentuk persentase (%).  

 Sumbangan relatif setiap variabel prediktor dapat diperoleh 

berdasarkan statistik hasil analisis regresi. Hasil analisis regresi tersebut dapat 

dilihat pada tabel 11.6 ringkasan analisis regresi sebagai berikut. 

Tabel 11.6. Statistik Hasil Analisis Regresi  

     Sumber variasi                    d.b.                                    JK                            
     
     Regresi (reg)                  m                             a1∑x1y + a2∑x2y                                                                                                                            

     Residu (res)             N – 9 – 1                   ∑y2 – a1∑x1y – a2∑x2y 
  
     Total (T)                            N – 1                                   ∑y2  
 

 

Pada tabel 11.6 dapat diketahui bahwa jumlah kuadrat (JK) regresi 

merupakan sebagian dari jumlah kuadrat total yang terkumpul dari seluruh 

kasus (N) dengan jumlah prediktor (m). Selain itu, pada tabel 11.6 dapat 

diketahui jumlah kuadrat (JK) itu sendiri tersusun dari dua komponen yaitu 

a1∑x1y dari variabel prediktor X1, dan a2∑x2y dari variabel prediktor X2. 

Sumbangan relatif variabel prediktor X1 dapat diketahui dari harga komponen 

a1∑x1y terhadap keseluruhan jumlah kuadrat regresi. Sedangkan sumbangan 

relatif variabel prediktor X2 dapat diketahui dari harga komponen a2∑x2y 

kepada keseluruhan jumlah kuadrat regresi juga (Sutrisnohadi: 1983).   

Sumbangan relatif masing-masing variabel prediktor yaitu variabel  

panjang tungkai (X1) dan variabel tinggi badan (X2) kepada variabel kriterion 

tinggi lompatan (Y) dapat dihitung menggunakan rumus jumlah kuadrat 

regresi (JK reg) sebagai berikut. 

JK reg = a1∑x1y +  a2∑x2y  

           = (0,5699)(383,417) + (0,6629)(386,5) 

           = 218,5094 + 256,2109 = 474,72 
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Besarnya sumbangan relatif setiap variabel prediktor kepada variabel 

kriterion adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

Berdasarkan hasil analisis sumbangan relatif  setiap variabel prediktor 

kepada variabel kriterion diperoleh bahwa variabel panjang tungkai (X1) 

memberikan sumbangan relatif sebesar 46,03% kepada variabel lompat tinggi. 

Sedangkan variabel tinggi badan (X2) memberikan sumbangan relatif sebesar 

53,97% kepada variabel lompat tinggi.  

 

RANGKUMAN 

Analisis regresi digunakan untuk memberi landasan dalam 

mengadakan  prediksi (ramalan) dan menjadi dasar dalam analisis kovarian. 

Suatu variabel dapat diramalkan oleh variabel yang lain. Variabel yang 

diramalkan disebut variabel kriterion atau variabel tergantung, sedangkan 

variabel yang berperan untuk meramalkan disebut variabel predictor atau 

variabel bebas. Variabel kriterion dapat diramalkan oleh variabel prediktor 

jika kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang signinifikan. Ada dua 

syarat dalam melukiskan garis regresi untuk memprediksi variabel tergantung 

(kriterion) oleh variabel bebas (prediktor), yaitu  jumlah residu harus nihil 

jumlah  kuadrat residu ramalan tersebut harus minimal atau paling kecil (garis 

least squares). Oleh karena itu garis regresi linier  merupakan garis yang  paling 

cocok  (garis best fit). Dalam memprediksi besarnya variabel tergantung oleh 

variabel prediktor atau variabel bebas ada kemungkinan terjadi kesalahan 

prediksi atau kesalahan ramalan. Kesalahan prediksi tersebut disebut sebagai 

residu prediksi. Residu prediksi (y‟) adalah menyimpangnya letak titik-titik 

pertemuan yang dibentuk oleh skor variabel X dan variabel Y terhadap garis 
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regresi linier (best fit). Variabel prediktor yang mempunyai hubungan 

signifikan dengan variabel kriterion, berarti variabel prediktor akan 

memberikan sumbangan relatif terhadap variabel kriterion. Besarnya 

sumbangan relatif dinyatakan dengan persentase. 

 

LATIHAN 

1. Jelaskan konsep tentang teknik analisis regresi.   

2. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis regresi. 

Buatlah persamaan regresi panjang tungkai untuk memprediksi tinggi 

lompatan. 

     Data Hasil Pengukuran Panjang tungkai dan Tinggi lompatan 
 
               Subyek                     Panjang tungkai (X)        Tinggi lompatan (Y) 
                           

 1 82  158 
 2                   95                      167 
   3                   87                       159 
       4                   85                       155 
         5                   89                       162 
         6                   87                       159 
         7                   83                      161 
        8                   88                       163 
         9                   84                       156 
         10                   88                       165 
         11                   98                      171 
         12                   84                      161 
                
 
 
3. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis regresi. 

Buatlah persamaan regresi variable panjang tungkai dan tinggi badan 

untuk memprediksi tinggi lompatan. 
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Data Hasil Pengukuran Panjang tungkai, Tinggi Badan dan Tinggi lompatan 
 
       Subyek      Panjang tungkai (X1)    Tinggi Badan (X2)   Tinggi lompatan (Y) 
                           
 1 82 169 158 
 2                   95                      185 167 
   3                   87                       175 159 
       4                   85                       173 155 
         5                   89                       179 162 
         6                   87                       174 159 
         7                   83                      171 161 
        8                   88                       177 163 
         9                   84                       171 156 

10                   88                       176 165 
11                  98                      185 171 
12                  84                      172 161 
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BAB XII 

TEKNIK ANALISIS UJI BEDA DUA MEAN: UJI-t 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis uji 

beda mean: Uji t cuplikan kembar   

2. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis uji 

beda mean: Uji t amatan ulangan   

 

DESKRIPSI 

 Dalam penelitian di bidang pendidikan jasmani dan bidang 

keolahragaan lainnya, banyak masalah penelitian dan tujuan penelitian untuk 

menguji hubungan sebab akibat. Dengan menggunakan rancangan penelitian 

eksperimen tertentu peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu 

variabel sebab sebagai variabel perlakuan (treatment) terhadap perubahan 

pada variabel akibat atau variabel tergantung. Selain itu, ada suatu penelitian 

yang membedakan pengaruh antara satu variabel perlakuan sebagai variabel 

eksperimen dengan perlakuan yang lain sebagai variabel perlakuan lain 

sebagai variabel kontrol terhadap perubahan pada satu variabel akibat. Untuk 

membantu mengambil kesimpulan penelitian tersebut diterapkan salah satu 

teknik statistik yaitu analisis statistik uji beda mean. Yaitu teknik statistik yang 

membedakan antara dua mean data.  Salah satu teknik analisis statistik uji 

beda mean yang dapat digunakan adalah teknik statistik uji-t. Huruf t pada 

nama teknik analisis uji t diambil dari huruf akhir nama pengembang teknik 

analisis uji-t, yaitu Gossett (Arikunto: 1989). Ada sumber lain yang 

menyatakan bahwa huruf t diambil dari huruf t sebagai huruf akhir kata 

student. Maka teknik analisis statistik uji-t sering juga disebut teknik analisis 

uji beda mean menggunakan student t. Berikut ini akan dibahas dua jenis 

teknik analisis uji t, yaitu uji cuplikan kembar dan uji t amatan ulangan. 
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KONSEP TENTANG TEKNIK ANALISIS UJI t. 

Uji t hanya digunakan untuk mengetahui perbedaan dua mean dari dua 

distribusi data. Ada dua macam teknik analisis uji-t, yaitu uji-t cuplikan 

kembar dan uji-t amatan ulangan. Penerapan teknik analisis uji-t yang akan 

digunakan sesuai dengan metode dan rancangan penelitian yang digunakan. 

Salah satu rancangan penelitian eksperimen adalah menguji beda antara mean 

distribusi data sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Maka teknik 

analisis uji t yang tepat digunakan adalah uji-t amatan ulangan. Rancangan 

penelitian ekperimen yang lain adalah membedakan dua variabel sebab 

terhadap satu variabel akibat. Hasil analisis yang diharapkan adalah 

perbedaan antara mean distribusi data varabel bebas yang satu dengan 

variabel bebas lainnya. Maka teknik analisis uji t yang tepat digunakan adalah 

uji-t cuplikan kembar.  

Dalam melakukan analisis menggunakan uji t, ada beberapa prasyarat 

yang harus dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain orang coba harus diambil 

secara random dari populasi, skala data berbentuk interval atau rasio, data 

harus berdistribusi normal, dan data dalam variabel yang akan dianalisis 

bersifat homogen. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis uji t, harus 

dilakukan  uji normalitas dan uji homogenitas data. 

 

UJI-T CUPLIKAN KEMBAR 

 Uji-t cuplikan kembar adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menguji perbedaan mean sampel random bebas, atau sampel mandiri,  atau 

sampel yang tidak berkorelasi (independent sample) (Thomas dan Nelson: 1990). 

Dalam rancangan penelitian eksperimen yang menggunakan dua kelompok 

sampel penelitian, salah satu kelompok diberikan suatu perlakuan sebagai 

kelompok eksperimen, dan kelompok yang lain sebagai kelompok kontrol. 

Peneliti mengambil dua kelompok sampel secara acak (random) dari satu 

populasi, kemudian memberikan perlakuan atau eksperimen (treatment) 

khusus dan berbeda kepada masing-masing kelompok. Setelah diberikan 
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perlakuan kepada kedua kelompok dalam kurun waktu tertentu, kemudian 

dilakukan tes dan pengukuran terhadap dua kelompok sampel tersebut. 

Selanjutnya, untuk menguji perbedaan dua mean data kelompok yang satu 

dengan lainnya tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis uji-t cuplikan 

kembar (Budiwanto: 2014).   

Rumus Uji-t  cuplikan kembar atau uji-t sampel random bebas adalah 
 
 
 
Keterangan:  
t        = nilai t  
Mx1 = rata-rata hitung (mean) kelompok satu  
Mx2 = rata-rata hitung (mean) kelompok dua  
S       = salah  baku perbedaan  antar dua  mean  
 
Rumus salah  baku perbedaan  antar dua  mean adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 
Keterangan: 
S  = salah  baku perbedaan  antar dua  mean 
x1 = jumlah skor simpangan X1 

x2 = jumlah skor simpangan X2 

n1 = jumlah subyek dalam kelompok satu 

n2 = jumlah subyek dalam kelompok dua 

 

Sehingga rumus uji-t cuplikan kembar tersebut di atas dapat juga ditulis 

seperti sebagai berikut.  

 
 
 
 

 

Setelah diperoleh nilai t hitung, selanjutnya dilakukan uji signifikansi 

yaitu menguji kebermaknaan nilai t hitung dalam menjawab masalah yang 

diteliti. Uji signifikansi nilai t hitung dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai t hitung dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi yang telah ditetapkan. 

Ada dua kemungkinan hasil uji signifikansi, yaitu signifikan atau tidak 
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signifikan. Jika nilai t hitung lebih besar daripada nilai  t tabel berarti ada 

perbedaan yang signifikan, maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

perbedaan antara perlakuan pada kelompok pertama dan kelompok kedua 

ditolak. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara mean data kelompok 

pertama dengan mean data kelompok kedua. Jika nilai t hitung lebih kecil 

daripada t tabel berarti tidak ada perbedaan yang signifikan, maka hipotesis 

nihil diterima. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara mean data 

kelompok pertama dengan mean data kelompok kedua. Untuk uji signifikansi 

diperlukan nilai t tabel yang dapat dibaca pada lampiran setiap buku statistik.  

Proses uji signifikansi dilakukan dengan memperhatikan derajad kebebasan 

(db). Derajad kebebasan untuk uji-t cuplikan kembar adalah d.b = N1 + N2  2 

(Budiwanto: 2014).   

 Berikut ini contoh penerapan analisis uji-t cuplikan kembar dalam 

analisis data penelitian eksperimen yang menguji perbedaan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan latihan 

teknik menggunakan metode drill berpola. Kelompok kontrol yang diberi 

latihan teknik menggunakan metode drill bebas terhadap peningkatan 

keterampilan bulutangkis. Dalam penelitian eksperimen ini, diambil dua 

kelompok sampel yang dibuat seimbang secara acak. Kelompok I diberi 

perlakuan program latihan drill berpola dan disebut kelompok eksperimen. 

Sedangkan kelompok II diberi perlakuan program latihan drill bebas dan 

disebut kelompok kontrol. Setelah kedua kelompok sampel diberikan 

perlakuan dalam kurun waktu tertentu, selanjutnya dilakukan tes 

keterampilan bulutangkis.  

Data hasil tes keterampilan bulutangkis yang diperoleh selanjutnya 

dilakukan analisis uji beda mean antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tersebut menggunakan teknik analisis uji-t cuplikan kembar dan 

menguji signifikansi. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui perbedaan 

mean kelompok latihan drill berpola dengan latihan drill bebas terhadap 

peningkatan keterampilan bulutangkis. Uji signifikansi dilakukan dengan cara 
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membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel pada taraf signifikansi 

yang ditetapkan. Untuk proses uji signifikansi nilai t hitung harus diketahui 

derajad kebebasan (d.b.). Derajad kebebasan (db) untuk nilai t cuplikan 

kembar adalah  jumlah kasus kelompok satu (N1) ditambah jumlah kasus 

kelompok dua (N2) dikurangi jumlah kelompok, dituliskan dengan rumus d.b. 

= N1+N22 (Budiwanto: 2014). 

Data hasil tes keterampilan bulutangkis kelompok latihan drill berpola 

dan kelompok latihan drill bebas disajikan dalam tabel 12.1 sebagai berikut.  

Tabel 12.1. Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok Eksperimen (X1)   
                   dan  Kelompok Kontrol (X2)  

       Pasangan              X1                      X2                       X1
2                  X2

2  

 
         1           26             29                    676             841  
         2           31             28                    961             784  
         3           23             26                     529             676  
         4           36             38                 1296          1444  
         5           41             42                 1681          1764  
         6           29             31                     841             961  
         7           37             34                 1369          1156  
         8           32             27                 1024             729  
         9           26             29                     676             841  
         10                        38             35                1444          1225  
         11           42             43                 1764          1764  
         12           35             32                 1225          1024  

        Jumlah                396                     394                  13486              13209  
 

 

Langkah-langkah analisis uji-t cuplikan kembar sebagai berikut.   

Menghitung jumlah kuadrat (JK): 
 
 
 
 
 
 

Menghitung mean setiap kelompok:  
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Menghitung nilai t: 
 
 
 
 

 

Uji signifikansi: hasil analisis t hitung diperoleh th = 0,073. Selanjutnya t 

hitung dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikansi yang ditentukan 

dengan memperhatikan derajad kebebasan yang sesuai. Ternyata dengan 

derajad kebebasan d.b. = 12+122 = 22, t hitung  yang diperoleh 0,073 lebih 

kecil daripada t tabel 5% = 2,074. Berarti, tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara mean data kelompok latihan metode drill berpola dengan kelompok 

latihan metode drill bebas. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

perbedaan mean antara kelompok latihan drill berpola dengan kelompok 

latihan drill bebas terhadap peningkatan keterampilan bulutangkis diterima. 

Kesimpulannya, antara program latihan drill berpola dan latihan drill bebas 

tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan 

bulutangkis (Budiwanto: 2014).  

 

UJI-t AMATAN ULANGAN  

Uji-t amatan ulangan adalah teknik statistik digunakan untuk 

menganalisis perbedaan dua mean sampel yang berkorelasi atau sampel tak 

mandiri (dependent sample) (Thomas dan Nelson: 1990). Dalam rancangan 

penelitian eksperimen yang menggunakan satu kelompok yang diberikan 

perlakuan (treatment). Peneliti mengambil sampel secara acak dari satu 

populasi. Pada awal penelitian, sebelum pemberian perlakuan eksperimen 

(treatment) dilakukan tes dan pengukuran awal. Selanjutnya, kepada sampel 

yang telah diambil diberikan perlakukan eksperimen selama kurun waktu 

tertentu. Setelah pemberian perlakuan berakhir, kemudian dilakukan tes dan 
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pengukuran akhir terhadap sampel tersebut. Untuk menguji perbedaan dua 

mean data hasil tes awal dan data hasil tes akhir digunakan teknik analisis uji-

t amatan ulangan (Budiwanto: 2014).  

Rumus uji-t  amatan ulangan:  
 
 
 
 
 
 

Keterangan:  
t   = nilai t untuk amatan ulangan  
D = perbedaan antara skor yang berpasangan  
N = banyaknya kasus  

 Untuk menguji signifikansi nilai t hitung amatan ulangan dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada taraf 

signifikansi yang ditetapkan dan derajad kebebasan tertentu. Nilai t tabel 

dapat dibaca pada lampiran buku statistik. Untuk proses uji signifikansi harus 

diketahui derajad kebebasan (d.b.). Derajad kebebasan untuk nilai t amatan 

ulangan adalah jumlah kasus (N) dikurangi 1. Derajad kebebasan (d.b.) untuk 

uji-t amatan ulangan adalah d.b.= N – 1. 

Berikut ini contoh penerapan analisis uji-t amatan ulangan dalam 

penelitian eksperimen yang menguji pengaruh program latihan naik turun 

bangku terhadap peningkatan kesegaran jasmani. Dalam penelitian 

eksperimen ini diambil sejumlah sampel dari suatu populasi penelitian secara 

acak. Penelitian diawali dengan melakukan tes awal kesegaran jasmani 

terhadap sampel tersebut yang menghasilkan data amatan awal. Tes 

kesegaran jasmani digunakan tes lari jarak 2,4 kilometer. Satuan ukuran data 

hasil tes adalah waktu tempuh berupa menit dan detik. Selanjutnya orang 

coba (sampel) tersebut diberi perlakuan (treatment) berupa program latihan 

naik turun bangku dalam kurun waktu tertentu. Setelah diberikan perlakuan, 

selanjutnya dilakukan tes akhir kesegaran jasmani sebagai data amatan akhir. 
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Untuk menguji efektifitas program latihan naik turun bangku terhadap 

peningkatan kesegaran jasmani dilakukan analisis perbedaan mean data 

sebelum dan sesudah perlakuan menggunakan teknik analisis uji-t amatan 

ulangan. Data hasil tes sebelum dan sesudah perlakuan, dan proses analisis 

disajikan dalam tabel 12.2 sebagai berikut (Budiwanto: 2014). 

Tabel 12.2. Hasil Tes Awal (X1) dan Tes Akhir (X2) Kesegaran Jasmani  

     Sampel.               X1                      X2                      D                       D2  

  
          1.                   12,47                 12,39                   0,08                  0,0064  
          2.                   12,52        12,47                   0,05                  0,0025  
          3.                   12,39        12,37                   0,02                  0,0004  
          4.                   12,46        12,48                  -0,02                  0,0004  
          5.                   13,09        13,02                   0,07                  0,0049  
          6.                   13,12        13,07                   0,05                  0,0025  
          7.                   12,57        12,51                   0,06                  0,0036  
          8.                   12,33        12,31                   0,02                  0,0004  
          9.                   13,02        12,96                   0,06                  0,0036  
        10.                   12,29        12,25                   0,04                  0,0016  
        11.                   13,07        13,08                  -0,01                  0,0001  
        12.                   13,04        12,99                   0,05                  0,0025  
        13.                   12,42        12,39                   0,03                  0,0009  
        14.                   12,27        12,21                   0,06                  0,0036  
        15                    12,41        12,35                   0,06                  0,0036  
 
     Jumlah           189,53                 188,85                  0,64                  0,0370  
 

 

Selanjutnya data hasil tes awal dan hasil tes akhir tersebut dianalisis 

menggunakan teknik analisis uji-t amatan ulangan dan diuji signifikansinya. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui perbedaan mean data hasil tes awal 

dan hasil tes akhir.   

Menghitung harga t:  
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Uji signifikansi: t hitung = 48,302 > t tabel 5% =  2,977 dengan derajad  

kebebasan = 15  1 = 14. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara mean 

hasil tes awal dan hasil tes akhir. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak 

ada perbedaan mean antara hasil tes awal dan hasil tes akhir ditolak. 

Kesimpulannya, program latihan naik turun bangku mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap peningkatan kesegaran jasmani (Budiwanto: 2014).  

RANGKUMAN 

Teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan dua 

mean data adalah teknik analisis statistik uji-t. Ada dua jenis teknik analisis 

uji-t, yaitu uji-t cuplikan kembar dan uji-t amatan ulangan. Uji-t cuplikan 

kembar adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis 

perbedaan mean sampel random bebas atau sampel mandiri (independent 

sample). Uji-t amatan ulangan adalah teknik analisis statistik yang digunakan 

untuk menganalisis perbedaan dua mean sampel yang berkorelasi, atau 

sampel tak mandiri (dependent sample). Uji signifikansi nilai t hitung dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada taraf 

signifikansi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan derajad kebebasan. 

Derajad kebebasan untuk nilai t cuplikan kembar d.b. = N1+ N2  2. Derajad 

kebebasan untuk uji-t amatan ulangan adalah d.b.= N – 1. 

 

LATIHAN 

1. Jelaskan konsep tentang teknik analisis uji beda (uji-t). 

2. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis uji-t 

cuplikan kembar. Apakah ada perbedaan mean antara hasil tes bolavoli 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, uji signifikansinya, dan 

bagaimana kesimpulannya? 

Hasil Tes Keterampilan Bolavoli Kelompok Eksperimen (X1)  
dan  Kelompok Kontrol (X2)    
         
Pasangan                         X1                             X2                     
 
      1           24            27  
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      2           34           30                   
      3           21           23                    
      4           33           35                  
      5           43          44                  
      6           32           31                    
      7           35           34                  
      8           32           29                  
      9           29    29                    
  10                          36           35                 
         

3. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis uji-t amatan 

ulang. Apakah ada perbedaan mean antara hasil tes awal dan hasil tes 

akhir keterampilan passing bawah bolavoli, uji signifikansinya, dan 

bagaimana kesimpulannya? 

Hasil tes awal (X1) dan hasil tes akhir (X2) keterampilan passing  
bawah bolavoli, X2)    
         
  Testi                                  X1                            X2                     
 
      1           24              27  
      2           34              30                   
      3           21              23                    
      4           33              35                  
      5           43             44                  
      6           32              31                    
      7           35              34                  
      8           32              29                  
      9           29           29                    
  10                          36              35                 
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BAB XIII 

ANALISIS VARIAN 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

  Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

varian klasifikasi tunggal.    

2. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

varian ganda. 

3. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

varian amatan ulangan 

 

DESKRIPSI 

Salah satu tujuan penelitian eksperimen adalah menguji perbedaan 

mean dua distribusi kelompok data atau lebih sekaligus. Dua atau lebih 

distribusi kelompok eksperimen diberikan perlakuan tertentu dalam kurun 

waktu tertentu. Selanjutnya, dengan pola pascates dilakukan pengumpulan 

data menggunakan tes, yang selanjutnya data tersebut dianalisis. Salah satu 

cara untuk menganalisis perbedaan mean dua kelompok data atau lebih 

tersebut digunakan teknik statistik analisis varians disingkat anava, yang 

disebut juga uji-F. Huruf F pada uji-F diambil dari huruf pertama nama Fisher, 

pengembang analisis uji-F (Suharsimi: 1989). Dalam melakukan analisis uji 

beda mean menggunakan analisis varian, ada beberapa prasyarat yang harus 

dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain orang coba sebagai unit eksperimen 

harus diambil secara random dari populasi. Dengan randomisasi, akan 

diperoleh sampel penelitian yang representatif populasi. Persyaratan kedua 

adalah skala data yang akan dianaliis berbentuk interval atau rasio, dan data 

tersebut harus berdistribusi normal. Persyaratan berikutnya adalah distribusi 

data-data dalam variabel harus bersifat homogen. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas data lebih dahulu. 
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KONSEP TENTANG TEKNIK ANALISIS VARIAN 

Analisis varian hanya digunakan untuk mengetahui perbedaan dua 

mean dari dua distribusi data atau lebih. Ada beberapa macam teknik analisis, 

tetapi berikut ini akan dibahas tiga macam analisis varian, yaitu teknik analisis 

varians klasifikasi tunggal, analisis varians klasifikasi ganda, dan analisis 

varians amatan ulangan. Penerapan teknik analisis varian yang  digunakan 

harus sesuai dengan metode dan rancangan penelitian eksperimen yang 

direncanakan.  

Dalam melakukan analisis varian, ada beberapa prasyarat yang harus 

dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain orang coba harus diambil secara 

random dari populasi, skala data berbentuk interval atau rasio, data harus 

berdistribusi normal, dan data dalam variabel yang akan dianalisis bersifat 

homogen. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis uji t, harus dilakukan  

uji normalitas dan uji homogenitas data. 

Menurut Ardana (1982) dijelaskan bahwa jika hasil penghitungan uji 

beda mean F hitung yang diperoleh adalah negatif, maka tanda negatif 

tersebut diabaikan, yang digunakan adalah angka absolutnya. Berikut ini 

disajikan tiga teknik analisis varians yaitu teknik analisis varians klasifikasi 

tunggal, analisis varians klasifikasi ganda, dan analisis varians amatan 

ulangan (Budiwanto: 2014).  

ANALISIS VARIANS KLASIFIKASI TUNGGAL 

Analisis varians klasifikasi tunggal disebut juga analisis varians satu 

jalan atau analisis varians sederhana. Analisis varian klasifikasi tunggal 

digunakan untuk menguji perbedaan dua mean kelompok atau lebih sampel 

bebas atau sampel mandiri (independent sample) (Thomas dan Nelson: 1990).  

Suatu penelitian dengan rancangan pascates kelompok perlakuan ganda dan 

kelompok kontrol dengan random ini dikembangkan dengan menggunakan 

lebih dari satu jenis kelompok perlakuan eksperimen (treatmen) yang berbeda 

(PX dan PY dan PZ). Randomisasi dilakukan (R) pada awal penelitian, yaitu 
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untuk menentukan anggota sampel penelitian dan menetapkan kelompok 

eksperimen secara random (acak). Untuk mengetahui perbedaan mean 

kelompok-kelompok eksperimen digunakan teknik analisis statistik uji-F atau 

analisis varians. Jika hasil análisis menunjukkan ada perbedaan yang 

signifikan, maka dinyatakan secara teoritis bahwa ada perbedaan pengaruh 

variabel bebas (variabel sebab) terhadap variabel tergantung atau variabel 

akibat (Zainuddin: 1988). 

Berikut ini contoh penerapan analisis varians klasifikasi tunggal dalam 

analisis data penelitian eksperimen yang menguji perbedaan tiga macam 

program latihan lari interval training. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan teknik analisis varians klasifikasi tunggal ini diharapkan  dapat 

diambil kesimpulan perbedaan pengaruh tiga macam program latihan lari 

interval training sebagai variabel sebab terhadap peningkatan kemampuan lari 

sprint 100 meter sebagai variabel akibat. Kemampuan waktu tempuh lari 

diukur dengan tes lari 100 meter,  menggunakan alat ukur stopwatch, satuan 

pengukurannya detik. Dalam penelitian eksperimen ini diambil tiga kelompok 

sampel dari suatu populasi penelitian secara acak. Kelompok I diberi 

perlakuan latihan berupa program latihan lari interval training dengan waktu 

istirahat 3 menit, kelompok II diberi perlakuan latihan berupa program latihan 

lari interval training dengan waktu istirahat 4 menit, dan kelompok III diberi 

perlakuan latihan berupa program latihan lari interval training dengan waktu 

istirahat 5 menit. Kepada masing-masing kelompok diberikan perlakuan 

sesuai dengan program latihan lari interval training dalam kurun waktu 

tertentu. Setelah tiga kelompok tersebut selesai diberikan perlakuan program 

latihan lari interval training, selanjutnya dilakukan tes akhir, yaitu tes lari sprint 

100 meter terhadap semua sampel kelompok eksperimen. 

 Selanjutnya dilakukan analisis hasil tes akhir lari sprint untuk menguji 

perbedaan mean tiga kelompok program latihan interval training sebagai 

variabel sebab terhadap peningkatan kemampuan lari sprint 100 meter sebagai 

variabel akibat. Untuk menganalisis perbedaan mean hasil tes akhir tiga 
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kelompok perlakuan tersebut menggunakan teknik analisis varian klasifikasi 

tunggal atau uji-F.  

Setelah nilai F hitung diperoleh, selanjutnya dilakukan uji signifikansi 

dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada taraf 

signifikansi yang ditetapkan. Nilai F tabel dapat dibaca pada lampiran setiap 

buku statistik inferensial. Untuk proses uji signifikansi harus diketahui derajad 

kebebasan (d.b.), yaitu derajad kebebasan antar kelompok (d.b.A), dan derajad 

kebebasan dalam kelompok (d.b.D). Derajad kebebasan antar kelompok 

adalah jumlah amatan (a) dikurangi 1, atau d.b.A = a1. Derajad kebebasan 

dalam kelompok adalah jumlah kasus (N) dikurangi jumlah kelompok (a) atau 

d.b.D = Na. Sehingga, derajad kebebasan (d.b.) untuk uji signifikansi teknik 

analisis varian klasifikasi tunggal tiga kelompok amatan adalah d.b.A = 31 = 

2, dan d.b.D = 303 = 27 (Budiwanto: 2014).   

Rumus uji-F varian klasifikasi tunggal adalah: 

 
 
 
 
 
Keterangan:  
F      = Harga F hitung = F = harga F observasi  
VA   = Varian antar cuplikan = kuadrat antar kelompok  
VD   = Varian dalam cuplikan = kuadrat dalam kelompok  
JKA  = Jumlah Kuadrat antar kelompok  
JKD  = Jumlah kuadrat dalam kelompok 
dbA = derajad kebebasan antar kelompok 
dbD = derajad kebebasan dalam kelompok 
Rumus untuk menghitung Jumlah Kuadrat Antar Kelompok (JKA): 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  
JKA  = Jumlah kuadrat antar kelompok  
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Fk   = Faktor koreksi  
∑XA = jumlah skor kelompok  
∑XT = jumlah skor total    
nA    = Jumlah kasus masing-masing cuplikan  
N     = Jumlah seluruh kasus = n1 + n2 + .... + nn 
Rumus untuk menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok (JKD ): 
 
 
 

Keterangan:  
JKD  = jumlah kuadrat dalam kelompok  
nA    = jumlah kasus masing-masing kelompok 
∑XA = jumlah skor kolompok 

dbA  = derajad  kebebasan antar  kelompok = a  1  

dbB  = derajad kebebasan dalam kelompok = N  a 

Tabel persiapan analisis varian untuk menguji perbedaan tiga 

kelompok eksperimen program latihan lari dengan interval training yang 

berbeda disajikan dalam tabel 13.1 sebagai berikut. 

Tabel 13.1. Hasil Pascates Lari Sprint 100 meter setiap Kelompok Eksperimen 

               Kelompok I                      Kelompok II                   Kelompok III  

            11,46                   11,23                 11,17  
          11,57                   11,34                 11,42  
          11,23                   11,15                 11,37  
          12,02                   11.67                 11,92  
          11,78                   11,37                 11,46  
          11,52                   11,26                 11,39  
          11,84                   11,53                 11,62  
          11,49                   11,31                 11,24  
          11,75                   11,79                 11,64  
          11,19                   11,45                 11,32  
 

 
 
Statistik hasil tes lari sprint 100 meter setiap kelompok eksperimen 

setelah masing-masing diberikan program latihan lari dengan interval training 

yang berbeda disajikan dalam tabel 13.2 sebagai berikut. 

Tabel 13.2. Statistik Hasil Tes Lari Sprint 100 meter  
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      Statistik          Kelompok I     Kelompok II     Kelompok III          Total  
 
            n                       10                       10                       10                       30  

            X                 115,85                 114,1                 114,55                 344,5  

            X2             1342,7529           1302,248           1312,6063           3957,6072  
 

Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok (JKA) 

 
 
 
 
 
 

Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok (JKD): 

 
 
 
 
 
 
 
Menghitung harga F:  

 
 
 
 
 

Uji signifikansi: F hitung = -11,2353 lebih besar daripada F tabel 5% = 

3,35. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan antara 

mean distribusi data kelompok I, kelompok II dan kelompok III ditolak. 

Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara program latihan lari 

interval training dengan waktu istirahat 3 menit, program latihan lari interval 

training dengan waktu istirahat 4 menit, dan program latihan lari interval 

training dengan waktu istirahat 5 menit (Budiwanto: 2014).  

Hasil analisis varian yang diperoleh, selanjutnya disajikan tabel 

ringkasan analisis varian seperti tabel 13.3 sebagai berikut.                 

Tabel 13.3. Ringkasan Analisis Varian 
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   Sumber varian              JK               db               KR               Fh          Ft.5%  
 

     Antar (A)                 7,932             2            3,966        11,235         3,35  
     Dalam (D)                 9,531            27             0,353              --                --  

     Total (T)                   1,5989           29                 --                 --                --   
 
ANALISIS VARIAN GANDA 

Teknik analisis varian ganda sering disebut juga teknik analisis varian 

dua jalan, atau teknik analisis varian untuk sampel-sampel berhubungan 

(berkorelasi). Teknik analisis varian ganda ini digunakan untuk membedakan 

mean beberapa distribusi data kelompok subyek penelitian yang dilakukan 

sekaligus untuk dua jenis variabel perlakuan (Budiwanto: 2014). 

 Berikut ini contoh penelitian eksperimen tentang perbedaan efektifitas 

tiga pola latihan keterampilan bulutangkis dan latihan bertanding yang 

diberikan kepada kelompok-kelompok unit eksperimen. Masing-masing 

kelompok diberi perlakuan dengan pola latihan keterampilan teknik yang 

berbeda, dan setiap kelompok juga dibedakan dalam latihan bertanding try out 

dan try in. Dipilih tiga kelompok sampel secara random dari populasi, 

kelompok I diberi perlakuan program latihan keterampilan bulutangkis pola 

A1, kelompok II diberi perlakuan program latihan  keterampilan bulutangkis 

pola A2, dan kelompok III diberi perlakuan program latihan keterampilan 

bulutangkis pola A3.  

Rancangan penelitian eksperimen ini menggunakan rancangan faktorial 

yang digambarkan sebagai berikut.  

                                                                               B1 = latihan bertanding try out 
Kelompok I   = Latihan Pola A1 
                                                                               B2 = latihan bertanding try in 
 
                                                                               B1 = latihan bertanding try out 
Kelompok II  = Latihan Pola A2 
                                                                               B2 = latihan bertanding try in 
 
                                                                               B1 = latihan bertanding try out 
Kelompok III = Latihan Pola A3 
                                                                               B2 = latihan bertanding try in 
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Tabel persiapan analisis data untuk uji beda tiga kelompok eksperimen 

tentang perbedaan pola latihan keterampilan bulutangkis dan jenis latihan 

bertanding disajikan dalam tabel 13.4 sebagai berikut. 

Tabel 13.4. Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis 

           Kelompok A1                        Kelompok A2                     Kelompok A3 

         B1                  B2                        B1                  B2                    B1             B2 

         31 23 40 37 39 41 
 29 31 34  39 31 38 
 33 33 31  36 34 37 
 32 39 28  33 37 36 
 35 40 32  30 33 36 
 33 32 39  35 38 39 
 28 36 30  34 28 39 
 34                   37 33  40 34 39 
 

 

Langkah analisis pertama adalah menghitung daftar belanja statistik yang 

hasilnya disajikan dalam tabel 13.5, tabel 13.6, dan tabel 13.7 sebagai berikut. 

Tabel 13.5. Statistik Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok Pola  
                 Latihan 

    Statistik       Kelompok A1      Kelompok A2      Kelompok A3         Total 

   n 16       16         16                        48 

 X                 531                          560                       579                    1670 
 Mean  33,19   35 36,19  34,79 
 
 

Tabel 13.6. Statistik Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok  
                    Bertanding 

       Statistik                 Kelompok B1            Kelompok B2               Total 

            n                         24                                  24                       48 

            X  796  874                      1670 
            Mean   33,17 36,42                     34,79 
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Tabel 13.7. Statistik Hasil Tes keterampilan Bulutangkis Kelompok Pola    
                    Latihan dan Latihan Bertanding 

   Statistik         Kelompok A1        Kelompok A2       Kelompok A3         Total                                                                                                                
                            B1          B2              B1          B2              B1          B2    

        n                  8             8                8              8              8     8              48 

       X  255         276             267 293            274         305          1670 

       X2  169       9644           9035      10777          9480      11649        58754 
       Mean        31,875     34,5           33,375    36,625        34,25     38,125          34,79 
Menghitung Faktor Koreksi (Fk) 
 
 
 

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) antar kelompok A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menghitung Jumlah Kuadrat antar kelompok A (JKA) 
 
 
 
 
 
 
 
Menghitung Jumlah Kuadrat antar kelompok B (JKB) 
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Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) antar kelompok AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menghitung jumlah kuadrat total (JKT)  
 
 
 
 
 
Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok (JKD) 
 
 
 
 

Derajad kebebasan untuk analisis varian dua jalur: 

 
 
 
 
 
 

Menghitung harga F antar kelompok A 
 
 
 
 
 

 

Uji signifikansi: hasil analisis varian antar kelompok A adalah F hitung 

= 3,4162 lebih besar daripada F tabel 5% = 3,22, berarti ada perbedaan yang 

signifikan. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan 

antara mean data kelompok A1, kelompok A2 dan kelompok A3 ditolak. 

Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara kelompok A1 yang 
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dilatih dengan program latihan lari interval training dengan waktu istirahat 3 

menit, kelompok A2 yang dilatih dengan program latihan lari interval training 

dengan waktu istirahat 4 menit, dan kelompok A3 yang dilatih dengan 

program latihan lari interval training dengan waktu istirahat 5 menit. 

Menghitung harga F antar kelompok B (Budiwanto: 2014).  
 

 

 

Uji signifikansi: hasil analisis varian antar kelompok B adalah F hitung 

= 12,675 lebih besar daripada F tabel 5% = 4,07. Sehingga hipotesis nihil yang 

menyatakan tidak ada perbedaan antara mean data kelompok B1 dengan 

kelompok B2 ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok B1 yang dilatih dengan program latihan lari interval training dengan 

latihan try out dengan kelompok B2 yang dilatih dengan program latihan lari 

interval training dengan latihan try in (Budiwanto: 2004).  

Menghitung harga F antar kelompok AB 
 

 

 

 

Uji signifikansi: hasil  analisis varian antar kelompok AB adalah F 

hitung = 0,1461 lebih kecil daripada F tabel 5% = 3,22. Sehingga hipotesis nihil 

yang menyatakan tidak ada perbedaan antara mean data kelompok 

A1/B1/B2, kelompok A2/B1/B2 dan kelompok A3/B1/B2 diterima. 

Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara kelompok A1 yang 

dilatih dengan program latihan lari interval training dengan waktu istirahat 3 

menit serta latihan try out dan try in, kelompok A2 yang dilatih dengan 

program latihan lari interval training dengan waktu istirahat 4 menit serta 

latihan try out dan try in, dan kelompok A3 yang dilatih dengan program 

latihan lari interval training dengan waktu istirahat 5 menit serta latihan try out 

dan try in (Budiwanto: 2004). 
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Selanjutnya dibuat ringkasan analisis varians yang disajikan dalam 

tabel 13.8 sebagai berikut. 

Tabel 13.8. Ringkasan Hasil Analisis Varian 

      Sumber varian           JK               db              KR                  F              Ft5%      

        Antar A                 73,042             2             36,521           3,4162         3,22  
        Antar B               126,7503            1           126,7503       12,675           4,07 
        Antar AB                3,042             2               1,5624         0,1461          3,22  
        Dalam D             449                  42             10,6905            --                --  

        Total (T)              651,917          47                   --                 --                --   
     Untuk mengetahui pola latihan teknik dan latihan bertanding yang paling 

baik dilakukan analisis uji-t Scheffe. 
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ANALISIS VARIAN AMATAN ULANGAN 

Analisis varian amatan ulangan digunakan untuk menghitung 

perbedaan mean amatan ulangan selama diberi perlakuan yang diamati setiap 

interval waktu tertentu terhadap satu kelompok penelitian. Dengan kata lain, 

analisis varian amatan ulangan untuk menghitung perkembangan satu 

kelompok penelitian akibat perlakuan yang diberikan selama kurun waktu 

tertentu. Perkembangan tersebut diamati dari waktu ke waktu. 

Berikut ini contoh penerapan analisis varian amatan ulangan untuk 

menganalisis data penelitian eksperimen tentang perkembangan motorik anak 

balita yang diberi perlakuan berupa  program latihan bermain selama kurun 

waktu tertentu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

program latihan bermain terhadap perkembangan motorik anak bayi lima 

tahun (balita). Program latihan bermain sebagai variabel sebab, dan 

perkembangan motorik sebagai variabel akibat.  Dalam penelitian eksperimen 

ini diambil sejumlah sampel secara random dari suatu populasi penelitian 

anak bayi lima tahun sebagai unit eksperimen (Budiwanto: 2014).  

Langkah-langkah penelitian diawali dengan melakukan pengumpulan 

data menggunakan tes dan pengukuran keterampilan motorik kepada sampel 

anak bayi lima tahun tersebut. Selanjutnya kepada sampel tersebut dikenai 

perlakuan berupa program latihan berbagai macam permainan dalam kurun 

waktu tertentu. Pada setiap interval kurun waktu tertentu setelah diberikan 

perlakuan program latihan bermain, misalnya sebulan sekali dilakukan 

pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran keterampilan motorik. 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh program latihan bermain terhadap 

perkembangan  keterampilan motorik  dilakukan dengan cara menganalisis 

perbedaan mean data hasil tes dan pengukuran yang diambil dari empat kali  

kurun waktu tersebut menggunakan tenik statistik analisis varian amatan 

ulangan (Budiwanto: 2014).  

Perlakuan latihan bermain diberikan kepada 10 bayi sebagai unit 

eksperiman. Selanjutnya, pengumpulan data keterampilan motorik dilakukan 
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empat kali pengamatan (tes dan pengukuran) dalam kurun waktu tertentu. 

Data-data keterampilan motorik 10 bayi tersebut disajikan  dalam tabel 13.9 

sebagai berikut. 

Tabel 13.9. Hasil Tes dan Pengukuran Keterampilan Motorik 

    Subyek      Amatan I      Amatan II      Amatan III     Amatan IV       Total      

         1 14 17 17  25 73 
 2 16 18 19  24 77 
 3 12 13 14  19 58 
 4 14 14 14  20 62 
 5 15 17 18  22 72 
 6 17 19 19  24 79 
 7 11 15 18  25 69 
 8 17 19 22  26 84 
 9 15 18 21  26 80 
       10 11 17 20  24 74 

Langkah pertama analisis varian amatan ulangan adalah menghitung daftar 

statistik yang hasilnya disajikan dalam tabel 13.10 sebagai berikut. 

Tabel 13.10. Statitik Perkembangan Keterampilan Motorik Balita  

     Statistik     Amatan I      Amatan II     Amatan III      Amatan IV      Total  
 
          n  10 10                   10                   10                  40          

          X 144                  167                 182  235                728 

          X2         2110     2827               3376               5575             13888  
          Mean 14,4 16,7               18,2                 23,5             71,8 

          XS2           --                   --                     --                       --              53584  
 
 
 
Langkah kedua, menghitung Faktor Koreksi (Fk)  
 
 
 
 
Langkah ketiga, menghitung Jumlah Kuadrat (JK) 
 
 
 
 
 

6,13249
40

728)( 22




N

X
F

T

k

80,44713249
10

253

10

182

10

167

10

144)( 22222













k

A

A F
n

X
JK

6,13249
4

74808469797262587773 22222222222







k

S

S F
a

X
JK



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     587 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langkah keempat, menghitung Derajad Kebebasan (d.b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah kelima, membuat ringkasan analisis varian amatan ulangan seperti 

dalam tabel 13.11 sebagai berikut. 

Tabel 13.11. Ringkasan Analisis Varian Amatan Ulangan 

   Sumber varian            JK               db             KR               Fh             Ft.5%  

     Subyek (S)              146,4             9             16,267           9,937           2,25  

     Ulangan (A)           447,8             3           149,267        91,183            2,96  

     SA                        44,199        27     1,637             --                  --  

     Total (T)                 638,4           39                 --                 --                  --   

 

Menghitung harga F antar subyek 
 
 
 

 

 

Uji signifikansi: F hitung antar subyek = 9,937 adalah lebih besar 

daripada F tabel 5% = 2,25. Berarti ada perbedaan yang signifikan dari sepuluh 

subyek unit eksperiman. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 
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perbedaan antara mean keterampilan motorik antar subyek unit eksperimen 

ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan perkembangan 

keterampilan motorik antar anak-anak balita yang disebabkan karena program 

latihan bermain (Budiwanto: 2014).   

Menghitung harga F antar amatan 
 
 
 
 
 
 

Uji signifikansi: hasil analisis F hitung antar amatan = 91,183 lebih besar 

daripada F tabel 5% = 2,96. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan tidak 

ada perbedaan mean data antar amatan keterampilan motorik ditolak. 

Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara amatan keterampilan 

motorik yang dilakukan setiap kurun waktu tertentu (Budiwanto: 2014).   

RANGKUMAN 

Salah satu cara untuk menganalisis perbedaan mean dua kelompok data 

atau lebih digunakan statistik analisis varians, yang disebut juga uji-F. Analisis 

varians klasifikasi tunggal disebut juga analisis varians satu jalan atau analisis 

varians sederhana. Analisis varian klasifikasi tunggal digunakan untuk 

menguji perbedaan dua mean kelompok atau lebih sampel bebas atau sampel 

mandiri. Teknik analisis varian ganda disebut juga teknik analisis varian dua 

jalan, yaitu analisis varian untuk sampel-sampel berhubungan (berkorelasi). 

Teknik analisis varian ganda digunakan untuk membedakan mean beberapa 

kelompok obyek penelitian sekaligus untuk dua jenis variabel. Analisis varian 

amatan ulangan digunakan untuk menghitung perbedaan amatan ulangan 

selama diberi perlakuan yang diamati setiap interval waktu tertentu terhadap 

satu kelompok penelitian. Dengan kata lain, analisis varian amatan ulangan 

untuk mengetahui perkembangan satu kelompok penelitian akibat perlakuan 

yang diberikan selama kurun waktu tertentu. Perkembangan tersebut diamati 

dari waktu ke waktu. 
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LATIHAN 

1. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis varians 

klasifikasi tunggal. Apakah ada perbedaan mean antara hasil tes renang 

kelompok I,, II, dan III, uji signifikansinya, dan bagaimana kesimpulannya? 

 Hasil Pascates Lari Sprint 100 meter setiap Kelompok Eksperimen 

Pasangan              Kelompok I            Kelompok II              Kelompok III  

1 11,43                   11,21                 11,18  
2 11,55                  11,33                 11,43  
3 11,23                   11,15                 11,37  
4 12,12                   11.75                 11,82  
5 11,78                   11,37                 11,46  
6 11,53                  11,28                 11,37 
7 11,84                   11,53                 11,62  
8 11,46             11,30                 11,26 
9  11,71                   11,73                 11,69  

 10  11,18                   11,42                 11,31  
2. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis varian 

amatan ulang. Apakah ada perbedaan antara hasil tes amatan 1, 2, 3, 4 

kemampuan gerak motorik, uji signifikansinya, dan bagaimana 

kesimpulannya? 

Hasil Tes Keterampilan Motorik 

 Subyek           Amatan I          Amatan II      Amatan III       Amatan IV           

1 13 15 17 19                
2 17 19 19 22       
3 12      13   14      19       
4 14      17   18      20       
5 15      17   18      22       
6 17      19   21      24       
7 11      15   18      21       
8 17      19   22      26       
9 15      18   21      24 

10 11      17   20      23      
11 16      19   21      23      
12 11      13   16      19       
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BAB XIV 

STATISTIK NON-PARAMETRIK 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

  Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan mampu mengolah data nominal dan ordinal menggunakan 

statistik non-parametrik teknik analisis korelasional.  

2. Memahami dan mampu mengolah data nominal dan ordinal menggunakan 

statistik non-parametrik teknik analisis uji beda.  

 

DESKRIPSI 

Dalam suatu penelitian, data yang dikumpulkan dapat berbentuk 

deskrit, atau berskala nominal, atau ordinal, dan pada umumnya  tidak 

berdistribusi normal. Sehingga, teknik analisis data yang tepat untuk data 

yang seperti itu adalah statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik 

adalah teknik analisis statistik yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat 

mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk  sampel 

penelitiannya. Lebih jelasnya, uji statistik non-parametrik sering juga disebut 

statistik bebas distribusi, karena prosedur pengujiannya tidak membutuhkan 

asumsi bahwa pengamatan berdistribusi normal. Beberapa parameter yang 

dapat digunakan sebagai dasar dalam penggunaan statistik non-parametrik 

adalah sebagai berikut. (1) Hipotesis yang diuji tidak melibatkan parameter 

populasi. (2) Skala data yang digunakan adalah nominal dan ordinal. (3) Jika 

asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi, yaitu data tidak berdistribusi 

normal. Statistik non-parametrik termasuk salah satu bagian dari statistik 

inferensial atau statistik induktif, yaitu statistik untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi dimana sampel 

diambil. Berikut ini akan dibahas teknik analisis koefisien phi, korelasi biserial, 

korelasi point biserial, chi kuadrat, koefisien kontingensi, koefisien tata 

jenjang, uji tanda, uji wilcoxon, dan uji median. 
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KOEFISIEN PHI  

   Teknik analisis koefisien phi (ø) termasuk teknik analisis statistik non-

parametrik, digunakan untuk menghitung hubungan antara dua variabel yang 

berskala nominal atau diskrit. Jika variabel yang akan dianalisis bukan data 

berskala nominal  atau diskrit maka harus diubah lebih dahulu menjadi data 

nominal atau diskrit. Cara mengubahnya dengan menggunakan skor mean 

atau skor median. Menggunakan skor mean yaitu skor dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu yang di atas mean dan yang di bawah mean. Jika 

menggunakan skor mean, ada kemungkinan banyak subyek dalam kelompok 

di  atas dan di bawah mean tidak sama. Jika menggunakan skor median maka 

banyak subyek dalam  kelompok di atas dan  di bawah median sama. Sebab 

median adalah skor tengah distribusi  frekuensi data yang membatasi 50% 

bagian atas dan 50% bagian bawah distribusi frekuensi. Sehingga dapat 

dipastikan bahwa dua kelompok tersebut mempunyai jumlah subyek yang 

sama (Suharsimi: 1989).   

Rumus menghitung koefisien phi jika banyaknya subyek dalam  

kelompok di atas mean dan di bawah mean tidak sama adalah:  

 
Keterangan:  
r phi = koefisien korelasi phi  
a     = banyaknya subyek kelompok di  atas mean (bersimbol 1) dan skor 1   
          untuk variabel lain yang dikorelasikan  
b     = banyaknya subyek kelompok di  atas mean (bersimbol 1) dan skor 0    
          untuk variabel lain yang dikorelasikan  
c     = banyaknya subyek kelompok di bawah mean (bersimbol 0) dan skor 1  
           untuk variabel lain yang dikorelasikan  
d    = banyaknya subyek kelompok di bawah mean (bersimbol 0) dan skor 0  
          untuk variabel lain yang dikorelasikan. 

Jika banyaknya subyek amatan yang terdapat dalam masing-masing 

kelompok di atas dan di bawah mean sama, atau jika menggunakan skor 
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median yang jumlah subyek kelompok di atas maupun di bawah median sama 

maka rumus untuk menghitung koefisien phi sebagai berikut. 

Keterangan:  
r phi = koefisien korelasi phi  
Pa   = proporsi  kelompok di  atas  mean yang  mempunyai skor 1  
Pb  = proporsi  kelompok di  bawah mean  yang mempunyai skor 1  
p    = proporsi seluruh  subyek  yang skornya 1  

q    = 1  p  

Untuk uji signifikansi koefisien phi digunakan tabel X2 (chi-kuadrat).  

Rumus untuk menghitung X2 adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 
X2      = harga chi kuadrat 
r phi  = koefisien korelasi phi  
N     = jumlah kasus 

  Berikut ini contoh melakukan analisis koefisien phi untuk mengetahui 

hubungan antara hasil tes keterampilan khusus olahraga dengan ketepatan 

waktu lulus 10 mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tes keterampilan 

khusus olahraga adalah salah satu tes masuk menjadi mahasiswa Fakultas 

Ilmu Keolahragaan. Pengumpulan data dilakukan dengan tes khusus 

keterampilan olahraga yang dilaksanakan pada waktu menjadi calon 

mahasiswa. Hipotesis penelitian yang diuji adalah bahwa ada kecenderungan 

hubungan antara hasil tes calon mahasiswa yang memiliki skor tinggi 

diharapkan dapat lulus dan menyelesaikan studinya tepat waktu. Yang 

dimaksud ketepatan waktu lulus adalah mahasiswa yang lulus dengan masa 

studi tepat empat tahun atau delapan semester dalam menyelesaikan studinya 

di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Data ketepatan waktu lulus dikumpulkan 

berdasarkan dokumen daftar mahasiswa peserta yudisium. Data ketepatan 
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waktu lulus diubah menjadi data kuantitatif lebih dahulu. Mahasiswa yang 

tepat waktu lulus diberi kode angka 1, yang tidak tepat waktu lulus diberi 

kode angka 0. Data hasil tes keterampilan olahraga dikelompokkan menjadi 

dua katagori yaitu skor di atas dan skor di bawah rata-rata hitung (mean). 

Karena dua variabel yang akan dikorelasikan tersebut berskala nominal, maka 

teknik analisis statistik yang digunakan adalah teknik analisis korelasi 

koefisien phi (Budiwanto: 2014).  

Analisis statistik menggunakan koefisien phi diawali dengan 

menghitung rata-rata hitung (mean) variabel hasil tes keterampilan olahraga. 

Rata-rata hitung hasil tes keterampilan olahraga adalah 79. Kemudian 

mengelompokkan data menjadi dua katagori skor di atas dan di bawah rata-

rata hitung. Katagori di atas rata-rata hitung diberi tanda 1, dan skor di bawah 

rata-rata hitung diberi tanda 0. Analisis dilanjutkan dengan membuat tabel 

persiapan menghitung koefisien korelasi phi hasil tes keterampilan olahraga 

dan ketepatan waktu lulus mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan seperti 

pada tabel 14.1. Kemudian dilanjutkan membuat matrik 2X2 yang berisi sel-sel 

kelompok skor di atas mean dan skor di bawah rata-rata hitung variabel hasil 

tes keterampilan olahraga, dan variabel ketepatan waktu lulus yang diberi 

kode 1 dan 0. Semua data di dalam matrik dilakukan penghitungan 

menggunakan rumus koefisien phi. Data hasil tes keterampilan olahraga dan 

ketepatan lulus  mahasiswa fakultas ilmu keolahragaan disajikan dalam tabel 

14.1 sebagai berikut. 

Tabel 14.1. Hasil Tes Keterampilan Olahraga dan Ketepatan Lulus     
                  Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan 

        No.   Subyek                           Hasil tes           Ketepatan waktu lulus  

             1.    Aryono                           96                          1  
        2.    Bahrun                         89                     1  
        3.    Cahya               54                     0  
        4.    Daryono              82                     1  
        5.    Edy                  61                     0  
        6.    Fahmi                69                     0  
        7.    Ganung               93                     1  
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        8.    Haryono              78                     0  
        9.    Iwan                 81                     0  
      10.    Jamal                87                     1  

                    Jumlah          790                                  -- 
 

Matrik persiapan menghitung koefisien phi dibuat berdasarkan data 

hasil tes keterampilan olahraga dan data ketepatan lulus sebagai berikut.                                                        

                                                                   Hasil tes  
                                                 di atas mean      di bawah mean  
                                  

 Tepat waktu lulus                         a = 4                     b = 1       
 
Tidak  tepat waktu lulus              c = 1                     d = 4          
      
 
Keterangan:  
a = jumlah subyek yang skornya di atas mean dan tepat waktu  lulus  
b = jumlah subyek yang skornya di atas mean dan tepat waktu  lulus  
c = jumlah subyek yang skornya di bawah mean dan tidak tepat  waktu  lulus  
d = jumlah subyek yang skornya di bawah mean dan tidak tepat waktu  ulus  

Menghitung korelasi phi menggunakan rumus pertama:  

 
Menghitung koefisien phi menggunakan rumus  kedua:  

            Pa = 0,80        Pb = 0,20       p = 0,50     q = 0,50  

Langkah selanjutnya adalah menguji signifikansi menggunakan rumus X2 

seperti berikut. 

Interpretasi hasil uji signifikansi diperoleh nilai X2 hitung = 3,6 lebih 

kecil dari X2 tabel 5% = 18,307, berarti tidak signifikan. Maka hipotesis nihil 

yang menyatakan tidak ada hubungan antara hasil tes keterampilan olahraga 

6,0
5555

)11()44(





phir

6,0
50,050,02

20,080,0





phir

6,36,010 222  phirNX



596       Metodologi Penelitian 

596 

 

dengan ketepatan lulus mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan diterima. 

Kesimpulannya, tidak ada korelasi yang signifikan antara hasil tes 

keterampilan olahraga dengan ketepatan waktu lulus mahasiswa Fakultas 

Ilmu Keolahragaan (Budiwanto: 2014). 

 Jika matrik data menggunakan 2x2, koefisien phi juga dapat diperoleh 

dengan menghitung menggunakan rumus yang komponennya nilai chi 

kuadrat seperti berikut ini. 

Keterangan: 
r phi  = koefisien korelasi phi 
X2      = harga chi kuadrat  
N     = jumlah kasus 

Derajat kebebasan (d.b.) yang digunakan adalah sama seperti derajad 

kebebasan untuk chi kuadrat, yaitu (baris-1)(kolom-1). 

 

KORELASI BISERIAL 

Teknik analisis korelasi biserial termasuk teknik analisis statistik non-

parametrik. Teknik analisis korelasi biserial digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara dua variabel kontinum, tetapi salah satu 

variabelnya dikelompokkan menjadi dua katagori. 

Rumus korelasi biserial: 

 
 
 
Keterangan: 
rb       = koefisien biserial 

MY1 = mean kelompok variabel kontinum dengan tanda 1 
MY0 = mean kelompok variabel dikotomi dengan tanda 0 
St       = Standar deviasi seluruh variabel Y 
p    = proporsi kelompok dengan tanda 1 
q    = proporsi kelompok dengan tanda 0 
Y    = Tinggi ordinat p dan q 
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Untuk uji signifikansi teknik analisis korelasi biserial dilakukan 

menggunakan uji t, yaitu membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf 

signifikansi yang ditetapkan. Derajat kebebasan untuk menguji signifikansi 

korelasi biserial adalah N–2.  

Rumus t untuk uji signifikansi korelasi biserial adalah sebagai berikut. 

 
 
 

Keterangan: 
th     = t hitung  
rb       = koefisien biserial 
N     = jumlah kasus 
  

Berikut ini contoh analisis korelasi biserial untuk mengetahui  

hubungan antara nilai intelektual dengan nilai matakuliah statistika. Nilai 

matakuliah statistika dikelompokkan skor di atas mean dengan simbol 1, dan 

skor di bawah mean diberi simbol 0. Data hasil pengumpulan data disajikan 

dalam tabel 14.2 sebagai berikut. 

Tabel 14.2. Hubungan antara Nilai Intelektual dengan Nilai Matakuliah   
                  Statistika 

Mahasiswa Nilai Intelektual Nilai Statistika 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 127 
  99 
  81 
108 
  97 
  99 
  93 
117 
111 
101 
  90 
103 

1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 

Jumlah                    1226 -- 
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Langkah-langkah analisis menggunakan teknik korelasi biserial 

dilakukan dengan menghitung statistik sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Menghitung koefisien korelasi biserial: 

 

 

 

Menghitung t hitung untuk uji signifikansi koefisien korelasi biserial: 

 

 

 

Interpretasi: hasil analisis diperoleh t hitung = 0,838 lebih kecil daripada 

t tabel 1% = 3,355, berarti tidak signifikan. Maka hipotesis nihil yang 

menyatakan tidak ada hubungan antara nilai intelektual dengan nilai statistika 

diterima. Kesimpulannya, tidak ada korelasi yang signifikan antara nilai 

intelektual dengan nilai statistika. 

 

KORELASI POINT BISERIAL 

Korelasi point biserial termasuk teknik analisis statistik non-parametrik, 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu variabel 

dikotomi dengan variabel kontinum. 

Rumus menghitung korelasi point biserial sebagai berikut: 
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Keterangan: 
M1  = mean kelompok variabel kontinum dengan tanda 1 
M0 = mean kelompok variabel dikotomi dengan tanda 0 
St   = Standar deviasi total seluruh variabel Y  
p  = proporsi kelompok dengan tanda 1   
q  = proporsi kelompok dengan tanda 0 

Untuk uji signifikansi korelasi point biserial digunakan uji t, yaitu 

membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf signifikansi yang 

ditetapkan. Derajat kebebasan untuk menguji signifikansi korelasi biserial 

adalah N – 2. Rumus t untuk menguji signifikansi korelasi point biserial 

sebagai berikut. 

 

 

 
Keterangan: 
th     = t hitung  
rb       = koefisien biserial 
N     = jumlah kasus 

 

Berikut ini contoh analisis korelasi point biserial tentang hubungan 

antara hasil tes keterampilan olahraga SBMPTN dengan Indeks Prestasi 

matakuliah praktek semester I mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Indeks 

Prestasi (IP) salah satu matakuliah praktek dikelompokkan menjadi IP yang di 

atas rata-rata hitung dengan simbol 1, dan IP yang di bawah rata-rata hitung 

diberi simbol 0. Data hasil pengumpulan data hasil tes keterampilan olahraga 

SBMPTN dan Indeks Prestasi matakuliah praktek semester I disajikan dalam 

tabel 14.3 sebagai berikut (Budiwanto: 2014). 

Tabel 14.3. Hubungan antara Hasil Tes Keterampilan SBMPTN dengan  
                    IP Matakuliah Praktek Semester I 

Mahasiswa Hasil Tes Keterampilan 
IP Matakuliah Praktek 

Semester I 

1 
2 
3 

46 
53 
68 

0 
1 
1 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

35 
49 
62 
66 
54 
59 
55 

0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

Jumlah                   547 -- 

 

Menghitung M1 ( mean kelompok variabel kontinum dengan tanda 1),  

M0 (mean kelompok variabel dikotomi dengan tanda 0),  St  (standar deviasi 

seluruh variabel Y), p  (proporsi kelompok dengan tanda 1), dan q (proporsi 

kelompok dengan tanda 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan statistik tersebut di atas, selanjutnya dilakukan 

penghitungan koefisien korelasi point biserial sebagai berikut: 
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Setelah diperoleh koefisien korelasi biserial, selanjutnya dilakukan 

menghitung nilai t hitung untuk uji signifikansi koefisien korelasi point 

biserial sebagai berikut. 

 

 

 

Interpretasi: hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 2,935 lebih kecil 

daripada t tabel 1% = 3,355. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel berarti 

tidak signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan 

antara hasil tes keterampilan olahraga SBMPTN dengan indek prestasi 

matakuliah praktek semester I mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan 

diterima. Dengan demikian disimpulankan bahwa tidak ada korelasi yang 

signifikan antara hasil tes keterampilan olahraga SBMPTN dengan indeks 

prestasi matakuliah praktek semester I mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolahragaan (Budiwanto: 2014). 

CHI KUADRAT (X2) 

Chi kuadrad (X2) termasuk teknik analisis statistik non-parametrik, 

digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk katagori-katagori atau 

data katagorik, data berbentuk nominal atau data diskrit. Chi kuadrad hanya 

dapat digunakan untuk menganalisis data yang berwujud frekuensi. Data 

frekuensi atau bilangan yang diperoleh dari hasil penghitungan atau 

penjumlahan  (counting), bukan dari hasil tes dan pengukuran. Chi kuadrad 

(X2) digunakan untuk estimasi, yaitu mengambil kesimpulan dari sampel 

untuk populasi. Chi kuadrad digunakan untuk menaksir apakah ada 

perbedaan yang signifikan atau tidak antara frekuensi yang diobservasi (fo) 

dalam sampel dengan frekeuensi yang diharapkan dalam populasi. Frekuensi 

yang diharapkan (fh) sering disebut juga frekuensi hipotetik. Untuk uji 

korelasi, chi kuadrad (X2) hanya dapat menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

antara dua gejala atau lebih signifikan atau tidak (Sujana dan Ibrahim: 2007).  
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Chi kuadrat (X2) satu sample adalah teknik statistik yang digunakan  

untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih 

katagori atau kelas yang data berskala nominal dan jumlah sampelnya besar. 

Rumus dasar chi kuadrat adalah seperti berikut. 

Keterangan: 
X2 = Chi Kuadrat 
fo   =  frekuensi yang diobservasi 
fh   = frekuensi yang diharapkan 
  

 Berikut ini disajikan contoh analisis chi kuadrat untuk menguji hipotesis 

deskriptif (satu sampel) yang terdiri atas dua kategori dan tiga kategori. 

Peneliti ingin mengetahui minat mahasiswa dalam melakukan kegiatan 

olahraga. Data dikumpulkan dari sampel yang diambil secara acak sejumlah 

300 mahasiswa. Hasil pengumpulan data, 175 mahasiswa berminat melakukan 

kegiatan olahraga dan 125 mahasiswa tidak berminat melakukan kegiatan 

olahraga. Sampel penelitian sebagai sumber data diambil secara random 

sebanyak 300 mahasiswa. Dua sampel tersebut ternyata 175 yang berminat 

melakukan kegiatan olahraga dan 125 tidak berminat melakukan kegiatan 

olahraga (Budiwanto: 2014). 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha: Frekuensi mahasiswa yang mempunyai minat melakukan kegiatan 

olahraga tidak sama dengan yang tidak mempunyai minat melakukan 

kegiatan olahraga. 

Ho: Frekuensi mahasiswa yang mempunyai minat melakukan kegiatan 

olahraga sama dengan yang tidak mempunyai berminat melakukan 

kegiatan olahraga. 

Untuk membuktikan hipotesis tersebut maka data yang terkumpul perlu 

disusun ke dalam tabel 14.4 sebagai berikut. 

Tabel 14.4. Kecenderungan Minat Mahasiswa Melakukan Kegiatan Olahraga 
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Alternatif Minat 
Olahraga 

Frekuensi yang 
diperoleh 

Frekuensi yang 
diharapkan 

Berminat 

Tidak berminat  

175 

125 

150 

150 

Jumlah 300 300 

 

Catatan: frekuensi yang diharapkan (fh) mahasiswa yang minat dan yang tidak 

berminat olahraga adalah sama yaitu 50% : 50% dari seluruh   sampel. 

 Untuk dapat menghitung besarnya chi kuadrat (X2) perlu tabel 

penolong seperti pada tabel 14.5 sebagai berikut. 

Tabel 14.5. Tabel Persiapan menghitung Chi Kuadrat Minat Olahraga 

Alternatif 
pilihan 

fo fh fo -  fh (fo -  fh)2 
(fo -  fh)2 

fh 

Mahasiswa 

Mahasiswi 

175 

125 

150 

150 

25 

-25 

625 

625 

4,17 

4,17 

Jumlah 300 300 0 0 8,44 

 

Jika memperhatikan data dalam tabel, ada perbedaan antara frekuensi 

observasi (fo) dan frekuensi yang diharapkan (fh) tanggapan 300 mahasiswa 

dan mahasiswa tentang minat melakukan kegiatan olahraga. Makin besar 

perbedaan antara frekuensi observasi (fo) dan frekuensi harapan (fh) maka 

makin kecil kemungkinan (probabilitas), dan perbedaan tersebut disebabkan 

oleh karena kesalahan sampling. Sedangkan frekuensi yang diharapkan (fh) 

untuk kelompok mahasiswa yang berminat olahraga dan mahasiswa yang 

tidak berminat olahraga dari seluruh responden adalah sama banyaknya yaitu 

50% x 300 = 150. 

Hasil penghitungan chi kuadart sebagai berikut.  
 

34,8
150

)150175( 2
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Berdasarkan db = 1 dan taraf kesalahan yang kita tetapkan 5% maka 

harga chi kuadrat tabel = 3,84. Ternyata harga chi kuadrat hitung lebih besar 

dari tabel (8,34 > 3,84). Sesuai ketentuan jika harga chi kuadrat hitung lebih 

besar dari tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka hipotesis nihil yang 

menyatakan bahwa mahasiswa mempunyai peluang frekuensi tidak ada 

perbedaan antara kelompok mahasiswa yang berminat olahraga dan 

mahasiswa yang tidak berminat olahraga ditolak. Kesimpulannya, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mempunyai minat olahraga 

cenderung lebih banyak secara signifikan. 

Contoh lain analisis chi kuadrat, telah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan frekuensi mahasiswa dalam minat 

olahraga beladiri pencak silat dan olahraga beladiri yang lain. Sampel sebagai 

sumber data diambil secara random sebanyak 300 mahasiswa. Dua sampel 

tersebut ternyata 200 mahasiswa berminat olahraga beladiri pencak silat, dan  

100 mahasiswa berminat olahraga beladiri yang lain (Budiwanto: 2014).  

         Untuk menguji hipotesis maka data yang telah dikumpulkan disajikan 

dalam tabel 14.6 sebagai berikut. 

Tabel 14.6. Kecenderungan Mahasiswa memilih Cabang Olahraga Beladiri 

Alternatif Cabang 
Olahraga  

Frekuensi yang 
diperoleh 

Frekuensi yang 
diharapkan 

Beladiri Pencaksilat 

Beladiri yang lain 

200 

100 

150 

150 

Jumlah 300 300 

 

Hipotesis yang diajukan adalah :  

H0: Beladiri pencak silat dan olahraga beladiri yang lain mempunyai peluang  

yang tidak sama diminati mahasiswa. 
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Ha: Beladiri pencak silat dan olahraga beladiri yang lain mempunyai peluang 

yang sama diminati mahasiswa. 

 Untuk menghitung besarnya chi kuadrat (X2) perlu tabel persiapan  

seperti pada tabel 14.7 sebagai berikut. 

Tabel 14.7. Tabel Persiapan menghitung Chi Kuadrat Olahraga Beladiri 

Alternatif 
pilihan 

fo fh fo -  fh (fo -  fh)2 
(fo -  fh)2 

fh 

Pencak Silat 

Beladiri yang lain 

200 

100 

150 

150 

50 

-50 

2500 

2500 

16,67 

16,67 

Jumlah 300 300 0 5000 33,33 

 

 

Catatan: Frekuensi yang diharapkan (fh) untuk kelompok minat beladiri 

pencak silat dan minat olahraga beladiri yang lain jumlahnya sama 

banyaknya, yaitu 50% x 300 = 150. 

Setelah dilakukan penghitungan menggunakan rumus chi kuadrat 

seperti yang ditunjukkan pada kolom paling kanan atas tabel 14.7, atau  sama 

dengan jumlah kolom paling kanan bawah diperoleh harga chi kuadrat hitung 

adalah 33,33 (Budiwanto: 2014).  

 Untuk membuat keputusan tentang hipotesis yang diajukan diterima 

atau ditolak, selanjutnya harga chi kuadrat hitung yang diperoleh tersebut 

dibandingkan dengan chi kuadrat tabel dengan derajad kebebasan dan taraf 

signifikansi yang telah ditentukan. Dalam menguji hipotesis nihil ini berlaku 

ketentuan, jika chi kuadrat hitung lebih kecil dari chi kuadrat tabel maka 

hipotesis nihil diterima, jika lebih besar atau sama dengan harga chi kuadrat 

tabel maka hipotesis nihil ditolak.  

 Derajat kebebasan untuk chi kuadrat tidak tergantung pada jumlah 

individu dalam sampel. Derajat kebebasan untuk harga chi kuadrat 
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tergantung pada kebebasan dalam mengisi kolom-kolom pada frekuensi yang 

diharapkan (fh) setelah disusun ke dalam matrik seperti berikut ini. 

                                   Kategori 

a m 

 b n 

( a + b) ( m + n ) 

 

 Frekuensi yang diobservasi (fo) harus sama dengan dengan frekuensi 

yang diharapkan  (fh). Jadi ( a + b ) = ( m + n ), dengan demikian kita 

mempunyai kebebasan untuk menetapkan frekuensi yang diharapkan (fh)  = ( 

m + n ). Jadi kebebasan yang dimiliki tinggal satu yaitu kebebasan dalam 

menetapkan m atau n. Jadi untuk model ini derajat kebebasannya (db) = 1. 

 Dengan derajad kebebasan (d.b) = 1, dan taraf signifikansi 5%, maka 

diketahui harga chi kuadrat tabel = 3,84. Maka, jika dibandingkan chi kuadrat 

hitung dengan chi kuadrat tabel, X2 hitung = 33,33 lebih besar daripada Xt5% = 

3,84. Dengan demikian, hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara frekuensi mahasiswa yang mempunyai minat beladiri 

pencak silat dan minat olahraga beladiri yang lain ditolak. Hasil penelitian 

disimpulkan, bahwa mahasiswa yang mempunyai minat olahraga beladiri 

pencak silat cenderung lebih banyak dibanding dengan mahasiswa yang 

mempunyai minat cabang olahraga beladiri yang lain (Budiwanto: 2014).  

Chi Kuadrad dengan Banyak Sel 

  Chi kuadrad dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan frekuensi 

suatu gejala yang terdiri dari beberapa cel. Berikut ini contoh analisis chi 

kuadrad tentang analisis perbedaan frekuensi tingkat kesegaran jasmani siswa 

dari beberapa sekolah. Tingkat kesegaran jasmani dikelompokkan menjadi 

empat katagori, yaitu kesegaran jasmani baik sekali, baik, kurang, dan kurang 

sekali. Untuk mengumpulkan data kesegaran jasmani dilakukan tes terhadap 
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2000 siswa di empat sekolah. Hasil pengumpulan data di setiap sekolah dan 

setiap katagori kesegaran jasmani disajikan dalam tabel 14.8 sebagai berikut.   

Tabel 14.8. Tabel Persiapan menghitung Chi Kuadrat Tingkat Kesegaran   
                   Jasmani Siswa.  

Tingkat 
Kesegaran 

Jasmani 

Kelompok Sekolah 
Jumlah 

Sekolah A Sekolah B Sekolah C Sekolah D 

Baik Sekali 46 150 184 100 480 

Baik 98 276 368 176 918 

Kurang 50 150 216 108 524 

Kurang Sekali 6 24 32 16 78 

Jumlah 200 600 800 400 2000 

 

Langkah selanjutnya menghitung frekuensi harapan (fh) tingkat 

kesegaran jasmani siswa di sekolah A, B, C, dan D atau setiap sel 

menggunakan tabel 14.9 sebagai berikut.  

Tabel 14.9. Frekuensi Harapan (fh) Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa di  
                 Sekolah A, B, C, dan D 

Tingkat 
Kesegaran 

Jasmani 

Kelompok Sekolah 
Jumlah 

Sekolah A Sekolah B Sekolah C Sekolah D 

Baik Sekali 48 144 192 96 480 

Baik 91,8 275,4 367,2 183,6 918 

Kurang 52,4 157,2 209,6 104,8 524 

Kurang Sekali 7,8 23,4 31,2 15,6 78 

Jumlah 200 600 800 400 2000 

Tabel 14.10. Tabel Kerja untuk menghitung Chi Kuadrad tentang Perbedaan  
                   Frekuensi Kesegaran Jasmani Siswa di Sekolah A, B, C, dan D. 

Kesegaran Jasmani 
Siswa 

fo fh (fo-fh) (fo-fh)2 
(fo-fh)2 

fh 

Sekolah A  

Baik Sekali 46 48 -2 4 0,083 

Baik 98 91,8 6,2 38,44 0,419 

Kurang 50 52,4 -2,4 5,76 0,110 

Kurang Sekali 6 7,8 -1,8 3,24 0,415 

Jumlah Sekolah A 200 200 0,0 -- 1,027 

Sekolah B  
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Baik Sekali 150 144 6 36 0,250 

Baik 276 375,4 0,6 0,36 0,001 

Kurang 150 157,2 -7,2 51,84 0,330 

Kurang Sekali 24 23,4 0,6 0,36 0,015 

Jumlah Sekolah B 600 600 0,0 -- 0,596 

Sekolah C  

Baik Sekali 184 192 -8 64 0,333 

Baik 368 367,2 0,8 0,64 0,002 

Kurang 216 209,6 6,4 40,96 0,195 

Kurang Sekali 32 31,2 0,8 0,64 0,021 

Jumlah Sekolah C 800 800 0,0 -- 0,551 

Sekolah D  

Baik Sekali 100 96 4 16 0,167 

Baik 176 183,6 -7,6 57,76 0,315 

Kurang 108 104,8 3,2 10,24 0,098 

Kurang Sekali 16 15,6 0,4 0,16 0,010 

Jumlah Sekolah D 400 400 0,0 -- 0,590 

Jumlah Keseluruhan 2000 2000 0,0 -- X2=2,764 

 

 
Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai chi 

kuadrad hitung dengan chi kuadrad tabel pada taraf signifikansi yang 

tertentu. Untuk uji signifikansi diperlukan derajad kebebasan. Derajad 

kebebasan untuk analisis chi kuadrad ini adalah d.b.=  (baris – 1)(kolom – 1). 

Banyaknya kelompok sekolah mewakili kolom ada empat yaitu sekolah A, B, 

C, dan D. Sedangkan banyaknya katagori juga ada empat katagori tingkat 

kesegaran jasmani yaitu sangat baik, baik, kurang dan sangat kurang. Dengan 

demikian derajad kebebasan untuk uji signifikansi X2  adalah (4 – 1)(4 – 1) = 9.  

Chi kuadrad hitung diperoleh X2 = 2,764, sedangkan harga chi kuadrad tabel 

adalah 16,919. Maka hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa atas dasar taraf 

signifikansi 5% nilai chi kuadrad hitung = 2,764 lebih kecil daripada chi 

kuadrad tabel = 16,919. Sehingga, perbedaan frekuensi yang diperoleh adalah 

tidak signifikan. Maka, hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan 

yang signifikan frekuensi tingkat kesegaran jasmani siswa di sekolah A, B, C, 

dan D diterima. Kesimpulannya: tidak menunjukkan perbedaan frekuensi 

yang signifikan tingkat kesegaran jasmani siswa di sekolah A, B, C, dan D.  
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KOEFISIEN KONTINGENSI 

Koefisien kontingensi (contingency coeffisien) adalah teknik korelasional 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang mempunyai data 

berskala nominal, diskrit, atau katagori. Dalam melakukan analisis koefisien 

kontingensi seringkali disingkat KK atau C (contingency). Untuk mengetahui 

besarnya hubungan antar variable-variabel tersebut dilakukan dengan 

menghitung koefisien kontingensi menggunakan rumus sebagai berikut.  

 

 

 
Keterangan: 
C  = koefisien kontingensi 
X2 = chi kuadrat 
N = jumlah kasus 

Teknik analisis koefisien kontingensi erat kaitannya dengan chi 

kuadrat. Sehingga, untuk menghitung koefisien kontingensi, lebih dahulu 

menghitung koefisien chi kuadrat (X2). Chi kuadrat digunakan untuk 

mengetahui perbedaan frekuensi obserfasi (fo) dan frekuensi harapan variabel 

yang diteliti (Sugiyono: 2013). 

Rumus chi kuadrat X2 sebagai berikut. 

 

 

Untuk menguji signifikansi nilai koefisien kontingensi dapat diketahui 

berdasarkan koefisien chi kuadrat. Dilakukan dengan cara membandingkan 

chi kuadrat hitung (Xh) dengan chi kuadrat tabel (Xt) pada taraf signifikansi 

yang ditetapkan, dengan derajad kebebasan (∑baris-1)(∑kolom-1). Jika nilai 

chi kuadrat hitung lebih besar daripada chi kuadrat tabel pada taraf 

signifikansi yang ditetapkan, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan 

yang meyakinkan antara frekuensi obserfasi (fo) dengan frekuensi harapan 

(fh). Sebaliknya, jika nilai chi kuadrat hitung lebih kecil daripada chi kuadrat 
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tabel, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang meyakinkan 

antara frekuensi obserfasi (fo)  dengan frekuensi harapan (fh). 

Berikut ini contoh penelitian untuk mengetahui perbedaan kesukaan 

berolahraga antara mahasiswa putra dan putri. Data penelitian dikumpulkan 

menggunakan kuesioner, yang menanyakan tentang kesukaan berolahraga. 

Sejumlah 130 mahasiswa putra dan putri dijadikan sebagai responden 

penelitian. Hasil pengumpulan data sebagai frekuensi observasi tentang 

kesukaan berolahraga disajikan dalam tabel 14.11 sebagai berikut. 

Tabel 14.11. Frekuensi Observasi (fo) Kesukaan Berolahraga Mahasiswa 

Mahasiswa  
Suka 

Berolahraga 
Tidak Suka 
Berolahraga 

Jumlah 

Putra a 35 b 30 65 

Putri c25 d40  65 

Jumlah 60 70 130 

 
 
Untuk menghitung frekuensi harapan (fh) setiap sel katagori 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

          Jumlah baris 
fh =                           X Jumlah kolom 
          Jumlah total 
 

Menghitung frekuensi harapan (fh) untuk setiap sel katagori.             

                      65 
fh sel A =                  X 60 = 30 
                     130 

                      65 
fh sel B =                  X 70 = 35 
                     130 

                      65 
fh sel C =                  X 60 = 30 
                     130 

                      65 
fh sel D =                  X 70 = 35 
                     130 
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Tabel 14.12. Frekuensi Harapan (fh) Kesukaan Berolahraga Mahasiswa 

Responden 
Suka 

Berolahraga 
Tidak Suka 
Berolahraga 

Jumlah 

Mahasiswa  30 35 65 

Mahasiswi 30 35 55 

Jumlah 60 70 130 

 

Berdasarkan frekuensi harapan yang ada dalam tabel 14.12, selanjutnya  

dihitung koefisien chi kuadrat sebagai berikut. 

 

 

 

Untuk mengecek kebenaran penghitungan, ∑(fo-fh) hasilnya harus 0. 

Selanjutnya dilakukan menghitung koefisien kontingensi untuk 

mengetahui hubungan antara kesukaan berolahraga antara mahasiswa putra 

dan putri. Koefisien kontingensi diperoleh dengan memasukkan statistik chi 

kuadrat ke dalam rumus sebagai berikut.  

 

 

Derajad kebebasan chi kuadrat adalah (2-1)(2-1) = 1. Untuk uji 

signifikansi nilai chi kuadrat, berdasarkan d.b. = 1 dan taraf signifikansi 5% 

harga chi kuadrat (X2) tabel adalah 3,841. Maka nilai chi kuadrat (X2) hitung = 

3,66 lebih kecil daripada chi kuadrat (X2) tabel 5% yaitu 3,841. Sehingga, 

hipotesisi nihil yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan 

kesukaan berolahraga antara mahasiswa dan mahasiswi diterima. Dengan 

demikian kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kesukaan berolahraga mahasiswa dan mahasiswi.   

KORELASI TATA JENJANG  

Hasil pengumpulan data penelitian yang akan dianalisis seringkali 

berbentuk tata jenjang (bertingkat) atau rangking. Contoh, hasil suatu 

165,0
661,3130

66,3



C

30

)3540(

25

)3025(

30

)3530(

25

)3035( 2222
2 










X

66,383,0183,012 X



612       Metodologi Penelitian 

612 

 

pertandingan yang biasanya dilaporkan dalam bentuk urutan juara. Urutan 

juara tersebut tidak memandang jarak perbedaan nilai atau skor yang 

diperoleh oleh setiap juara. Untuk menghitung korelasi antara dua variabel 

yang berbentuk tata jenjang atau data berskala ordinal digunakan teknik 

korelasi tata jenjang dari Spearman atau koefisien rho (ρ). Teknik analisis 

korelasi tata jenjang termasuk statistik non-parametrik. Teknik korelasi tata 

jenjang disebut juga Spearman Rank Order Correlation (Sutrisnohadi: 1983).     

Rumus teknik analisis korelasi tata jenjang dari Spearman adalah: 

Keterangan:  
Rho = koefisien korelasi tata jenjang  
D     = difference = beda antar jenjang setiap kasus  
N     = banyaknya kasus 

Setelah dihitung menggunakan teknik korelasi tata jenjang (rank order 

correlation) dari Spearman dan diperoleh koefisien rho (ρ), selanjutnya 

dilakukan uji signifikansi koefisien rho. Untuk menguji signifikansi koefisien 

rho () dilakukan dengan cara membandingkan antara koefisien rho hitung 

dengan nilai rho tabel pada taraf signifikansi tertentu. Uji signifikansi koefsien 

rho dapat juga dilakukan menggunakan uji t.  

Rumus uji t untuk uji signifikansi koefisien rho adalah sebagai berikut.  

 

Jika jumlah kasus N adalah 30 atau lebih, maka uji signifikansi 

digunakan rumus sebagai berikut (Isparyadi: 1982).  

 
Berikut ini contoh melakukan analisis korelasi tata jenjang untuk 

mengetahui kecenderungan hubungan antara hasil tes keterampilan teknik 
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pukulan lob bulutangkis (X) dengan skor hasil pengamatan dan penilaian para 

pakar bulutangkis (Y) dari 10 atlet. Analisis korelasi tata jenjang diawali 

dengan menyusun distribusi data variabel X dan Y dalam tabel persiapan 

seperti pada tabel 14.13. Selanjutnya, data masing-masing variabel tersebut di 

susun secara urut berdasarkan ranking (R), mulai dari skor paling besar sampai 

dengan skor yang paling kecil. Bila terdapat beberapa skor yang sama, maka 

mengurutkannya dilakukan dengan cara menjumlahkan nomor urutan dibagi 

dengan banyaknya nomor urutan yang mempunyai skor yang sama. 

Misalnya, skor yang diperoleh kasus nomor 4 dan 7 pada variabel X 

mempunyai skor yang sama yaitu 42 (lihat tabel 14.13). Maka cara membuat 

rangking dan mengurutnya dijelaskan sebagai berikut. Mestinya skor 42 adalah 

urutan ketiga, tetapi karena skor 42 ada dua, maka dua skor yang sama 

tersebut diberi urutan (3+4):2 = 3,5. Sehingga kasus nomor 4 dan nomor 7 

diberi urutan (rangking) yang sama, yaitu urutan (R) ke 3,5. Jika ada tiga skor 

yang sama maka cara menentukan urutan (rangking) dilakukan dengan 

menjumlahkan urutan (ranking) dibagi tiga. 

Tabel 14.13. Data Hasil Tes Keterampilan Teknik Pukulan Lob (X) dan Hasil  
                    Pengamatan Para Pakar Bulutangkis (Y) 
 

       Kasus          X               Y         Rx                     Ry            D              D2 

1. 29       25      9          9      0        0  
        2.        33       27        8          8         0        0  
         3.        36       30       7         7           0       0  

         4.        42       37       3,5          4          0,5        0,25  
         5.        25       24        10        10           0     0  
         6.        39      35        5          5           0        0  
         7.        42       39        3,5         3            0,5        0,25  
           8.        45       44               2         1,5           0,5       0,25 
            9.        37       33       6         6         0        0  

         10.        46       44               1         1,5         0,5        0,25 

       Jumlah       --                 --               --              --               0              1 
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Setelah dua data tersebut disusun urut mulai dari yang terbesar sampai 

dengan yang terkecil dalam kolom Rx dan Ry, selanjutnya setiap pasangan 

data dua urutan dalam distribusi data tersebut dihitung perbedaannya (D = 

difference). Setiap hasil perbedaan data tersebut kemudian dikuadratkan (D2), 

dan dijumlahkan (∑D2). Berdasarkan statistik yang diperoleh tersebut 

selanjutnya dilakukan penghitungan korelasi antara dua variabel 

menggunakan rumus korelasi tata jenjang untuk memperoleh koefisien rho 

(ρ). Setelah diperoleh koefisien rho, selanjutnya dilakukan uji signifikansi 

dengan cara membandingkan rho hitung dengan nilai rho tabel. 

Menghitung nilai koefisien Rho:  

 
Interpretasi: hasil analisis koefsien rho hitung = 0,933 lebih besar 

daripada rho tabel 5% = 0,648, berarti signifikan. Maka hipotesis  nihil  yang  

menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil tes keterampilan 

pukulan lob dengan hasil penilaian para pakar bulutangkis ditolak.  

Kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara hasil tes keterampilan 

pukulan lob dengan hasil  penilaian para pakar bulutangkis.  

Jika uji signifikansi  koefisien rho menggunakan nilai t dapat dilakukan 

sebagai berikut.  

 

Interpretasi hasil analisis t hitung = 7,333 lebih besar daripada nilai t tabel 5% 

= 2,228, berarti ada hubungan yang signifikan. Maka hipotesis  nihil  yang  

menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil tes keterampilan 

pukulan lob dengan hasil pengamatan dan penilaian para pakar bulutangkis 

ditolak.  Kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara hasil tes 
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keterampilan pukulan lob dengan hasil  pengamatan dan penilaian para pakar 

bulutangkis. 

UJI TANDA  

Teknik analisis uji tanda (sign test) merupakan bagian dari teknik 

analisis non-parametrik. Uji tanda  digunakan jika asumsi distribusi populasi  

tidak normal, jika teknik statistika tidak konsisten terhadap asumsi 

kenormalan distribusi. Uji tanda digunakan untuk menganalisis data yang 

berskala interval, tetapi datanya tidak berdistribusi normal. Uji tanda 

digunakan untuk menguji hipotesis komparatif terutama untuk uji beda 

antara dua sampel yang tidak berhubungan (independent) yang berskala 

ordinal. Teknik analisis uji tanda digunakan untuk membandingkan pengaruh 

hasil dua perlakuan untuk data yang berpasangan dan berskala ordinal. Uji 

tanda dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek dari suatu treatment 

tertentu. Pengaruh dari variabel eksperimen atau treatment tidak dapat 

diukur melainkan hanya dapat diberi tanda positif atau negatif saja.  

Disebut teknik analisis uji tanda karena dalam proses analisis data 

dilakukan dengan membedakan data dan dinyatakan dalam bentuk tanda 

positif dan tanda negatif. Sebagai ilustrasi, pengaruh perlakuan suatu 

penelitian eksperimen tidak diukur perubahannya secara kuantitatif tetapi 

hanya dinyatakan dalam bentuk perubahan positif dan negatif.  Menurut 

Sudjana (1992), ada beberapa syarat  yang harus dipenuhi dalam melakukan 

analisis menggunakan uji tanda. (1) Masing-masing pasangan hasil 

pengamatan yang dibandingkan bersifat independen. (2) Hasil pengamatan 

setiap pasangan terjadi disebabkan karena pengaruh kondisi yang serupa.  

Langkah-langkah analisis uji tanda: 

1. Membuat tabel persiapan uji tanda (tabel 3.13), dan mengisi kolom-kolom 

dengan urutan pasangan amatan hasil amatan X dan Y yang dibedakan.  

2. Mengisi kolom tanda plus (+) atau minus (–) dengan cara menghitung 

selisih (X1 – Y1),  (X2 – Y2)…… (XN –YN). 
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     Jika X1>Y1   diberi tanda +, dan jika  X1<Y1 diberi tanda minus (–).   Tanda 

X1=Y1 diabaikan. 

3. Menentukan  nilai h dengan mencari tanda + atau – yang paling sedikit. 

4.  Menguji hipotesis: membandingkan harga h hitung dengan harga h tabel. 

Cara menguji Hipotesis Uji Tanda 

H0 = hipotesis nihil : tidak ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. 

H1 = hipotesis alternatif : ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. 

• Untuk menolak atau menerima hipotesis H0  pada taraf  siginifikansi 1% 

atau 5%, dilakukan dengan cara membandingkan harga h tabel dengan h 

hitung pada N tertentu. 

• H0  ditolak jika harga h hitung lebih kecil atau sama dengan harga h tabel. 

• H0  diterima jika harga h hitung lebih besar dari dengan harga h tabel. 

• Agar dapat ditentukan hasil pengujian, diperlukan paling sedikit N = 6 

 
Contoh: 

Penelitian tentang perbedaan pengaruh dua macam latihan kekuatan otot 

tungkai kaki metode X dan metode Y terhadap jauhnya lompatan atlet-atlet 

secara terpisah selama kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan pengaruh dua macam metode latihan kekuatan otot tungkai kaki 

terhadap jauhnya lompatan dilakukan penelitian eksperimen. Data persiapan 

analisis disajikan dalam tabel 14.14 sebagai berikut.  

Tabel 14.14. Jauh Lompatan Hasil Pemberian Dua Macam Metode Latihan 

Nomor Urut 
Pasangan Atlet 

Metode  Latihan 
X 

Metode Latihan 
Y 

Tanda 
(x

1
-y

1
) 

1  4,43  4,06  +  

2  4,72  4,91  -  

3  5,01  5,38 -  

4  4,98  5,35 -  

5  5,31  4,99 +  

6  4,91  4,54 +  

7  5,27 5,12 +  

8  4,95  5,10  -  

9  5,06  4,91  +  
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10  5,87  5,72  +  

11  5,04  4,72  +  

12  4,93  5,08 -  

13  5,45 5,13  +  

14  5,23  5,55  -  

15  5,58  5,20 +  

 

Menguji hipotesis: 

Pada kolom tanda (X1-Y1) yang mempunyai h = 6 untuk tanda yang terjadi 

paling sedikit adalah tanda negatif. Dengan jumlah N = 15 dan α = 0,05 

diperoleh h tabel = 3. Karena h = 6  > 3, berarti ada perbedaan. Maka hipotesis 

nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan pengaruh antara metode latihan X 

dan metode latihan Y terhadap jauhnya lompatan ditolak. Sedangkan 

hipotesis alternatif bahwa ada perbedaan pengaruh antara kedua pengaruh 

antara metode X dan metode Y terhadap jauhnya lompatan diterima.  

 

UJI WILCOXON 

 Teknik analisis uji Wilcoxon (rank sum test) merupakan pengembangan 

dari teknik analisis uji tanda. Uji Wilcoxon termasuk statistika non-parametrik 

yang digunakan untuk uji beda antara dua sampel yang tidak berhubungan 

(independent) yang berskala ordinal, atau data yang berskala interval tetapi 

asumsi distribusi populasi  yang normal tidak terpenuhi. Uji Wilcoxon adalah 

suatu teknik analisis uji beda yang menghitung tanda dan besarnya selisih 

antara dua sampel untuk menaksir populasi. Uji ini lebih peka dari pada uji 

tanda dalam menemukan perbedaan antara dua populasi. Dengan kalimat lain 

disebutkan bahwa selain digunakan untuk membedakan data dua variabel 

dan dinyatakan dalam bentuk tanda positif dan tanda negatif, tetapi juga 

memperhatikan nilai selisih antara pasangan dua data variabel yang 

dibedakan. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah terdapat 

perbedaan yang sesungguhnya antara pasangan data yang diambil dari dua 

sampel yang berkait. 

Langkah-langkah teknik analisis uji Wilcoxon adalah sebagai berikut. 
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1. Membuat tabel persiapan uji Wicoxon (tabel 14.15), dan mengisi kolom-

kolom: (1) kolom urutan pasangan amatan hasil amatan X dan Y yang 

dibedakan, (2) kolom hasil amatan X dan Y yang dibedakan,  (3) kolom 

perbedaan (X1–Y1) dengan cara menghitung perbedaan setiap pasangan, (4) 

kolom susunan peringkat (X1–Y1), (5) kolom tanda peringkat positif dan 

negatif, dan menjumlahkan.  

Catatan: cara menyusun peringkat, dimulai dari skor beda terkecil sampai 

dengan skor beda yang terbesar. Jika ada beberapa skor beda yang sama, 

maka cara menyusun peringkatnya dilakukan dengan menjumlahkan 

nomor urut peringkat dibagi dengan banyaknya nomor pasangan yang 

mempunyai skor yang sama. Contoh, skor beda yang diperoleh urutan 

pasangan nomor 7, 8, 9, 10 dan 12 adalah yang sama yaitu 0,15 (lihat tabel 

14.15), sehingga ada lima skor yang sama. Sehingga cara menyusun 

peringkatnya skor tersebut dilakukan dengan menjumlahkan urutan ke 

(1+2+3+4+5):5=3. Sehingga pasangan nomor 7, 8, 9, 10 dan 12 diberi urutan 

yang sama, yaitu peringkat 3.  

2. Selanjutnya menentukan tanda peringkat positif dan tanda negatif sesuai 

dengan skor beda. 

3. Menentukan  harga J, yaitu dengan mencari jumlah tanda peringkat yang 

paling sedikit. 

4. Menguji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan harga J hitung 

dengan harga J tabel. 

Tabel 14.15. Jauh Lompatan Hasil Pemberian Dua Macam Metode Latihan 

Nomor Urut 
Pasangan 

Atlet 

Metode  
Latihan 

X 

Metode  
Latihan  

Y 

Beda 
(X

1
-Y

1
) 

Peringkat 
(X

1
-Y

1
) 

Tanda Peringkat 

Positif Negatif 

1  4,43  4,06  0,37  12,5  +12,5  - 

2  4,72  4,91  -0,19  6  -  -6 

3  5,01  5,38 -0,37  12,5  -  -12,5 

4  4,98  5,35 -0,37 12,5  -  -12.5 

5  5,31  4,99 0,32 8,5  +8,5  - 

6  4,91  4,54 0,37  12,5  +12,5  - 
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7  5,27 5,12 0,15  3  +3  - 

8  4,95  5,10  -0,15  3  -  -3 

9  5,06  4,91  0,15  3  +3  - 

10  5,87  5,72  0,15  3  +3  - 

11  5,04  4,72  0,32  8,5  +8,5  - 

12  4,93  5,08 -0,15 3  -  -3 

13  5,45 5,13  0,32  8,5  +8,5  - 

14  5,23  5,55  -0,32  8,5  -  -8,5 

15  5,58  5,20 0,38 15  +15  - 

Jumlah 74,5 -45.5 

Cara menguji Hipotesis Uji Wilcoxon 

H0 = hipotesis nihil: tidak ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. 

H1 = hipotesis alternatif: ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. 

• Untuk menolak atau menerima hipotesis nihil (H0)  pada taraf siginifikansi 

1% atau 5%, dilakukan dengan cara membandingkan harga J tabel dengan          

J hitung pada N tertentu. 

• Hipotesis nihil ditolak jika harga J hitung lebih besar atau sama dengan 

harga J tabel. Hipotesis nihil diterima jika harga J hitung lebih kecil 

daripada harga  J tabel. 

• Agar pengujian dapat memperoleh hasil, diperlukan paling sedikit N = 6. 

Menguji hipotesis perbedaan antara metode latihan X dan Y terhadap 

jauhnya lompatan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

• Pada kolom tanda peringkat (X1-Y1) yang memberikan J hitung = 6, untuk 

tanda yang terjadi paling sedikit ialah tanda negatif. 

• Dengan melihat J tabel pada N = 15 dan taraf signifikansi yang ditetapkan α 

= 0,05, diperoleh J tabel adalah 3. 

• Karena J hitung = 6  lebih besar daripada J tabel 5% = 3, maka hipotesis (H0) 

yang menyatakan tidak ada perbedaan antara metode latihan  X dan metode 

latihan Y terhadap jauhnya lompatan ditolak. 

5. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara metode latihan  X dan 

metode latihan Y terhadap jauhnya lompatan. 
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UJI MEDIAN 

Uji median termasuk statistika non-parametrik yang digunakan untuk 

menguji signifikansi perbedaan median dari dua sampel atau lebih yang tidak 

berkorelasi (independent). Uji median dilakukan untuk menganalisis variabel 

yang datanya berskala nominal atau ordinal yang diambil secara random.  

Hipotesis yang akan diuji antara lain: 

Hipotesis nihil: tidak ada perbedaan antara dua sampel acak yang diambil dari 

dua populasi dengan median yang sama. 

Hipotesis alternatif: ada perbedaan dua sampel acak yang diambil dari dua 

populasi dengan median yang  berlainan atau diambil dari populasi yang 

berlainan. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis: 

1. Menyusun data masing-masing distribusi data variabel A dan B dalam tabel 

persiapan analisis data. 

2. Menggabungkan dan menyusun urutan dua distribusi data variabel A dan 

B menurut urutan besar nilainya.  

3. Menentukan nilai median dari sampel gabungan dua distribusi data 

tersebut.  

4. Berdasarkan nilai median, selanjutnya membuat tabel kontingensi 2 x 2 

dengan cara mengelompokkan skor di atas dan di bawah median setiap 

kelompok sampel. 

5. Menghitung nilai chi kuadrat (X2)  menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berikut ini contoh analisis uji median tentang uji perbedaan hasil tes 

keterampilan servis bolavoli dua kelompok sampel. Hasil pengumpulan data 

disajikan dalam tabel 14.16 sebagai berikut. 

Tabel 14.16. Hasil Tes Keterampilan Servis Bolavoli Sampel A dan B. 
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Sampel A 10   21   17   22  13  15   17   15   23   18 

Sampel B 25   12   19   24   15   20   18 

 

Tabel 14.17. Urutan Hasil Tes Keterampilan Servis Bolavoli Gabungan dan     
                   Median. 

Sampel  Gabungan: 10 12 13 14  15  15  17  17  18  18  19  20  21  22  23  24  25   

Median = 18 

Membuat tabel kontingensi. 

Setelah diperoleh urutan hasil tes keterampilan servis bolavoli 

gabungan dan  median, selanjutnya membuat tabel kontingensi. 

Tabel 14.18. Tabel Kontingensi 2X2 

Median Sampel A  Sampel B  Jumlah  

Di atas Median  a b a+b 

Di bawah Median  c d c+d 

Jumlah  a+c b+d n 

 

Berdasarkan urutan hasil tes keterampilan servis bolavoli gabungan 

dan median, maka diketahui bahwa: 

• Pada distribusi data sampel A ada tiga data di atas median (a) dan enam 

data di bawah median (c). 

• Pada distribusi data sampel B ada empat data di atas median (b) dan dua 

data di bawah median (d). 

Tabel 14.19. Tabel Kontingensi Hasil Tes Keterampilan Servis Bolavoli 

Median Sampel I  Sampel II  Jumlah  

Di atas Median  3  4  7  

Di bawah Median  6  2  8  

Jumlah  9  6  15  

 

Analisis data menggunakan chi kuadrat (X2)   
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Uji signifikansi: 

X2 hitung = 0,5468 lebih kecil daripada X2 tabel 5% = 3,84, maka tidak ada 

perbedaan yang signifikan. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan keterampilan servis bolavoli antara 

sampel A dan sampel B diterima. Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan keterampilan servis bolavoli antara sampel A 

dan sampel B ditolak. 

RANGKUMAN 

Statistik non-parametrik adalah teknik analisis statistik yang modelnya 

tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang 

merupakan induk  sampel penelitiannya. Uji statistik non-parametrik sering 

juga disebut statistik bebas distribusi, karena prosedur pengujiannya tidak 

membutuhkan asumsi bahwa pengamatan berdistribusi normal. Beberapa 

parameter yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penggunaan statistik 

non-parametrik adalah hipotesis yang diuji tidak melibatkan parameter 

populasi, skala data adalah nominal dan ordinal, dan digunakan  jika asumsi 

parametrik tidak terpenuhi, yaitu data tidak berdistribusi normal. Statistik 

non-parametrik termasuk salah satu bagian statistik inferensial, yaitu statistik 

untuk menganalisis data sampel, dan hasilnya digeneralisasikan untuk 

populasi. Statistik non-parametrik, antara lain teknik analisis koefisien phi, 

korelasi biserial, korelasi point biserial, chi kuadrat, koefisien kontingensi, 

koefisien tata jenjang, uji tanda, uji wilcoxon, dan uji median. 
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LATIHAN 

1. Hitunglah korelasi menggunakan teknik korelasi tata jenjang antara hasil 
tes keterampilan bulutangkis dengan hasil bermain setengah kompetisi 
tunggal antar pemain. Uji hipotesisnya dan buatlah kesimpulannya.   

Data Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis (X) dan Hasil Bermain Setengah  
Kompetisi Bermain Tunggal Bulutangkis (Y) 
 

       Kasus          X               Y          

1. 24       15        
        2.        34       23          
         3.        23       12         
         4.        42       28         
         5.        37      26         
         6.        35      25         
         7.        32       22          
           8.        30       19                
            9.        28      19         
         10.        40       27                

 
 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh antara dua macam latihan pukulan lob 

dengan metode umpan lempar (X) dan metode umpan pukulan (Y) 

terhadap jauhnya pukulan lob?  

 

 

Data hasil tes akhir pukulan lob dua kelompok  

Nomor Urut Pasangan 
Atlet 

Metode  Latihan X Metode Latihan Y 

1  11,47 11,26  

2  11,74  11,61  

3  11,21  11,32 

4  11,68  11,36 

5  11,51  11,79 

6  11,71  11,52 

7  12,07 12,22 

8  10,95  10,19  

9  12,46  12,71  

10  10,67  10,52  

11  12,04  12,32  
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12  11,83  11,18 

13  10,45 11,14  

14   9,87  10,45  

15  10,48  10,24 
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BAB XV 

UJI NORMALITAS DAN UJI HOMOGENITAS DATA 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

  Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan mampu melakukan uji normalitas data menggunakan 

teknik analisis chi kuadrat  

2. Memahami dan mampu melakukan uji homogenitas data menggunakan uji 

F. 

 

DESKRIPSI 

 Dalam analisis data menggunakan teknik statistik parametrik ada 

beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain data 

harus berdistribusi normal, dan data dalam variabel-variabel yang akan 

dianalisis bersifat homogen. Maka, sebelum dilakukan analisis statistik 

parametrik harus terpenuhinya prasyarat tersebut dengan melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas adalah cara untuk menetapkan 

apakah distribusi data dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap 

berasal dari populasi tertentu dengan distribusi  normal. Dalam bahasan 

berikut ini, uji normalitas distribusi data akan menggunakan teknik analisis 

chi kuadrat. Teknik analisis chi kuadrat dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian antara distribusi data hasil pengumpulan data suatu sampel atau 

skor yang diobservasi dengan distribusi teoritis tertentu. Uji homogenitas 

dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sekelompok data yang diteliti 

dalam proses analisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda 

keragamannya. Asumsi yang mendasari dalam analisis statistik parametrik  

adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Pengujian homogenitas 

adalah pengujian untuk mengetahui sama tidaknya variansi-variansi dua 

buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas adalah uji 

homogenitas variansi menggunakan uji F. 



626       Metodologi Penelitian 

626 

 

UJI NORMALITAS DATA 

 Dalam penggunaan statistik parametrik dilakukan dengan asumsi 

bahwa distribusi data setiap variabel penelitian yang dianalisis harus 

membentuk distribusi normal.  Jika distribusi data tidak normal maka statistik 

parametrik tidak dapat digunakan. Suatu data dinyatakan berdistribusi 

normal jika jumlah data di atas dan di bawah rata-rata hitung (mean) dan 

simpangan bakunya (standar deviasi) adalah sama. Distribusi normal teoritis 

digambarkan dalam bentuk kurva normal (Sukidjo: 2012).  

 Yang perlu diperhatikan tentang normalitas data, yang menyebabkan 

tidak normalnya suatu distribusi data dapat berasal antara lain dari kesalahan 

instrument dan pengumpulan data. Yang perlu diingat bahwa jika 

sekelompok data memang sudah dapat dipercaya valid, tetapi distribusi 

datanya tidak berdistribusi normal, maka disarankan untuk menggunakan 

statistik non-parametrik (Sugiyono: 2013).   

34,13% 34,13%

13,59%                13,59% 

2,14%                                               2,14%

-3 SD  -2 SD  -1 SD       M        +1 SD  +2 SD +3SD

Me
Mo  

                           

Gambar 15.1. Kurva Normal 

 
Dalam gambar kurva tersebut di atas dapat diketahui bahwa kurva 

normal selalu membentuk lonceng yang simeteri menghadap ke bawah. 

Tendensi sentral yang terdiri dari mean, median dan mode terletak pada satu 
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titik tepat di tengah-tengah kurva. Di bawah kurva normal terbagi menjadi 

enam daerah standar deviasi (SD) yang sama besarnya. Luas antara rata-rata 

hitung (mean)  ke satu standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata hitung 

(+1 SD dan -1SD dari rata-rata hitung) masing-masing besarnya 34,13%. Luas 

antara standar deviasi ke satu di atas rata-rata hitung (+1 SD) ke standar 

deviasi di atasnya (+2 SD),  atau standar deviasi ke satu di bawah rata-rata 

hitung (-1 SD) ke standar deviasi di bawahnya (-1SD), masing-masing 

besarnya 13,59%.  Dan  luas antara standar deviasi ke dua di atas rata-rata 

hitung (+2 SD) ke standar deviasi di atasnya (+3 SD),  atau standar deviasi ke 

dua di bawah rata-rata hitung (-2 SD) ke standar deviasi di bawahnya (-2 SD), 

masing-masing besarnya 2,14%. Jumlah standar deviasi suatu distribusi data 

tidak terhingga. Oleh karena itu secara teoritis kurva normal tidak menyentuh 

garis dasar. Sehingga luas daerah di bawah kurva normal cenderung hanya 

mendekati 100%. Kurva normal seperti tersebut di atas sering disebut juga 

kurva standar (Budiwanto: 2014). 

Uji normalitas adalah cara untuk menetapkan apakah distribusi data 

dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari populasi 

tertentu dengan distribusi  normal.  Uji normalitas digunakan dalam 

melakukan uji hipotesis statistik parametrik. Sebab, dalam statistik parametrik 

diperlukan persyaratan dan asumsi-asumsi. Salah satu persyaratan dan 

asumsi adalah bahwa distribusi data setiap variabel penelitian yang dianalisis 

harus membentuk distribusi normal. Jika data yang dianalisis  tidak 

berdistribusi normal, maka harus dianalisis menggunakan statistik non-

parametrik.  

  Dalam buku ini akan dibahas cara menguji normalitas distribusi data 

menggunakan teknik analisis chi kuadrat. Teknik analisis chi kuadrat 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara distribusi data hasil 

pengumpulan data suatu sampel atau skor yang diobservasi dengan distribusi 

teoritis tertentu.  Pengujian normalitas distribusi data dengan chi kuadrat (X2) 

dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari 
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data hasil observasi (o) dengan kurva normal standar atau kurva normal 

harapan (h). Dalam uji normalitas menggunakan chi kuadrat, distribusi data 

disusun dalam bentuk distribusi bergolong yang terdiri dari enam interval 

kelas sesuai dengan jumlah standar deviasi di bawah kurva normal. Data hasil 

observasi dituliskan sesuai dengan frekuensi observasi (fo) yang termasuk 

dalam setiap interval kelas tersebut. Dan frekuensi harapan (fh) dalam setiap 

interval kelas dituliskan sesuai dengan besarnya persentase pada kurva 

normal (Sugiyono: 2008).    

Berikut ini contoh menguji normalitas distribusi data hasil tes 

keterampilan bolavoli. Data hasil tes keterampilan bolavoli disajikan dalam 

tabel 15.1. berikut ini. 

Tabel 15.1. Data Hasil Tes Keterampilan Bolavoli   

Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes 

1 30 11 29 21 28 

2 35 12 34 22 21 

3 25 13 29 23 30 

4 25 14 27 24 33 

5 19 15 24 25 26 

6 28 16 37 26 29 

7 24 17 31 27 26 

8 17 18 29 28 24 

9 29 19 38 29 36 

10 27 20 25 30 30 

 

 

Langkah-langkah uji normalitas menggunakan chi kuadrat dilakukan 

sebagai berikut. (1) Membuat tabel distribusi frekuensi seperti tabel 15.2, 

dengan enam interval kelas sesuai dengan jumlah standar deviasi di bawah 

kurva normal. (2) Membuat interval kelas data hasil observasi dari data 

tertinggi sampai terendah. (3) Memasukkan data observasi dalam kolom 

frekuensi hasil observasi (fo) sesuai dengan interval kelasnya. (4) Membuat 

frekuensi harapan (fh) sesuai dengan prosentase dalam kurva normal dan 
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jumlah kasus. (lihat kurva normal). Contoh, frekuensi harapan (fh) pada 

interval kelas 33-36 adalah 4. Frekuensi harapan tersebut diperoleh dari 

13,59% x 30 = 4. (5) Menghitung selisih antara frekuensi observasi dengan 

frekuensi harapan (fo–fh) setiap interval kelas. (6) Mengkuadradkan hasil 

selisih setiap interval (fo-fh)2. (7) Hasil kuadrat selisih setiap interval tersebut 

dibagi dengan frekuensi harapan (fo-fh)2/fh, dan menjumlahkan. Jumlah (fo-

fh)2/fh adalah chi kuadrat hitung. (8) Selanjutnya menentukan normalitas data 

dengan cara membandingkan chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel 

dengan memperhatikan derajad kebebasan, yaitu db = 6-1. Jika chi kuadrat 

hitung lebih kecil (<) daripada chi kuadrat tabel pada taraf signifikansi 

tertentu maka distribusi frekuensi data yang diuji adalah normal.  

Tabel 15.2. Tabel Persiapan Uji Normalitas Data Tes Keterampilan Bolavoli 

Interval 
Frekuensi 
Observasi 

fo 

Frekuensi 
Harapan 

fh 

fo-fh (fo-fh)2 

(fo-fh)2 

fh 

37 - 40 3 1 2 4 4 

33 - 36       5 4 1 1 0,25 

29 - 32       8 10 -2 4 0,40 

25 - 28     10 10 0 0 0 

21 - 24       2 4 -2 4 1 

17 – 20 2 1 1 1 1 

Jumlah 30 30 -- -- 6,65 

 

 
Hasil penghitungan diperoleh X2 hitung 6,65, sedangkan X2 tabel 5% 

dengan derajad kebebasan 6-1=5 adalah 11,07.  Maka chi kuadrat hitung lebih 

kecil daripada chi kuadrat tabel. Karena chi kuadrad hitung lebih kecil 

daripada chi kuadrad tabel 5% sehingga distribusi data tes keterampilan 

bolavoli dinyatakan berdistribusi normal (Budiwanto: 2014).  

 

UJI HOMOGENITAS      

Uji homogenitas dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa 

sekelompok data yang diteliti dalam proses analisis berasal dari populasi yang 



630       Metodologi Penelitian 

630 

 

tidak jauh berbeda keragamannya. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat 

dalam analisis uji  t dan analisis varian sebagai bagian dari statistik 

parametrik. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian adalah bahwa 

varian dari populasi adalah sama. Pengujian homogenitas adalah pengujian 

untuk mengetahui sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau 

lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas adalah uji homogenitas 

menggunakan uji F (Budiwanto: 2017. 

 
Langkah-langkah menghitung uji homogenitas: 

1. Menghitung varians atau standar deviasi kuadrat variabel X dan Y, dengan 

menggunakan rumus: 

 
 
 
 
2. Menghitung F hitung dari varians kelompok X danY, dengan rumus: 
 
 
 
 

Pembilang: S besar artinya varians dari kelompok dengan varian terbesar 

atau lebih banyak. Penyebut: S kecil artinya varian dari kelompok 

dengan varian terkecil atau lebih sedikit. Jika varians sama pada kedua 

kelompok, maka bebas menentukan pembilang dan penyebut. 

3. Membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F, dengan    

     memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. (1) Untuk varians dari 

kelompok dengan varians terbesar adalah dk pembilang n-1. (2) Untuk 

varians dari kelompok dengan  varians terkecil adalah dk penyebut n-1. (3) 

Jika F hitung lebih kecil (<)  daripada F tabel, berarti homogen. Dengan kata 

lain sekelompok data yang diteliti dalam proses analisis berasal dari 

populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya (4) Jika F hitung lebih 

besar (>) daripada F tabel, berarti tidak homogen. 
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Berikut ini contoh melakukan uji homogenitas dua kelompok eksperimen 

dan kelompok control, penelitian tentang pengaruh metode latihan 

keterampilan bulutangkis. Hasil tes akhir keterampilan bulutangkis kelompok 

eksperimen (x) dan  kelompok kontrol (Y) disajikan dalam tabel 15.3 sebagai 

berikut.  

Tabel 15.3. Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok Eksperimen (X)   
                   dan  Kelompok Kontrol (Y)  

     Pasangan        X                  Y                      X2                  Y2  XY 
 
         1           26             29                   676             841  754 
         2           31             28                   961             784  868 
         3           23             26                   529             676  598 
         4           36             38                 1296          1444  1368 
         5           41             42                 1681          1764  1722 
         6           29             31                   841             961  899 
         7           37             34                 1369          1156  1258 
         8           32             27                 1024             729  864 
         9           26             29                   676             841  754 
         10               38             35                1444          1225  1330 
         11           42             43                 1764          1764  1806 
         12           35             32                 1225          1024  1120 

        Jumlah      396              394               13486            13209  13341 
 

 

 

Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai varians setiap kelompok 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Selanjutnya menghitung nilai F menggunakan rumus sebagai berikut 
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Hasil penghitungan nilai varian kelompok eksperimen (X) dan  

kelompok kontrol (Y) diperoleh F hitung 0,47, sedangkan F tabel 5%  dengan 

derajad kebebasan pembilang  12-1=11 dan derajad kebebasan penyebut = 12-1 

= 11 diperoleh 2,82. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka 

disimpulkan bahwa distribusi data kelompok eksperimen (X) dan  kelompok 

kontrol (Y) adalah homogen (Budiwanto: 2017). 

RANGKUMAN 

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis menggunakan teknik 

statistik parametrik antara lain data harus berdistribusi normal, dan data 

dalam variabel-variabel bersifat homogen. Uji normalitas adalah cara untuk 

menetapkan apakah distribusi data dalam sampel dapat secara masuk akal 

dianggap berasal dari populasi tertentu dengan distribusi  normal. Uji 

normalitas distribusi data menggunakan teknik analisis chi kuadrat. Teknik 

analisis chi kuadrat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara 

distribusi data hasil pengumpulan data suatu sampel atau skor yang 

diobservasi dengan distribusi teoritis tertentu. Uji homogenitas dilakukan 

untuk memberikan keyakinan bahwa kelompok-kelompok data yang diteliti 

dalam proses analisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda 

keragamannya sebagai dasar dalam analisis statistik parametrik. Pengujian 

homogenitas adalah pengujian untuk mengetahui sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Salah satu uji homogenitas adalah uji 

homogenitas variansi menggunakan uji F. 

 

LATIHAN 

1. Lakukan uji normalitas data hasil tes keterampilan bulutangkis berikut ini.  

    Data Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis   

Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes 

1 32 11 26 21 28 

2 31 12 35 22 22 

3 22 13 28 23 31 

http://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html


Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang     633 
 

 

4 27 14 29 24 32 

5 18 15 23 25 28 

6 27 16 38 26 30 

7 22 17 32 27 25 

8 16 18 28 28 22 

9 30 19 39 29 37 

10 25 20 24 30 31 

 

 
2. Lakukan uji homogenitas data hasil tes keterampilan bulutangkis dua 

kelompok sampel berikut ini.  

Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok Eksperimen (X)                    
dan Kelompok Kontrol (Y)  

              Pasangan                         X                               Y                     
 
         1           24             25                    
         2           32             30                   
         3           21             23                    
         4           37             38                  
         5           42             41                  
         6           28            29                   
         7           33           34                  
         8           35            34                  
         9           25             29                    
  10                 36            35                 
         11           41           42                  
         12           31            30   
  13                 26            25                 
         14           42           43                  
         15           32            31   
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BAB XVI 

MENULIS LAPORAN PENELITIAN 

 

Menulis laporan penelitian merupakan kegiatan di akhir kegiatan 

penelitian yang harus dilakukan. Laporan penelitian adalah upaya peneliti 

untuk menyampaikan proses kegiatan peneltian yang telah dilakukan dan 

hasil penelitian kepada pembaca secara tertulis. Semua yang disajikan tersebut 

bertujuan agar pembaca memahami tentang penelitian yang dilakukan dan 

hasil penelitian yang diperoleh. Perlu dipahami bahwa  tidak semua pembaca 

adalah memiliki latar belakang bidang pengetahuan yang sama dengan 

dengan peneliti. Peneliti harus paham benar, untuk siapa laporan penelitian 

tersebut ditujukan. Oleh karena itu, laporan penelitian harus dilaporkan 

secara jelas dan dapat meyakinkan pembaca. Selain itu, perlu dipahami bahwa 

laporan penelitian adalah merupakan bagian penting dalam proses 

membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan 

bidangnya. Sehingga, penjelasan uraian hubungan dan relevansi masalah 

dengan bidang ilmu yang menjadi spesialisasinya harus lebih diutamakan 

dalam penulisan laporan penelitian.  

Dalam melaksanakan penelitian, tentu peneliti melakukannya 

berdasarkan kaidah-kaidah metodologi penelitian yang sesuai dengan 

masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, selama melaksanakan penelitian 

berlangsung, peneliti akan membuat catatan-catatan. Dan, penelitian pada 

hakekatnya adalah suatu karya ilmiah, maka penulisan dan penyajian laporan 

penelitian harus mematuhi etika, mengikuti kaidah-kaidah dan aturan dalam 

penulisan karya ilmiah. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan 

karya ilmiah, yaitu sistematika atau kerangka isi laporan, dan teknik penulisan 

laporan penelitian. Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian, setiap 

lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian tentu mempunyai standar 

penulisan hasil penelitian berupa pedoman penulisan karya imiah.  
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Laporan penelitian berisi tentang proses dan hasil yang diperoleh dari 

kegiatan penelitian. Karena penelitian adalah suatu karya ilmiah, maka 

laporan penelitian harus menggambarkan proses dan langkah-langkah berfikir 

ilmiah. Oleh karena itu, laporan penelitian harus memaparkan  tahapan-

tahapan dalam proses berfikir ilmiah. Tahapan yang harus diperhatikan 

tersebut dimulai dari mengidentifikasi masalah apa yang akan diteliti, 

mengapa dilakukan penelitian tentang masalah tersebut, apa tindakan 

penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut, dan merumuskan 

masalah. Selanjutnya, dilakukan kajian pustaka yang relevan untuk 

memperoleh landasan teori dan mendasari hipotesis. Hipotesis yang 

dikemukakan merupakan panduan arah dilakukannya kegiatan penelitian. 

Hipotesis tersebut harus diuji melalui verifikasi data dengan menerapkan 

metodologi penelitian yang tepat, menentukan sampel, menetapkan 

instrumen, mengumpulkan data, analisis data, dan pembahasan hasil 

pengujian. Berdasarkan verifikasi data tersebut akan dijadikan dasar dalam 

mengambil kesimpulan sebagai hasil penelitian.   

Isi laporan penelitian terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal, 

bagian inti, dan bagian akhir. Isi bagian awal laporan penelitian terdiri dari 

halaman sampul, halaman judul, abstrak, lembar persetujuan, pernyataan 

keaslian tulisan, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. Bagian inti laporan penelitian berisi pendahuluan, kajian 

pustaka, metode penelitian, hasil analisis, pembahasan, dan penutup. Bagian 

akhir laporan penelitian terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran. 

Teknik penulisan laporan penelitian mencakup ketentuan dan aturan 

tentang tata cara penulisan laporan, meliputi cara pengutipan, perujukan, 

penulisan daftar rujukan, penggunaan bahasa, penulisan kata, penggunaan 

huruf, penggunaan tanda baca, penataan tabel dan gambar. Selain itu, perlu 

diperhatikan tentang ketentuan pencetakan dan penjilidan laporan penelitian. 

Meliputi ketentuan tentang jenis huruf, ukuran huruf, modus huruf, spasi, dan 

tanda pisah. 
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Berikut ini disajikan sekilas tentang pokok-pokok bahasan dalam 

penulisan laporan penelitian.  

 
Bagaimana menulis Latar Belakang Masalah ? 

 Tuliskan tentang topik apa yang akan diteliti, dan ada masalah apa? 

 Mengapa kita memilihdan meneliti berkaitan dengan masalah penelitian 

yang ditetapkan tersebut? 

• Kemukakan kesenjangan yang terjadi antara: teori >< praktis, yang 

seharusnya >< kenyataan,  harapan >< capaian, yang diperlukan >< 

yang tersedia. 

• Jelaskan bahwa variabel-variabel yang dikorelasikan itu penting, untuk 

penelitian korelasional. 

• Kemukakan masalah berdasarkan analisis kebutuhan untuk penelitian 

dan pengembangan. 

• Diakhiri dengan tindakan penelitian yang akan dilakukan.  

Bagaimana menulis Rumusan Masalah? 

Rumusan masalah merupakan pernyataan gagasan peneliti yang terkandung 

dalam ruang lingkup masalah penelitian dan menjadi pusat perhatian peneliti. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut akan dicari jawabannya melalui 

pengumpulan data. 

 Diungkapkan dengan kalimat pertanyaan, untuk penelitian kuantitatif, dan 

penelitian kualitatif 

 Diungkapkan dengan kalimat pernyataan, untuk penelitian dan 

pengembangan 

 Cakupan yang harus ditulis dalam rumusan masalah:  

• Ditulis secara singkat, padat, dan jelas makna yang terkandung di dalam 

rumusan masalah sesuai dengan latar belakang masalah. 
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• Makna yang terkandung mencakup: sifat dan jenis hubungan antar 

variabel, tuliskan variabel-variabel yang diteliti, subyek penelitian, 

tempat dan waktu pelaksanaan.   

• Tersirat metode penelitian yang akan digunakan. 

Bagaimana menulis Tujuan Penelitian? 

 Selaras dengan judul dan rumusan masalah penelitian. 

 Rumusan tujuan penelitian  tersirat metode penelitian (rancangan, 

instrumen, teknik analisis data).  

 Hasil konkrit yang akan dicapai.  

 Apa yang akan diuji/dikonfirmasikan:  

• Dideskripsikan untuk Penelitian  Deskriptif. 

• Diperbaiki untuk Penelitian Tindakan: PTK/PTO/PTKesehatan 

• Dikorelasikan untuk Penelitian Korelasional. 

• Dibedakan untuk Penelitian Eksperimen, Expost facto 

• Dikembangkan dan spesifikasi produk untuk Penelitian  dan 

pengembangan  

 Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan  

 Mencakup: sifat dan jenis ”hubungan” antar variabel, variabel-variabel 

yang diteliti, subyek penelitian, tempat dan waktu 

Bagaimana menulis Hipotesis Penelitian? 

 Selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

 Berdasarkan teori yang mendukung.  

 Jawaban sementara yang harus diuji atau diverifikasi secara empirik 

menggunakan data yang dikumpulkan  (logiko hipotetiko verifikatif) 

 Secara teoritis jawaban yang paling mungkin, dan mempunyai tingkat 

kebenaran paling tinggi.  

 Berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi peneliti, yang memungkinkan 

peneliti memperoleh jawaban tentang permasalahan yang diteliti.  
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 Hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (Ha) dituliskan dengan kalimat 

deklaratif atau kalimat positif. Hipotesis ini biasanya dituliskan di bab 

pendahuluan.  

 Hipotesis nihil atau hipotesis nol (H0) dituliskan dengan kalimat ingkar 

atau kalimat negatif. Hipotesis nihil inilah yang akan diuji menggunakan 

analisis statistik. 

Bagaimana menulis Asumsi Penelitian? 

 Sebagai anggapan dasar penelitian.  

 Suatu pernyataan yang sudah diakui kebenarannya, tanpa harus diuji/ 

dibuktikan lagi. 

 Sebagai andasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. 

 Jenis asumsi penelitian: Asumsi konseptual, situasional, operasional.  

 Asumsi dapat bersifat substantif dan metodologis. 

• Asumsi substansif berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

• Asumsi metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian.  

Bagaimana menulis Ruang Lingkup Penelitian? 

 Menggambarkan luas dan batas-batas area penelitian: konsep, variabel, sub 

variabel dan indikator, instrumen. 

 
Bagaimana menulis Definisi Istilah/Operasional? 

 Definisi istilah/operasional dirumuskan oleh peneliti.  

 Definisi operasional, tersirat dapat diukur/diamati.  

 Istilah-istilah yang dipakai terutama variabel-variabel penelitian. 

 Definisikan istilah yang mempunyai makna khsusus. 

 Definisi operasional: dapat diamati atau dapat diukur. 

 
Bagaimana menulis Pentingnya Penelitian? 

 Mengemukakan alasan bahwa masalah yang dipilih memang layak dan 

perlu dilakukan penelitian.  



640       Metodologi Penelitian 

640 

 

 Ditinjau dari segi teoritis:   

• Mengembangkan ilmu pengetahuan.  

• Koreksi atau dukungan terhadap teori yang ada.  

 Ditinjau dari segi empirik praktis:  

• Penyumbang informasi dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan 

pembangunan.  

• Alat pemecahan masalah-masalah praktis dilapangan. 

 
Bagaimana menulis Kajian Pustaka? 

 Kajian pustaka adalah usaha peneliti menggali informasi yang relevan 

dengan masalah penelitian tentang kerangka teori, metodologi penelitian,  

materi penelitian yang sehubungan.  

 Kajian pustaka adalah usaha memperoleh landasan teori yang melatar- 

belakangi masalah penelitian dari sumber pustaka primer dan sekunder.  

 Setiap akhir sub bab kajian pustaka, selalu diakhiri dengan membuat 

resintesis. 

 Kriteria Bahan Pustaka: Mutakhir dan Relevan. 

Bagaimana menulis Rancangan Penelitian? 

 Uraikan metode/rancangan/desain sesuai masalah dan tujuan penelitian. 

 Uraikan variabel-variabel yang diteliti, dan hubungannya. 

 Buatlah gambar pola rancangan penelitian yang digunakaan. 

 Uraikan langkah-langkah sesuai dengan rancangan penelitian. 

 
Bagaimana menulis Populasi Dan Sampel? 

 Tuliskan populasi/sampel/subjek sebagai sumber data.  

 Tuliskan teknik mengambil sampel (teknik sampling). 

 Karakteristik/sifat/kriteria populasi/subjek/sumber data.   

 
Bagaimana menulis Instrumen Penelitian? 

 Instrumen yang digunakan harus sesuai masalah dan tujuan penelitian. 
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 Mengacu pada variabel yang akan diukur (dikumpulkan datanya). 

 Kriteria instrumen terstandar (valid dan reliabel), tuliskan koefisiennya. 

 Jika membuat instrumen jelaskan proses pembakuannya (cara memperoleh 

validitas dan reliabilitas). 

 Macam-macam instrumen yang digunakan: instrumen tes dan pengukuran, 

kuesioner, wawancara, pedoman pengamatan, skala penilaian, dan daftar 

cek, dll. 

  Sebutkan spesifikasi dan karakteristik alat dan bahan. 

 Alat yang akan digunakan perlu kalibrasi. 

Bagaimana menulis Teknik Pengumpulan Data? 

 Uraikan teknik pengumpulan data dan langkah-langkah: 

• Penyiapan petugas dan kualifikasinya.   

• Jadwal pengumpulan data. 

 Jelaskan pelaksanaan pengumpulan data.  

 
Bagaimana menulis Teknik Analisis Data? 

 Uraikan teknik analisis yang digunakan sesuai dengan jenis data, tujuan 

dan hipotesis penelitian. 

 Persyaratan yang harus dipenuhi: uji normalitas, uji homogenitas (untuk  

statistik parametrik). 

 Tuliskan rumus-rumus statistik  yang digunakan dan menetapkan taraf 

signifikansi. 

 Uraikan alasan digunakannya teknik análisis tersebut. 

 Jelaskan jika menggunakan program komputer (SPSS for Windows). 

 
Bagaimana menulis: Hasil Analisis? 

 Deskripsi hasil analisis data: statistik deskriptif (distribusi frekuensi, grafik). 

 Tabel-tabel hasil analisis data dan penjelasannya. 

 Pengujian hipótesis dan interpretasi hasil análisis. 
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Bagaimana menulis: Pembahasan?  

 Membahas tujuan penelitian dengan hasil penelitian, menafsirkan hasil 

penelitian 

 Membahas hasil penelitian dengan teori. 

 Memodifikasi dan menyusun teori baru 

 Implikasi hasil penelitian 

 
Bagaimana menulis: Penutup?  

 Membuat kesimpulan sesuai dengan masalah, tujuan, dan hipotesis 

penelitian. 

 Kesimpulan penelitian menyatakan temuan-temuan penelitian, baik secara 

deskriptif, maupun secara analitis  

 Merangkum semua hasil penelitian (Deskriptif, Korelasional, Eksperimen, 

PTK, Penelitian dan Pengembangan, Kualitatif). 

 Memberikan saran berisi gagasan dan pemikiran berdasarkan temuan dan 

hasil penelitian penelitan. 

 Saran dirumuskan sacara rinci dan operasional, kepada siapa saran 

diberikan. 

 Bersifat spesifik untuk lembaga, perguruan tinggi, atau pihak lain yang 

layak. penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan.   
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 
NILAI-NILAI CHI KUADRAT 

       
dk 

Taraf Signifikansi 

50% 30% 20% 10% 5% 1% 

1 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 6,635 
2 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 9,210 
3 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 11,341 
4 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 13,277 
5 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 15,086 
  

      6 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 26,812 
7 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 18,475 
8 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 20,090 
9 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 21,666 
10 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 23,209 
  

      11 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 24,725 
12 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 26,217 
13 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 27,688 
14 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 29,141 
15 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 30,578 
  

      16 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 32,000 
17 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 33,409 
18 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 34,805 
19 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 36,191 
20 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 37,566 
  

      21 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 38,932 
22 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 40,289 
23 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 41,638 
24 23,337 27,096 29,553 33,196 35,415 42,980 
25 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 44,314 
  

      26 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 45,642 
27 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 46,963 
28 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 48,278 
29 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 49,588 
30 29,336 33,530 36,250 40,245 43,773 50,892 
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NILAI KRITIS T PADA UJI TANDA DAN PERINGKAT BERPASANGAN 

WILCOXON 
 

N =0,005 =0,01 =0,025 =0,05  N =0,005 =0,01 =0,025 =0,05 

1      26 76 85 98 110 

2      27 84 93 107 120 

3      28 92 102 117 130 

4      29 100 111 127 141 

5    1  30 109 120 137 152 

6   1 2  31 118 130 148 163 

7   2 4  32 128 141 159 175 

8  2 4 6  33 138 151 171 188 

9 2 3 6 8  34 149 162 183 201 

10 3 5 8 11  35 160 174 195 214 

11 5 7 11 14  36 171 186 208 228 

12 7 10 14 17  37 183 198 222 242 

13 10 13 17 21  38 195 211 235 256 

14 13 16 21 26  39 208 224 250 271 

15 16 20 25 30  40 221 238 264 287 

16 19 24 30 36  41 234 252 279 303 

17 23 28 35 41  42 248 267 295 319 

18 28 33 40 47  43 262 281 311 336 

19 32 38 46 54  44 277 297 327 353 

20 37 43 52 60  45 292 313 344 371 

21 43 49 59 68  46 307 329 361 389 

22 49 56 66 75  47 323 345 379 208 

23 55 62 73 83  48 339 362 397 427 

24 61 69 81 92  49 356 380 415 446 

25 68 77 90 101  50 373 398 434 466 
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TABEL NILAI-NILAI  RHO 
 

N 
Taraf Signifikansi N 

 

Taraf Signifikansi 

5% 1% 5% 1% 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

1,000 

0,886 

0,786 

0,738 

0,683 

0,648 

0,591 

0,544 

-- 

1,000 

0,929 

0,881 

0,833 

0,784 

0,777 

0,715 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

0,506 

0,475 

0,450 

0,428 

0,409 

0,392 

0,377 

0,364 

0,665 

0,625 

0,591 

0,562 

0,537 

0,515 

0,496 

0,478 
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TABEL NILAI-NILAI  r  PRODUCT MOMENT 

 

N 
Taraf Signifikansi N 

 

Taraf Signifikansi 

5% 1% 5% 1% 

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 

0,997 
0,950 
0,878 

0,811 
0,754 
0,707 
0,666 
0,632 

0,602 
0,576 
0,553 
0,532 
0,514 

0,497 
0,482 
0,468 
0,456 
0,444 

0,433 
0,423 
0,413 
0,404 
0,396 

0,388 
0,381 
0,374 
0,367 
0,361 

0,355 
0,349 
0,344 
0,339 
0,334 

0,329 
0,325 

0,999 
0.990 
0,959 

0,917 
0,874 
0,834 
0,798 
0,765 

0,735 
0,708 
0,684 
0,661 
0,641 

0,623 
0,606 
0,590 
0,575 
0, 561 

0,549 
0,537 
0,526 
0,515 
0,505 

0,496 
0,487 
0,478 
0,470 
0,463 

0,456 
0,449 
0,442 
0,436 
0,429 

0,424 
0,418 

38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

55 
60 
65 
70 
75 

80 
85 
90 
95 
100 

125 
150 
175 
200 
300 

400 
500 
600 
700 
800 

900 
1000 

0,320 
0,316 
0,312 

0,308 
0,304 
0,301 
0,297 
0,294 

0,291 
0,288 
0,284 
0,281 
0,279 

0,266 
0,254 
0,244 
0,235 
0,227 

0,220 
0,213 
0,207 
0,202 
0,195 

0,176 
0,159 
0,148 
0,138 
0,113 

0,098 
0,088 
0,080 
0,074 
0,070 

0,065 
0,062 

0,413 
0,408 
0,403 

0,398 
0,393 
0,389 
0,384 
0,380 

0,376 
0,372 
0,368 
0,364 
0,361 

0,345 
0,330 
0,317 
0,306 
0,296 

0,286 
0,278 
0,270 
0,263 
0,256 

0,230 
0,210 
0,194 
0,181 
0,148 

0,128 
0,115 
0,105 
0,097 
0,091 

0,086 
0,081 
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TABEL NILAI-NILAI  CHI KUADRAT (X2) 
 

d.b. 
Taraf Signifikansi 

     50%              30%            20%            10%             5%             1%           

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 

    0,455           1,074           1,642           2,706          3,841           6,635      
    1,386           2,408           3,219           4,605          5,991           9,210         
    2,366           3,665           4,642           6,251          7,815         11,341        
    3,357           4,878           5,989           7,779          9,488         13,277        
    4,351           6,064           7,289           9,236        11,070         15,086        

    5,348           7,231           8,558         10,645        12,592         16,812       
    6,346           8,383           9,803         12,017        14,067         18,475        
    7,344           9,524         11,030         13,362        15,507         20,090        
    8,343         10,656         12,242         14,684        16,919         21,666         
    9,342         11,781         13,442         15,987        18,307         23,209        

  10,341          12,899         14,631         17,275        19,675        24,725        
  11,340          14,011         15,812         18,549        21,026        26,217        
  12,340          15,119         16,985         19,812        22,362        27,688        
  13,339          16,222         18,151         21,064        23,685        29,141        
  14,339          17,322         19,311         22,307        24,996        30,578        

  15,338          18,418         20,465         23,542        26,296        32,000 
  16,338          19,511         21,615         24,769        27,587        33,409        
  17,338          20,601         22,760         25,989        28,869        34,805        
  18,338          21,689         23,900         27,204        30.144        36,191        
  19,337          22,775         25,038         48,412        31,410        37,566        

  20,337          23,858         26,171         29,615        32,671        38,932        
  21,337          24,939         27,301         30,813        33,924        40,289        
  22,337          26,018         28,429         32,007        35,172        41,638  
  23,337          27,096         29,553         33,196        36,415        42,980        
  24,337          28,172         30,675         34,382        37,652        44,314        

  25,336          29,246         31,795         35,563        38,885        45,642        
  26,336          30,319         32,912         36,741        40.113        46,963        
  27,336          31,391         34,027         37,916        41,337        48,278        
  28,336          32,461         35,139         39,087        42,557        49,588        
  29,336          33,530         36,250         40,256        43,773        50,892   
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TABEL NILAI-NILAI  t 
 

d.b. 
Taraf Signifikansi 

    50%       40%       20%       10%         5%          2%         1%        0,1% 

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 

40 

60 

120 

∞ 

1,000     1,376     3,078      6,314    12,706     31,821   63,657   636,691 
0,816     1,061     1,886      2,920      4,303      6,965      9,925    31,598  
0,765     0,978     1,638      2,353      3,182      4,541      5,841    12,941 
0,741     0,941     1,533      2,132      2,776      3,747      4,604      8,610 
0,727     0,920     1,476      2,015      2,571      3,365      4,032      6,859 

0,718     0,906     1,440      1,943      2,447      3,143      3,707      5,959 
0,711     0,896     1,415      1,895      2,365      2,998      3,499      5,405 
0,706     0,889     1,397      1,860      2,306      2,896      3,355      5,041 
0,703     0,883     1,383      1,833      2,262      2,821      3,250      4,781  
0,700     0,879     1,372      1,812      2,228      2,764      3,169      4,587 

0,697     0,876     1,363      1,796      2,201      2,718      3,106      4,437 
0,695     0,873     1,356      1,782      2,179      2,681      3,055      4,318 
0,694     0,870     1,350      1,771      2,160      2,650      3,012      4,221 
0,692     0,868     1,345      1,761      2,145      2,624      2,977      4,140 
0,691     0,866     1,341      1,753      2,131      2,602      2,947      4,073 

0,690     0,865     1,337      1,746      2,120      2,583      2,921      4,015 
0,689     0,863     1,333      1,740      2,110      2,567      2,898      3,965 
0,688     0,862     1,330      1,734      2,101      2,552      2,878      3,922 
0,688     0,861     1,328      1,729      2,093      2,539      2,861      3,883 
0,687     0,860     1,325      1,725      2,086      2,528      2,845      3,850 

0,686     0,859     1,323      1,721      2,080      2,518      2,831      3,819  
0,686     0,858     1,321      1,717      2,074      2,508      2,819      3,792  
0,685     0,858     1,319      1,714      2,069      2,500      2,807      3,767 
0,685     0,857     1,318      1,711      2,064      2,492      2,797      3,745 
0,684     0,856     1,316      1,708      2,060      2,485      2,787      3,725 

0,684     0,856     1,315      1,706      2,056      2,479      2,779      3,707 
0,684     0,855     1,314      1,703      2,052      2,473      2,771      3,690 
0,683     0,855     1,313      1,701      2,048      2,467      2,763      3,674 
0,683     0,854     1,311      1,699      2,045      2,462      2,756      3,659 
0,683     0,854     1,310      1,697      2,042      2,457      2,750      3,646 

0,681     0,851     1,303      1,684      2,021      2,423      2,704      3,551 

0,679     0,848     1,296      1,671      2,000      2,390      2,660      3,460 

0,677     0,845     1,289      1,658      1,980      2,358      2,617      3,373 

0,674     0,842     1,282      1,645      1,960      2,326      2,576      3,291 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

     1             2           3           4           5          6           7           8 

1 

 
2 
 

3 

 
4 
 

5 
 

6 

 
7 
 

8 

 
9 
 

10 
 

11 

 
12 
 

13 

 
14 
 

15 
 
 

   161       200        216      225       230       234       237       239 
 4052     4999      5403    5625     5764     5859     5928     5981 

18,51     19,00    19,16   19,25    19,30    19,33    19,36    19,37  
98,49     99,00    99,17   99,25    99,30    99,33    99,34    99,36  

10,13       9,55      9,28     9,12      9,01      8,94      8,88      8,84 
34,12     30,82    29,46   28,71    28,24    27,91    27,67    27,49    

  7,71       6,94      6,59     6,39      6,26      6,16      6,09      6,04 
21,20     18,00    16,69   15,98    15,52    15,21    14,98    14,80 

  6,61       5,79      5,41     5,19      5,05      4,95      4,88      4,82 
16,26     13,27    12,06   11,39    10,97    10,67    10,45    10,27    

  5,99       5,14      4,76     4,53      4,39      4,28      4,21      4,15   
13,74     10,92      9,78     9,15      8,75      8,47      8,26      8,10         

  5,59       4,47      4,35     4,12      3,97      3,87      3,79      3,73 
12,25       9,55      8,45     7,85      7,46      7,19      7,00      6,84 

  5,32       4,46      4,07     3,84      3,69      3,58      3,50      3,44   
11,26       8,65      7,59     7,01      6,63      6,37      6,19      6,03   

  5,12       4,26      3,86     3,63      3,48      3,37      3,29      3,23 
10,56       8,02      6,99     6,42      6,06      5,80      5,62      5,47   

  4,96       4,10      3,71     3,48      3,33      3,22      3,14      3,07      
10,04       7,56      6,55     5,99      5,64      5,39      5,21      5,06 

  4,84       3,98      3,59     3,36      3,20      3,09      3,01      2,95  
  9,65       7,20      6,22     5,67      5,32      5,07      4,88      4,74 

  4,75       3,88      3,49     3,26      3,11      3,00      2,92      2,85  
  9,33       6,93      5,95     5,41      5,06      4,82      4,65      4,50  

  4,67       3,80      3,41     3,18      3,02      2,92      2,84      2,77 
  9,07       6,70      5,74     5,20      4,86      4,62      4,44      4,30 

  4,60       3,74      3,34     3,11      2,96      2,85      2,77      2,70  
  8,86       6,51      5,56     5,03      4,69      4,46      4,28      4,14 

  4,54       3,68      3,29     3,06      2,90      2,79      2,70      2,64   
  8,68       6,36      5,42     4,89      4,56      4,32      4,14      4,00 

 

Bersambung………. 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    1             2           3           4            5          6           7           8 

16 

 
17 
 

18 

 
19 
 

20 
 

21 

 
22 
 

23 

 
24 
 

25 
 

26 

 
27 
 

28 

 
29 
 

30 
 
 

  4,49       3,63      3,24      3,01      2,85      2,74      2,66      2,59        
  8,53       6,23      5,29      4,77      4,44      4,20      4,03      3,89 

  4,45       3,59      3,20      2,96      2,81      2,70      2,62      2,55        
  8,40       6,11      5,18      4,67      4,34      4,10      3,93      3,79 

  4,41       3,55      3,16      2,93      2,77      2,66      2,58      2,51 
  8,28       6,01      5,09      4,58      4,25      4.01      3,85      3,71 

  4,38       3,52      3,13      2,90      2,74      2,63      2,55      2,48 
  8,18       5,93      5,01      4,50      4,17      3,94      3,77      3,63 

  4,35       3,49      3,10      2,87      2,71      2,60      2,52      2,45 
  8,10       5,85      4,94      4,43      4,10      3,87      3,71      3,56 

  4,32       3,47      3.07      2,84      2,68      2,57      2,49      2,42 
  8,02       5,78      4,87      4,37      4,04      3,81      3,65      3,51 

  4,30       3,44      3,05      2,82      2,66      2,55      2,47      2,40 
  7,94       5,72      4,82      4,31      3,99      3,76      3,59      3,45 

  4,28       3,42      3,03      2,80      2,64      2,53      2,45      2,38 
  7,88       5,66      4,76      4,26      3,94      3,71      3,54      3,41 

  4,26       3,40      3,01      2,78      2,62      2,51      2,43      2,36 
  7,82       5,61      4,72      4,22      3,90      3,67      3,50      3,36 

  4,24       3,38      2,99      2,76      2,60      2,49      2,41      2,34 
  7,77       5,57      4,68      4,18      3,86      3,63      3,46      3,32 

  4,22       3,37      2,98      2,74      2,59      2,47      2,39      2,32 
  7,72       5,53      4,64      4,14      3,82      3,59      3,42      3,29 

  4,21       3,35      2,96      2,73      2,57      2,46      2,37      2,30 
  7,68       5,49      4,60      4,11      3,79      3,56      3,39      3,26 

  4,20       3,34      2,95      2,71      2,56      2,44      2,36      2,29 
  7,64       5,45      4,57      4,07      3,76      3,53      3,36      3,23 

  4,18       3,33      2,93      2,70      2,54      2,43      2,35      2,28 
  7,60       5,42      4,54      4,04      3,73      3,50      3,33      3,20 

  4,17       3,32      2,92      2,69      2,53      2,42      2,34      2,27 
  7,56       5,39      4,51      4,02      3,70      3,47      3,30      3,17 
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Bersambung……… 
 

TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    1             2           3           4          5           6           7           8 

32 

 
34 
 

36 

 
38 
 

40 
 

42 

 
44 
 

46 

 
48 
 

50 
 

55 

 
60 
 

65 

 
70 
 

80 
 
 

  4,15       3,30      2,90      2,67      2,51      2,40      2,32      2,25        
  7,50       5,34      4,46      3,97      3,66      3,42      3,25      3,12 

  4,13       3,28      2,88      2,65      2,49      2,38      2,30      2,23        
  7.44       5,29      4,42      3,93      3,61      3,38      3,21      3,08 

  4,11       3,26      2,86      2,63      2,48      2,36      2,28      2,21 
  7,39       5,25      4,38      3,89      3,58      3,35      3,18      3,04 

  4,10       3,25      2,85      2,62      2,46      2,35      2,26      2,19 
  7,35       5,21      4,34      3,86      3,54      3,32      3,15      3,02 

  4,08       3,23      2,84      2,61      2,45      2,34      2,25      2,18 
  7,31       5,18      4,31      3,83      3,51      3,29      3,12      2,99 

  4,07       3,22      2,83      2,59      2,44      2,32      2,24      2,17 
  7,27       5,15      4,29      3,80      3,49      3,26      3,10      2,96 

  4,06       3,21      2,82      2,58      2,43      2,31      2,23      2,16 
  7,24       5,12      4,26      3,78      3,46      3,24      3,07      2,94 

  4,05       3,20      2,81      2,57      2,42      2,30      2,22      2,14 
  7,21       5,10      4,24      3,76      3,44      3,22      3,05      2,92 

  4,04       3,19      2,80      2,56      2,41      2,30      2,21      2,14 
  7,19       5,08      4,22      3,74      3,42      3,20      3,04      2,90 

  4,03       3,18      2,79      2,56      2,40      2,29      2,20      2,13 
  7,17       5,06      4,20      3,72      3,41      3,18      3,02      2,88 

  4,02       3,17      2,78      2,54      2,38      2,27      2,18      2,11 
  7,12       5,01      4,16      3,68      3,37      3,15      2,98      2,85 

  4,00       3,15      2,76      2,52      2,37      2,25      2,17      2,10 
  7,08       4,98      4,13      3,65      3,34      3,12      2,95      2,82 

  3,99       3,14      2,75      2,51      2,36      2,24      2,15      2,08 
  7,04       4,95      4,10      3,62      3,31      3,09      2,93      2,79 

  3,98       3,13      2,74      2,50      2,35      2,23      2,14      2,07 
  7,01       4,92      4,08      3,60      3,29      3,07      2,91      2,77 

  3,96       3,11      2,72      2,48      2,33      2,21      2,12      2,05 
  6,96       4,88      4,04      3,56      3.25      3,04      2,87      2,74 
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Bersambung……… 
 

TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

     1             2           3           4           5           6           7           8 

100 

 
125 

 

150 

 
200 

 

400 
 

1.000 

 

∞ 
 

  3,94       3,09       2,70      2,46      2,30      2,19      2,10      2,03        
  6,90       4,82       3,98      3,51      3,20      2,99      2,82      2,69 

  3,92       3,07       2,68      2,44      2,29      2,17      2,08      2,01        
  6,84       4,78       3,94      3,47      3,17      2,95      2,79      2,65 

  3,91       3,06       2,67      2,43      2,27      2,16      2,07      2,00 
  6,81       4,75       3,91      3,44      3,14      2,92      2,76      2,62      

  3,89       3.04       2,65      2,41      2,26      2,14      2,05      1,98 
  6,76       4,71       3,88      3,41      3,11      2,90      2,73      2,60 

  3,86       3,02       2,62      2,39      2,23      2,12      2,03      1,96 
  6,70       4,66       3,83      3,36      3,06      2,85      2,69      2,55 

  3,85       3,00       2,61      2,38      2,22      2,10      2,02      1,95 
  6,66       4,62       3,80      3,34      3,04      2,82      2,66      2,53 

  3,84       2,99       2,60      2,37      2,21      2,09      2,01      1,94 
  6,64       4,60       3,78      3,32      3,02      2,80      2,64      2,51 

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

     9          10         11         12         14         16          20         24 

1 

 
2 
 

3 

 
4 
 

5 
 

6 

 
7 
 

8 

 
9 
 

10 
 

11 

 
12 
 

13 

 
14 
 

15 
 

   241       242       243       244       245       246        248       249 
 6022     6056     6082     6106     6142     6169      6208     6234 

19,38    19,39    19,40    19,41    19,42    19,43     19,44    19,45  
99,38    99,40    99,41    99,42    99,43    99,44     99,45    99,46  

   8,81     8,78      8,76      8,74      8,71      8,69       8,66      8,64 
27,34    27,23    27,13    27,05    26,92    26,83     26,69    26,60    

  6,00      5,96      5,93      5,91      5,87      5,84       5,80      5,77 
14,66    14,54    14,45    14,37    14,24    14,15     14,02    13,93 

  4,78      4,74      4,70      4,68      4,64      4,60       4,56      4,53 
10,15    10,05      9,96      9,89      9,77      9,68       9,55      9,47    

  4,10      4,06      4.03      4,00      3,96      3,92       3,87      3,84   
  7,98      7,87      7,79      7,72      7,60      7,52       7,39      7,31         

  3,68      3,63      3,60      3,57      3,52      3,49       3,44      3,41 
  6,71      6,62      6,54      6,47      6,35      6,27       6,15      6,07 

  3,39      3,34      3,31      3,28      3,23      3,20       3,15      3,12 
  5,91      5,82      5,74      5,67      5,56      5,48       5,36      5,28  

  3,18      3,13      3,10      3,07      3,02      2,98       2,93      2,90         
  5,35      5,26      5,18      5,11      5,00      4,92       4,80      4,73   

  3,02      2,97      2,94      2,91      2,86      2,82       2,77      2,74      
  4,95      4,85      4,78      4,71      4,60      4,52       4,41      4,33 

  2,90      2,86      2,82      2,79      2,74      2,70       2,65      2,61  
  4,63      4,54      4,46      4,40      4,29      4,21       4,10      4,02 

  2,80      2,76      2,72      2,69      2,64      2,60       2,54      2,50  
  4,39      4,30      4,22      4,16      4,05      3,98       3,86      3,78 

  2,72      2,67      2,63      2,60      2,55      2,51       2,46      2,42 
  4,19      4,10      4,02      3,96      3,85      3,78       3,67      3,59 

  2,65      2,60      2,56      2,53      2,48      2,44       2,39      2,35  
  4,03      3,94      3,86      3,80      3,70      3,62       3,51      3,43 

    2,59     2,55      2,51      2,48      2,43      2,39       2,33      2,29               
    3,89     3,80      3,73      3,67      3,56      3,48       3,36      3,29 

Bersambung………. 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    9          10         11        12         14         16          20          24 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 

 

  2,54     2,49      2,45      2,42      2,37      2,33       2,28       2,24   
  3,78     3,69      3,61      3,55      3,45      3,37       3,25       3,18 

  2,50       2,45      2,41      2,38      2,33      2,29      2,23      2,19        
  3,68       3,59      3,52      3,45      3,35      3,27      3,16      3,08 

  2,46       2,41      2,37      2,34      2,29      2,25      2,19      2,15        
  3,60       3,51      3,44      3,37      3,27      3,19      3,07      3,00 

  2,43       2,38      2,34      2,31      2,26      2,21      2,15      2,11 
  3,52       3,43      3,36      3,30      3,19      3,12      3,00      2,92  

  2,40       2,35      2,31      2,28      2,23      2,18      2,12      2,08       
  3,45       3,37      3,30      3,23      3,13      3,05      2,94      2,86 

  2,37       2,32      2,28      2,25      2,20      2,15      2,09      2,05 
  3,40       3,31      3,24      3,17      3,07      2,99      2,88      2,80 

  2,35       2,30      2,26      2,23      2,18      2,13      2,07      2,03 
  3,35       3,26      3,18      3,12      3,02      2,94      2,83      2,75 

  2,32       2,28      2,24      2,20      2,14      2,10      2,04      2,00 
  3,30       3,21      3,14      3,07      2,97      2,89      2,78      2,70 

  2,30       2,26      2,22      2,18      2,13      2,09      2,02      1,98 
  3,25       3,17      3,09      3,03      2,93      2,85      2,74      2,66 

  2,28       2,24      2,20      2,16      2,11      2,06      2,00      1,96 
  3,21       3,13      3,05      2,99      2,89      2,81      2,70      2,62   

  2,27       2,22      2,18      2,15      2,10      2,05      1,99      1,95 
  3,17       3,09      3,02      2,96      2,86      2,77      2,66      2,58 

  2,25       2,20      2,16      2,13      2,08      2,03      1,97      1,93 
  3,14       3,06      2,98      2,93      2,83      2,74      2,63      2,55        

  2,24       2,19      2,15      2,12      2,06      2,02      1,96      1,91 
  3,11       3,03      2,95      2,90      2,80      2,71      2,60      2,52 

  2,22       2,18      2,14      2,10      2,05      2,00      1,94      1,90 
  3,08       3,00      2,92      2,87      2,77      2,68      2,57      2,49     

  2,21       2,16      2,12      2,09      2,04      1,99      1,93      1,89 
  3,06       2,98      2,90      2,84      2,74      2,66      2,55      2,47 

     

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    9           10          11          12         14        16         20         24 

32 

 
34 
 

36 

 
38 
 

40 
 

42 

 
44 
 

46 

 
48 
 

50 
 

55 

 
60 
 

65 

 
70 
 

80 

 

  2,19       2,14      2,10      2,07      2,02      1,97      1,91      1,86 
  3,01       2,94      2,86      2,80      2,70      2,62      2,51      2,42 

  2,17       2,12       2,08      2,05      2,00      1,95      1,89     1,84       
  2,97       2,89       2,82      2,76      2,66      2,58      2,47     2,38 

  2,15       2,10       2,06      2,03      1,98      1,93      1,87     1,82        
  2,94       2,86       2,78      2,72      2,62      2,54      2,43     2,35 

  2,14       2,09       2,05      2,02      1,96      1,92      1,85     1,80 
  2,91       2,82       2,75      2,69      2,59      2,51      2,40     2,32 

  2,12       2,07       2,04      2,00      1,95      1,90      1,84     1,79        
  2,88       2,80       2,73      2,66      2,56      2,49      2,37     2,29  

  2,11       2,06       2,02      1,99      1,94      1,89      1,82     1,78 
  2,86       2,77       2,70      2,64      2,54      2,46      2,35     2,26 

  2,10       2,05       2,01      1,98      1,92      1,88      1,81     1,76 
  2,84       2,75       2,68      2,62      2,52      2,44      2,32     2,24 

  2,09       2,04       2,00      1,97      1,91      1,87      1,80     1,75 
  2,82       2,73       2,66      2,60      2,50      2,42      2,30     2,22 

  2,08       2,03       1,99      1,96      1,90      1,86      1,79     1,74 
  2,80       2,71       2,64      2,58      2,48      2,40      2,28     2.20 

  2,07       2,02       1,98      1,95      1,90      1,85      1,78     1,74 
  2,78       2,70       2,62      2,56      2,46      2,39      2,26     2,18   

  2,05       2,00       1,97      1,93      1,88      1,83      1,76     1,72 
  2,75       2,66       2,59      2,53      2,43      2,35      2,23     2,15 

  2,04       1,99       1,95      1,92      1,86      1,81      1,75     1,70 
  2,72       2,63       2,56      2,50      2,40      2,32      2,20     2,12        

  2,02       1,98       1,94      1,90      1,85      1,80      1,73     1,68 
  2,70       2,61       2,54      2,47      2,37      2,30      2,18     2,09 

  2,01       1,97       1,93      1,89      1,84      1,79      1,72     1,67 
  2,67       2,59       2,51      2,45      2,35      2,28      2,15     2,07     

  1,99       1,95       1,91      1,88      1,82      1,77      1,70     1,65 
  2,64       2,55       2,48      2,41      2,32      2,24      2,11     2,03 
 

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    9           10          11         12          14         16          20        24 

100 

 
125 

 

150 

 
200 

 

400 
 

1.000 

 

∞ 
 

  1,97       1,92       1,88      1,85      1,79      1,75      1,68     1,63 
  2,59       2,51       2,43      2,36      2,26      2,19      2,06     1,98 

  1,95       1,90       1,86      1,83      1,77      1,72      1,65     1,60        
  2,56       2,47       2,40      2,33      2,23      2,15      2,03     1,94 

  1,94       1,89       1,85      1,82      1,76      1,71      1,64     1,59       
  2,53       2,44       2,37      2,30      2,20      2.12      2,00     1,91  

  1,92       1,87       1,83      1,80      1,74      1,69      1,62     1,57 
  2,50       2,41       2,34      2,28      2,17      2,09      1,97     1,88     

  1,90       1,85       1,81      1,78      1,72      1,67      1,60     1,54 
  2,46       2,37       2,29      2,23      2,12      2,04      1,92     1,84 

  1,89       1,84       1,80      1,76      1,70      1,65      1,58     1,53 
  2,43       2,34       2,26      2,20      2,09      2,01      1,89     1,81 

  1,88       1,83       1,79      1,75      1,69      1,64      1,57     1,52 
  2,41       2,32       2,24      2,18      2,07      1,99      1,87     1,79 
 

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

   30          40          50        75       100        200       500         ∞ 

1 

 
2 
 

3 

 
4 
 

5 
 

6 

 
7 
 

8 

 
9 
 

10 
 

11 

 
12 
 

13 
 

14 
 

15 
 
 

   250       251      252        253       253       254        254       254 
 6258     6286    6302      6323     6334     6352      6361     6366 

19,46    19,47   19,47     19,48    19,49    19,49     19,50    19,50 
99,47    99,48   99,48     99,49    99,49    99,49     99,50    99,50 

  8,62      8,60     8,58       8,57      8,56      8,54       8,54      8,53 
26,50    26,41   26,35     26,27    26,23    26,18     26,14    26,12    

  5,74      5,71     5,70       5,68      5,66      5,65       5,64      5,63 
13,83    13,74   13,69     13,61    13,57    13,52     13,48    13,46 

  4,50      4,45     4,44       4,42      4,40      4,38       4,37      4,36 
  9,38      9,29     9,24       9,17      9,13      9,07       9,04      9,02    

  3,81      3,77     3,75       3,72      3,71      3,69       3,68      3,67   
  7,23      7,14     7,09       7,02      6,99      6,94       6,90      6,88         

  3,38      3,34     3,32       3,29      3,28      3,25       3,24      3,23 
  5,98      5,90     5,85       5,78      5,75      5,70       5,67      5,65 

  3,08      3,05     3,03       3,00      2,98      2,96       2,94      2,93 
  5,20      5,11     5,06       5,00      4,96      4,91       4,88      4,86  

  2,86      2,82     2,80       2,77      2,76      2,73       2,72      2,71         
  4,64      4,56     4,51       4,45      4,41      4,36       4,33      4,31   

  2,70      2,67     2,64       2,61      2,59      2,56       2,55      2,54      
  4,25      4,17     4,12       4,05      4,01      3,96       3,93      3,91 

  2,57      2,53     2,50       2,47      2,45      2,42       2,41      2,40  
  3,94      3,86     3,80       3,74      3,70      3,66       3,62      3,60 

  2,46      2,42     2,40       2,36      2,35      2,32       2,31      2,30 
  3,70      3,61     3,56       3,49      3,46      3,41       3,38      3,36  

  2,38      2,34     2,32       2,28      2,26      2,24       2,22      2,21 
  3,51      3,42     3,37       3,30      3,27      3,21       3,18      3,16 

  2,31      2,27     2,24       2,21      2,19      2,16       2,14      2,13  
  3,34      3,26     3,21       3,14      3,11      3,06       3,02      3,00 

  2,25      2,21     2,18       2,15      2,12      2,10       2,08      2,07   
  3,20      3,12     3,07       3,00      2,97      2,92       2,89      2,87 

Bersambung………. 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

   30          40          50         75        100       200        500       ∞ 

16 

 
17 
 

18 

 
19 
 

20 
 

21 

 
22 
 

23 

 
24 
 

25 
 

26 

 
27 
 

28 

 
29 
 

30 

  2,20       2,16       2,13     2,09      2,07      2,04      2,02     2,01   
  3,10       3,01       2,96     2,89      2,86      2,80      2,77     2,75 

  2,15       2,11       2,08     2,04      2,02      1,99      1,97     1,96 
  3,00       2,92       2,86     2,79      2,76      2,70      2,67     2,65 

  2,11       2,07       2,04     2,00      1,98      1,95      1,93     1,92        
  2,91       2,83       2,78     2,71      2,68      2,62      2,59     2,57 

  2,07       2,02       2,00     1,96      1,94      1,91      1,90     1,88 
  2,84       2,76       2,70     2,63      2,60      2,54      2,51     2,49 

  2,04       1,99       1,96     1,92      1,90      1,87      1,85     1,84        
  2,77       2,69       2,63     2,56      2,53      2,47      2,44     2,42 

  2,00       1,96       1,93     1,89      1,87      1,84      1,82     1,81       
  2,72       2,63       2,58     2,51      2,47      2,42      2,38     2,36 

  1,98       1,93       1,91     1,87      1,84      1,81      1,80     1,78 
  2,67       2,58       2,53     2,46      2,42      2,37      2,33     2,31 

  1,96,      1,91       1,88     1,84      1,82      1,79      1,77     1,76 
  2,62       2,53       2,48     2,41      2,37      2,32      2,28     2,26 

  1,94       1,89       1,86     1,82      1,80      1,76      1,74     1,73 
  2,58       2,49       2,44     2,36      2,33      2,27      2,23     2,21 

  1,92       1,87       1,84     1,80      1,77      1,74      1,72     1,71 
  2,54       2,45       2,40     2,32      2,29      2,23      2,19     2,17 

  1,90       1,85       1,82     1,78      1,76      1,72      1,70     1,69 
  2,50       2,41       2,36     2,28      2,25      2,19      2,15     2,13 

  1,88       1,84       1,80     1,76      1,74      1,71      1,68     1,67   
  2,47       2,38       2,33     2,25      2,21      2,16      2,12     2,10 

  1,87       1,81       1,78     1,75      1,72      1,69      1,67     1,65  
  2,44       2,35       2,30     2,22      2,18      2,13      2,09     2,06 

  1,85       1,80       1,77     1,73      1,71      1,68      1,65     1,64 
  2,41       2,32       2,27     2,19      2,15      2,10      2,06     2,03  

  1,84       1,79       1,76     1,72      1,69      1,66      1,64     1,62 
  2,38       2,29       2,24     2,16      2,13      2,07      2,03     2,01     

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

   30          40          50         75        100        200       500       ∞ 

32 

 
34 
 

36 

 
38 
 

40 
 

42 

 
44 
 

46 

 
48 
 

50 
 

55 
 

60 
 

65 

 
70 
 

80 
 

100 
 

  1,82       1,76       1,74      1,69      1,67      1,64      1,61     1,59 
  2,34       2,25       2,20      2,12      2,08      2,02      1,98     1,96 

  1,80      1,74        1,71      1,67      1,64      1,61      1,59     1,57 
  2,30       2,21       2,15      2,08      2,04      1,98      1,94     1,91 

  1,78       1,72       1,69      1,65      1,62      1,59      1,56     1,55 
  2,26       2,17       2,12      2,04      2,00      1,94      1,90     1,87         

  1,76       1,71       1,67      1,63      1,60      1,57      1,54     1,53        
  2,22       2,14       2,03      2,00      1,97      1,90      1,86     1,84      

  1,74       1,69       1,66      1,61      1,59      1,55      1,53     1,51        
  2,20       2,11       2,05      1,97      1,94      1,88      1,84     1,81 

  1,73       1,68       1,64      1,60      1,57      1,54      1,51     1,49        
  2,17       2,08       2,02      1,94      1,91      1,85      1,80     1,78  

  1,72       1,66       1,63      1,58      1,56      1,52      1,50     1,48 
  2,15       2,06       2,00      1,92      1,88      1,82      1,78     1,75 

  1,71       1,65       1,62      1,57      1,54      1,51      1,48     1,46 
  2,13       2,04       1,98      1,90      1,86      1,80      1,76     1,72 

  1,70       1,64       1,61      1,56      1,53      1,50      1,47     1,45 
  2,11       2,02       1,96      1,88      1,84      1,78      1,73     1,70 

  1,69       1,63       1,60      1,55      1,52      1,48      1,46     1,44 
  2,10       2,00       1,94      1,86      1,82      1,76      1,71     1,68 

  1,67       1,61       1,58      1,52      1,50      1,46      1,43     1,41 
  2,06       1,96       1,90      1,82      1,78      1,71      1,66     1,64 

  1,65       1,59       1,56      1,50      1,48      1,44      1,41     1,39 
  2,03       1,93       1,87      1,79      1,74      1,68      1,63     1,60 

  1,63       1,57       1,54      1,49      1,46      1,42      1,39     1,37  
  2,00       1,90       1,84      1,76      1,71      1,64      1,60     1,56 

  1,62       1,56       1,53      1,47      1,45      1,40      1,37     1,35 
  1,98       1,88       1,82      1,74      1,69      1,62      1,56     1,53        

  1,60       1,54       1,51      1,45      1,42      1,38      1,35     1,32 
  1,94       1,84       1,78      1,70      1,65      1,57      1,52     1,49 

  1,57       1,51       1,48      1,42      1,39      1,34      1,30     1,28 
  1,89       1,79       1,73      1,64      1,59      1,51      1,46     1,43 

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

   30          40          50        75         100        200      500         ∞ 

125 

 
150 

 
200 

 
400 

 

1.000 

 
∞ 
 

  1,55       1,49       1,45      1,39      1,36      1,31      1,27     1,25 
  1,85       1,75       1,68      1,59      1,54      1,46      1,40     1,37 

  1,54       1,47       1,44      1,37      1,34      1,29      1,25     1,22 
  1,83       1,72       1,66      1,56      1,51      1,43      1,37     1,33 

  1,52       1,45       1,42      1,35      1,32      1,26      1,22     1,19 
  1,79       1,69       1,62      1,53      1,48      1,39      1,33     1,28 

  1,49      1,42       1,38      1,32       1,28      1,22      1,16     1,13        
  1,74      1,64       1,57      1,47       1,42      1,32      1,24     1,19       

  1,47      1,41       1,36      1,30       1,26      1,19      1,13     1,08      
  1,71      1,61       1,54      1,44       1,38      1,28      1,19     1,11        

  1,46       1,40      1,35      1,28       1,24      1,17      1,11     1,00 
  1,69       1,59      1,52      1,41       1,36      1,25      1,15     1,00      
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LUAS DI BAWAH LENGKUNGAN KURVE NORMAL 
DARI 0 S/D Z 

           z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 00,00 00,40 00,80 01,20 01,60 01,99 02,39 02,79 03,19 03,59 

0,1 03,98 04,38 04,78 05,17 05,57 05,96 06,36 06,75 07,14 07,53 

0,2 07,93 08,32 08,71 09,10 09,48 09.87 10,26 10,64 11,03 11,41 

0,3 11,79 12,17 12,55 12,93 13,31 13,68 14,06 14,43 14,80 15,17 

0,4 15,54 15,91 16,28 16,64 17,00 17,36 17,72 18,08 18,44 18,79 
    

        
  

0,5 19,15 19,50 19,85 20,19 20,54 20,88 21,23 21,57 21,90 22,24 

0,6 22,15 22,91 23,24 23,57 23,89 24,22 24,54 24,86 25,17 25,49 

0,7 25,80 26,11 26,42 26,73 27,03 27,34 27,64 27,94 28,23 28,52 

0,8 28,81 29,10 29,39 29,67 29,95 30,23 30,51 30,78 31,06 31,33 

0,9 31,59 31,86 32,12 32,38 32,64 32,89 33,15 33,40 33,65 33,89 
    

        
  

1,0 34,13 34,38 34,61 34,85 35,08 35,31 35,54 35,77 35,99 36,21 

1,1 36,43 36,65 36,86 37,08 37,29 37,49 37,70 37,90 38,10 38,30 

1,2 38,49 38,69 38,88 39,07 39,25 39,44 39,62 39,80 39,97 40,15 

1,3 40,32 40,49 40,66 40,82 40,99 41,15 41,31 41,47 41,62 41,77 

1,4 41,92 42,07 42,22 42,36 42,51 42,65 42,79 42,92 43,06 43,19 
    

        
  

1,5 43,32 43,45 43,57 43,70 43,82 43,94 44,06 44,19 44,29 44,41 

1,6 44,52 44,63 44,74 44,84 44,95 45,05 45,15 45,25 45,35 45,45 

1,7 45,54 45,64 45,73 45,82 45,91 45,99 46,08 46,16 46,25 46,33 

1,8 46,41 46,49 46,56 46,64 46,71 46,78 46,86 46,93 46,99 47,06 

1,9 47,13 47,19 47,26 47,32 47,38 47,44 47,50 47,56 47,61 47,67 
    

        
  

2,0 47,72 47,78 47,83 47,88 47,93 47,98 48,03 48,08 48,12 48,17 

2,1 48,21 48,26 48,30 48,34 48,38 48,42 48,46 48,50 48,54 48,57 

2,2 48,61 48,64 48,68 48,71 48,75 48,78 48,81 48,84 48,87 48,90 

2,3 48,98 48,96 48,98 49,01 40,04 49,06 49,09 49,11 49,13 49,16 

2,4 49,18 49,20 49,22 40,25 49,27 49,29 49,31 49,32 49,34 49,36 
    

        
  

2,5 49,38 49,40 49,41 40,43 49,45 49,46 49,48 49,49 49,51 49,52 

2,6 49,53 49,55 49,56 49,57 49,59 49,60 49,61 49,62 49,63 49,64 

2,7 49,65 49,66 49,67 49,68 49,69 49,70 49,71 49,72 49,73 49,74 

2,8 40,74 49,75 49,76 49,77 49,77 49,78 49,79 49,79 49,80 49,81 

2,9 49,81 49,82 49,82 40,83 49,84 49,84 49,85 49,85 49,86 49,86 
    

        
  

3,0 49,87 49,87 49,87 49,88 49,88 49,89 49,89 49,89 49,90 49,90 

3,1 49,90 49,91 49,91 49,91 49,92 49,92 49,92 49,92 49,93 49,93 

3,2 49,93 49,93 49,94 49,94 49,94 49,94 49,94 49,95 49,95 49,95 

3,3 49,95 49,95 49,95 49,96 49,96 49,96 49,96 49,96 49,97 49,97 

3,4 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,98 
    

        
  

3,5 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 

3,6 49,98 49,98 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 

3,7 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 

3,8 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 

3,9 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

 


