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BAB I 

HAKIKAT PENELITIAN 
 

Tujuan 

Setelah membaca bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian dan dasar-dasar penelitian; 

2. Menjelaskan cara memperoleh pengetahuan; 

3. Menjelaskan metode Ilmiah; 

4. Menjelaskan tujuan penelitian; 

 

Deskripsi Materi 

Pada Bab ini akan diuraikan tentang: (1) pengertian dan dasar-

dasar penelitian, (2) cara memperoleh pengetahuan, (3) metode ilmiah, 

dan (4) tujuan penelitian. 

Kata Kunci: Dasar penelitian, pengetahuan, metode dan tujuan 
penelitian 

 

A. PENGERTIAN  

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. 

Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dapat berupa fakta, konsep, 

generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami 

fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Masalah penelitian 

dapat timbul karena adanya kesulitan yang mengganggu kehidupan 

manusia atau semata-mata karena dorongan ingin tahu sebagai sifat 

naluriah manusia (Ibnu, 2003:2). 

Menurur Suriasumantri (1994:328-332), penelitian merupakan 

pencerminan secara kongkret kegiatan ilmu dalam memproses 

pengetahuannya. Metodologi penelitian ilmiah pada hakikatnya 

merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan. Dengan demikian 
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struktur berpikir yang melatarbelakangi langkah-langkah dalam penelitian 

ilmiah adalah metode keilmuan. 

Penelitian muncul karena adanya kesulitan yang dihadapi manusia 

maupun karena naluri ingin tahu, yang memerlukan jawaban yang dapat 

diandalkan. Suatu jawaban dapat diandalkan apabila didasarkan pada 

pe-ngetahuan yang benar. Dengan demikian tugas penelitian adalah 

memperoleh pengetahuan yang benar. 

Kebenaran yang dipegang teguh dalam penelitian adalah 

kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang bersifat relatif atau nisbi, bukan 

kebenaran yang sempurna dan bersifat mutlak. Penelitian selalu 

berusaha memperoleh pengetahuan yang memiliki kebenaran ilmiah 

yang lebih sempurna dari pengetahuan sebelumnya, yang kesalahannya 

lebih kecil daripada pengetahuan yang telah terkumpul sebelumnya. 

Kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar 

sebagai penyempurnaan pengetahuan sebelumnya telah dilaksanakan 

oleh para peneliti dan ilmuwan dalam bidang ilmunya masing-masing. 

Secara akumulatif, pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, generalisasi-generalisasi, dan teori-teori yang telah dihasilkan 

dari berbagai penelitian itu merupakan sumbangan penting bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. 

Disamping itu, hasil penelitian juga telah memungkinkan manusia dapat 

lebih baik memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi dalam 

hidupnya. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian merupakan 

suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar 

tentang suatu masalah tertentu, yang dilakukan dengan mengikuti 

langkah-langkah penelitian secara ilmiah. 
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B. CARA MEMPEROLEH PENGETAHUAN 

Seseorang dapat memperoleh pengetahuan dengan menggunakan 

beberapa cara. Ibnu (2003:3) menyatakan bahwa pengetahuan dapat 

diperoleh secara langsung maupun melalui berbagai sumber sekunder 

diantaranya melalui; pengalaman pribadi, modus otorita, penalaran 

deduktif dan induktif. Berikut ini disajikan beberapa cara memperoleh 

pengetahuan berupa: pengalaman pribadi, penalaran deduktif dan 

induktif. 

1. Pengalaman Pribadi 

Dalam kehidupan sehari-hari orang selalu menghadapi masalah, 

bahkan orang selalu menciptakan masalah untuk diselesaikan. Sese-

orang yang melaksanakan aktivitas tertentu merupakan bagian dari 

upaya manusia untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan 

masalah tersebut seseorang sering mencoba memanfaatkan pengalaman 

pribadi atau mencari pengalaman baru yang dianggap dapat membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi. Cara ini sering digunakan karena 

dianggap sangat praktis, namun penggunaan pengalaman pribadi 

memerlukan penalaran yang cermat dan hati-hati, tanpa penalaran yang 

kritis dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru dan 

menyesatkan. 

Contoh, seorang siswa pemenang lomba lari 100 meter pada 

tingkat Kota Malang memperoleh kesempatan untuk berlomba di Stadion 

Madya Senayan Jakarta. Setelah mengikuti kegiatan atletik di Stadion 

Madya, siswa tersebut memperoleh pengalaman baru yang selama ini 

tidak diperoleh di Malang. Pengalaman pribadi siswa di Stadion Madya 

tersebut memberikan pengetahuan baru bagi siswa, diantaranya berupa; 

merasakan lari dilintasan yang terbuat dari tartan, memperoleh 

pengetahuan tentang situasi dan kondisi perlombaan atletik pada level 

nasional, dan memperoleh pengalaman-pengalaman tertentu yang 
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sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Pengalaman pribadi merupakan 

salah satu sumber yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan. 

2. Penalaran Deduktif 

Penalaran deduktif dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan 

menuju ke hal-hal yang khusus. Untuk memperoleh pengetahuan yang 

lebih dapat diandalkan, filsuf Yunani Aristoteles telah mengembangkan 

suatu cara berargumentasi yang disebut silogisme atau penalaran 

deduktif, yang dapat dipakai untuk menguji validitas suatu kesimpulan. 

Silogisme terdiri dari tiga argumentasi: premis mayor, premis minor, dan 

kesimpulan. Misalnya: Semua makhluk hidup akan mati (premis mayor); 

Manusia adalah makhluk hidup (premis minor); Semua manusia akan 

mati (kesimpulan). 

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menggunakan 

penalaran deduktif untuk memecahkan masalah. Para peneliti juga 

menggunakan penalaran deduktif dalam melaksanakan penelitian. 

Kesimpulan yang dicapai dengan penalaran deduktif hanya benar kalau 

diperoleh dari premis-premis yang benar. Oleh karena itu, perlu ada cara 

untuk menguji benar-tidaknya premis-premis tersebut. 

Berpikir deduktif memberikan sifat yang rasional kepada 

pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang 

telah dikumpulkan sebelumnya. Secara sistematik dan kumulatif 

pengetahuan ilmiah disusun secara bertahap dengan menyusun 

argumentasi mengenai sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan 

yang telah ada. Dengan demikian ilmu merupakan tubuh pengetahuan 

yang tersusun dan diorganisasi dengan baik. Secara konsisten dan 

koheren ilmu mencoba memberikan penjelasan yang rasional kepada 

obyek yang berada dalam fokus penelahaan. 
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Contoh: Semua mata pelajaran yang disajikan di SMP wajib diikuti 

siswa (premis mayor); Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran 

yang disajikan di SMP (premis minor); Semua siswa SMP wajib mengikuti 

mata pelajaran pendidikan jasmani yang disajikan di SMP (kesimpulan). 

3. Penalaran Induktif 

Penalaran induktif dapat digunakan untuk menguji kebenaran 

premis-premis dalam penalaran deduktif. Dalam penalaran induktif 

pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal yang 

khusus (fakta-fakta kongkrit). Berdasarkan kajian dan fakta kongkrit inilah 

kesimpulan umum dibangun. Kesimpulan umum yang diperoleh melalui 

penalai induktif ini dapat dipakai sebagai premis mayor dalam penalaran 

deduktif. Sintesis antara penalaran deduktif dan penalaran induktif 

merupakan metode penelitian yang ilmiah. 

Contoh: Mata pelajaran pendidikan jasmani di SMP kelas VII diikuti 

oleh semua siswa, siswa SMP kelas VIII dan IX mengikuti mata pelajaran 

pendidikan jasmani. Kesimpulan: Semua siswa SMP mengikuti mata 

pelajaran pendidikan jasmani.  

C. METODE ILMIAH 

 Penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan operasionalisasi 

metode ilmiah dalam kegiatan keilmuan. Menurut Ibnu (2003:4) dalam 

melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan penalaran deduktif-

induktif yaitu berfikir ulang-alik antara penalaran deduktif dan penalaran 

induktif. Penalaran induktif dilaksanakan dengan observasi atau cara-

cara lain untuk pengumpulan data, yang kemudian dianalisis dengan 

seksama. Sedangkan penalaran deduktif diwujudkan dalam penggunaan 

probabilitas-probabilitas, bukan kebenaran abstrak yang diasumsikan 

atau diyakini.  
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 Penggunaan metode ilmiah dalam penelitian, menurut Nazir 

(2003:36) memiliki kriteria dan langkah-langkah tertentu. Kriteria dan 

langkah-langkah tersebut disajikan dalam bagan berikut: 

Kriteria Metode Ilmiah 

1. Berdasarkan fakta 

2. Bebas dari prasangka (bias) 

3. Menggunakan prinsip-prinsip analisis 

4. Menggunakan hipotesis 

5. Menggunakan ukuran objektif 

6. Menggunakan teknek kuantifikasi 

 
Langkah-langkah dalam Metode Ilmiah: 

1. Memilih dan mendefinisikan masalah 

2. Survey terhadap data yang tersedia 

3. Memformulasikan hipotesis 

4. Membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji 

hipotesis 

5. Mengumpulkan data primer 

6. Mengolah, menganalisis danmembuat interpretasi 

7. Membuat generalisasi dan kesimpulan 

8. Membuat laporan 

Langkah yang lebih sederhana dalam menggunakan metode ilmiah 

dikemukakan oleh Suriasumantri (1994:129) dengan alur berpikir seperti 

pada Bagan 1.1 berikut. 

Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan 

dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam 

kegiatan ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses logico-

hypothetico-verifikasi ini pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah 

meliputi: (1) perumusan masalah, (2) penyusunan kerangka berpikir 

dalam pengajuan hipotesis, (3) perumusan hipotesis, (4) pengujian 
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hipotesis dan, (5) penarikan kesimpulan. Secara operasional langkah-

langkah tersebut dikemukakan sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai obyek 

empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-

faktor yang terkait di dalamnya; 

(2) Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis yang 

merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin 

terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk 

konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara 

rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji 

BAGAN 1.1 METODE ILMIAH 

Deduksi 
Koherensi 

PERUMUSAN 
MASALAH 

KHASANAH 
PENGETAHUAN 

ILMIAH 

PENYUSUNAN 
KERANGKA 
BERPIKIR 

PERUMUSAN 
HIPOTESIS 

PENGUJIAN 
HIPOTESIS 

DITOLAK 
 

DITERIMA 

In
d
u

k
s
i 
 

K
o

re
s
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o
n
d

e
n

s
i 
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ra

g
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a
ti
s
m
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kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang 

relevan dengan permasalahan; 

(3) Perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau 

dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupa-

kan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan; 

(4) Pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang 

relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah 

terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak; 

(5) Penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hi-

potesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam 

proses pengujian terdapat fakta yang cukup yang mendukung 

hipotesis maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya sekiranya dalam pro-

ses pengujian tidak terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis 

maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap 

menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi 

persyaratan keilmuan yakni mempunyai kerangka penjelasan yang 

konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji 

kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara 

pragmatis artinya bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang 

menyatakan sebaliknya. 

Keseluruhan langkah ini harus ditempuh agar suatu penelaahan 

dapat disebut ilmiah. Meskipun langkah-langkah ini secara konseptual 

tersusun dalam urutan yang teratur, di mana langkah yang satu 

merupakan landasan bagi langkah berikutnya, namun dalam prakteknya 

sering terjadi lompatan-lompatan. Hubungan antara langkah yang satu 

dengan langkah yang lainnya tidak terikat secara statis melainkan bersifat 

dinamis dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata 

mengandalkan penalaran melainkan juga imajinasi dan kreativitas. Sering 

terjadi bahwa langkah yang satu bukan saja merupakan landasan bagi 

langkah yang berikutnya namun sekaligus juga merupakan landasan 
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koreksi bagi langkah yang lain. Dengan jalan ini diharapkan diprosesnya 

pengetahuan yang bersifat konsisten dengan pengetahuan-pengetahuan 

sebelumnya serta teruji kebenarannya secara empiris. 

Langkah-langkah yang telah disebutkan di atas harus dianggap 

sebagai patokan utama di mana dalam penelitian yang sesungguhnya 

mungkin saja berkembang berbagai variasi sesuai dengan bidang dan 

permasalahan yang diteliti. Walaupun demikian maka bagi mereka yang 

sedang mendidik diri untuk menjadi ilmuwan maka tema pokok dari 

metode ilmiah harus dikuasai, sebab tanpa kemampuan dasar ini 

dikhawatirkan bahwa variasi yang dikembangkan itu mungkin saja tidak 

mencerminkan ciri yang seharusnya dipenuhi oleh suatu kegiatan 

keilmuan. Metode ilmiah adalah penting bukan saja dalam proses 

penemuan pengetahuan namun lebih-lebih lagi dalam mengkomunikasi-

kan penemuan ilmiah tersebut kepada masyarakal ilmuwan.  

Penelitian merupakan pencerminan secara kongkret kegiatan ilmu 

dalam memproses pengetahuannya. Metodologi penelitian ilmiah dan 

hakikatnya merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan. Dengan 

pernyataan lain dapat dikemukakan bahwa, struktur berpikir yang 

melatarbelakangi langkah-langkah dalam penelitian ilmiah adalah metode 

keilmuan. Dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah merupakan 

persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam 

langkah-langkah penelitian. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu, penelitian 

merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang 

benar tentang sesuatu, dengan mengikuti langkah-langkah penelitian 

ilmiah. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa penelitian dilakukan mencari 

kebenaran yang dilakukan dengan menggunakan prosedur ilmiah.  
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Menurut Ibnu S. (2003:5) penelitian dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan dan keberhasilan peneliti dalam mendes-

kripsikan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena dan 

peristiwa-peristiwa yang menjadi pusat perhatian mereka. Dengan 

demikian tujuan dilakukan sebuah penelitian diantaranya untuk 

mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan 

fenomena dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Secara rinci tujuan 

penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsi fenomena 

Sebuah penelitian dapat digunakan dengan tujuan mendeskripsikan 

suatu fenomena tertentu. Deskripsi fenomena tersebut dapat berupa 

penamaan klasifikasi, dan uraian tentang sifat-sifat fenomena tersebut 

dan hal-hal lain yang bersifat deskriptif.  

Penelitian dengan tujuan ini berusaha mendeskripsikan dan 

memberikan gambaran secara menyeluruh, akurat, rinci, dan sistematik 

dari berbagai fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian 

ini dapat digunakan untuk bermacam-macam keperluan. 

Contoh: Penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) Program Studi Pendidikan Jasmani 

(Penjas), mencoba mengumpulkan fenomena yang muncul dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Fenomena yang diamati berupa 

perilaku mahasiswa PPL ketika sedang mengajar. Perekaman terhadap 

fenomena tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

perilaku mahasiswa yang memasuki masa transisi dengan statusnya 

sebagai mahasiswa yang siap melakukan praktik mengajar di sekolah. 

Semua gejala yang muncul dicatat, dianalisis dan dideskripsikan salah 

satunya untuk keperluan perbaikan pengajaran. 
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2. Menjelaskan hubungan 

Tujuan yang lebih esensial dari suatu penelitian tidak hanya 

sekedar mendeskripsi fenomena, tetapi menjelaskan hubungan antar 

fenomena, terutama hubungan kausal atau sebab-akibat. Penjelasan 

sebab-akibat semacam itu sangat penting dan telah banyak sekali 

digunakan dalam berbagai bidang untuk bermacam-macam keperluan. 

Contoh: Penelitian dilakukan pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas 

Negeri Malang (UM), dengan mempertimbangkan latar belakang 

pendidikan di SLTA, minat masuk jurusan Ilmu Keolahragaan, kegiatan 

intra dan ekstra kampus, dan latar belakang ekonomi mahasiswa. 

Informasi ini dijelaskan untuk menjelaskan hubungan beberapa variabel 

tersebut dalam kaitannya dengan ketepatan studi mahasiswa. 

3. Meramalkan fenomena yang akan terjadi 

Kemampuan suatu penelitian menjelaskan hubungan kausal sangat 

berguna untuk membuat generalisasi yang berlaku bagi fenomena yang 

ada sekarang maupun yang akan terjadi, dan juga untuk menguji 

kebenaran teori yang telah dibangun (ada). Dengan demikan orang dapat 

meramalkan fenomena yang akan terjadi secara ilmiah dan akurat untuk 

berbagai keperluan, misalnya, untuk perencanaan dalam pembangunan. 

Contoh: Penelitian dilakukan pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Jasmani,  FIK UM, dengan mempertimbangkan model seleksi 

yang dilakukan, melalui jalur Penelusurat Minat dan Kemampuan 

(PMDK), jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan jalur 

Seleksi Sendiri. Data yang diperoleh tersebut dapat dianalisis untuk 

meramalkan ketepatan studi mahasiswa di Program Studi Pendidikan 

Jasmani,  FIK UM. 
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4. Mengendalikan fenomena 

Penelitian dapat dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi 

untuk membantu manusia dalam usahanya mengendalikan fenomena 

yang mungkin membahayakan hidupnya, seperti bencana alam dan 

penyakit dan memanfaatkan kekuatan alam untuk berbagai macam 

keperluan, seperti dalan industri, kedokteran, teknologi, dan lain-lainnya. 

Rangkuman 

1. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar tentang suatu masalah tertentu, yang 

dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah penelitian ilmiah.  

2. Pengetahuan dapat diperoleh secara langsung maupun tidak 

langsung melalui; pengalaman pribadi, penalaran deduktif maupun 

penalaran induktif.  

3. Metode ilmiah adalah metode pemecahan masalah yang 

menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan tersebut berbentuk 

langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan 

ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah berintikan proses logico-hypothetico-

verifikasi terdiri dari langkah-langkah berikut: (1) perumusan masalah, 

(2) penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, (3) 

perumusan hipotesis, (4) pengujian hipotesis dan, (5) penarikan 

kesimpulan. 

4. Tujuan dilakukan sebuah penelitian diantaranya untuk mendeskripsi-

kan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena dan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi. 
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BAB II 

MASALAH PENELITIAN 

 

Tujuan 

Setelah membaca bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan masalah penelitian; 

2. Menjelaskan latar belakang masalah; 

3. Menjelaskan rumusan masalah; 

4. Menjelaskan tujuan penelitian; 

5. Menjelaskan asumsi penelitian; 

6. Menjelaskan hipotesis penelitian; 

7. Menjelaskan ruang lingkup penelitian; 

 

Deskripsi Materi:  

Pada Bab ini akan diuraikan tentang: (1) masalah penelitian, (2) latar 

belakang masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) asumsi 

penelitian, (6) hipotesis penelitian, dan (7) ruang lingkup penelitian. 

Kata kunci: Masalah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, asumsi, hipotesis, dan ruang lingkup penelitian. 

 

A. MASALAH PENELITIAN 

Masalah merupakan “kesenjangan antara harapan dan kenyataan” 

atau “kesenjangan antara teori dengan praktik” yang memerlukan 

jawaban, penjelasan atau pemecahan. Kenyataan bahwa tidak semua 

mahasiswa menunjukkan hasil belajar yang memuaskan—“seperti yang 

diharapkan”—adalah masalah, tidak semua mahasiswa lulus matakuliah 

dalam setiap semester seperti yang diharapkan merupakan masalah, 

tidak semua mahasiswa lulus tepat waktu delapan semester seperti yang 
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diharapkan juga merupakan masalah. Jadi semuanya adalah masalah 

yang memerlukan penjelasan, jawaban dan pemecahan masalah.  

Kerlinger (1990:29-30) menyatakan kriteria masalah dan 

pernyataan masalah sebagai berikut: (1) Masalah harus mengungkapkan 

suatu hubungan antara dua variabel atau lebih, (2) masalah harus 

dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan, dan 

(3) masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara 

tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. 

Menurut Ibnu (2003:13) terdapat tiga hal yang harus dinyatakan 

atau dirumuskan dengan jelas sebelum suatu penelitian dilakukan. Ketiga 

hal tersebut adalah: (1) masalah yang akan diteliti atau pertanyaan yang 

ingin dijawab, (2) metodologi penelitian yang akan ditempuh untuk 

menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, dan (3) alasan 

mengapa penelitian tersebut dilakukan. 

Arikunto S. (2005:18-24) mengemukakan tiga persyaratan penting 

dalam mengadakan kegiatan penelitian yaitu: sistematis, berencana, dan 

mengikuti konsep ilmiah. Sistematis: artinya dilaksanakan menurut pola 

tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai 

tujuan secara efektif dan efisien. Berencana: artinya dilaksanakan 

dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. 

Mengikuti Konsep: artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian 

mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

 Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah merupakan 

kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, kesenjangan antara 

teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan atau 

pemecahan. 
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B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang selalu melakukan aktivitas 

untuk mencapai tujuan. “Seorang mahasiswa belajar secara rutin dengan 

tujuan agar memperoleh nilai baik”, seorang pemain bolavoli melakukan 

latihan secara rutin tiga kali seminggu agar terampil bermain bolavoli, 

seorang petani rajin mengurus tanaman karena ingin memperoleh hasil 

yang baik. Contoh di depan menunjukkan bahwa seseorang melakukan 

aktivitas karena alasan tertentu yang ingin dicapai. 

Demikian juga kegiatan penelitian, seseorang melakukan aktivitas  

penelitian karena ada alasan tertentu yang melatarbelakangi, mengapa 

penelitian tersebut dilakukan? Latar belakang masalah berisi tentang 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik 

ataupun kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah yang 

diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas 

teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah 

ataupun pengalaman/pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok 

masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti 

mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh. (UM, 200:11 dan Ibnu, 

2003:110). Pada prinsipnya peneliti harus mampu menjawab pertanyaan: 

"Mengapa masalah ini dipilih untuk diteliti?" 

Untuk menemukan latar belakang penelitian, kata kunci yang biasa 

digunakan adalah “mengapa (why)” penelitian tersebut dilakukan? 

Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang melatarbelakangi, misalnya: 

sesuatu yang diteliti tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tidak 

selaras dengan idealisme, tidak sesuai dengan teori, dan sebagainya. 

Alasan-alasan yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan 

itulah yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa sebuah penelitian 

tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Dalam sebuah penelitian, setelah ditentukan latar belakang 

masalah, maka dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah. 

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara 

tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. 

Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci 

mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan 

identifikasi dan pembatasan masalah.  

Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, 

dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang 

baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat 

hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. Selain 

itu, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti 

memungkinkan dikumpulkan-nya data untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan (UM, 2000:12 & Ibnu, 2003:110). Contoh: Apakah terdapat 

hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada 

sepakbola? 

Ary, dkk. (1979) mengemukakan, perumusan masalah yang baik 

harus memenuhi dua syarat: (1) menyebutkan dengan jelas apa yang 

akan dicari jawabannya dan (2) jelas ruang lingkupnya. Kedua syarat ini 

dapat dipenuhi apabila peneliti menyebutkan dengan jelas hal-hal 

sebagai berikut: (1) Variabel-variabel yang terkait, (2) Hubungan di antara 

variabel-variabel tersebut, (3) Populasi terkait atau sasaran kajian yang 

merupakan subjek-subjek yang paling jelas keterkaitannya dengan 

permasalahan yang dikaji, (4) Berbagai atribut (lokasi, waktu dsb.) yang 

berfungsi membatasi lingkup kajian yang berkaitan dengan tempat dan 

waktu terjadinya permasalahan maupun identitas khusus dari 

populasi/bagian populasi yang bersangkutan. 

Pada umumnya masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk 

kalimat tanya, mengandung variabel-variabel penelitian yang terkait dan 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      17 

 
 

hubungan antara variabel-variabel tersebut. Ditinjau dari cakupan aspek 

yang terkait rumusan masalah penelitian dibedakan menjadi dua 

tingkatan rumusan masalah umum yang menunjukkan keseluruhan 

permasalahan penelitian secara utuh, dan rumusan masalah khusus 

yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari permasalahan yang dikaji. 

Berikut ini disajikan beberapa contoh rumusan masalah untuk jenis 

penelitian deskriptif, korelasional, dan penelitian eksperimen. (1) 

Penelitian deskriptif: Bagaimanakah keterampilan mengajar mahasiswa 

PPL Program Studi Pendidikan Jasmani FIK UM?  (2) Penelitian 

korelasional: Apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai 

dengan jauhnya tendangan pada sepakbola? (3) Penelitian eksperimen: 

Apakah terdapat perbedaan keterampilan bermain bolavoli antara siswa 

yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian?  

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai 

dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan 

rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara 

merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan 

kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Contoh: (1) Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui keterampilan mengajar mahasiswa PPL Program Studi 

Pendidikan Jasmani FIK UM  (deskriptif), (2) Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kekuatan otot tungkai 

dengan jauhnya tendangan pada sepakbola (korelasional) (3) Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan keterampilan bermain 

bolavoli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan 

bagian (eksperimen).  

 Berbeda dengan rumusan masalah yang lazim menggunakan 

kalimat pertanyaan, dalam rumusan tujuan biasanya menggunakan 
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pernyataan. Rumusan tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin 

dijawaban, dijelaskan atau di[ecahkan melalui penelitian. Dengan 

demikian tujuan penelitian merupakan sasaran yang akan diselesaikan 

melalui penelitian tersebut. 

E. ASUMSI 

Asumsi merupakan anggapan dasar, yang diakui kebenarannya 

atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Keberadaan 

asumsi dalam sebuah penelitian bukan merupakan suatu keharusan, 

namun menjadi pertimbangan untuk disajikan. Dengan kata lain dapat 

dinyatakan sepanjang diperlukan asumsi dapat dicantumkan, tetapi kalau 

keberadaannya tidak diperlukan, maka tidak perlu dicantumkan. Tidak 

semua penelitian memerlukan asumsi, jadi peneliti tidak perlu memaksa-

kan suatu asumsi jika memang tidak secara fungsional dibutuhkan. 

Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu 

hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan 

penelitian. Misalnya, peneliti mengajukan asumst bahwa sikap seseorang 

dapat diukur dengan menggunakan skala sikap. Dalam hal ini ia tidak 

perlu membuktikan kebenaran hal yang diasumsikannya itu, tetapi dapat 

langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. 

Asumsi dapat bersifat substahtif atau metodologis. Asumsi substantif 

berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan asumsi 

metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian. (UM, 2000:13 & 

Ibnu, 2003:112) 

Arikunto S. (2005:58-61) mengutip pendapat Surakhmad yang 

menyatakan anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak 

pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Dikatakan 

selanjutnya bahwa setiap penyelidik dapat merumuskan postulat yang 

berbeda. Seorang penyelidik mungkin meragu-ragukan sesuatu 

anggapan dasar yang oleh orang lain diterima sebagai kebenaran. 
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Contoh orang yang melakukan senam aerobik tiga kali seminggu, 

maka dia akan memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Kalimat tersebut 

merupakan suatu anggapan bahwa semua aktivitas senam aerobik 

dengan menggunakan prinsip; frekuensi, intensitas, time dan tempo 

(FITT) sesuai dengan prinsip-prinsip latihan akan meningkatkan atau 

mempertahankan kebugaran jasmani seseorang. Hal itulah yang 

menyebabkan seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik.  

Di dalam penelitian anggapan-anggapan semacam ini perlu 

dirumuskan secara jelas sebelum melangkah mengumpulkan data. 

Anggapan-anggapan semacam inilah yang disebut anggapan dasar, 

postulat atau asumsi dasar. 

Peneliti perlu merumuskan anggapan dasar: 

1. Agar ada dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang sedang 

diteliti. 

2. Untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian. 

3. Guna menentukan dan merumuskan hipotesis. 

F. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada 

pendekatan berfikir deduktif. Tidak semua penelitian kuantitatif 

memerlukan hipotesis penelitian. Penelitian kuantitaif yang bersifat 

eksplorasi dan deskriptif tidak membutuhkan hipotesis. Oleh karena itu, 

hipotesis penelitian tidak harus ada dalam skripsi hasil penelitian 

kuantitatif.  

Di depan telah dinyatakan bahwa hipotesis merupakan produk dari 

pendekatan berfikir deduktif, maka hipotesis dapat disusun setelah 

peneliti melakukan kajian kepustakaan secara lengkap. Pernyataan 

hipotesis baru dapat dinyatakan dengan baik setelah rancangan (design) 

penelitiannya dirumuskan, namun dalam penyajian laporan penelitian 
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hipotesis disajikan pada bagian awal sebuah laporan (atau usulan) 

penelitian.  

Hipotesis diperlukan untuk mengarahkan langkah-langkah 

penelitian, mengumpulkan data, melakukan analisis, uji persyaratan 

analisis, uji hipotesis dan menarik kesimpulan. Perlu dicatat bahwa tidak 

semua penelitian memerlukan hipotesis. Peneliti kuantitatif dengan data-

data numerik yang akan dianalisis dengan prose statistik inferensial 

tentang hubungan, perbedaan, dan sejenisnya memerlukan hipotesis.  

Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. 

Artinya, dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya 

hubungan atau perbedaan antar variabel melainkan telah ditunjukkan 

sifat hubungan atau keadaan perbedaan itu. Rumusan hipotesis yang 

baik hendaknya: (a) menyatakan pertautan antara dua variabel atau 

lebih, (b) dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, (c) dirumuskan 

secara singkat, padat, dan jelas, serta (d) dapat diuji secara empiris. 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukan-

nya dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti dituntut dapat merumuskan 

hipotesis secara tepat dan jelas. Menurut Borg & Gall (1979:61) ada 

beberapa persyaratan dalam menyusun hipotesis yang baik, antara lain: 

1. Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. 

2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan 

antara dua atau lebih variabel. 

3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh 

para ahli atau hasil penelitian yang relevan. 

Contoh: Rumusan hipotesis untuk penelitian korelasional dan uji beda 

adalah sebagai berikut. 

(1) Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai 

dengan jauhnya tendangan pemain sepakbola. 
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(2) Ada perbedaan keterampilan bermain bolavoli antara siswa yang 

melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi 

tingkat kebe-narannya. Namun secara teknis, hipotesis penelitian 

dicantumkan dalam Bab I (Bab Pendahuluan agar hubungan antara 

masalah yang diteliti dan kemungkinan jawabannya menjadi lebih jelas. 

Atas dasar inilah, maka di dalam latar belakang masalah sudah harus 

ada paparan tentang kajian pustaka yang relevan dalam bentuknya yang 

ringkas. 

Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua macam: hipotesis alternatif 

atau hipotesis penelitian (HA) dan hipotesis nihil (nol) (H0). Hipotesis 

alternatif adalah rumusan formal hasil analisis deduktif peneliti mengenai, 

masalah yang dikaji berdasarkan teori. Hipotesis ini biasanya dinyatakan 

dalam kalimat positif seperti "Ada hubungan antara kekuatan otot tungkai 

dengan jauhnya tendangan pada sepakbola". Hipotesis nihil disusun 

untuk kepentingan pengujian statistik dan dinyatakan dengan kalimat 

negatif seperti; "Tidak ada hubungan antara kekuatan otot tungkai 

dengan jauhnya tendangan pada sepakbola". Hipotesis nihil inilah yang 

nantinya akan diuji apakah diterima atau ditolak.  

G. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Sebuah penelitian memerlukan batasan-batasan tertentu, agar 

tujuan penelitian dapat dicapai, masalah dapat dijelaskan, dijawab atau 

dipecahkan. Batasan-batasan tersebut diwadahi di dalam ruang lingkup 

penelitian. 

Ruang lingkup penelitian berisi tentang konsep, variabel, indikator 

dan deskriptor (jika ada) secara rinci, sehingga memudahkan bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian. Makin rinci jabaran yang disajikan dalam 
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ruang lingkup penelitian, dimungkinkan akan makin memudahkan peneliti 

dalam menyusun instrumen penelitian. 

Untuk memudahkan penyusunan ruang lingkup penelitian dan 

analisis terhadp isi, yang berupa konsep, variabel dan indikator, maka 

digunakan bantuan berbentuk matrik. Berikut ini contoh ruang lingkup 

penelitian untuk mengukur keterampilan bermain sepaktakraw.  

Tabel 2.1  Ruang Lingkup Penelitian Keterampilan Bermain Sepaktakraw 
Peserta Ekstra Kurikuler SMP Negeri Gondanglegi Malang 

 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR 

Keterampilan 
bermain 
sepaktakraw 

Melakukan 
service 

1. Kaki tumpu berada di lingkaran tempat 
service. 

2. Kaki tendang diayun ke belakang untuk 
melakukan awalan 

3. Perkenaan bola takraw dengan kaki sebelah 
dalam atau punggung kaki 

4. Bola yang di service masuk ke lapangan 
lawan melewati atas net. 

 
Menerima 
service 

1. Bola diterima dengan anggota tubuh selain 
tangan  

2. Bola memantul dengan sempurna dan dapat 
dimainkan untuk melakukan serangan ke 
lapangan lawan 

3. Bola yang diterima memantul tidak jauh dari 

anggota regu ( 1 langkah). 
 

Menimang 1. Bola yang akan ditimang berada di depan 
pemain dan jatuh setinggi lutut 

2. Perkenaan bola tepat pada permukaan yang 
lebar kaki sebelah dalam 

3. Bola yang ditimang memantul ke atas, paling 
rendah setinggi bahu 

4. Bola yang ditimang memantul tidak jauh dari 

testi ( 1 langkah). 
5. Tungkai kaki membentuk posisi sepak sila 
6. Perhatian t testi selalu ke arah bola 
 

 
Mengumpan 1. Bola yang akan ditimang berada di depan 

pemain dan jatuh setinggi lutut 
2. Perkenaan bola tepat pada permukaan yang 

lebar kaki sebelah dalam 
3. Bola yang ditimang memantul ke atas, paling 

rendah setinggi bahu 
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KONSEP VARIABEL INDIKATOR 

4. Bola yang ditimang memantul tidak jauh dari 

testi ( 1 langkah). 
5. Tungkai kaki membentuk posisi sepak sila 
6. Perhatian t testi selalu ke arah bola 
 

 

 

Rangkuman 

 

1. Dengan demikian dapat dinyatakan masalah merupakan kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan, kesenjangan antara teori dengan 

praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan. 

2. Latar belakang masalah akan dapat diungkap dengan kata kunci 

“mengapa”, mengapa penelitian tersebut dilakukan? Latar belakang 

masalah berisi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik 

kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktis yang 

melatarbelakangi masalah yang diteliti.  

3. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara 

tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. 

Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, 

dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. 

4. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam 

penelitian, dengan isi mengacu pada isi dan rumusan masalah. Tujuan 

penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

5. Asumsi merupakan anggapan dasar, yang diakui kebenarannya atau 

dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Tidak semua 

penelitian memerlukan asumsi, jadi peneliti tidak perlu memaksakan 

suatu asumsi jika memang tidak secara fungsional dibutuhkan. 

6. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada 

pendekatan berfikir deduktif. Hipotesis penelitian diperlukan untuk 
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penelitian kuantitatif dengan data-data numerik yang akan dianalisis 

dengan prose statistik inferensial tentang hubungan, perbedaan, dan 

sejenisnya. Penelitian kuantitaif yang bersifat eksplorasi dan deskriptif 

tidak membutuhkan hipotesis. 

7. Ruang lingkup penelitian berupakan batasan yang dibangun peneliti, 

berisi tentang konsep, variabel, indikator dan deskriptor (jika ada), 

dengan tujuan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 
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BAB III 

VARIABEL PENELITIAN 
 

 

Tujuan 

Setelah membaca bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian dan jenis variabel penelitian; 

2. Menjelaskan Definisi Istilah & Operasional; 

3. Menjelaskan pengukuran variabel; 

 

Deskripsi Materi 

Pada Bab ini akan diuraikan tentang: (1) pengertian dan jenis 

variabel penelitian, (2) Definisi Istilah & Operasional dan (3) pengukuran 

variabel. 

Kata Kunci: Variabel penelitian, definisi istilah & operasional, 
pengukuran variabel 

A. PENGERTIAN DAN JENIS VARIABEL 

Variabel merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki 

apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi 

tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan 

kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani 

merupakan variabel penelitian. 

Kerlinger (1990:57-66) menyatakan variabel dapat dikelompokkan 

menurut berbagai cara antara lain: (1) variabel bebas dan variabel terikat; 

(2) variabel aktif dan variabel atribut; dan (3) variabel kontinu dan variabel 

kategori. 

Arikunto (2005:94-104) mengutip pendapat Sutrisno Hadi yang 

men-definisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi misalnya jenis 

kelamin, (laki-laki-perempuan); berat badan, (berat 40 kg, 50 kg, 60 kg. 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      27 

 
 

dan sebagainya), tinggi badan (180 cm, 168 cm, 175 cm, dan 

seterusnya), tinggi lompatan (vertical jump, 45 cm, 50, cm, 43 cm dan 

seterusnya). Gejala yang muncul di depan merupakan objek penelitian, 

sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. 

Variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. 

Contoh variabel kuantitatif antara lain: tinggi badan, berat badan, 

kecepatan lari, keterampilan bolavoli, keterampilan sepakbola, keteram-

pilan bolabasket dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif antara lain: 

kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, kualitas layanan kepada 

mahasiswa dan sebagainya. Lebih jauh variabel kuantitatif diklasifikasi-

kan menjadi 2 kelompok yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum 

(discrete and continous) 

Menurut Ibnu (2003:36-38) variabel adalah suatu konsep yang 

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

penelitian, peneliti memusatkan perhatiannya untuk menjelaskan 

hubungan-hubungan yang ada antar variabel. Apakah itu hubungan 

sebab-akibat atau korelasional. Variabel dibeda-bedakan jenisnya 

berdasarkan kedudukannya dalam suatu penelitian. Dalam suatu 

penelitian yang mempelajari hubungan sebab-akibat antar variabel, dapat 

diidentifikasi beberapa jenis variabel, yaitu: variabel terikat, variabel 

bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau 

intervening (Tuckman, 1978). Hubungan antar variabel tersebut dalam 

penelitian ditunjukkan dalam gambar diagram berikut: 

 
SEBAB HUBUNGAN AKIBAT 
Variabel Bebas   
Variabel Moderator Variabel Antara Variabel Terikat 
Variabel Kontrol   

 

 Dengan demikian dapat dinyatakan variabel merupakan objek yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian, dapat berupa yaitu: variabel 



28      Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani & Olahraga 
 

 
 

terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel 

antara atau intervening. 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel respon atau 

output. Sebagai variabel respon berarti variabel ini akan muncul sebagai 

akibat dari manipulasi suatu variabel-variabel yang dimanipulasikan 

dalam penelitian, yang disebut sebagai variabel bebas (Kerlinger, 1979). 

Dalam ilmu tingkah laku, variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang 

diamati dari suatu organisme yang telah dikenai stimulus. Dengan kata 

lain, variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk 

menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. 

 Sebagai contoh, dalam suatu studi hubungan antar dua variabel 

berikut: (1) Hubungan antara kekuatan otot tungkai (X) dengan jauhnya 

tendangan pemain sepakbola (Y), (2) Hubungan antara kekuatan otot 

lengan (X) dengan ketepatan service pemain bolavoli (Y). Bertolak dari 

dua contoh di depan, peneliti bertanya: apa yang akan terjadi pada Y jika 

X dibuat lebih besar atau lebih kecil? Dalam hal ini peneliti memandang Y 

sebagai variabel terikat, karena Y akan berubah sebagai akibat dari 

diubahnya X. Disebut dependent karena nilai Y akan berubah (terikat/ 

tergantung) pada nilai variabel bebas (X). 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang diduga 

sebagai sebab munculnya variabel variabel terikat. Variabel bebas 

biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya 

(pengaruhnya) dengan variabel lain. Dalam ilmu tingkah laku, variabel 

bebas biasanya merupakan stimulus atau input yang beroperasi dalam 

diri seseorang atau di dalam lingkungannya untuk mempengaruhi tingkah 

laku.  
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Pengertian variabel bebas ini akan lebih jelas bila diilustrasikan 

dengan contoh berikut: (1) Hubungan antara kekuatan otot tungkai (X) 

dengan jauhnya tendangan pemain sepakbola (Y), (2) Hubungan antara 

kekuatan otot lengan (X) dengan ketepatan service pemain bolavoli (Y). 

Bertolak dari dua contoh di depan, dapat dinyatakan variabel terikat (Y) 

merupakan variabel yang akan selalu berubah jika X berubah, dengan 

demikian perubahan skor pada variabel bebas (X) sangat berpengaruh 

terhadap perubahan variabel terikat (Y). Disebut independent karena skor 

variabel X tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada variabel lain. 

3. Variabel Moderator 

Variabel moderator merupakan variabel antara, adalah sebuah tipe 

khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat 

untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel 

bebas primer dan variabel terikat (Best, 1977; Tuckman, 1978). Variabel 

moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih peneliti 

untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari 

pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y tetapi ragu-ragu 

apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, 

maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. 

Ilustrasi berikut akan lebih memperjelas pengertian variabel 

moderator yang dimaksud dalam penelitian. Seorang peneliti ingin 

membandingkan keefektifan metode penjelajahan gerak (movement 

exploration) dan penemuan terpimpin (guided doscovery) untuk 

mengajarkan keterampilan bermain sepaktakraw. Lebih lanjut peneliti 

tersebut curiga bahwa ada siswa dengan kemampuan motorik tertentu 

(tinggi atau rendah) lebih cocok dengan metode penjelajahan gerak 

sedangkan siswa yang lain lebih cocok dengan penemuan terpimpin. 

Apabila pembelajaran keterampilan bermain sepaktakraw tersebut telah 
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selesai dan semua siswa dites hasil belajarnya, maka mungkin pengaruh 

kedua metode, penjelajahan gerak dipisahkan dari yang cocok dengan 

metode penemuan terpimpin, kemudian dianalisis sendiri-sendiri maka 

perbedaan prestasi belajar kelompok metode penjelajahan gerak dan 

penemuan terpimpin akan terlihat nyata. Dalam hal ini karakteristik 

kemampuan motorik siswa (kecocokan metode) merupakan variabel 

moderator terhadap hubungan antara variabel bebas metode dan 

variabel terikat (keterampilan sepaktakraw). 

4. Variabel Kontrol 

Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari 

sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut 

harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang 

dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel-variabel yang pengaruhnya harus dinetralkan 

disebut sebagai variabel kontrol. Jadi, variabel kontrol adalah faktor-faktor 

yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika 

tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel 

moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah 

untuk dipelajari (dianalisis) pengaruhnya, sedangkan penetapan variabel 

kontrol adalah untuk dinetralkan/disamakan pengaruhnya. 

Contoh penelitian tentang metode pembelajaran di depan, maka 

peneliti dapat menetralkan pengaruh variabel karakteristik keterampilan 

motorik (tinggi dan rendah) dengan mengambil sampel hanya kelompok 

yang memiliki keterampilan motorik tinggi. Atau peneliti dapat 

menetapkan variabel lain sebagai variabel kontrol, misalnya, mengukur 

keterampilan awal sepaktakraw, dan/atau motor educability. 

Pengontrolan dapat dilakukan dengan jalan membatasi sampel pada 

siswa kelompok usia tertentu. Apabila dilakukan seperti di depan, maka 
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keterampilan awal sepaktakraw, dan/atau motor educability diperlakukan 

sebagai variabel kontrol. 

5. Variabel Antara (Intervening) 

Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang 

konkrit (nyata). Variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol 

masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati 

(diukur) pengaruhnya terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel 

yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak 

dapat diamati (diukur) karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut 

biasanya dipandang sebagai variabel antara (intervening). Jadi variabel 

antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau 

dimanipulasi. Pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat 

hanya dapat diinferensikan berdasarkan pengaruh variabel bebas 

dan/atau variabel moderator terhadap variabel terikat. 

Untuk lebih memperjelas pengertian variabel antara ini perhatikan 

ilustrasi berikut. Seorang peneliti ingin mempelajari hubungan antara 

minat masuk program studi Pendidikan Jasmani FIK UM dengan prestasi 

belajar, dengan hipotesis bahwa makin tinggi minat masuk program studi 

Pendidikan Jasmani FIK UM makin tinggi prestasi yang dicapai. Secara 

teoretik diduga “minat masuk program studi Pendidikan Jasmani FIK UM 

mempengaruhi proses belajar mahasiswa dan selanjutnya proses belajar 

mahasiswa mempengaruhi prestasi belajar. Karena proses belajar pada 

hakikatnya merupakan proses psikologis yang abstrak dan tidak dapat 

diukur, maka proses belajar dipandang sebagai variabel "intervening". 

Dalam sebuah penelitian, keberadaan variabel bebas, terikat, 

moderator, kontrol, dan intervening secara bersama-sama sangat 

dimungkinkan. Sebuah penelitian mengajukan hipotesis bahwa jumlah 

latihan setiap minggu dapat meningkatkan keterampilan bermain 
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sepaktakraw. Dengan rumusan lain dapat dikemukakan: siswa yang 

memiliki usia sama dengan inteligensi taktis, tingkat keterampilan mereka 

berhubungan langsung dengan jumlah latihan setiap minggu untuk siswa 

dengan keterampilan motorik tinggi, dan tidak langsung untuk siswa 

dengan keterampilan motorik rendah. Pengajuan hipotesis tersebut 

melibatkan variabel-variabel yang harus dipertimbangkan antara lain: 

a. Variabel terikat : tingkat keterampilan 

b. Variabel bebas : jumlah latihan setiap minggu 

c. Variabel moderator: keterampilan motorik 

d. Variabel kontrol : usia dan inteligensi taktis 

e. Variabel intervening: belajar 

 

Klasifikasi lain tentang variabel penelitian kuantitatif dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu variabel diskrit dan variabel 

kontinum (discrete and continous). 

6. Variabel Diskrit 

Variabel diskrit: disebut juga variabel nominal atau variabel kategori 

karena hanya dapat dikategorikan atas 2 kutub yang berlawanan yakni 

"ya" dan "tidak". Misalnya ya wanita, tidak wanita, atau dengan kata lain: 

"wanita—pria" “hadir—tidak hadir”, “atas—bawah”. Angka-angka 

digunakan dalam variabel diskrit ini yang dapat dioperasikan untuk 

menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya 

yang hadir dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. 

Dengan demikian data penelitian dengan variabel diskrit 

merupakan penanda kategori, yang tidak dapat dioperasikan berbentuk 

penambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Keberadaannya 

terbatas pada penentuan sebagai frekuensi. 
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7. Variabel Kontinum 

Variabel kontinum: dipisahkan menjadi 3 variabel kecil yaitu: 

a. Variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urutan 

berdasarkan tingkatan misalnya sangan tinggi, tinggi, pendek. Untuk 

sebutan lain adalah variabel "lebih kurang" karena yang satu 

mempunyai kelebihan dibanding yang lain. 

Contoh: Agung terpandai, Nico pandai, Ganang tidak pandai.  

b. Variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak, jika dibanding 

dengan variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan 

pasti. Misalnya: Suhu udara di luar 31°C. Suhu tubuh kita 37°C. Maka 

selisih suhu adalah 6°C. 

 Jarak Surabaya--Blitar 162 km, sedangkan Surabaya-Malang 82 km. 

Maka selisih jarak Malang-Blitar, yaitu 80 km. 

 Dibanding dengan variabel ordinal di atas, jarak dalam variabel ordinal 

tidak jelas. Jarak kepandaian antara Agung dan Nico tidak dapat 

diukur. 

c. Variabel ratio, yaitu variabel perbandingan. Variabel ratio memiliki 

harga nol mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian "sekian 

kali". Contoh: Berat Pak Rudi 70 kg, sedangkan anaknya 35 kg. Maka 

Pak Rudi beratnya dua kali anaknya. 

Jika kita menghendaki, variabel kontinum dapat diubah menjadi 

variabel diskrit dengan cara mengklasifikasikannya menjadi "ya" dan 

"tidak", maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Tentukan ambang batas nilai rata-rata misalnya, angka di atas rata-

rata termasuk kategori "ya", rata-rata ke bawah termasuk kategori 

"tidak". 

2. Ambil satu nilai dengan kategori "ya", dan selain nilai tersebut kategori 

"tidak". 
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B. DEFINISI ISTILAH & OPERASIONAL 

Dalam sebuah penelitian definisi istilah & definisi operasional 

diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau 

kekurangjelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. 

Istilah yang perlu diberi penegasan adalah istilah-istilah yang 

berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam 

skripsi (karya ilmiah). Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep 

pokok adalah jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti 

atau variabel penelitian. Definisi istilah disampaikan secara langsung, 

dalam arti tidak diuraikan asal-usulnya. Definisi istilah lebih dititikberatkan 

pada pengertian yang diberikan oleh peneliti berdasarkan kajian teoritik. 

Menurut UM (2000:13) Definisi istilah dapat berbentuk definisi 

operasional variabel yang akan diteliti. Definisi operasional adalah definisi 

yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. 

Secara tidak langsung definisi operasional tersebut akan menunjuk pada 

alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada 

bagaimana mengukur suatu variabel.  

Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan karena ter-

amatinya konsep atau konstruk yang diteliti akan memudahkan peng-

ukuran. Di samping itu, penyusunan definisi operasional memungkinkan 

orang lain melakukan hal yang serupa sehingga apa yang dilakukan oleh 

peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain. 

Menurut Ibnu (2003:39-40) variabel yang telah diidentifikasi perlu 

didefinisikan secara operasional, sebab setiap istilah (variabel) dapat 

diartikan secara berbeda-beda oleh orang yang berkaitan. Penelitian 

adalah proses komunikasi yang memerlukan akurasi bahasa agar tidak 

menimbulkan perbedaan pengertian antar orang dan agar orang lain 

dapat mengulangi penelitian tersebut. Adanya definisi operasional 

dirumuskan untuk kepentingan akurasi, komunikasi, dan replikasi. 
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Ada berbagai cara untuk mendefmisikan suatu variabel. Ada 

kalanya definisi tersebut sekedar sinonim atau konseptual. Sinonim dari 

suatu variabel biasanya dapat ditemukan di kamus, sedangkan definisi 

mengenai apa dan mengapanya sesuatu, dan biasanya dapat ditemukan 

di buku teks. Definisi operasioanal adalah definisi berdasarkan 

karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. 

Karakteristik yang dapat diamati (diukur) itulah yang merupakan kunci 

definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain. 

Sebaliknya definisi konseptual mendeskripsikan sesuatu berdasarkan 

kriteria konseptual atau hipotetik dan bukanpada ciri-ciri yang dapat 

diamati.  

Berikut ini disajikan contoh definisi istilah dan definisi operasional 

yang digunakan dalam sebuah penelitian.  

Contoh Definisi Istilah 

 Keterampilan bermain sepaktakraw adalah kemampuan pemain 

sepaktakraw dalam memainkan bola, menggunakan seluruh anggota 

badan kecuali tangan, dengan cara menimang, melakukan passing dan 

heading, serta melakukan serangan ke lapangan lawan, menggunakan: 

kaki, kepala, paha, dan anggota badan yang lain, selain tangan dengan 

tujuan memenangkan suatu pertandingan. 

Contoh Definisi Operasional 

 Keterampilan bermain sepaktakraw adalah skor kemampuan 

pemain dalam memainkan bola, menggunakan seluruh anggota badan 

kecuali tangan, dengan cara menimang, melakukan passing dan heading, 

serta melakukan serangan ke lapangan lawan, menggunakan: kaki, 

kepala, paha, dan anggota badan yang lain, selain tangan dengan tujuan 

memenangkan suatu pertandingan. Keterampilan bermain sepaktakraw 
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diukur dengan menggunakan tes keterampilan bermain sepaktakraw, 

berbentuk rangkaian (battery test), terdiri dari keterampilan (1) menimang 

bola, (2) service, dan (3) melakukan passing ke sasaran. 

Berdasarkan penjelasan di depan, maka dapat dinyatakan bahwa 

definisi istilah merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan 

sintesis yang disusun dari kajian pustaka, yang lazim juga disebut 

sebagai definisi konseptual. Sedangkan definisi operasional merupakan 

definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari 

kajian pustaka, yang dilengkapi sampai dengan teknik pengambilan data 

di lapangan secara operasional. 

C. PENGUKURAN VARIABEL 

Pengukuran terhadap variabel merupakan hal penting yang harus 

dipertimbangkan oleh seorang peneliti. Kekuatan sebuah penelitian salah 

satunya ditentukan ketepatan pengukuran variabel. 

Menurut Ibnu (2003:41-43) apabila seorang peneliti telah menetap-

kan suatu masalah, merumuskan hipotesis, dan mengidentifikasi 

variabel-variabel yang akan diteliti, maka ia menghadapi pertanyaan 

tentang bagaimana mengukur variabel-variabel yang akan dipakai dalam 

pengujian hipotesis tersebut.  

Untuk variabel-variabel tertentu, seperti kecepatan lari, tinggi 

lompatan, kekuatan lemparan atau jenis kelamin siswa, pengukurannya 

jelas dan sederhana. Namun dalam banyak hal, seperti tingkah laku 

siswa yang menyangkut aspek-aspek psikologis, pengukuran terhadap 

variabel tersebut sedemikian abstrak dan rumit sehingga menuntut 

penjabaran variabel secara cermat dan serius dari pihak peneliti. 

Di dalam penelitian, prosedur dan teknik untuk mengukur variabel 

perlu ditetapkan dengan cermat agar dapat menghasilkan data yang 

benar. Upaya tersebut meliputi pendefinisian variabel secermat dan 
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seoperasional mungkin, perancangan skala pengukuran, pembuatan alat 

ukur (instrumen), pengecekan validitas dan reliabilitas instrumen.  

1. Pengukuran & Skala Pengukuran 

Menurut Mathews (1978) Pengukuran merupakan bagian dari 

evaluasi, yang dilakukan melalui prosedur kuantitatif dengan 

menggunakan instrumen tertentu. Kirkendall (1980) menyatakan 

pengukuran merupakan proses pengumpulan informasi. 

Pengukuran (measurement) adalah prosedur penetapan angka 

yang mewakili kuantitas ciri (atribut) yang dimiliki oleh subjek dalam suatu 

populasi atau sampel. Dalam variabel keterampilan siswa, misalnya, 

keterampilan merupakan atribut dan siswa adalah subjek. Dalam 

pengukuran keterampilan siswa angka-angka dipergunakan untuk 

mewakili kuantitas keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa. 

Dalam hal tertentu, angka tidak mewakili kuantitas melainkan 

dipakai sebagai label yang menunjukkan kategori dimana setiap subjek 

termasuk di dalamnya. Dalam variabel jenis kelamin siswa, misalnya, 

angka-angka dipergunakan untuk menyatakan “pria” atau “wanita” bagi 

setiap subjek dalam populasi siswa, angka 1 untuk “pria” dan 2 untuk 

“wanita”.  

2. Skala Pengukuran 

Data yang dikumpulkan peneliti memiliki skala pengukuran yang 

beragam, tergantung dari jenis datanya. Oleh karena itu sebelum peneliti 

menyusun instrumen, sebaiknya perlu mengetahui lebih dahulu berbagai 

jenis skala pengukuran. Jenis data yang dikumpulkan terkait dengan 

prosedur analisis data yang digunakan. Berbagai skala pengukuran dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu data dengan skala 

nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. 
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2.1 Skala Nominal 

Sebuah data dikatakan memiliki skala nominal, apabila angka-

angka dalam rentangan skala pengukuran hanya berfungsi sebagai 

pengganti nama (label) atau kategori, tidak menunjukkan suatu kuantitas, 

maka skala pengukurannya disebut nominal. Angka-angka pada skala 

nominal tidak merupakan urutan dalam suatu kontinum, melainkan 

menunjukkan kategori-kategori yang terlepas satu dengan yang lain. 

Contoh berikut diharapkan akan memperjelas pengertian yang 

dimaksudkan dalam skala nominal. Variabel jenis kelamin, setiap subjek 

wanita ditandai dengan angka 1 dan setiap pria ditandai dengan angka 2. 

Tidak berarti bahwa seorang pria mempunyai kuantitas dua kali seorang 

wanita, karena angka-angka tersebut tidak mempunyai hubungan 

kuantitatif. Jadi, angka 1 dan 2 hanya berfungsi sebagai penanda atau 

kategori untuk wanita dan pria. 

Contoh lain, nomor punggung pemain sepakbola, setiap pemain 

memiliki nomor punggung yang berbeda, mulai angka 01, 02, 03 dan 

seterusnya. Bukan berarti pemain nomor punggung 10 mempunyai 

kuantitas dua kali lebih hebat dibanding dengan pemain nomor punggung 

05, angka-angka tersebut tidak mempunyai hubungan kuantitatif, dan 

hanya berfungsi sebagai penanda atau kategori untuk pemain sepakbola. 

2.2 Skala Ordinal 

Sebuah data dikatakan memiliki skala ordinal, apabila angka-angka 

dalam rentangan skala pengukuran tidak hanya menunjukkan kategori-

kategori tertentu, tetapi juga menunjukkan hubungan kuantitas tertentu, 

yakni berupa tingkatan (gradasi). Apabila diperoleh data tersebut, maka 

skala pengukurannya disebut ordinal. Skala ordinal salah satu cirinya 

adalah adanya tingkatan sebagai berikut:  
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a) Sekelompok subjek disusun berturut-turut mulai dari yang paling tinggi 

(besar, kuat, baik) sampai kepada yang paling rendah (kecil, lemah, 

jelek) dalam hal atribut yang diukur. 

b) Angka-angka tidak menunjukkan "seberapa besar" (kuantitas) dalam 

arti absolut (titik nol tidak mutlak). 

c) Tidak ada kepastian tentang sama atau tidaknya jarak-jarak 

(perbedaan-perbedaan) antara angka-angka yang berurutan. 

Skala ordinal sering dipergunakan dalam pengukuran variabel-

variabel sikap, pendapat, minat, preferensi, dan sebagainya yang sukar 

diukur secara absolut. Lebar rentangan yang menunjukkan ranking 

(ordinal) ini dapat dibuat selebar jumlah subjek, dapat pula dibatasi ke 

dalam beberapa ranking seperti: 1 = kurang, 2 = sedang, 3 = lebih; atau 

1= sangat kurang, 2 = kurang, 3 = sedang, 4 = lebih, 5 = sangat lebih. 

Contoh berikut diharapkan akan memperjelas pengertian yang 

dimaksudkan dalam skala ordinal. Tingkatan siswa SMP, kelas VII, kelas 

VIII dan kelas IX merupakan tata urutan yang tersusun secara berjenjang 

di SMP. Jenjang kelas VII, VIII dan IX tersebut tidak mempunyai 

hubungan kuantitatif, tetapi merupakan penanda pengelompokan jenjang 

kelas di SMP. 

Data dengan skala ordinal ini tidak memiliki angka nol secara 

mutlak, sehingga tidak dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Data dengan 

skala ordinal ini hanya dapat dioperasikan dalam bentuk frekuensi untuk 

kategori. 

Contoh: Data statistika jumlah siswa di sebuah SMPN 

Jenis Kelamin Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

Pria 104 111 109 

Wanita 132 129 131 

Jumlah 236 240 240 
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2.3 Skala Interval 

Sebuah data dikatakan memiliki skala interval, apabila angka-angka 

dalam skala pengukuran tidak hanya menunjukkan hubungan kuantitatif 

dalam bentuk gradasi (ranking), tetapi juga menunjukkan bahwa jarak 

atau perbedaan kuantitas antar dua angka yang berurutan selalu sama, 

maka skala pengukurannya disebut interval (Ibnu, 2003:41-43). Dalam 

skala interval: 

a. Angka-angka ranking (rank-order) ditetapkan berdasarkan atribut yang 

diukur.  

b. Jarak atau perbedaan kuantitas antar angka-angka yang berurutan 

selalu sama.  

c. Tidak ada kepastian tentang kuantitas absolut, sehingga tidak 

diketahui di mana letak angka nol absolut (angka nol yang 

menunjukkan kekosongan sama sekali akan atribut yang diukur). 

Angka nol dipergunakan dalam skala ini, akan tetapi tidak 

menunjukkan nol absolut (nol dalam arti nihil atau tidak ada). Contoh 

dari skala pengukuran jenis ini, misalnya, skala inteligensi, skala 

motivasi, dan skala prestasi pekerjaan.  

Ciri yang menonjol dalam skala interval adalah kesamaan jarak 

(interval) antar titik atau angka (kategori) dalam skala. Misalnya, 

perbedaan bilangan 90 dan 100 dan perbedaan bilangan 120 dan 130 

dalam skala IQ menunjukkan perbedaan kuantitas inteligensi yang sama. 

Apabila seorang peneliti mengembangkan sebuah skala sikap dan 

prosedur penerapannya dengan cara tertentu sehingga dapat diyakini 

bahwa perbedaan (interval) antar angka yang berurutan menunjukkan 

perbedaan kuantitas sikap yang sama, maka skala tersebut dapat 

dianggap interval. 

Contoh data interval hasil tes keterampilan bolavoli yang dilakukan 

pada calon mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Jasmani Jurusan 

Ilmu Keolahragaan FIK UM jalur PMDK seperti disajikan pada tabel 3.1. 
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Tes passing bawah dan service dilakukan 10 kali ulangan, dengan petak-

petak sasaran yang memiliki skor 1-5. Testi yang berhasil melakukan 

passing & service masuk pada skor 5 secara terus-menerus,  maka akan 

memperoleh skor maksimal 50, tetapi apabila passing & service yang 

dilakukan testi tidak ada yang masuk petak sasaran, maka akan 

memperoleh skor minimal 10. Berdasarkan hasil tes diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Hasil Tes Keterampilan Bolavoli Calon Mahasiswa Baru 
Program Studi Pendidikan Jasmani Jurusan Ilmu Keolahragaan 
FIK UM jalur PMDK 

 

NO. NAMA 
PASSING 
BAWAH 

SERVICE 

1 Burhan Andhin 45 34 

2 Dona Sandi 43 35 

3 Fadil 19 28 

4 Arif Rahman Karuniadi 41 39 

5 Yosi Arie Anggraini 37 15 

6 Satrio Hadimursiono H. 48 46 

7 Ria Rizki Puspanegari 35 34 

8 Muhammad Sahid 36 34 

9 Cahyono Badriansyah 34 32 

10 Azhar Kurniawan 46 32 

 

Skor passing bawah dengan rentangan 19-46, service dengan 

rentangan 15-45 menunjukkan perbedaan kuantitas keterampilan calon 

mahasiswa. Rentangan skor tersebut merupakan interval skor yang 

diperoleh dari hasil tes keterampilan bolavoli. Keterampilan service 

dengan skor 15 bukan berarti calon mahasiswa tersebut memiliki 

kemampuan ½ lebih jelek dibanding dengan yang memperoleh skor 30, 

atau sebaliknya calon mahasiswa yang memperoleh skor 40 bukan 

berarti untuk service calon mahasiswa 2 kali lebih hebat dibanding 

dengan calon mahasiswa yang memperoleh skor 20. Hasil tes tersebut 
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mengukur kemampuan calon mahasiswa pada saat melaksanakan tes 

keterampilan tersebut. Apabila pada kesempatan lain dilakukan tes lagi 

dengan kondisi cuaca, kebugaran, tekanan psikologis yang berbeda, 

maka kemungkinan hasilnya akan mengalami perbedaan. Skor yang 

diperoleh dari hasil tes merupakan kemampuan yang ditampilkan saat 

tes, yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan saat tes. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa titik nol pada skala interval tidak absolut.  

2.4 Skala Rasio 

Sebuah data dikatakan memiliki skala rasio, apabila nilai nol 

absolut (ukuran kuantitas absolut) diketahui dengan pasti. Dengan 

demikian, skala rasio memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a) Angka-angka yang menunjukkan ranking (rank-order) telah ditentukan 

sebelumnya berdasarkan atribut yang diukur. 

b) Interval (jarak) antar angka-angka yang berurutan menunjukkan jarak 

yang sama.  

c) Mempunyai nilai nol absolut, artinya jarak antara tiap angka dalam 

skala dengan titik nol absolut dapat diketahui, secara eksplisit atau 

secara rasional. 

Dalam pendidikan jasmani dan olahraga banyak ditemukan skala 

pengukuran rasio. Ukuran kecepatan, jarak, waktu dan sebagainya 

merupakan contoh variabel yang menggunakan skala rasio dalam teknik 

pengukuran. 

Skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan 

kuantitas yang absolut dan hasil pengukurannya dapat dipergunakan 

untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan 

semua prosedur statistik. 

Secara konseptual skala rasio dan skala interval mempunyai 

perbedaan yang fundamental, akan tetapi secara praktis dalam penelitian 

tidak terlalu banyak perbedaan kegunaannya. Pada umumnya keperluan 
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analisis dalam penelitian dapat tercukupi dengan baik apabila 

pengukuran variabelnya menggunakan skala interval. Mengembangkan 

skala rasio dalam tingkah laku dan aspek-aspek psikologis manusia 

seringkali sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Oleh karena itu, dalam 

penelitian psikologi dan kependidikan lebih banyak dipergunakan skala 

interval daripada skala rasio. 

Contoh data dengan skala rasio adalah hasil tes dribel bolabasket, 

dribel sepakbola, dan Renang calon mahasiswa baru Program Studi 

Pendidikan Jasmani FIK UM jalur PMDK seperti disajikan pada tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Hasil Tes Bolabasket, Sepakbola,  dan Renang Calon 
Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Jasmani Jurusan 
Ilmu Keolahragaan FIK UM jalur PMDK 

No. Nama 
Dribel 
Bolabasket 

Dribel 
Sepakbola 

Renang 

1 Burhan Andhin 14,29 26,75 15,16 

2 Dona Sandi 20,46 31,79 18,85 

3 Fadil 15,79 33,2 16,07 

4 Arif Rahman Karuniadi 21,06 44,41 28,24 

5 Yosi Arie Anggraini 13,74 35,12 11,57 

6 Satrio Hadimursiono H. 16,13 29,87 13,26 

7 Ria Rizki Puspanegari 18,94 32,93 38,03 

8 Muhammad Sahid 14,87 31,82 12,93 

9 Cahyono Badriansyah 18,5 27,78 14,95 

10 Azhar Kurniawan 14,43 24,02 18,66 

 

Skor-skor yang diperoleh dari hasil tes, dribel bolabasket, dribel 

sepakbola dan renang memiliki angka nol absolut. Satuan waktu tempuh 

yang dicapai memiliki harga nol mutlak. Seorang calon mahasiswa yang 

melakukan dribel bolabasket dengan waktu tempuh (skor) 21 detik, maka 

calon mahasiswa tersebut memiliki kemampuan ½ lebih lambat dibanding 

dengan yang memperoleh skor 10,5 detik. Seorang calon mahasiswa 

yang melakukan dribel sepakbola dengan waktu tempuh (skor) 44 detik, 

maka calon mahasiswa tersebut memiliki kemampuan ½ lebih lambat 
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dibanding dengan yang memperoleh skor 22 detik. Seorang calon 

mahasiswa yang melakukan tes renang dengan waktu tempuh (skor) 38 

detik, maka calon mahasiswa tersebut memiliki kemampuan ½ lebih 

lambat dibanding dengan yang memperoleh skor 19 detik. Dengan 

demikian titik nol pada skala rasio bersifat absolut.  

 

Rangkuman 

1. Variabel merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian, dapat berupa yaitu: variabel terikat, variabel bebas, variabel 

moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. 

2. Definisi istilah merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan 

sintesis yang disusun dari kajian pustaka, yang lazim juga disebut 

sebagai definisi konseptual.  

3. Definisi operasional merupakan definisi yang disusun peneliti 

berdasarkan sintesis yang disusun dari kajian pustaka, yang 

dilengkapi sampai dengan teknik pengambilan data di lapangan 

secara operasional. 

4. Pengukuran merupakan prosedur pengumpulan informasi berupa 

angka yang mewakili kuantitas ciri (atribut) tertentu, yang dimiliki oleh 

subjek penelitian. Berbagai skala pengukuran dapat dikelompokkan ke 

dalam empat kategori, yaitu data dengan skala nominal, skala ordinal, 

skala interval, dan skala rasio. 
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BAB IV 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 

Tujuan: 

Setelah membaca bagian ini, mashasiswa diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan pengertian kajian pustaka; 

2. Menjelaskan tujuan kajian pustaka; 

3. Menjelaskan sumber kepustakaan; 

4. Menjelaskan strategi kajian pustaka; 

Deskripsi Materi: 

Pada Bab ini akan diuraikan tentang: (1) pengertian kajian pustaka, 

(2) tujuan kajian pustaka, (3) sumber kepustakaan, dan (4) strategi kajian 

pustaka. 

Kata Kunci: Kajian pustaka, sumber pustaka, dan strategi kajian 
pustaka. 

 

A. PENGERTIAN KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pe-

ngetahuan yang benar tentang suatu masalah. Upaya memperoleh 

kebenarana tersebut salah satunya dilakukan pengkajian terhadap 

bahan-bahan tertulis dari sumber-sumber kepustakaan, sebagai acuan 

penelitian. Hal tersebut merupakan salah satu ciri ilmiah, dugaan atau 

jawaban sementara terhadap suatu masalah harus didasarkan pada 

pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji 

persoalan. Kajian pustaka dibangun dalam rangka menyusun kerangka 

berfikir peneliti berupa hipotesis penelitian. Oleh karena itu peneliti wajib 

mengkaji teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan 

masalah yang diteliti yang dipaparkan dalam Bab II (Kajian Pustaka).  
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Menurut UM (2000:14) kajian pustaka memuat dua hal pokok, yaitu 

deskripsi teoretis tentang objek (variabel) yang diteliti dan kesimpulan 

tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atas hipotesis yang 

telah diajukan dalam Bab I. Untuk dapat memberikan deskripsi teoretis 

terhadap variabel yang diteliti; maka diperlukan kajian teori yang 

mendalam. Argumentasi atas hipotesis yang diajukan menuntut peneliti 

untuk mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan penelitian 

dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. 

Pembahasan terhadap hasil penelitian tidak dilakukan secara terpisah 

dalam satu bab tersendiri. 

Bahan-bahan kajian pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber 

seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku 

teks, makalah, laporan seminar dan diskusi ilmiah, terbitan-terbitan resmi 

pemerintah dan lembaga-tembaga lain. Akan lebih baik jika kajian teoretis 

dan telaah terhadap temuan-temuan penelitian didasarkan pada sumber 

kepustakaan primer, yaitu bahan pustaka yang isinya bersumber pada 

temuan penelitian. Sumber kepustakaan sekunder dapat dipergunakan 

sebagai penunjang.  

Pada bagian akhir kajian pustaka dalam skripsi perlu diberi sintesis 

dari beberapa teori yang dikutip peneliti, berisi penjelasan tentang 

pandangan atau kerangka berpikir yang digunakan peneliti berdasarkan 

teori-teori yang dikaji. 

Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada dua 

kriteria, yakni: (1) prinsip kemutakhiran (kecuali untuk penelitian historis) 

dan (2) prinsip relevansi. Prinsip kemutakhiran penting karena ilmu 

berkembang dengan cepat. Sebuah teori yang efektif pada suatu periode 

mungkin sudah ditinggalkan pada periode berikutnya. Dengan prinsip 

kemutakhiran, peneliti dapat berargumentasi berdasar teori-teori yang 

pada waktu itu dipandang paling representatif. Hal serupa berlaku juga 

terhadap telaah laporan-laporan penelitian. Prinsip relevansi diperlukan 
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untuk menghasilkan kajian pustaka yang erat kaitannya dengan masalah 

yang diteliti. Pada umumnya peneliti melakukan kajian pustaka dalam 

dua tahap, yaitu tahap persiapan sebelum melakukan penelitian dan 

tahap selama proses penelitian.  

Yang dimaksud dengan kajian pustaka menurut Ibnu (2003:23) 

adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan 

menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, 

karangan ilmiah, tesis/disertasi, ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber lain.  

Kajian pustaka tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penelitian. 

Untuk ini seorang peneliti berkewajiban mempelajari teori-teori yang 

mendasari masalah dan bidang penelitiannya. Selain itu, peneliti juga 

perlu memanfaatkan hasil penelitian-penelitian dan pemikiran-pemikiran 

yang relevan dengan masalah penelitiannya untuk menghindari terjadinya 

pengulangan penelitian serupa atau duplikasi-duplikasi yang tidak 

diinginkan. Dengan melakukan kajian bahan-bahan pustaka yang ada, 

peneliti dapat memperoleh informasi secara sistematis, kemudian 

menuangkannya dalam bentuk rangkuman yang utuh. 

Kajian pustaka merupakan segala informasi tertulis (teori) yang 

relevan dengan masalah penelitian, digunakan sebagai rujukan dalam 

menentukan masalah dan kerangka berfikir, yang diperoleh dari buku-

buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi/tesis/disertasi, 

ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, 

dan sumber-sumber lain.  

B. TUJUAN KAJIAN PUSTAKA 

Dalam penelitian kuantitatif, keberadaan kajian pustaka sudah 

dibangun sebelum penelitian tersebut dilakukan, sebagai dasar dalam 

menemukenali masalah penelitian dan penyusunan kerangka berfikir. 
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Menurut Ibnu (2003:28-30) peneliti akan melakukan kajian pustaka 

sebelum maupun selama melaksanakan penelitian. Kajian pustaka yang 

dilakukan sebelum penelitian mempunyai tujuan-tujuan berikut: 

1. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 

2. Memperdalam pengetahuan peneliti mengenai hal-hal yang 

menyangkut masalah dan bidang yang sedang diteliti maupun 

mengenai berbagai metode penelitian, termasuk rancangan penelitian, 

pengembangan instrumen, penarikan sampel maupun teknik analis 

data 

3. Mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 

sebagai landasan dan acuan teoretis yang tepat 

4. Mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat diketahui apa saja 

yang sudah diteliti, apa saja temuan-temuannya, dan bagian-bagian 

mana yang belum diteliti. 

5. Mendapatkan informasi tentang aspek-aspek mana dari topik yang 

sama yang sudah pernah diteliti, agar dapat dihindari duplikasi. 

Peranan kajian pustaka sebelum penelitian sangat penting sebab 

melalui kegiatan ini hubungan antara masalah penelitian dan teori yang 

relevan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan ditunjang oleh hasil-

nasil penelitian terdahulu maupun oleh teori-teori yangtelah 

dikembangkan. 

Selama penelitian berlangsung, kajian pustaka juga masih perlu 

dilakukan untuk tujuan-tujuan berikut: 

1. Mengumpulkan informasi yang lebih khusus tentang variabel-variabel 

yang sedang diteliti 

2. Memanfaatkan informasi yang ada kaitannya dengan teori-teori yang 

sesuai sebagai landasan penelitian yang sedang dilakukan 

3. Mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang berkaitan 

dengan metodologi penelitian agar dapat menemukan atau menyusun 
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instrumen pengumpulan data yang tepat maupun teknik analisis data 

yang sesuai. 

Oleh karena itu, jelaslah bahwa kajian pustaka merupakan suatu 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian. Dengan 

memanfaatkan informasi yang relevan danmenelaah hasil-hasil peneli-

tian sebelumnya, peneliti dapat menghubungkan penelitian-penelitian 

yang telah ada dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini penting 

untuk mengetahui segi apa yang belum diteliti atau bagian mana yang 

masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Dalam dunia penelitian adalah 

wajar bahwa suatu penelitian yang sedang dilakukan itu merupakan 

kelanjutan dari penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. 

Selanjutnya dengan melakukan kajian pustaka, peneliti akan dapat 

mengetahui perkembangan teori dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan 

masalah dan bidang yang sedang diteliti. Dengan memiliki pengetahuan 

yang baik tentang topik atau masalah penelitian dan teori-teori yang 

relevan, peneliti akan dapat memberikan alasan-alasan yang lebih dapat 

diterima berdasarkan acuan yang dapat dipercaya. 

Dengan melakukan kajian pustaka, peneliti dapat mengumpulkan 

informasi-informasi tentang materi penelitian, metode-metode penelitian, 

dan kerangka teori penelitian. Materi penelitian meliputi segala penelitian 

sebelumnya mengenai masalah yang sedang diteliti, kapan, dan di mana 

penelitian-penelitianitu dilakukan, serta bagaimana populasinya. Hasil 

penelitian dan saran-saran tentang penelitian-penelitian yang masih perlu 

dilakukan juga dapat diperoleh untuk lebih memantapkan penelitian yang 

sedang dilakukan. Selain itu informasi mengenai pendekatan, metode 

dan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti sebelumnya akan sangat 

berguna bagi peneliti, karena dia akan dapat mengetahui kekuatan dan 

kelemahan peneliti-peneliti sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan dapat 

memanfaatkan hasil-hasil penelitian terdahulu, termasuk teori-teori yang 

sudah dikembangkan. Teori-teori itu dapat dihubungkan dengan teori-
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teori lain dalam keadaan geografis dan sosial budaya yang ada sehingga 

penelitian yang sedang dilakukan akan menjadi lebih sempurna. 

Dengan demikian dapat dikemukakan tujuan penyusunan kajian 

pustaka dalam sebuah penelitian adalah untuk: (1) mencari informasi 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan dan 

acuan teoretis yang tepat, (2) mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang sudah diteliti, dan apa saja temuan-temuannya, (3) memperoleh 

informasi tentang aspek-aspek mana dari topik yang sama yang sudah 

pernah diteliti, agar dapat dihindari duplikasi, dan (4) mengumpulkan dan 

memanfaatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan metodologi 

penelitian agar dapat menemukan atau menyusun instrumen 

pengumpulan data yang tepat maupun teknik analisis data yang sesuai. 

C. SUMBER KEPUSTAKAAN 

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah, sehingga 

memerlukan dukungan keilmuan. Dukungan keilmuan tersebut dapat 

berupa sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, yang dirujuk (diambil) dari sumber primer, sumber sekunder, dan 

sumber tersier. Ibnu (2003:30) menyatakan bahwa bahan pustaka dapat 

berasal dari sumber primer (primary source), sumber sekunder 

(secondary source), dan sumber tersier (tertiary source). Bahan pustaka 

dari sumber primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang 

yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri. Bahan pustaka 

semacam ini dapat berupa buku harian (autobiography), tesis/disertasi, 

laporan penelitian, dan hasil wawancara, Selain itu sumber primer dapat 

juga berupa laporan pandangan mata atau reportase dan statistik sensus 

penduduk. 

Yang dimaksud dengan sumber pustaka sekunder (secondary 

source) adalah tulisan-tulisan yang berupa laporan penelitian orang lain, 

tinjauan, ringkasan, kritik, dan tulisan-tulisan mengenai hal-hal yang tidak 
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langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulisnya. Kepustakaan 

sekunder juga terdapat dalam ensiklopedia, kamus, buku pegangan, 

laporan, indeks, textbooks, dan abstrak. 

Dalam melakukan kajian pustaka, peneliti berusaha sejauh 

mungkin untuk menggunakan sumber kepustakaan primer yang 

informasinya lebih otentik. Namun tidak selalu mudah mendapatkan 

bahan pustaka yang relevan dari sumber kepustakaan primer, Dalam hal 

demikian peneliti akan menggunakan bahan-bahan dari sumber 

kepustakaan sekuder. Untuk ini peneliti perlu lebih hati-hati karena 

informasi tidak datang dari sumber langsung. 

Sumber tersier dapat digunakan sebagai informasi awal dan untuk 

penelusuran lebih lanjut. Sumber tersier terutama berupa indeks, abstrak, 

dan bibliografi. Sumber kepustakaan yang ada di perpustakaan 

perguruan tinggi pada umumnya ada dalam bentuk-bentuk sebagai 

berikut. 

1. Ensiklopedia, yang merupakan sumber referensi yang komprehensip/ 

luas. Selain ensiklopedia umum (general encyclopedia), terdapat juga 

insiklopedia-ensiklopedia yang lebih khusus dalam berbagai bidang 

ilmu (subject encyclopedia). 

2. Kamus, yang memuat kata-kata dengan artinya yang disusun secara 

alfabetik. Selain kamus umum juga banyak terdapat kamus-kamus 

khusus dalam berbagai bidang ilmu. 

3. Buku-buku teks dan buku-buku referensi, yang berisi pengetahuan 

dalam berbagai bidang ilmu. 

4. Direktori atau buku pegangan, yang memuat alamat dan data lain 

serta pedoman untuk mengerjakan sesuatu. 

5. Biografi, yang memuat data perorangan, antara lain nama, tempat dan 

tanggal lahir pendidikan, dan lain-lain informasi pribadi. 

6. Indeks, yang memuat daftar karya tulis yang disusun secara alfabetik. 
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7. Abstrak, yang memuat ringkasan karangan, skripsi, tesis, disertasi, 

laporan penelitian, dan sebagainya. 

8. Laporan penelitian, yang secara lengkap memuat hasil serta proses 

penelitian-penelitian baru atau kelanjutan penelitian sebelumnya. 

9. Majalah, jurnal, dan surat kabar, yang memuat artikel-artikel yang 

mungkin relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

10. Skripsi, tesis, disertasi yang biasanya melaporkan hasil dan proses 

suatu penelitian. 

Selain informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di 

perpustakaan, peneliti dapat pula memperoleh bahan pustaka dari 

instansi atau lembaga-lembaga tertentu, seperti LIPI dengan beberapa 

lembaganya, antara lain PDIN (Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional), 

LEKNAS (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional), dan BPS 

(Biro Pusat Statistik), yang merupakan pusat informasi statistik nasional. 

D. STRATEGI KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian, 

sehingga diperlukan strategi tertentu untuk memperoleh kajian pustaka 

yang akurat. Ibnu (2003:31) mengemukakan bahwa untuk memperoleh 

pustaka yang relevan, peneliti sebaiknya sudah menentukan lebih dahulu 

sumber informasi apa yang akan diperiksa. Langkah yang efektif untuk 

kajian pustaka dapat dimulai dengan mencari informasi referensi yang 

bersifat umum sebelum melakukan pencarian informasi-informasi yang 

lebih bersifat khusus. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. 

1. Mendaftar semua variabel yang akan diteliti 

2. Mencari setiap variabel pada subject encyclopedia 

3. Memilih deskripsi bahan-bahan pustaka yang diperlukan dari sumber-

sumber yang tersedia 

4. Memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan topik masalah 

yang diteliti. 
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5. Memeriksa abstrak disertasi yang berisi informasi untuk penelitian-

penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

6. Mencari secara lebih khusus artikel-artikel, buku-buku, dan bibliografi 

yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka 

yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

7. Setelah informasi yang relevan ditemukan, "mereview" bahan pustaka 

tersebut dan menyusunnya sesuai dengan urutan kepentingan dan 

relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti. 

8. Membaca dan mencatat bahan-bahan pustaka tersebut, lalu 

menyusun dan menulis kembali hasil kajian. Untuk keperluan ini 

biasanya peneliti menggunakan dua macam kartu, yaitu kartu 

bibliografi (bibliography card) dan kartu catatan (content card). Agar 

dapat dibedakan, kedua kartu itu sebaiknya berbeda warnanya. Kartu 

bibliografi digunakan untuk mencatat keterangan tentang judul buku, 

majalah, surat kabar, dan jurnal. Catatan-catatan itu berisikan nama 

pengarang, judul buku, penerbit, dan tahun penerbitannya. Sedangkan 

pada kartu catatan, peneliti dapat menulis kutipan (quotation) dan 

catatan-catatan yang dibuat seperti saduran, ringkasan, tanggapan 

atau komentar peneliti terhadap apa yang telah dibaca. Sebaiknya 

hanya pada satu sisi saja catatan-catatan itu ditulis, sebab catatan 

yang ditulis di baliknya akan mudah terlupakan. 

9. Sebagai langkah terakhir, menyusun rangkuman dan menuliskan hasil 

kajian pustaka tersebut dalam bentuk esai. Tulisan ini nantinya akan 

dimasukan ke dalam laporan penelitian, biasanya dengan judul "Kajian 

Pustaka". 
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Rangkuman 

1. Kajian pustaka merupakan segala informasi tertulis (teori) yang 

relevan dengan masalah penelitian, digunakan sebagai rujukan dalam 

menentukan masalah dan kerangka berfikir, yang diperoleh dari buku-

buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi/tesis/ disertasi, 

ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-peraturan, ketetapan-

ketetapan, dan sumber-sumber lain. 

2. Tujuan penyusunan kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah 

untuk: (1) mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan 

diteliti sebagai landasan dan acuan teoretis yang tepat, (2) mengkaji 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah diteliti, dan apa saja 

temuan-temuannya, (3) memperoleh informasi tentang aspek-aspek 

mana dari topik yang sama yang sudah pernah diteliti, agar dapat 

dihindari duplikasi, dan (4) mengumpulkan dan memanfaatkan 

informasi-informasi yang berkaitan dengan metodologi penelitian agar 

dapat menemukan atau menyusun instrumen pengumpulan data yang 

tepat maupun teknik analisis data yang sesuai. 

3. Sumber kepustakaan adalah bahan pustaka yang dirujuk (diambil) dari 

sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier sebagai dasar 

dalam menyusun kajian pustaka sebuah penelitian.  

4. Strategi kajian pustaka merupakan upaya peneliti untuk memperoleh 

pustaka yang relevan, salah satunya dengan cara menentukan lebih 

dahulu sumber informasi apa yang akan digunakan oleh peneliti. 
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BAB V 

RANCANGAN PENELITIAN 
 

 

Tujuan 

Setelah membaca bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan jenis rancangan penelitian; 

2. Menjelaskan rancangan dan kesahihan penelitian; 

Deskripsi Materi:  

Pada Bab ini akan diuraikan tentang: (1) jenis rancangan 

penelitian, dan (2) rancangan dan kesahihan penelitian. 

Kata Kunci: Rancangan penelitian, kesahihan penelitian 

A. RANCANGAN PENELITIAN 

Setiap penelitian perlu penjelasan mengenai rancangan atau 

desain penelitian yang digunakan. Kecanggihan penelitian tidak 

didasarkan pada kompleksitas analisis data, namun sangat ditentukan 

oleh ketepatan rancangan penelitian sesuai dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian. Rancangan penelitian menurut UM (2000:15) 

diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti 

memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan 

tujuan penelitian. Dalam penelitian eksperimental, rancangan penelitian 

yang dipilih adalah yang paling memungkinkan peneliti untuk me-

ngendalikan variabel-variabel lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap 

variabel-variabel terikat. Pemilihan rancangan penelitian dalam penelitian 

ekspenmental selalu mengacu pada masalah yang akan diselesaikan dan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Pada penelitian noneksperimental, bahasan dalam subbab 

rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang 

dilakukan ditinjau dari tujuan dan sifatnya; apakah penelitian eksplorasi, 
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deskriptif, eksplanatoris, survai, atau penelitian historis, korelasional, dan 

komparasi kausal.  

B. JENIS RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian memiliki rancangan tertentu sesuai dengan masalah dan 

tujuan yang ingin dicapai. Begian berikut akan disajikan jenis-jenis 

rancangan penelitian dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga. 

1. Rancangan Penelitian Historis 

Penelitian historis bertujuan untuk mengonstruksikan objek yang 

telah terjadi pada masa lampau secara sistematis dan objektif dan 

mengkaji bagaimana kaitannya dengan kondisi masa kini. Objek yang 

dimaksud dapat berupa benda-benda historis, peristiwa-peristiwa historis, 

gejala-gejala atau hubungan-hubungan yang berdimensi historis. 

Rekonstruksi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 

memverifikasi, dan menyintesis bukti-bukti yang berkaitan dengan objek 

historis tersebut. 

Contoh: Penelitian tentang permainan tradisional pencak silat “dor” di 

karisidenan Kediri (Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek) 

yang dilakukan oleh masyarakat, terutama para santri di pondok 

pesantren. 

Kesahihan penelitian historis sangat tergantung pada kecermatan 

peneliti dalam melakukan kritik historis, yaitu kritik yang bermaksud untuk 

melihat kebenaran isi dan keaslian dari suatu objek historis, yang lazim 

disebut sebagai kritik internal, sedangkan kritik untuk mengungkapkan 

keaslian objek historis disebut sebagai kritik eksternal. 

 

2. Rancangan Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan (memapar-

kan) peristiwa yang terjadi pada masa kini. Deskripsi peristiwa tersebut 
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dilakukan secara sistematik yang menekankan pada pengungkapan data 

berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan. 

Contoh: Studi pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani di SD se 
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

 
Penelitian di depan akan mendeskripsikan (memaparkan) pelak-

sanaan pembelajaran pendidikan jasmani di SD, mulai dari kualifikasi 

guru pendidikan jasmani, sistematika pembelajaran yang dilakukan, 

waktu efektif pembelajaran pendidikan jasmani dan fenomena lain yang 

terkait dengan pembelajaran pendidikan jasmani di SD se Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang.  

Penelitian deskriptif biasanya hanya melibatkan satu variabel, 

sehingga cenderung tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan hubung-

an antar variabel. Oleh karena itu, penelitian deskriptif tidak bermaksud 

untuk menguji hipotesis. Peneliti lebih menaruh perhatian pada 

pendeskripsian suuatu variabel tanpa menghubungkannya dengan 

variabel lain. Seperti dalam contoh di atas, penelitian tersebut hanya 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan variabel pembelajaran pendidikan 

jasmani di SD. Aspek dari pembelajaran pendidikan jasmani di SD dapat 

berupa kegiatan guru, kegiatan siswa, media yang digunakan, dan 

sebagainya. Deskripsi untuk setiap aspek biasanya dilakukan secara 

terpisah. 

3. Rancangan Penelitian Korelasional 

Rancangan penelitian korelasional bermaksud untuk mengungkap-

kan hubungan antar variabel. Hubungan yang dimaksud adalah 

hubungan fungsional yang berdasarkan teori dan logika berfikir dapat 

diterima, sehingga korelasi yang dimaksud bukan hanya menghubungkan 

dua data yang tidak memiliki makna. Korelasi mengacu pada kecen-

derungan bahwa adanya variasi suatu variabel tertentu, maka akan diikuti 
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oleh variasi variabel lain. Dengan demikian, dalam rancangan penelitian 

korelasional peneliti melibatkan paling tidak dua variabel. 

Contoh: Korelasi antara daya ledak otot tungkai dan kelentukan otot 
punggung dengan prestasi lompat tinggi gaya flop mahasiswa 
program studi Pendidikan Jasmani FIK UM. 

 

 
 

X1 
 

Y 
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Gambar 3.1  Konstelasi Hubungan antara X1, X2, dengan Y 

 
Keterangan: 
   X1 : Daya Ledak otot tungkai  
   X2 : Kelentukan otot punggung 
   Y : Prestasi lompat tinggi gaya flop 
 

Penelitian korelasional biasanya dilakukan apabila variabel yang 

diteliti dapat diukur secara serentak dari suatu kelompok objek. 

Hubungan antar variabel ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang 

bergerak dari -1 sampai dengan +1. Koefisien korelasi negatif apabila 

variasi data X meningkat, sedangkan data Y menurun. Contoh: 

Hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan lari 100 meter. 

Meningkatnya kekuatan otot akan diikuti dengan satuan waktu yang lebih 

cepat (waktu makin pendek), sehingga koefisien korelasi akan negatif. 

Variabel dikatakan berkorelasi positif apabila variasi variabel saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain mengarah pada meningkatnya X 
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akan meningkatkan Y. Umpamanya, makin tinggi jam latihan bolavoli, 

maka keterampilan seseorang makin meningkat.  

Penelitian korelasional hanya mampu mengungkapkan kekuatan 

hubungan antar variabel, yang ditandai oleh koefisien korelasi. Artinya, 

hanya mampu mengungkapkan bentuk hubungan (positif atau negatif) 

dengan indeks diterminasi, dan tidak mengungkapkan saling hubungan 

yang bersifat kausal seperti dalam penelitian kausal komparatif dan 

eksperimental. 

Dalam konteks penelitian korelasional, maka analisis terhadap 

variabel yang berhubungan dapat dilakukan  dengan cara menetapkan 

variabel terikat (Y), kemudian ditarik ke belakang untuk melihat variabel 

bebasnya, sehingga secara logis dapat diketahui bahwa variabel terikat 

(Y) dapat berdiri karena adanya variabel bebas (X). 

4. Rancangan Penelitian Kausal Komparatif 

Penelitian kausal komparatif bertujuan untuk mengungkapkan 

kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel tanpa 

memanipulasi suatu variabel. Artinya, variabel-variabel yang akan diuji 

hubungan kausalnya telah terjadi dalam kondisi yang wajar. Penelitian 

dengan rancangan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan 

terhadap variabel akibat terlebih dahulu baru kemudian pengamatan 

terhadap variabel-variabel yang diduga menyebabkannya. 

Contoh: Studi tentang variabel penyebab terjadinya kesulitan belajar 
mata pelajaran Pendidikan Jasmani di SDN Kauman Kota 
Malang. 

 
Penelitian kausal komparatif ini bersifat expost facto, artinya data 

dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan telah dilalui. 

Oleh karena itu, rancangan ini sangat tepat dipakai dalam berbagai 

keadaan apabila ditengarai variabel yang diteliti tidak mungkin dilakukan 

pemilihan, pengontrolan, dan pemanipulasian variabel-variabel untuk 

mengungkap-kan sebab-akibat semuanya kejadian. 
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Kelemahan utama rancangan penelitian expost facto adalah tidak 

adanya kontrol terhadap variabel bebas sehingga hubungan sebab-akibat 

yang ditemukan melalui rancangan ini seringkali masih membawa 

penafsiran yang bermacam-macam. Penelitian kausal komparetif tidak 

menguji hipotesis, karena peneliti akan mengungkap fakta di lapangan. 

Dalam  contoh di depan, peneliti akan mengungkap data tentang variabel 

yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar matapelajaran 

Pendidikan Jasmani di SDN Kauman Kota Malang. 

5. Rancangan Penelitian Eksperimental 

Rancangan penelitian eksperimental bertujuan untuk mengungkap-

kan hubungan sebab-akibat antar variabel dengan melakukan manipulasi 

variabel bebas. Eksperimen merupakan rancangan penelitian yang 

memberikan peng-ujian hipotesis yang paling ketat dan cermat. Meskipun 

rancangan korelasional dan kausal komparatif dapat mengungkapkan 

hubungan antar variabel, rancangan eksperimental digunakan secara 

khusus untuk mengungkapkan hubungan sebab-akibat. 

Rancangan eksperimen digunakan sebagai dasar oleh peneliti yang 

berhubungan dengan bagaimana subjek penelitian dipilih untuk kelompok 

eksperimen dan kontrol, cara variabel-variabel dimanipulasi dan 

dikendalikan, bagaimana melakuklan observasi, dan untuk menetapkan 

jenis analisis stratistik yang digunakan untuk menginterpretasikan data 

yang menyatakan hubungan antar variabel. Misalnya dengan rancangan 

eksperimen tertentu seorang peneliti dapat menguji pengaruh bahan 

pembelajaran, metode/strategi pembelajaran, atau praktik pembelajaran 

lainnya terhadap hasil belajar siswa. 

Contoh: Pengaruh metode penjelajahan gerak (movement exploration) 
terhadap keterampilan bermain sepaktakraw bagi siswa SDN 
Gondanglegi Kabupaten Malang.  
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Penelitian dengan rancangan eksperimen, lazimnya menggunakan 

simbol-simbol untuk mempermudah peneliti dan penelaah penelitan 

mengeksperikan rancangannya. Simbol-simbol tersebut antara lain 

adalah: 

R = Pemilihan subjek penelitian atau perlakuan yang diberikan 
dalam pemilihan populasi penelitian dilakukan secara acak. 

X = Variabel eksperimen yang dimanipulasi. 

O  = Observasi atau tes. 

 

Dilihat dari kemampuannya dalam melakukan kontrol terhadap 

variabel penelitian, rancangan eksperimental dapat dibedakan menjadi 

tiga, yaitu; pra-eksperimental, eksperimental semu, dan eksperimental 

sungguhan (Campbell, 1966). Secara rinci ketiga kelompok rancangan 

tersebut diuraikan sebagai berikut. 

5.1 Rancangan Pra-eksperimental 

Rancangan pra-eksperimental ini digunakan untuk mengungkapkan 

hubungan sebab-akibat hanya dengan cara melibatkan satu kelompok 

subjek sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel eksternal. 

Dua jenis rancangan penelitian eksperimental yang dapat dimasuk-

kan ke dalam kelompok ini meliputi dua kelompok, yaitu: (1) kelompok 

perlakuan yang hasilnya diukur postest dalam satu kelompok, serta (2) 

kelompok perlakuan yang hasilnya diukur pretest dan postest dalam satu 

kelompok. Bentuk rancangan pra-eksperimen ini dapat digambarkan 

pada tabel 5.1 berikut. 

Tabel 5.1 Rancangan postest dalam Satu Kelompok 

Subjek Pretest Perlakuan Posttest 

R - X O 
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Lambang tersebut dibaca sebagai subjek yang dipilih diberikan 

perlakuan yang dilanjutkan dengan posttest. Dalam penelitian ini suatu 

kelompok dikenakan perlakuan tertentu (X) tanpa diawali dengan tes 

(pretest), kemudian diamati akibat dari perlakuan itu dengan cara 

melakukan pengukuran terhadap variabel tergantung. Pada rancangan ini 

tidak ada pembanding perlakuan yang dikenakan pada kelompok lain 

(kelompok kontrol). Begitu pula peneliti tidak mengetahui kondisi sampel 

sebelum perlakukan diberikan. 

Rancangan penelitian ini sangat lemah dalam melakukan pengujian 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Ini disebabkan 

oleh tidak adanya cara yang dapat dipakai untuk memastikan apakah 

munculnya variabel tergantung itu memang benar disebabkan oleh 

perlakuan yang diberikan pada kelompok subjek. Dalam bidang 

pendidikan, penelitian ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi suatu 

masalah yang dapat diteliti atau dikembangkan sebagai penelitian 

tindakan. Perlu ditegaskan bahwa kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian dengan rancangan pra-eksperimental tidak dapat digenerali-

sasi secara luas. Kesimpulan yang didapat ada kemungkinan benar 

hanya untuk kelompok tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan yang 

hati-hati untuk mengembangkan suatu permasalahan yang lebih besar 

berdasarkan kesimpulan dari satu kasus.  

Rancangan ini hampir tidak pernah dipakai, dan kalaupun dipakai 

sekedar untuk studi pelacakan, hal tersebut karena kualitas kontrol 

terhadap hasil penelitian sangat lemah. Bentuk rancangan pretest dan 

posttest tersebut dapat digambarkan pada tabel 5.2 berikut. 

Tabel 5.2 Rancangan Pretest dan Postest dalam Satu Kelompok 

Subjek Pretest Perlakuan Postest 

R O X O 
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Suatu kelompok sebelum dikenai perlakuan tertentu (X) diberi 

pretest, kemudian setelah perlakuan diberikan, dilakukan pengukuran lagi 

untuk mengetahui akibat dari perlakuan itu. Pengujian sebab-akibat 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil pretest dengan hasil 

postest. Namun tetap tanpa melakukan pembandingan dengan pengaruh 

perlakuan yang dikenakan pada kelompok lain (kelompok kontrol). 

Meskipun rancangan ini lebih kuat dari rancangan pra-

eksperimental jenis yang pertama, namun tetap sangat lemah dalam 

melakukan pengujian pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 

tergantung. Ini disebabkan oleh tidak digunakannya kelompok kontrol. 

Temuan penelitian sangat ditentukan oleh karakteristik subjek. Apabila 

ditemukan atau tidak ditemukan adanya perbedaan antara pretest dan 

posttest, maka tidak dapat dipastikan apakah ada/tidak adanya 

perbedaan itu memang disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. 

Dalam bidang pendidikan rancangan ini biasanya dipakai sekedar untuk 

studi pelacakan. 

5.2 Rancangan Experimental Semu 

Rancangan penelitian eksperimen yang lebih tinggi kualitas 

kontrolnya dibanding dengan rancangan penelitian pra-eksperimen 

adalah rancangan penelitian eksperimen semu. Penggunaan rancangan 

ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan sebab-akibat dengan 

cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental. 

Oleh karena telah melibatkan kelompok kontrol, maka rancangan ini jauh 

lebih cermat dalam mengungkapkan hubungan sebab-akibat dibanding-

kan dengan rancangan pra-eksperimental. Namun demikian, kesahihan 

internal temuan penelitian dengan rancangan ini masih banyak 

kelemahan yang bersumber dari karakteristik awal subjek. Dalam 

rancangan ini biasanya menggunakan kelompok subjek yang telah 

terbentuk secara wajar (teknik rumpun) sehingga sejak awal bisa saja 



64      Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani & Olahraga 
 

 
 

kedua kelompok subjek telah memiliki karakteristik yang berbeda. Apabila 

pada posttest ternyata kedua kelompok itu berbeda, mungkin saja 

perbedaannya bukan disebabkan oleh perlakuan tetapi karena sejak awal 

kedua kelompok sudah berbeda. 

Rancangan eksperimen semu mengendalikan waktu dan subjek 

yang diukur tetapi karena tidak ada kelompok eksperimen dan kelompok 

pengendali maka kelompok-kelompok itu tidak setara. Dua rancangan 

eksperimen semu adalah: (1) rancangan pretest-posttess kelompok-

kelompok tak setara dan (2) rancangan rangkaian waktu. 

Rancangan pertama bisa digunakan untuk eksperimen di dalam 

kelas di mana kelompok-kelompok eksperimen dan pengendali terkumpul 

secara alamiah. Rancangan yang dimaksud digambarkan pada tabel 5.3 

berikut. 

Tabel 5.3 Rancangan Pretest-postes Kelompok-kelompok Tak Setara 

Subjek Pretest Perlakuan Posttest 

R Ol X O2 

R O3 - O4 

 

Pada Tabel 5.3 pemilihan subjek penelitian tidak secara random. 

Kelompok pertama memperoleh perlakuan khusus sebagaimana yang 

direncanakan oleh peneliti sedangkan kelompok yang kedua tidak 

memperoleh perlakuan tertentu. Rancangan ini membandingkan keadaan 

satu kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan dengan kelompok lain 

yang telah mendapatkan perlakuan eksperimen. Namun demikian kedua 

kelompok tidak disiapkan sebagai kelompok yang setara sehingga desain 

dari penelitian ini masih lemah dibanding penelitian eksperimen sesung-

guhnya. Untuk mengetahui perbedaan kelompok eksperimen dan kontrol 

dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata dari kelompok Ol dan 

O2 dan O3 dengan O4 melaui uji signifikasi. 
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Apabila rancangan pada Tabel 5.3 dibandingkan dengan 

rancangan non design pada label 5.2 maka diketahui bahwa rancangan 

eksperimen semu hanya menambahkan satu kelompok kontrol. Kondisi 

kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh secara alamiah sehingga 

besar kemungkinan berbeda. Oleh sebab itu, dapat terjadi bias dalam 

pengambilan kesimpulan karena dua kelompok yang dibandingkan tidak 

setara. Hasil dari eksperimen semu dapat dengan mudah diinterpretasi-

kan seperti pada Gambar 5.1 berikut. 

 

Gambar 5.1 Hasil Eksperimen Semu 

Sumber:  Ibnu S. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. 
Malang: Penerbit UM & Lembaga Penelitian UM. 

 

Diagram A menunjukan bahwa perlakuan yang diberikan pada 

kelompok eksperimen berhasil dengan baik. Tetapi diagram B dan C 

menunjukan adanya pengaruh kausal. Pada diagram B tidak ada 

kelompok yang mengalami perbaikan akibat perlakuan, hal ini dapat 

berarti bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh. Sedangkan 

kelompok C baik kelompok eksperimen maupun kontrol mengalami 
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perubahan, hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kelompok kontrol maupun eksperimen. Bila dua kelompok 

tidak dapat dibandingkan maka penafsiran dari desain ini akan menjadi 

sulit. Diagram lain dari beberapa rancangan eksperimen semu disajikan 

pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Beberapa Rancangan Penelitian Eksperimen Semu 

Disain Diagram 
Jumlah 

kelompok 
Keuntungan Kekurangan 

Kelompok tak 
terkontrol 
dengan pretest 
dan postes 
 

O1 X O2 
O3    O4 

Dua kelompok  Disain ini kadang 
penting bila kondisi 
random tidak 
tercapai  

 Seleksi bias 
dikontrol dengan 
pretes 

 Bila group similer, 
kelompok ini sama 
dengan disain 
eksperimen 

 Pretes penting 
bila kelompok 
tidak sama  

 Interaksi 
dengan 
kelompok lain 
mungkin dapat 
terjadi 

Variabel bebas 
tidak ekivalen 
 

OAI X OA2 

OBI      OB2 
 

Satu kelompok 
 

Hanya satu kelompok 
yang diperlukan 
 

Dapat terjadi 
sangat sulit 
menentukan 
variabel non-
ekivalen yang 
cocok dengan 
disain 

Perlakuan 
berulang 

O, X O2 X 
O3 X O4 

Satu kelompok Hanya satu kelompok 
yang diperlukan 

Jika kelompok 
mempunyai 
penyimpangan 
permanen maka 
akan sukar 
diinterpretasikan 

Rangkaian 
waktu 
terinterupsi 

Oj O2 O3 
O4 X O3 06 

O7    O8 

Satu kelompok Hanya satu kelompok 
yang diperlukan 

Jika data tidak 
mengikuti aturan 
yang sederhana, 
maka hasil akan 
sukar 
diinterpretasikan 
 

Sumber: Ibnu S. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang: 
Penerbit UM & Lembaga Penelitian UM. 
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5.3  Rancangan Eksperimental Sungguhan 

Ciri rancangan ini berupaya untuk mengungkapkan hubungan 

sebab-akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping 

kelompok eksperimental, yang pemilihan kedua kelompok itu dilakukan 

dengan menggunakan teknik acak. 

Oleh karena telah melibatkan kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimental dengan pilihan acak, maka rancangan ini dapat dikatakan 

paling cermat dalam menggunakan hubungan sebab-akibat antar 

variabel. Ancaman kesahihan internal temuan penelitian yang bersumber 

dari karakteristik awal subjek dapat dmetralkan. Ancaman yang tersisa 

lebih banyak bersumber pada kemampuan peneliti dalam mempertahan-

kan kondisi agar tetap konstan selama eksperimen berjalan. 

Ada beberapa jenis rancangan penelitian eksperimental yang dapat 

dimasukkan ke dalam kelompok ini, yaitu: 

1) Posttest dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang diacak. 

2) Pretest dan posttest dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang 

diacak.  

3) Gabungan keduanya (rancangan Solomon). 

Tabel  5.5  Rancangan Posttest dengan Pemilahan Kelompok yang 
Diacak 

 

Subjek Pretest Perlakuan Posttest 

R X  O 
R -  O 

Sumber:  Ibnu S. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang: 
Penerbit UM & Lembaga Penelitian UM. 

 
Dalam rancangan ini, kelompok eksperimental diberi perlakuan 

sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua kelompok tidak diawali 

dengan pretest. Pengukuran hanya dilakukan setelahpemberian 



68      Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani & Olahraga 
 

 
 

perlakuan selesai. Yang membedakannya dengan rancangan eks-

perimental semu adalah bahwa kedua kelompok dipilih dengan 

menggunakan teknik acak. 

Tabel 5.6 Rancangan Pretest dan Posttest dengan Pemilahan 
Kelompok yang Diacak 

 

Subjek Pretest Perlakuan Posttest 

R O1 X O2 
R O1 - O2 

Sumber:  Ibnu S. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang: 
Penerbit UM & Lembaga Penelitian UM. 

 

Dalam rancangan ini, kelompok eksperimental diberi perlakuan 

sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua kelompok diawali dengan 

pretest, dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali 

(posttest). Pada rancangan ini subjek penelitian dari populasi dipilih 

dengan metode acak (random) dan pengelompokan subjek penelitian 

menjadi kelompok kolompok kontrol dan eksperimen juga dipilih dengan 

metode acak. Skor mean rata-rata untuk kedua kelompok diperoleh 

masing-masing diperoleh dari pretes dan postes. Dalam rancangan ini 

kedua kelompok dibuat setara kecuali pemberian perlakuan. Dengan 

rancangan ini perubahan yang terjadi akibat adanya perlakuan X 

dibandingkan dengan perubahan yang terjadi terhadap kontrol. 

Rancangan ini mengikuti urutan prosedural yang sama dengan 

rancangan eksperimental semu yang sejenis. Perbedaannya terletak 

pada pemilihan subjek yang pada rancangan ini menggunakan teknik 

acak. Rancangan pada Tabel 5.6 dapat diperluas untuk mempelajari dua 

atau lebih variasi dari variabel bebas seperti disajikan pada Tabel 5.7. 
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Tabel 5.7 Perluasan Rancangan Pretest dan Posttest dengan 
Pemilahan Kelompok yang Diacak 

 

Subjek Pretest Perlakuan Posttest 

R Ol X2 (metode A) O2 

R Ol X2 (metode B) O2 

 

Sumber:  Ibnu S. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang: 
Penerbit UM & Lembaga Penelitian UM. 

 
Pada rancangan ini ada dua kelompok eksperimen dan satu 

kelompok kontrol. Ketiga kelompok tersebut dipilih dengan metode acak 

dan juga penetapan subjek penelitian kedalam kelompok-kelompok 

tersebut ditetapkan secara acak. Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu 

kesimpulan tentang perbedaan pengaruh metode A dan metode B tanpa 

membandingkannya dengan kontrol. Tetapi, kesimpulan yang kuat dapat 

dibuat dengan membandingkan kedua metode dengan kontrol. Sejauh 

ketiga kelompok adalah setara, maka rancangan ini dapat mengontrol 

validitas internal. 

Kedua model rancangan tersebut di atas dapat dikombinasikan 

menjadi rancangan Solomon seperti disajikan pada Tabel 5.8. 

Tabel 5.8 Rancangan Solomon 

Subjek Pretest Perlakuan Posttest 

R Ol X O2 

R Ol - O2 

R - X O2 

R - - O2 

 

Sumber:  Ibnu S. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang: 
Penerbit UM & Lembaga Penelitian UM. 
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Rancangan penelitian ini pada dasarnya menggabungkan dua 

rancangan eksperimental sebelumnya sehingga terbentuk rancangan 

yang melibatkan empat kelompok. Dua kelompok sebagai kelompok 

eksperimen dan dua lainnya sebagai kelompok kontrol. Pada kedua 

kelompok eksperimental diberi perlakuan sedangkan pada kedua 

kelompok kontrol tidak. Pada satu pasangan kelompok eksperimen dan 

kontrol diawali dengan pretest, sedangkan pada pasangan yang lain 

tidak. Setelah pemberian perlakuan selesai diadakan pengukuran atau 

posttest pada keempat kelompok. 

Perbedaan mean rata-rata antara Ol dan O2 menyatakan pengaruh 

kombinasi beberapa variabel seperti pretes, variabel bebas X, histori H, 

dan kematangan (maturation) H. Untuk mengetahui pengaruh X saja 

dapat disubstrak dari dua kelompok terakhir. Sedangkan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian pretes saja dapat diketahui dari 

kelompok kedua dan keempat. Demikian pula untuk mengetahui 

pengaruh interaksi pretes dan X, dapat dilakukan dari kombinasi hasil 

kelompok kedua dan ketiga dan disubstraksikan pada kelompok pertama. 

Rancangan ini sanggup menetralkan kelemahan rancangan 

sebelumnya. Katakanlah untuk rancangan eksperimental sungguhan 

yang kedua, dengan memasukkan langkah pemberian pretest dapat 

membuat subjek menjadi peka dalam memberikan j awaban dalam 

posttest. Dengan demikian pemberian pretest dapat mengancam 

kesahihan temuan penelitian yang menggunakan rancangan yang 

melibatkan langkah itu. Demikian pula pada rancangan yang tidak 

melibatkan pretest memiliki kelemahan karena tidak ada data yang 

dipakai untuk meyakinkan apakah kedua kelompok sejak awal telah 

benar-benar seimbang. Jadi temuan penelitian akan tergantung pada 

kecermatan dalam pemilihan subjek. 
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Tabel 5.9 Perbandingan Tiga Rancangan Penelitian Eksperimen 

RANCANGAN DAN 
DIAGRAM 

FAKTOR-FAKTOR 
YANG DIKONTROL 

FAKTOR-FAKTOR 
YANG DIBIAR-KAN 
BERBEDA ANTARA 
GROUP KONTROL 
DAN EKSPERIMEN 

PENJELASAN 
YANG MUNGKIN 

MENGENAI 
PERBEDAAN 
ANTARA DUA 

GROUP 

PENJELASAN YANG 
MUNGKIN MENGENAI 

TIDAK ADANYA 
PERBEDAAN ANTARA 

DUA GROUP 

Eksperimen 
sesungguhnya 
Rancangan 
kelompok 
kontrol pretes-
posttest 
R O1 X O2 
R O3 - O4 

Seleksi bias 
Kematangan 
History 
Pretes 
Regresi statistik 
Instrumentasi 
Interaksi antra 
Faktor-faktor di 
atas 

Perlakuan Perlakuan Perlakuan tidak 
menyebabkan 
perbedaan 

Eksperimen 
semu: 
Rancangan 
pretes 
dan postes 
dengan 
pemilahan 
kelompok tidak 
acak 
O1 X O2 
O3 - O4 

Seleksi bias 
Kematangan 
History 
Pretes  
Regresi statistik 
Instrumentasi 

Perlakuan 
Interaksi dari 
perlakuan 
utama 
dengan 
perlakuan 
seleksi bias 

Perlakuan 
Interaksi antara 
perlakuan 
utama 
dengan 
perlakuan 
seleksi bias 

Perlakuan tidak 
menyebabkan 
perubahan atau 
perlakuan 
menyebabkan 
suatu 
perubahan tetapi 
pengaruhnya 
dihilangkan oleh 
interaksi dari 
seleksi 
dan satu atau lebih 
perlakuan. 

Non-
rancangan: 
Rancangan 
pretes- 
postes satu 
kelompok 
O1 X O2 

Seleksi bias Perlakuan 
Kematangan 
History 
Pretes 
Regresi 
statistik 
Instrumentasi 
Interaksi antar 
faktor-faktor di 
atas 

Perlakuan 
Kematangan 
History 
Pretes 
Regresi 
statistik 
Instrumentasi 
Interaksi antar 
faktor-faktor di 
atas 

Perlakuan tidak 
menyebabkan 
perubahan atau 
perlakuan 
menyebabkan 
suatu 
perubahan tetapi 
Pengaruhnya 
dihilangkan oleh 
aktor-faktor lain. 

Sumber:  Ibnu S. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang: 
Penerbit UM & Lembaga Penelitian UM. 

Tiga rancangan penelitian yang dikelompokkan ke dalam ran-

cangan penelitian eksperimen masing-masing mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Hal itu paling tidak dapat dibandingkan dari faktor-faktor 

yang dikontrol dan yang tidak dikontrol. Makin sedikit variabel-variabel 
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yang terlibat dalam penelitian dikontrol maka akan makin sulit menginter-

pretasikan perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya perlakuan. 

Perbandingan ketiga rancangan eksperimen yang dimaksud disajikan 

pada Tabel 5.9. 

Berdasarkan penjelasan di depan tentang berbagai model eks-

perimen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian eksperimen 

sifatnya "ketat", dalam arti bahwa desainnya harus mantap, dan tidak 

dapat berubah selama penelitian berlangsung.  

6. Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

Beberapa tahun terakhir ini berkembang dengan pesat sebuah 

model penelitian eksperimen yang dapat dikatakan "fleksibel", tetapi 

menuntut adanya perkembangan selama dilaksanakan tindakan. 

Penelitian yang dimaksud menggunakan rancangan penelitian tindakan.  

Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian 

tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran, dan 

hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. 

Ciri atau karakteristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya 

partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok 

sasaran. Penelitian tindakan adalah salah satu strategi pemecahan 

masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk proses 

pengembangan inovatif yang "dicoba sambil jalan" dalam mendeteksi dan 

memecahkan masalah. Dalam prosesnya, pihak-pihak yang terlibat 

dalam kegiatan tersebut dapat saling mendukung satu sama lain, 

(Arikunto, 2005:75-90). 

Dalam proses pemecahan masalah tersebut ahli-ahli yang terlibat 

terus-menerus menganalisis situasi proses yang terjadi, dengan sekali-

kali menjenguk teori yang mendukungnya. Dengan demikian, maka 

penelitian tindakan dapat dikatakan sebagai gabungan antara tindakan 

bermakna dengan prosedur penelitian, yaitu dengan sadar merumuskan 
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tindakan yang akan dilakukan tetapi didasari dengan ilmu sebagai 

pendukungnya. Tindakan dimaksud merupakan intervensi yang sudah 

dipilih dengan pertimbangan masak-masak, yang berprosesnya diamati 

dengan cermat dan sistematis. 

Dengan sifat dan tujuan seperti itu maka penelitian tindakan yang 

dilakukan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut. 

1. Permasalahan atau topik yang dipilih harus memenuhi kriteria, yaitu 

benar-benar nyata dan penting, menarik perhatian dan mampu 

ditangani, serta berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk 

melakukan perubahan. 

2. Kegiatan penelitian, baik intervensi maupun pengamatan yang 

dilakukan tidak boleh sampai mengganggu atau menghambat 

kegiatan utama. Sebagai misal, seorang dokter yang mau 

mencobakan pemberian obat baru tidak boleh mengubah kebiasaan 

tidur pasien. 

3. Jenis intervensi yang dicobakan harus efektif dan efisien, artinya 

terpilih dengan tepat sasaran dan tidak memboroskan waktu, dana, 

dan tenaga. 

4. Metodologi yang digunakan harus jelas, rinci, dan terbuka, settap 

langkah dari tindakan dimmuskan dengan tegas sehingga orang yang 

berminat terhadap penelitian tersebut dapat mengecek setiap 

hipotesis dan pembuktiannya. 

5. Kegiatan penelitian diharapkan dapat merupakan proses kegiatan 

yang berkelanjutan (on-going), mengingat bahwa pengembangan dan 

perbaikan terhadap kualitas tindakan memang tidak dapat terhenti 

tetapi menjadi tantangan sepanjang waktu. 

Ada beberapa orang ahli yang menekuni penelitian tindakan ini, 

namun dalam sajian ini dikemukakan pendapat tentang model penelitian 

tindakan antara lain Kurt Lewin, Kemmis, Henry, Mc Taggart, John Elliott, 

dan Hopkins. Ahli yang pertama kali menciptakan model penelitian 
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tindakan adalah Kurt Lewin, tetapi yang sampai sekarang banyak dikenal 

adalah Kemmis dan Mc Taggart (1988). 

Model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin didasarkan atas konsep 

pokok bahwa penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang 

juga menunjukkan langkah, yaitu:  

(a)  perencanaan atau planning, 

(b)  tindakan atau acting, 

(c)  pengamatan atau observing, dan 

(d)  refleksi atau reflecting. 

Hubungan antara keempat komponen tersebut menunjukkan 

sebuah siklus atau kegiatan berkelanjutan berulang. "Siklus" inilah yang 

sebetulnya menjadi salah satu ciri utama dari penelitian tindakan, yaitu 

bahwa penelitian tindakan harus dilaksanakan dalam bentuk siklus, 

bukan hanya satu kali intervensi saja. 

Apabila digambarkan dalam bentuk visualisasi, maka model Kurt 

Lewin akan tergambar dalam bagan lingkaran seperti digambarkan pada 

Bagan 5.1 berikut. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 5.1 Rancangan Penelitian Tindakan yang dikembangkan Kurt 

Lewin 
 

Model Kurt Lewin yang terdiri dari empat komponen tersebut 

kemudian dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Kedua ahli ini 

memandang komponen sebagai langkah dalam siklus, sehingga mereka 

Perlakuan  

Pengamatan   

Refleksi   

Perencanaan   
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menyatukan dua komponen yang ke-2 dan ke-3, yaitu tindakan (acting) 

dan pengamatan (observing) sebagai satu kesatuan. Hasil dari 

pengamatan ini kemudian dijadikan dasar sebagai langkah berikutnya, 

yaitu refleksi –“mencermati apa yang sudah terjadi”-(reflecting). Dari 

terselesaikannya refleksi lalu disusun sebuah modifikasi yang diak-

tualisasikan dalam bentuk rangkaian tindakan dan pengamatan lagi, 

begitu seterusnya. Jangka waktu untuk suatu siklus dan langkah-langkah 

dalam suatu siklus sangat tergantung konteks dan setting permasalahan, 

bisa jadi dalam bilangan hari atau minggu, tetapi dapat juga dalam 

hitungan semester atau bahkan tahun. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model lain dikembangkan oleh 

Kemmis dan Mc Taggart, dengan visualisasi bagan disajikan pada Bagan 

5.2 berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Rancangan Penelitian Tindakan yang dikembangkan 

Kemmis dan Mc Taggart 
 

Perlakuan & 

pengamatan 
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Satu diantara bermacam-macam lokasi atau setting penelitian 

tindakan adalah yang dikenal dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

atau Classroom Action Research (CAR). Penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan misalnya untuk meningkatkan efektivitas metode mengajar, 

pemberian tugas kepada siswa, siswa penilaian, dan lain sebagainya. 

Dalam hal guru yang mengajar perlu berkolaborasi dengan seorang atau 

tim peneliti. Baik peneliti maupun guru secara bersama-sama membuat 

rancangan penelitiannya, selanjutnya guru itulah yang melaksanakan di 

kelas. tim peneliti yang mengadakan pengamatan. Sesudah proses 

pengamatan selesai, guru dan tim peneliti mengadakan refleksi dalam 

bentuk diskusi bersama. Dalam kesempatan ini guru menceritakan 

bagaimana hasil evaluasi diri ketika melaksanakan tindakan, lalu tim 

peneliti mengemukakan hasil pengamatannya sehingga terjadi proses 

refleksi yang rumit tetapi runtut. 

Saat ini penelitian tindakan kelas sangat dianjurkan untuk 

dilaksanakan di semua jenjang dan jenis sekolah. Keunggulan penelitian 

ini adalah karena guru diikutsertakan dalam penelitian sebagai subjek 

yang melakukan tindakan, yang diamati, sekaligus yang diminta untuk 

merefleksikan hasil pengalaman selama melakukan tindakan, tentu lama 

kelamaan akan terjadi perubahan dalam diri mereka suatu kebiasaan 

untuk mengevaluasi diri (self evaluation). Keuntungan lain adalah bahwa 

dengan tumbuhnya budaya meneliti pada guru dari dilaksanakannya PTK 

yang berkesinambungan, berarti kalangan guru makin diberdayakan 

mengambil prakarsa profesional yang makin mandiri, percaya diri, dan 

makin berani mengambil risiko dalam mencobakan hal-hal yang baru 

(inovasi) yang patut diduga akan memberikan perbaikan serta pening-

katan. Pengetahuan yang dibangunnya dari pengalaman semakin banyak 

dan menjadi suatu teori, yaitu teori tentang praktek pembelajaran yang 

dilaksanakan di kelasnya. Lebih jauh lagi dapat diharapkan bahwa guru 

akan menjadi terbiasa berkolaborasi dengan peneliti yang mungkin 
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berdampak pada keberanian menyusun sendiri tindakan kelas, mengem-

bangkan kurikulum dari bawah, dan menjadikan guru bersifat mandiri. 

 
7. Rancangan Penelitian Pengembangan 

Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang berupaya 

mengem-bangkan produk tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

saat ini. Dalam pendidikan jasmani, rancangan penelitian pengembangan 

dapat digunakan sebagai upaya pemecahan masalah pendidikan dan 

pembelajaran. 

Pengembangan produk dalam penelitian pengembangan dilakukan 

berdasarkan data hasil analisis kebutuhan lapangan. Data tersebut 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengembangan. 

Langkah-langkah pengembangan produk dalam penelitian pengem-

bangan (research & development) yang dikembangkan oleh Borg & Gall 

(1983:775) adalah sebagai berikut.  

1. Penelitian & pengumpulan informasi dalam melakukan analisis 

kebutuhan (need assesment) dengan cara mereview literatur, melaku-

kan observasi kelas, melakukan studi pendahuluan, dll. 

2. Perencanaan. Perencanaan pengembangan dilakukan dengan 

menentukan tujuan, membatasi ruang lingkup, dan mempersiapkan 

rencana uji coba dengan skala tertentu. 

3. Pengembangan produk (persiapan penyusunan materi instruksional, 

buku, dan alat evaluasi) 

4. Persiapan uji coba kelompok kecil, 1-3 sekolah, menggunakan 6-12 

subjek. 

5. Revisi produk pertama berdasarkan uji coba lapangan 

6. Uji coba lapangan, 5-10 sekolah, menggunakan 30-100 subjek.  

7. Revisi produk kedua berdasarkan uji hasil uji coba lapangan 

8. Uji coba lapangan, 10-30 sekolah, menggunakan 40-200 subjek.  

9. Revisi produk ketiga berdasarkan uji hasil uji coba lapangan 
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10. Diseminasi dan Implementasi 

 
 
C. KEGUNAAN RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan atau desain penelitian menurut Kerlinger (1990:484-

485) secara garis besar mempunyai dua maksud atau kegunaan 

mendasar yaitu: 

(1)  menyediakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian, 

dan 

(2)  mengontrol atau mengendalikan varian.  

Rancangan atau desain penelitian berusaha membantu peneliti 

untuk memperoleh jawaban untuk pertanyaan penelitian dan juga 

membantu peneliti mengontrol varian-varian eksperimental, varian ekstra, 

dan varian galat pada suatu masalah penelitian tertentu yang sedang 

dikaji. Karena seluruh kegiatan penelitian boleh dikata mempunyai 

maksud dan tujuan menyediakan jawab untuk pertanyaan penelitian, kita 

dapat melewatkan saja kegunaan ini dan tidak menyebut-nyebutnya 

dalam pembicaraan. Maka dapatlah kita katakan sekarang bahwa desain 

penelitian mempunyai maksud dan kegunaan besar, yaitu: mengontrol 

varian. Akan tetapi, penyempitan seperti ini dapat pula berbahaya. Kalau 

kita tidak memberikan penekanan kuat pada pertanyaan penelitian dan 

kegunaan desain untuk membantu menyediakan jawab terhadapnya, 

kajian tentang desain atau rancang bangun ini dapat terjerumus menjadi 

kerja teknis yang menarik, namun kering dan tak membuahkan apa-apa. 

Desain penelitian dibuat untuk menjadikan peneliti mampu 

menjawab pertanyaan penelitian dengan valid, obyektif, reliabel, tepat, 

dan sehemat mungkin. Desain penelitian disusun dan dilaksanakan 

dengan penuh perhitungan agar dapat menghasilkan petunjuk empirik 

yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Masalah penelitian 

dapat dan memang dinyatakan dalam bentuk hipotesis. Pada titik tertentu 

dalam penelitian, masalah dan hipotesis tersebut diungkapkan dengan 
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cara tertentu yang memungkinkan pengujian empirik. Desain dibuat 

dengan cermat supaya dapat menghasilkan jawab yang handal dan valid 

terhadap pertanyaan penelitian yang terwakili oleh hipotesis.  

Rangkuman 

1. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan 

karakteristik variabel dan tujuan penelitian. 

2. Rancangan penelitian dapat dikelompokkan menjadi; historis, 

deskriptif, korelasional, kausal komparatif, eksperimen, penelitian 

tindakan (action research), dan  rancangan penelitian pengembangan. 

3. Kegunaan rancangan penelitian secara garis besar mempunyai dua 

kegunaan mendasar yaitu: (1) menyediakan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan (2) mengontrol atau 

mengendalikan varians.  
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BAB VI 

POPULASI DAN SAMPEL 
 

 
Tujuan 

Setelah mambaca bagian ini, mahasiswa diharap dapat: 

1. Menjelaskan tetang populasi penelitian; 

2. Menjelaskan tentang sampel penelitian; 

3. Menjelaskan tentang teknik sampling dalam penelitian; 

Deskripsi Materi 

Pada Bab ini akan diuraikan tentang: (1) populasi, (2) sampel 

penelitian, dan (3) teknik sampling penelitian. 

Kata Kunci: Populasi, sampel & teknik sampling 

A. POPULASI  

Dalam sebuah penelitian selalu ada subjek atau objek yang 

menjadi sasaran penelitian, yang disebut sebagai populasi. Menurut 

Putrawan (1990:5-7) populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. 

Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau 

setiap manusia memberikan satu data, maka banyaknya atau ukuran 

populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Ibnu (2003:60-63) 

mengemukakan, populasi adalah semua subjek atau objek sasaran 

penelitian. Wujud subjek itu bermacam-macam: manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, barang produk (hasil-hasil kerajinan, hasil-hasil 

industri, dan lain-lain), barang-barang nonproduk (batu, pasir, tanah, air, 

dan lain-lain), dan bentuk lingual atau ungkapan verbal (kata, frasa, 

kalimat, paragraf, teks), atau dokumen dan barang cetak. 

Perlakuan peneliti terhadap subjek atau objek tersebut dapat 

memungkinkan dua alternatif status populasi. Pertama, populasi 
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penelitian itu bersatus sebagai objek penelitian jika populasi itu bukan 

sebagai sumber informasi, tetapi sebagai substansi yang diteliti, seperti 

hasil produksi (susu kaleng, cat, topeng, dan lain-lain). Kedua, populasi 

penelitian itu berstatus sebagai sumber informasi, seperti manusia dan 

dokumen. Dalam survei sosial, orang atau sekelompok orang lazim 

berfungsi sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan diri mereka atau fenomena-fenomena sosial yang berhubungan 

dengan mereka. Dalam penelitian tertentu, populasi penelitian dapat 

berstatus ganda, sebagai objek penelitian yang informasinya juga dari 

populasi tersebut. Penelitian tentang "perbedaan cara belajar antara 

mahasiswa bidang eksakta dan mahasiswa bidang sosial" meng-

isyaratkan populasi penelitian akan berstatus ganda: sebagai objek yang 

sekaligus sebagai sumber data. 

Berdasarkan uraian di depan, maka populasi dapat dinyatakan 

sebagai sekumpulan objek atau sumber data penelitian. Populasi yang 

beracuan objek penelitian sejalan dengan pendapat Tuckman (1972) 

bahwa populasi adalah kelompok yang menjadi target atau sasaran studi 

(penelitian). Populasi yang beracuan sumber data sejalan dengan definisi 

Chao (1974) bahwa populasi itu terkait dengan semua sumber data 

dalam cakupan lingkup penelitian yang ditetapkan. Dua acuan tersebut 

tidak bertentangan. Masing-masing acuan itu benar sesuai dengan yang 

berlaku pada sebuah penelitian. 

Populasi berkaitan erat dengan sampel. Pemikiran tentang 

populasi, dalam konteks penelitian kuantitatif, secara tersirat 

memunculkan pemikiran tentang sampel, walaupun populasi yang 

terbatas memungkinkan tidak perlunya sampel. Akan tetapi, dalam 

populasi yang terbatas itu pula masih mungkin ditentukan sampelnya. 

Pelibatan semua anggota populasi sebagai objek atau sumber data 

merupakan cara yang ideal. Akan tetapi, banyak penelitian yang memiliki 

populasi dengan jumlah yang sangat besar, sehingga sulit untuk dapat 
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diteliti semua. Kondisi tersebut memunculkan pemikiran untuk 

menyederhakan pengambilan data, yang dapat menjangkau semua 

karakteristik objek atau subjek yang diteliti, sehingga digunakan teknik 

sampling. Banyak penelitian yang tidak dapat dan tidak perlu, 

menjangkau semua anggota populasi karena berbagai pertimbangan: 

pertimbangan akademik (berlakunya inferensi statistik) dan pertimbangan 

nonakademik (keterbatasan tenaga, waktu, biaya, dan dukungan logistik, 

kepraktisan). 

Dari uraian di depan dapat dinyatakan bahwa sampel adalah 

bagian populasi atau sejumlah anggota populasi yang mewakili 

karakteristik populasi. Sebagaimana karakteristik populasi, sampel yang 

mewakili populasi adalah sampel yang benar-benar terpilih sesuai 

dengan karakteristik populasi itu. Karakteristik populasi itu pula yang 

menentukan teknik penentuan sampel sebagai diuraikan di bagian lain 

dalam bab ini. 

Istilah populasi dan sampel menurut UM (2000:15) tepat digunakan 

jika penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek 

penelitian. Akan tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota 

populasi, akan lebih cocok digunakan istilah subjek penelitian, terutama 

dalam penelitian ekpe-rimental. Dalam survai, sumber data lazim disebut 

responden dan dalam penelitian kualitatif disebut informan atau subjek 

tergantung pada cara pengambilan datanya. 

Penjelasan yang akurat tentang karakteristik populasi penelitian 

perlu diberikan agar besamya sampel dan cara pengambilannya dapat 

ditentukan secara tepat. Tujuannya adalah agar sampel yang diplilih 

benar-benar representatif, dalam arti dapat mencerminkan keadaan 

popuiasihya secara cermat. Keterwakilan (representatif) sampel 

merupakan kriteria penting dalam pemilihan sampel dalam kaitannya 

dengan maksud menggeneralisasikan hasil-hasil penelitian sampel 

terhadap populasinya. Jika keadaan sampel makin berbeda dengan 
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karakteristik populasinya, maka makin besar kemungkinan kekeliruan 

dalam generalisasi. 

Dengan demikian, hal-hal yang dibahas dalam bagian Populasi dan 

Sampel adalah: (a) identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi 

atau subjek penelitian, (b) prosedur dan teknik pengambilan sampel, 

serta (c) besarnya sampel. 

B. MACAM-MACAM POPULASI 

Macam-macam populasi menurut Putrawan (1990:5-7) meliputi 

populasi terhingga artinya ukuran populasi itu terhingga besarnya, dan 

populasi tak terhingga yakni ukuran populasi tak terhingga besarnya. 

Populasi memiliki parameter yakni besaran terukur yang 

menunjukkan ciri dari populasi itu. Diantaranya kita kenal besar-besaran: 

rata-rata, bentangan, rata-rata simpangan, variansi, simpangan baku 

sebagai parameter populasi. 

Populasi Terhingga dan Tak Terhingga 

Populasi penelitian dapat dipilah atas dua kategori, yakni populasi 

terhingga (finite population) dan populasi tak terhingga (infinite 

population), Populasi terhingga adalah populasi yang jumlah anggotanya 

terbatas dan dapat ditentukan atau diketahui jumlahnya, misalnya siswa 

sekolah dasar se-Kecamatan Klojen, mahasiswa Universitas Negeri 

Malang, SMP Negeri di Jawa Timur, dan guru-guru mata pelajaran 

pendidikan jasmani di SMA Kabupaten Malang. Populasi tak terhingga 

adalah populasi yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dan diketahui 

secara pasti. Beberapa contoh dapat dikemukakan: perokok yang 

menyukai rokok Gudang Garam, pasta gigi Pepsodent yang beredar di 

pasaran, remaja yang suka merokok, mahasiswa yang tidak suka 

menggunakan kaos kaki, dan sebagainya. 

Keterhinggaan dan ketakterhinggaan populasi diacukan pada dua 

aspek, yakni aspek jumlah subjek dan aspek kepastian jumlah. Populasi 
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disebut terhingga jika dapat dipastikan jumlah anggotanya, bukan oleh 

besarnya jumlah anggota populasi itu. Dosen Universitas Negeri Malang 

yang suka makan, tidak dapat dihitung secara pasti. Mahasiswa yang 

senang menggunakan celana jin juga tidak dapat diketahui kepastian 

jumlahnya. Sebaliknya, dosen Universitas Negeri Malang merupakan 

populasi terhingga. Pendidikan Jawa Timur juga merupakan populasi 

terhingga. Walaupun jumlah anggotanya besar jika kepastian jumlah 

anggota tersebut dapat diketahui, maka populasi tersebut termasuk 

populasi terhingga. 

B. SAMPEL 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi pusat perhatian 

penelitian kita, dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. 

Sampel yang representatif, adalah sampel yang benar-benar men-

cerminkan populasi. 

Secara skematik keterkaitan antara populasi dengan sampel dapat 

dikemukakan pada Bagan 6.1 berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bagan 6.1 Struktur Populasi dan Sampel Penelitian 

POPULASI 

A 

B 

C 

D 
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Keterangan: 

Lingkaran A, B, C, dan D, merupakan sampel penelitian 
Lingkaran luar adalah populasi penelitian 
 

Pertimbangan Penggunaan Sampling 

Sampling adalah kegiatan menentukan sampel. Sebagaimana telah 

dikemukakan di depan, penelitian tidak perlu melibatkan semua populasi. 

Dengan pertimbangan akademik dan nonakademik, populasi dapat 

diwakili oleh sebagian anggotanya yang disebut sampel. Namun, hasil 

penelitian tidak akan berkurang bobot dan akurasinya karena sampel 

memiliki karakter yang sama dengan populasi sehingga informasi yang 

digali dari sampel sama dengan karakter yang berlaku pada populasi 

(demikian harapan peneliti). 

1) Penghematan Biaya 

Besaran jumlah anggota sampel dalam penelitian berimplikasi 

pada biaya. Pelibatan jumlah anggota populasi yang besar memerlukan 

biaya yang lebih besar dari pada pelibatan jumlah anggota populasi yang 

kecil. Untuk mengetahui pola makan penduduk kota Malang, misalnya, 

tidak perlu ada sensus pola makan terhadap semua penduduk kota 

Malang. Untuk mengetahui kebiasaan cara belajar para mahasiswa 

Universitas Negeri Malang juga tidak perlu dilakukan dengan melibatkan 

semua mahasiswa Universitas Negeri Malang. Dengan mengambil 

sebagian anggota populasi, penghematan biaya dapat dilakukan. Makin 

sedikit jumlah anggota yang diambil sebagai sampel, makin banyak 

penghematan yang dapat dilakukan. 

 
2. Penghematan Waktu 

Dengan sampling, waktu yang digunakan untuk melaksanakan 

penelitian dapat dihemat. Waktu yang digunakan dalam penelitian yang 

menggunakan sampel lebih sedikit daripada waktu penelitian yang tidak 
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menggunakan sampel. Hal itu juga berarti bahwa makin sedikit sampel 

yang dilibatkan, makin banyak waktu yang dapat dihemat. 

3. Penghematan Tenaga 

Dengan menggunakan sampling, maka tenaga yang dibutuhkan 

untuk penelitian dengan sampling lebih sedikit dibandingkan dengan yang 

tanpa sampling. Makin sedikit sampel yang dilibatkan, maka tenaga yang 

dibutuhkan juga makin sedikit. 

4. Jaminan Ketelitian dan Bobot Hasil 

Dalam kaitan dengan jaminan ketelitian, sampling memungkinkan 

hasil kerja penelitian lebih intens dan lebih teliti dibandingkan dengan 

tanpa sampling. Kegiatan penelitian dengan menjangkau subjek yang 

sedikit memungkinkan diperolehnya banyak informasi yang relatif 

mendalam dibandingkan dengan subjek penelitian yang besar. 

Sampling tidak mengurangi bobot hasil penelitian. Bobot hasil 

penelitian akan tetap terjamin asalkan sampling dilakukan dengan benar, 

sebagaimana diuraikan pada bagian lain bab ini. Hal itu sejalan dengan 

pengertian bahwa sampel merupakan nilai-nilai yang menggambarkan 

karakteristik sampel sebagai nilai statistik sampel itu. Hal itu berarti 

bahwa hasil yang disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh dari 

sampel akan mewakili populasinya. Dengan kata lain, inferensi statistik 

akan menjamin bobot hasil penelitian. 

 
C. BEBERAPA TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL (SAMPLING) 

1. Sampling Acak Sederhana (Simple Random Sampling) 

Apabila setiap unsur dalam populasi mempunyai peluang atau 

probabilitas yang sama untuk terambil sebagai unsur dalam sampel, 

maka sampling ini disebut Sampling Acak Sederhana. Untuk populasi 

terhingga, sampling demikian dapat dilakukan melalui undian, dan undian 

ini harus benar-benar acak. Untuk populasi tak terhingga, sampel acak 
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dapat diambil dari, misalnya, setiap cobaan, ketiga, kelima, ketujuh, atau 

campuran diantara beberapa cara tersebut. 

2. Sampling Berstrata (Stratified Sampling) 

Apabila peneliti berpendapat bahwa populasi terbagi atas tingkat-

tingkat atau strata tertentu, maka pengambilan sampel tidak boleh 

dilakukan secara random. Adanya strata, tidak boleh diabaikan, dan 

setiap strata harus diwakili sebagai sampel. Populasi dengan karakteristik 

seperti ini maka memerlukan teknik sampling berstrata. Contoh: 

penelitian yang membedakan status ekonomi masyarakat, kepangkatan 

dalam jabatan PNS, dsb.  

Misalnya akan diteliti kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. 

Apabila kesimpulannya akan diberlakukan untuk seluruh institusi, maka 

sampel harus diambil wakil mahasiswa dari semua tingkat. Strata 

ekonomi, strata pendidikan, starata umur, strata kelas, dan sebagainya, 

dapat digunakan sebagai dasar penentuan sampel berstrata. Sampel 

berstrata digunakan apabila peneliti berpendapat bahwa ada perbedaan 

ciri, atau karakteristik antara strata-strata yang ada, sedangkan 

perbedaan tersebut mempengaruhi variabel. Akan tetapi jika tidak ada 

perbedaan ciri antara setiap tingkat yang ada, kita boleh menggunakan 

sampel random. 

Ada kelompok ahli yang berpendapat bahwa penentuan strata 

penelitian harus dilakukan secara hati-hati. Pemberian makna strata, 

kalau ternyata yang bersangkutan tahu, dapat berakibat menyinggung 

perasaannya. 

3. Sampling Cluster (Cluster Sampling) 

Apabila populasi tersebut berada pada kelompok tertentu, maka 

teknik sampling ini dapat digunakan. Contoh: Apabila akan dilakukan 

penelitian pendidikan jasmani untuk siswa SLTP di kota Malang, Pertama 

kita ambil sampel sekolah berdasarkan statusnya (negeri/swasta), Kedua 
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dari setiap sekolah, diambil sampel muridnya, yang banyaknya 

berbanding lurus dengan jumlah murid di sekolah tersebut (ditentukan 

berdasarkan persentase). 

4. Sampling Sistematik (Systematical Sampling) 

Pengambilan sampel sistematik dilakukan dengan cara memilih 

angka tertentu secara acak, sehingga digunakan sebagai angka patokan 

untuk menentukan sampel. Contoh; sebuah populasi berjumlah 10.000, 

akan diambil sampel sebanyak 500 orang, secara acak dipilih angka dari 

1–20 untuk menentukan sampel secara sistematik. Berdasarkan 

pengambilan secara acak muncul angka 12, maka secara sistematik 

sampel penelitian yang dapat diambil adalah kelipatan 20, yang dimulai 

dari angka 12 (12, 32, 52, 72 dan seterusnya). 

5. Sampling Kuota (Quota Sampling) 

Pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan pendapat. 

Pewawancara mendapat tugas untuk mengumpulkan pendapat dari 

sejumlah sumber informasi, berdasarkan jatah/bagian tertentu. Contoh: 

Jenis kelamin dengan jumlah tertentu, pekerjaan tertentu, keahlian 

tertentu, dsb. Teknik sampling kuota digunakan dengan berbagai 

pertimbangan. Penentuan kuota sangat ditentukan oleh lembaga yang 

menjadi sponsor dalam penelitian tersebut. Teknik pengambilan sampel 

ini yang penting diperhatikan adalah terpenuhinya jumlah (quotum) yang 

telah ditetapkan. 

6. Sampling Purposive (Purposive Sampling) 

Teknik sampling purposif digunakan karena pertimbangan tertentu. 

Sebagai contoh responden yang diteliti merupakan orang yang dinilai 

memiliki kredibilitas dan ahli dalam bidangnya, sehingga dijadikan 

responden dalam penelitian. Dengan teknik sampling ini, diharapkan 

pengambilan sampel benar-benar representatif. 
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Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil sabjek bukan 

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas 

adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa 

pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana 

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Walaupun 

cara seperti ini diperbolehkan, yaitu bahwa peneliti bisa menentukan 

sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan 

subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat 

pada populasi (key subjects). 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di 

dalam studi pendahuluan. 

Contoh: 

Peneliti akan mengadakan penelitian tentang minat belajar siswa 

SD terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani di Kota Malang. 

Dengan mempertimbangkan tersedianya tenaga peneliti, waktu, 

dan dana, maka tidak mungkin mengambil seluruh SD yang ada. 

Maka diambillah SD di wilayah Kecamatan Blimbing, Kedung-

kandang dan Klojen sebagai sampel penelitian. 

 
Pengambilan sampel dengan teknik bertujuan ini cukup baik karena 

sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili 

populasi. Kelemahannya adalah bahwa peneliti tidak dapat menggunakan 

statistik parametrik sebagai teknik analisis data, karena tidak memenuhi 

persyaratan random. Keuntungannya terletak pada ketepatan peneliti 

memilih sumber data sesuai dengan variabel yang diteliti.  
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7. Sampling Insidental 

Dalam teknik sampling insidental ini peneliti memanfaatkan subjek-

subjek yang ada/tersedia sebatas yang ditemukan oleh peneliti tanpa 

rencana terlebih dulu mengenai sampel yang diambil itu. Begitu anggota 

populasi ditemukan, anggota populasi itulah yang diambil sebagai 

sampel. 

Seorang peneliti yang ingin mengetahui kepemimpinan di 

perguruan tinggi dapat menggunakan sembarang warga kampus (dosen 

dan staf administrasi) sebagai sampel. Dengan teknik insidental itu, 

peneliti dapat memberlakukan setiap individu warga kampus yang lewat 

atau yang bertemu dengan peneliti menjadi sampel. Pada peneliti tidak 

ada pemikiran, misalnya, jumlah warga kampus itu, kategori warga 

kampus itu, pengetahuan dan kesadaran warga kampus itu akan 

kepemimpinan, dan lain-lain. 

Penggunaan teknik acak insidental itu tentu saja memiliki 

kelemahan. Jaminan representatifnya rendah, lebih-lebih dalam 

penelitian sosial. Akan tetapi, dalam keadaan teknik yang lain tidak dapat 

diterapkan, teknik sampling insidental ini tetap merupakan pilihan. 

Misalnya, penelitian tentang motivasi mahasiswi menggunakan kaos 

oblong. Peneliti dapat menggunakan setiap mahasiswa yang ditemukan 

menjadi sampel. 

Pemilihan teknik sampling harus berdasarkan dua hal: reliabilitas 

dan efisiensi. Sampel yang reliabel adalah sampel yang memiliki 

reliabilitas tinggi. Hal itu berarti bahwa makin kecil kesalahan sampling, 

reliabilitas sampel yang diperoleh makin tinggi. Sebaliknya, makin besar 

kesalahan sampling, reliabilitas sampel makin rendah. Dikaitkan dengan 

varian nilai statistiknya berlaku kriteria bahwa makin rendah varian, 

reliabilitas sampel yang diperoleh makin tinggi. 
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Penggunaan tenaga, biaya, waktu, dan dukungan-dukungan logistik 

harus dipertimbangkan. Dengan pertimbangan itulah efisiensi dikaitkan. 

Sebuah teknik sampling dinyatakan efisien penggunaannya jika dapat 

dilaksanakan dengan tenaga, biaya, waktu, dan dukungan-dukungan 

logistik yang dapat dihemat. Dari pertimbangan biaya, sampling dikatakan 

efisien jika dapat dilaksanakan dengan biaya yang serendah-rendahnya 

tanpa mengorbankan reliabilitas dan representatifnya sampel. 

 
UKURAN ATAU BESAR SAMPEL 

Kaidah paling gamblang dan siap pakai untuk disampaikan pada 

orang yang memulai bidang penelitian adalah: Gunakan sampel yang 

sebesar mungkin. Setiap kali kita menghitung harga tengah (mean), 

persentase, atau statistik lain dari suatu sampel, yang sedang kita 

lakukan adalah estimasi harga atau nilai populasi. Pertanyaan yang harus 

diajukan ialah "Berapa besar galat yang cenderung terjadi dalam statistik 

yang dihitung dari berbagai sampel yang berbeda-beda ukuran atau 

besarnya?" Kurva pada Gambar 6.1 merupakan sajian kasar relasi antara 

ukuran sampel dengan galat atau kesalahan. Yang dimaksud dengan 

galat ialah deviasi dari nilai atau harga populasi. Kurva itu 

mengungkapkan bahwa makin kecil sampel maka makin besar galat, dan 

makin besar sampel penelitian, maka galatnya makin kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Relasi antara ukuran sampel dengan galat atau kesalahan 

Besar  

Galat   

Kecil    

Kecil    Besar  
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Tabel 6.4  Sampel-sampel (n = 20) Skor Membaca dan Matematika 327 

Siswa Klas Enam, Harga Tengah Sampel, dan Deviasi Harga 
Tengah Sampel dari Harga Tengah Populasi 

 

 Membaca 

 83 88 88 61 83 82 62 37 74 66 

 80 60 83 86 67 83 67 84 74 73 

Mean 81,5 74,0 85,5 73,5 75,0 82,5 64,5 60,5 74,0 69,5 

Dev. 12,33 4,83 16,33 4,33 5,83 13,33 4,67 8,67 4,83 0,33 

Jumlah Mean (20) = 74,05 

Mean Populasi  (327) = 69,17 

 

 Matematika 

 110 91 102 69 91 108 56 36 71 50 

 100 63 95 108 57 88 93 79 62 87 

Mean 105,0 77,0 98,5 88,5 74,0 98,01 59,5 57,5 66,5 68,5 

Dev. 28,85 -0,15 21,35 11,35 -3,15 20,85 -17,65 -19,65 -10,65 -8,65 

Jumlah Mean (20) = 80,80 

Mean Populasi  (327) = 77,15 

 

Perhatikanlah contoh berikut ini, yang agak ekstrem. Skor total 

untuk membaca dan skor total untuk matematika 327 siswa klas enam di 

Eugene, Oregon, dalam menempuh tes Metropolitan Achievement (tahun 

1978), dilengkapi dengan keterangan tentang jenis kelamin siswa-siswa 

itu. Dari populasi ini, ditarik 10 sampel yang masing-masing terdiri atas 

dua siswa dan diambil secara acak. Skor-skor sampel dan harga tengah-

harga tengah sampel disajikan dalam Tabel 6.4. Tabel itu juga 

mencantumkan deviasi dari harga tengah populasi. 

Rata-rata skor membaca meliputi 60,5 sampai 85,5 dan rata-rata skor 

matematika berkisar antara 57,0 sampai 105,0. Kedua angka rata-rata 

keseluruhan (dihitung dari 20 skor membaca dan 20 skor matematika) 
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ialah 74,05 dan 80,80. Harga-harga tengah atau rata-rata sampel kecil ini 

bervariasi cukup banyak. Angka rata-rata membaca dan matematika bagi 

populasi ini (N = 327) adalah 69,17 dan 77, 15. Kisaran deviasi rata-rata 

atau harga tengah skor membaca cukup luas: mulai -8,67 sampai 16,33. 

Deviasi untuk matematika berkisar antara -19,65 sampai 27,85. Dengan 

sampel kecil seperti ini, tidak ada satu pun harga tengah (mean, rata-

rata) sampel yang dapat diandalkan sebagai perkiraan atau taksiran 

(estimasi) harga populasi. Yang lebih dapat diandalkan ialah rata-rata 

yang terhitung dari ke 20 skor, walaupun rata-rata atau harga tengah 

sampel maupun harga tengah dari ke 20 skor itu sama-sama memiliki 

bias naik. 

Diambil lagi empat sampel acak dari 20 skor membaca dan 20 skor 

matematika dari populasi itu. Harga tengah keempat skor membaca dan 

skor matematika itu disajikan dalam Tabel 6.5. Tabel tersebut juga 

memuat deviasi (Dev.) pada masing-masing dari sampel-sampel 

duapuluhan, terhadap harga tengah populasi. Disajikan juga harga 

tengah dari sampel delapanpuluhan dan populasi keseluruhan. Deviasi 

skor membaca berkisar antara -2,02 hingga 4,88, sedangkan deviasi skor 

matematika adalah antara -2,00 sampai 1,55. Harga tengah skor mem-

baca (banyaknya delapan puluh skor) ialah 69,91, dan harga tengah dari 

keseluruhan 327 skor membaca ialah 69,17. Harga tengah skor matema-

tika adalah 76,95 (n = 80) dan 77,15 (N = 327). Cukup jelaslah bahwa 

harga tengah ini merupakan perkiraan atau estimasi yang lebih mengena 

tentang harga tengah atau angka rata-rata populasinya. 

Berdasarkan data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan. 

Pertama, statistik yang dihitung berdasarkan sampel besar adalah lebih 

tepat daripada yang dihitung dari sampel kecil, jika semua hal lainnya 

tetap sama. Lihatan sekilas pada deviasi di Tabel 6.4 dan 6.5 yang 

menyingkapkan bahwa harga tengah untuk sampel 20 lebih kecil 

deviasinya daripada harga tengah populasi, jika dibandingkan dengan 
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deviasi harga tengah untuk sampel dua. Selain itu, harga tengah dari 

sampel 80 hanyalah sedikit menyimpang (berdeviasi) dari harga tengah 

populasi (0,74 dan -20). 

Tabel 6.5 Harga tengah dan Deviasi dari Harga tengah Empat Sampel 
Membaca dan Empat Sampel Matematika, n = 20, Sampel 
Keseluruhan, n = 80, dan populasi, N = 327, data, Eugene 

 

 Sampel (n = 20) Jumlah (n = 80) Populasi (N = 327) 

Membaca 70,65 74,05 67,80 67,15 69,91  69,17 
Deviasi 1,48 4,88 -1,37 -2,02  0,74  
Matematika 75,15 78,35 78,70 75,60 76,95  77,15 
Deviasi -2,00 1,20 1,55 1,55  -0,20  

 

Berdasarkan contoh tersebut tentunya cukup jelas alasan bahwa 

kaidah penelitian dan sampling adalah: Gunakanlah sampel besar. 

Dianjurkannya penggunaan sampel besar ini bukan karena bilangan 

besar itu sendiri bagus. Penggunaan bilangan besar dianjurkan guna 

memberikan peluang pada kaidah randomisasi untuk "bekerja". Jika 

sampelnya kecil, probabilitas terpilihnya sampel yang menyimpang 

adalah lebih besar daripada jika sampelnya besar.  

 

Rangkuman 

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi pusat perhatian 

penelitian kita, dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan yang 

menjadi target atau sasaran penelitian. 

Berdasarkan macamnya populasi dapat dikelompokkan menjadi: 

populasi terhingga (finite population) dan populasi tak terhingga (infinite 

population). Populasi terhingga adalah populasi yang jumlah anggotanya 

terbatas dan dapat ditentukan atau diketahui jumlahnya. Populasi tak 

terhingga adalah populasi yang jumlahnya tidak dapat ditentukan dan 

diketahui secara pasti.  
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Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi pusat 

perhatian penelitian kita, yang menjadi target atau sasaran penelitian, 

yang mewakili populasi. Sampel yang representatif, adalah sampel yang 

benar-benar mencerminkan populasi. 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel penelitian, 

yang mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dapat dilakukan 

dengan cara: (1) sampling acak sederhana (simple random sampling), (2) 

sampling berstrata (stratified sampling), (3) sampling cluster (cluster 

sampling), (4) sampling sistematik (sistematical sampling), (5) sampling 

quota (quata sampling), (6) sampling purposive (purposive sampling), dan 

(7) teknik insidental. 
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BAB VII 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 

 

 

Tujuan  

Setelah mambaca bagian ini, mahasiswa diharap dapat: 

1. Menjelaskan pengertian instrumen penelitian; 

2. Menjelaskan jenis-jenis instrumen; 

3. Menjelaskan kriteria instrumen penelitian; 

4. Tes sebagai instrumen penelitian; 

Deskripsi Materi 

Pada Bab ini akan diuraikan tentang: (1) pengertian instrumen 

penelitian, (2) jenis-jenis instrumen, dan (3) kriteria instrumen penelitian. 

Kata Kunci: Instrumen, jenis instrumen, kriteria instrumen, dan instrumen 
penelitian olahraga 

 

A. PENGERTIAN INSTRUMEN 

 Dalam kegiatan penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan 

data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. Menurut Ibnu, 

(2003:71) instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya 

mencapai tujuan penelitian. Bobot atau mutu suatu penelitian kerapkali 

dinilai dari kualitas instrumen yang digunakan. Hal ini tidaklah 

mengherankan, karena instrumen penelitian itu adalah alat-alat yang 

digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka 

memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika 

data yang diperoleh tidak akurat (valid), maka keputusan yang diambil 

pun akan tidak tepat. Tulisan ini akan membahas instrumen penelitian 

yang menggunakan pendekatan kuantitatif.  
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B. JENIS INSTRUMEN PENELITIAN 

Secara garis besar instrumen penelitian dalam pendidikan jasmani 

dan olahraga dapat dibedakan menjadi dua: tes dan non-tes. Instrumen 

tes berupa: (1) tes keterampilan, (2) tes tulis, dan (3) tes lisan, sedangkan 

yang non-tes berupa: (1) angket atau kuesioner, (2) interviu, (3) 

observasi, dan (4) inventori. 

1. Tes 

Cronbach (1960) mengemukakan tes adalah suatu proses yang 

sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang 

dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem 

dengan kategori tertentu.  Brown F.G. (1970) mengemukakan tes adalah 

suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku suatu 

sampel atau individu. Johnson & Nelson (1974) menyatakan tes adalah 

suatu bentuk pertanyaan atau pengukuran yang digunakan untuk menilai 

pengetahuan dan kemampuan usaha fisik. Kirkendall, (1980) 

mengemukakan tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpul-

kan informasi tentang individu atau objek. 

Berdasarkan pendapat di depan, maka dapat dikatakan bahwa tes 

merupakn instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi berupa pengetahuan atau keterampilan seseorang. Berdasar-

kan jenisnya, tes dapat berupa: tes tulis, tes lisan, dan tes keterampilan. 

Dalam matapelajaran pendidikan jasmani dikenal beberapa jenis 

tes. Tes pengetahuan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, 

biasanya tes ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Tes pengetahuan ini 

dapat dilakukan secara tertulis (tes tulis), maupun tes lisan. Sedangkan 

tes keterampilan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dapat 

dilakukan untuk mengukur tingkat keterampilan siswa. Tes ini dapat 
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berupa tes-tes keterampilan olahraga maupun tes kemampuan fisik, 

berupa komponen kebugaran jasmani. 

Beberapa contoh tes keterampilan pendidikan jasmani dan 

olahraga antara lain: Tes kebugaran jasmani dari Cooper, tes Asean 

Committe on the Standarization of Physical Fitness Test (ACSPFT), tes 

kesegaran jasmani Indonesia, tes keterampilan bolavoli, sepakbola, 

sepaktakraw, bolabasket, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, senam, 

renang, dsb. 

Dengan demikian dapat dinyatakan tes merupakan  instrumen 

yang ber-fungsi untuk mengumpulkan data berupa pengetahuan maupun 

keterampilan seseorang dengan menggunakan skala atau angka tertentu.  

Dalam kaitan dengan instrumen tes ini, Arikunto (2005, 126-135) 

me-nyatakan alat ukur lain yang sifatnya terstandar (standardized). 

Ditinjau dan sasaran atau objek yang akan dievaluasi, maka dibedakan 

adanya beberapa macam tes dan alat ukur lain. 

a. Tes kepribadian (personality test), yaitu tes yang digunakan untuk 

mengungkap kepribadian seseorang, yang diukur bisa self-concept, 

kreativitas, disiplin, kemampuan khusus, dan sebagainya. 

b. Tes bakat (aptitude test), yaitu tes yang digunakan untuk mengukur 

atau mengetahui bakat seseorang. 

c. Tes inteligensi (intelligence test), tes yang digunakan untuk 

mengadakan perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan 

cara memberikan berbagai tugas kepada orang yang akan diukur 

inteligensinya. 

d. Tes sikap (attitude test), yang sering juga disebut dengan istilah skala 

sikap, yaitu alat yang digunakan untuk raengadakan pengukuran 

terhadap berbagai sikap seseorang. 

e. Tes minat (measures of interest), adalah alat untuk menggali minat 

seseorang terhadap sesuatu. 

f. Tes prestasi (achievement test), yaitu tes yang digunakan untuk 
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mengukur pencapaian prestasi seseorang setelah mempelajari 

sesuatu. Berbeda dengan yang lain-lain sebelum ini, tes prestasi 

diberikan sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai 

dengan yang akan diteskan.  

 
2. Angket atau Kuesioner (Questionnaires) 

Dalam pendidikan jasmani dan olahraga, angket atau kuesioner 

juga akan digunakan untuk mengumpulkan data. Kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden tentang sesuatu yang akan diteliti. Secara 

umum, angket atau kuesioner digunakan untuk mengungkap data yang 

berkaitan dengan data pribadi responden, pendapat atau informasi lain 

yang berkaitan dengan maslah penelitian. 

Secara garis besar, kuesioner dapat dibedakan atas beberapa 

jenis, antara lain: 

a. Berdasarkan cara menjawab: 

1. Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden 

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 

2. Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih. 

b. Berdasarkan jawaban yang diberikan: 

1. Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

2. Kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang 

orang lain. 

c. Berdasarkan bentuknya: 

1. Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan 

kuesioner tertutup. 

2. Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. 

3. Check list, sebuah daftar, di mana responden tinggal membubuh-

kan tanda check () pada kolom yang sesuai. 
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4. Rating-scale, (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti 

oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkat-tingkatan misalnya 

mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. 

Keuntungan Kuesioner 

a. Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

b. Dapat dtbagikan secara serentak kepada banyak responden. 

c. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-

masing, dan menurut waktu senggang responden.  

d. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak 

malu-malu menjawab. 

e. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat 

diberi pertanyaan yang benar-benar sama. 

Kelemahan Kuesioner 

a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada 

pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulangi 

diberikan kembali kepadanya. 

b. Seringkali sukar dicari validitasnya. 

c. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan 

sengaja memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. 

d. Seringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos. Menurut 

penelitian, angket yang dikirim lewat pos angka pengembaliannya 

sangat rendah, hanya sekitar 20% (Anderson). 

e. Waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-

kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat. 

Agar responden merasa dihargai, maka perlu memberikan surat 

pengantar. Hal-hal yang harus ada dalam surat pengantar adalah: 

1) Alamat responden, lengkap dengan jabatan. 

2) Pengantar penyampaian angket. 

3) Tujuan mengadakan penelitian. 

4) Pentingnya penelitian dilakukan. 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      101 

 
 

5) Pentingnya responden dalam penelitian. 

6) Waktu pengisian angket. 

7) Waktu dan tempat/alamat pengembalian angket. 

8) Penyampaian hasil. 

9) Ucapan terima kasih kepada responden. 

10)Tanda-tanda pengirim. 

11) Nama jelas pengirim. 

12) Tanggal pengiriman, 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan angket atau kuesioner 

terutama terkait dengan validitas data dan kejujuran pengisi data, maka 

perlu disederhanakan dengan cara peneliti melakukan cross ceck antara 

jawaban responden dengan data yang diperoleh melalui metode lain. 

Contoh: 

Peneliti mengadakan penelitian tentang kerajinan dan semangat 

mahasiswa X yang mengikuti kuliah. Agar penelitian dapat 

meraih sejumlah besar responden, peneliti menggunakan 

angket. Namun karena angket mengandung kelemahan, yaitu 

mungkin jawabannya kurang sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya, peneliti menggunakan teknik lain untuk cross-

check. 

Secara naluriah, setiap orang ingin tampak baik. Keinginan ini 

dicapai dengan menutupi kejelekannya atau membesar-besarkan 

kebaikannya. Waktu untuk menjawab angket sangat sempit, dan 

responden tidak takut berbohong kepada peneliti karena hanya 

berjumpa saat mengisi angket. Dalam berperilaku sehari-hari 

responden tidak dapat lagi berbohong. Perilakunya dapat 

disaksikan oleh temannya, maka peneliti dapat bertanya informal 

kepada teman sejawat untuk cross-check tentang kerajinan dan 

semangat mahasiswa X yang mengikuti kuliah.  
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Berapakah banyaknya butir pertanyaan yang harus disusun dalam 

angket atau kuesioner? Tidak ada jawaban yang pasti, apakah 10, 20, 

40, atau 100. Sebagai pertimbangan dalam menyusun angket adalah 

sebagai berikut: 

 Jika pertanyaannya terlalu sedikit, enak bagi pengisi, tetapi tidak 

mengung-kap data yang diperlukan oleh peneliti. 

 Jika pertanyaannya terlalu banyak, responden pengisi tentu 

kecapaian, tetapi data yang diperoleh peneliti mungkin memadai. 

Mengapa masih "mungkin"? Karena dapat juga terjadi, jumlah 

pertanyaan sudah cukup banyak tetapi belum mewakili indikator-

indikator variabel yang diteliti secara lengkap dan komprehensif. 

 Ada lagi kelemahan pertanyaan yang terlalu banyak, yakni timbulnya 

kejenuhan pengisi. Padahal kalau pengisi sudah jenuh, pengisiannya 

menjadi sembarangan, dan data yang diberikan mungkin menjadi 

tidak sesuai dengan yang seharusnya. 

Kembali pada pertanyaan semula. Berapakah jumlah pertanyaan 

angket menurut teori? Pertimbangannya adalah: 

1. Semua indikator sudah terwakili dalam pertanyaan, sekurang-

kurangnya satu. Jika indikator yang diungkap tidak terlalu banyak 

setiap indikator sebaiknya di tanyakan lebih dari satu kali. Yang 

penting adalah bahwa jumlah pertanyaannya jangan terlalu banyak 

sehingga waktu yang digunakan untuk mengisi hanya kurang lebih 

satu jam saja. 

2. Tidak menanyakan hal-hal yang kurang perlu dan tidak akan diolah. 

Contoh: 

 Menyuruh responden menuliskan alamat lengkap hanya karena 

peneliti sekadar ingin tahu. Padahal alamat tersebut tidak akan 

diolah karena tidak berkait langsung dengan variabel penelitian. 

 Minta kepada sekolah mengisi daftar siswa per kelas dengan 
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rincian jenis kelamin dan pekerjaan orang tua. Pengisiannya 

saja memerlukan waktu 2 hari. Padahal sebetulnya yang 

diperlukan hanya gambaran umum tentang pekerjaan orang tua 

siswa. 

Sesudah mengetahui berapa jumlah pertanyaan angket, perlu 

diketahui Pula bagaimana tata letak (lay out) atau pengaturan 

penyajiannya. 

3. Usahakan untuk mengatur keseluruhan angket sedemikian rupa 

sehingga enak dipandang dan tidak tampak terlalu banyak. 

4. Pisahkan antara identitas pengisi, pengantar, dan pertanyaan inti. 

5. Gunakan garis-garis pemisah atau kotak-kotak untuk memberikan 

tekanan (akses) hal-hal yang penting. 

6. Bila mungkin, gunakan wama berbeda. 

7. Ada baiknya diberi sedikit biasan (bintang, bentuk, geometrik, dan lain-

lain) sebagai penyejuk. 

 
3. Interviu (Interview) 

Interviu sering disebut dengan istilah wawancara atau kuesioner 

lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai (interviewer). 

Interviu digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, 

misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang 

tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. 

Secara pisik interviu dapat dibedakan atas interviu terstruktur dan 

interviu tidak terstruktur. Pada umumnya interviu terstruktur di luar negeri 

telah dibuat terstandar (standardized). Seperti halnya kuesioner, interviu 

terstruktur terdiri dari serentetan pertanyaan di mana pewawancara 

tingga memberikan tanda check () pada pilihan jawaban yang telah 

disiapkan, Interviu terstandar ini kadang-kadang disembunyikan oleh 

pewawancara akan tetapi tidak pula yang diperlihatkan kepada 
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responden, bahkan respondenlah yang dipersilahkan memberikan tanda. 

Dalam keadaan terakhir, maka interviu ini tidak ubahnya sebagai 

kuesioner saja. 

Ditinjau dari pelaksanaannya, maka dibedakan atas: 

a. Interviu bebas, in-guided interview, dimana pewawancara bebas 

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang 

akan dikumpulkan. 

b. Dalam pelaksanaannya pewawancara tidak membawa pedoman 

(ancer-ancer) apa yang akan ditanyakan. Kebaikan metode ini adalah 

bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang 

diinterviu Dengan demikian suasananya akan lebih santai karena 

hanya omong-omong biasa. Kelemahan penggunaan teknik ini adalah 

arah pertanyaan kadang-kadang kurang terkendali. 

c. Interviu terpimpin, guided interview, yaitu interviu yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan 

terperinci seperti yang dimaksud dalam interiviu terstruktur. 

d. Interviu bebas terpimpin, yaitu kimbinasi antara interviu bebas interviu 

terpimpin. 

Dalam melaksanakan interviu, pewawancara membawa pedoman 

hanya merupakan garis bcsar tentang hal-hal yang akan ditanyakan 

Menginterviu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hul ini 

pewawancara harus dapat menciptakan suasana santai tetapi serius 

artinya bahwa interviu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak 

main-main, tetapi tidak kaku. Suasana ini penting dijaga, agar responden 

mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara secara 

jujur. Oleh karena sulitnya pekerjaan ini maka sebelum melaksanakan 

interviu, pewawancara harus dilatih terlebih dahulu. Dengan latihan maka 

pewawancara tahu bagaimana dia harus memperkenalkan diri, bersikap, 

mengadakan langkah-langkah interviu, dan sebagainya. Sebagai 

instrumen interviu adalah interview guide atau pedoman wawancara. 
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Wawancara (interview) adalah situasi peran antar-pribadi bertemu 

muka (face-to-face), ketika seseorang-“yakni pewawancara”-mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

jawaban yang relevan dengan masalah peneltian, kepada seseorang 

yang diwawancara, atau responden. Ada dua cara pembedaan tipe 

wawancara dalam tataran yang luas: terstruktur dan tak-terstruktur atau 

baku dan tak-baku. Dalam wawancara standar, pertanyaan-pertanyaan, 

runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah "harga mati", artinya 

sudah ditetapkan dan tak boleh diubah-ubah. Mungkin pewawancara 

masih punya kebebasan tertentu dalam mengajukan pertanyaan, tetapi 

itu relatif kecil. Kebebasan pewawancara itu telah dinyatakan lebih dulu 

secara jelas. Wawancara standar mempergunakan skedul wawancara 

yang telah dipersiapkan secara cermat untuk memperoleh informasi yang 

relevan dengan masalah penelitian. 

Wawancara tak-standar bersifat lebih luwes dan terbuka. Meskipun 

pertanyaan yang diajukan ditentukan oleh maksud dan tujuan penelitian, 

muatannya, runtunan, dan rumusan kata-katanya terserah pada 

pewawancara. Biasanya tidak digunakan skedul. Singkatnya, wawancara 

tak-standar atau wawancara tak-terstruktur merupakan suatu situasi 

terbuka yang kontras dengan wawancara standar atau terstruktur yang 

tertutup. Ini tidak berarti bahwa wawancara tak-standar adalah sesuatu 

yang gampang-gampangan saja. Wawancara jenis ini pun harus 

direncanakan secara cermat sebagaimana halnya wawancara standar. 

Dalam hal ini yang kita perhatikan memang hanya wawancara standar. 

Akan tetapi, diakui bahwa banyak masalah penelitian sering kali 

membutuhkan tipe wawancara kompromi, yakni pewawancara diizinkan 

untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan alternatif yang dinilainya 

cocok untuk responden tertentu dan pertanyaan tertentu. 
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4. Observasi 

Seringkali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang 

sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di 

dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi 

dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, 

dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan 

langsung. Di dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan 

tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. 

Mengetes adalah mengadakan pengamatan terhadap aspek 

kejiwaan yang diukur. Kuesioner diberikan kepada respon untuk 

mengamati aspek-aspek yang ingin diselidiki. Rekaman gambar dan 

rekaman suara sebenarnya hanyalah menyimpan kejadian untuk 

penundaan observasi. 

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian 

digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: 

1. Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak 

menggunakan instrumen pengamatan.  

2. Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan 

menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang 

mungkin timbul dan akan diamati. Dalam proses observasi, observasi 

(pengamat) tinggal memberikan tanda atau tally pada kolom tempat 

peristiwa muncul. ftulah sebabnya maka cara bekerja seperti ini disebut 

sistem tanda (sign system). 

Sign system digunakan sebagai instrumen pengamatan situasi 

pengajaran sebagai sebuah potret sesuai pengajaran sebagai sebuah 

potret selintas (snapshot). Instrumen tersebut berisi sederetan sub-

variabel misalnya: guru menerangkan, guru menulis di papan tulis, guru 
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bertanya kepada kelompok, guru bertanya kepada seorang anak, guru 

menjawab, murid berteriak, murid bertanya, dan sebagainya, Setelah 

pengamatan dalam satu periode tertentu, misalnya 5 menit, semua 

kejadian yang telah muncul dicek. Kejadian yang muncul lebih dan satu 

kali dalam saoi periode pengamatan, hanya dicek satu kali. Dengan 

demikian akan diperoleh gambar tentang apa kejadian yang muncul 

dalam situasi pengajaran. 

Category system adalah sistem pengamatan yang membatasi pada 

sejumlah variabel, misalnya pengamatan ingin mengetahui keaktifan atau 

partisipasi murid dalam proses belajar-mengajar. Dalam hal ini pengamat 

hanya memperhatikan kejadian-kejadian yang masuk ke dalam kategori 

keaktifan atau partisipasi murid misalnya: murid bertanya, murid berdebat 

dengan guru, murid membahas pertanyaan murid lain, dan sebagainya. 

Dalam hal ini pengamat tidak dapat memperhatikan variabel yang 

terlalu banyak. Dengan demikian pada akhir pengamatan dapat 

disimpulkan di kelas mana partisipasi murid terjadi paling besar. 

 
5. Dokumentasi 

Dalam uraian tentang studi pendahuluan, telah disinggung pula 

bahwa sebagai pbjek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh 

informasi, Kita memperhatikan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), 

tempat (place), dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan 

penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan 

metode dokumentasi. 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 

Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan: 
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a. Menyusun pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau 
kategori yang akan dicari datanya. 

 
Pendapat  Tentang Kinerja Kepala Sekolah 
 

Nama Kepala Sekolah: .........................................................    
Pendidikan : ............................................................   
  
1.     Kepemimpinan 

Tidak 
memuaskan 

Kurang 
memuaskan 

Cukup 
memuaskan 

Memuaskan 
Sangat 

memuaskan 

Kurang 
kepemim-
pinan, kurang 
dapat 
dihormati 

Beberapa hal 
kurang baik 
sebagai 
pemimpin, 
kurang respek. 

Kepemimpinan 
baik, tetapi tidak 
menunjukkan 
kemajuan. 

Kepemimpin-an 
baik dan ramah 
ter-hadap 
semua 
karyawan 

Kepemimpin-
an sangat 
bagus, me-
nampakkan 
kemajuan. 

 

2.     Perhatian 

Tidak 
memuaskan 

Kurang 
memuaskan 

Cukup 
memuaskan 

Memuaskan Sangat 
memuaskan 

Tidak antusias 
dalam bekerja. 

Perhatian 
terhadap 
pekerjaan 
kurang. 
Kadang 
antusias 

Perhatian cukup 
terhadap pekerjaan. 
Sering antusias. 

Perhatian cukup 
besar terhadap 
pekerjaan. 
Sering 
antusias. 

Perhatian 
sangat besar 
terhadap 
pekerjaan. 
Antusiasme 
tinggi 

 

Dengan menggunakan serentetan kotak-kotak seperti ini pada 

waktu mengumpulkan data melalui catatan-catatan yang menunjukkan 

keadaan kepala sekolah yang menjadi subjek penelitian, peneliti tinggal 

memberikan tanda centang pada kotak yang sesuai. Untuk merekam 

data dari kepala sekolah, peneliti dapat menderetkan nama-nama subjek 

di bawah kotak-kotak tersebut yang dalam setiap aspek dijadikan sebagai 

judul tabel. 

b. Check-list, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. 
Dalam hal ini peneliti tinggal memberikan tanda atau tally setiap 
pemunculan gejala yang dimaksud. 
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Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang 

berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan 

seperti prasasti dan simbol-simbol. 

Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama apabila 

peneliti melakukan pendekatan analisis isi (Content analysis). Untuk 

penelitian dengan pendekatan lain pun metode dokumentasi jugam 

mempunyai kedudukan penting. Jika peneliti memang cermat dan 

mencari bukti-bukti dari landasan hukum dan peraturan atau ketentuan, 

maka penggunaan metode dokumentasi menjadi tidak terhindarkan. 

 

C. KRITERIA INSTRUMEN YANG BAIK 

Menurut Ibnu (2003:72-85) terdapat tiga kriteria pokok yang harus 

dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian agar dapat dinyatakan memiliki 

kualitas yang baik. Ketiga kriteria yang dimaksud ialah: (1) validitas, (2) 

reliabilitas, dan (3) praktikabilitas (Gronlund & Linn, 1990:47). Dua kriteria 

yang disebutkan pertama perlu mendapatkan perhatian yang seksama 

dalam pengembangan instrumen penelitian. Seperti yang dinyatakan oleh 

Kerlinger (1973:442), "Apabila seorang peneliti tidak mengetahui validitas 

dan reliabilitas instrumen yang digunakannya, maka sedikit keyakinan 

yang dapat diberikannya kepada data yang diperoleh dan kesimpulan 

yang diambil dan data tersebut". 

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, berikut ini disajikan 

penjelasan ringkas terhadap masing-masing kriteria dari instrumen yang 

baik itu. 

1. Validitas 

Suatu instrumen dinyatakan telah memiliki validitas (kesahihan atau 

ketepatan) yang baik "jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa 

yang seharusnya hendak diukur" (Nunnally, 1978:86). Pengertian 

validitas ini tidak segera jelas bagi sebagian orang karena memang 
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konsep validitas itu kompleks dan kontroversial, namun sangat penting 

artinya dalam penelitian tingkahlaku (Kerlinger, 1973). 

Ketepatan beberapa alat ukur relatif mudah ditetapkan, seperti 

penggaris untuk mengukur panjang dan timbangan untuk mengukur 

berat. Akan tetapi dalam banyak hal, khususnya dalam penelitian sosial 

dan pendidikan, tidak demikian keadaannya. Sebagai contoh, mengukur 

kondisi emosi seseorang dengan menggunakan sejumlah indikator 

fisiologis seperti denyut jantung, getaran otak, dan keringat ditelapak 

tangan, nampaknya cukup relevan; akan tetapi telah terbukti sangat sulit 

untuk menemukan kombinasi indikator-indikator tersebut sebagai alat 

pengukur emosi. 

Validitas instrumen lebih tepat diartikan sebagai derajat kedekatan 

hasil pengukuran dengan keadaan yang sebenaraya (kebenaran), bukan 

masalah sama sekali benar atau seluruhnya salah. Dalam hubungan ini, 

seseorang tidak melakukan validitas instrumen semata-mata, melainkan 

melaksanakan validasi penggunaan di mana instrumen ada di dalamnya. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Gronlund dan Linn (1990), validitas 

mengacu pada ketepatan interpretasi yang dibuat dari data yang 

dihasilkan oleh suatu instrumen dalam hubungannya dengan suatu tujuan 

tertentu. Sebagai contoh, sebuah tes yang dipakai untuk keperluan 

seleksi mahasiswa baru mungkin valid untuk tujuan tersebut, namun 

kurang atau tidak valid untuk mengukur tingkat penguasaan siswa 

terhadap bahan pelajaran di SMTA. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, validitas instrumen 

dibedakan menjadi tiga bagian besar yang dikenal dengan nama validitas 

isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk (Gronlund & Linn, 1990; 

Anastasi, 1988; Kerlinger, 1973). Penjelasan ringkas dari masing-masing 

jenis/tipe validitas ini adalah sebagai berikut. 

Validitas isi, yang sering juga disebut dengan nama validitas 

kurikuler, validitas intrinsik atau validitas kerepresentatifan, diartikan 
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sebagai derajat keterwakilan aspek kemampuan yang hendak diukur di 

dalam butir-butir instrumen. Prosedur yang ditempuh untuk mengetahui 

validitas isi suatu instrumen ialah dengan jalan membandingkan butir-

butir instrumen dengan spesifikasi (kisi-kisi) instrumen yang merupakan 

deskripsi dari aspek yang hendak diukur. 

Validitas kriteria menunjuk pada seberapa baik suatu instrumen 

mampu memprediksi penampilan di masa datang atau mengestimasi 

penampilan di masa sekarang. Pengukuran penampilan di masa 

sekarang maupun dimasa yang akan datang dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang lain. Misalnya, untuk mengetahui validitas 

prediktif dari tes masuk perguruan tinggi digunakan kriteria prestasi 

belajar yang dicapai oleh mahasiswa. Dengan demikian, prosedur yang 

ditempuh untuk mengetahui validitas kriteria ini ialah dengan jalan 

membandingkan hasil pengukuran dari instrumen yang mau diuji 

validitasnya dengan hasil pengukuran instrumen lain pada tanggal yang 

kemudian (untuk validitas prediksi) atau dengan hasil pengukuran 

instrumen lain pada masa sekarang (untuk validitas konkuren). 

Validitas konstruk merupakan hal yang paling sulit untuk diketahui, 

karena hal ini menunjuk pada seberapa jauh suatu instrumen mampu 

mengukur secara akurat hal-hal yang berdimensi psikologis. Untuk 

keperluan ini biasanya digunakan analisis faktor, suatu jenis teknik 

analisis statistik yang tergolong dalam statistik lanjut. 

 

2. Reliabilitas 

Dalam bidang psikologi dan pendidikan, reliabilitas (keterandalan) 

instrumen diartikan sebagai keajegan (consistency) hasil dari instrumen 

tersebut. Ini berarti, suatu instrumen dikatakan memiliki keterandalan 

sempurna, manakala hasil pengukuran berkali-kali terhadap subjek yang 

sama selalu menunjukkan hasil atau skor yang sama. 
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Dalam praktik, kita hampir tidak pernah mendapatkan instrumen 

yang memiliki reliabilitas sempurna. Skor atau data yang kita peroleh dari 

pengukuran terhadap seorang subjek secara berulang-ulang dengan alat 

yang sama, pada umumnya berbeda besarnya. Ini berarti bahwa dalam 

hasil pengukuran itu terdapat kesalahan (error). Karena adanya 

kesalahan inilah maka skor riil yang diperoleh seseorang pada satu kali 

pengukuran bukan merupakan skor sebenaraya (true score) melainkan 

merupakan.skor sebenarnya ditambah dengan kesalahan. 

Estimasi reliabilitas instrumen dilandaskan pada teori salah ukur 

(measurement error) ini. Besarnya salah ukur dapat dihitung dengan 

rumus sederhana berikut. 

rtt = 
t

et

X

XX 
 

Keterangan: 
rtt  = koefisien reliabilitas instrumen 
Xt  = skor riil (skor yang diperoleh) 
Xe  = salah ukur. 

 
Dari rumus yang sederhana di atas dapatlah diambil kesimpulan 

bahwa makin kecil salah ukur (Xe) makin kecil pula perbedaan skor riil 

(Xt) dengan skor sebenarnya, sehingga koefisien reliabilitasnya menj adi 

makin tinggi. 

Ada empat metode yang dapat dipakai untuk mengestimasi tingkat 

reliabilitas instrumen, yaitu: (1) metode tes ulang (test-retest method), (2) 

metode bentuk setara (equivalent form method), (3) metode belah dua 

(split-half method), dan (4) metode konsistensi internal (internal 

consistency method). Masing-masing metode ini memiliki satu atau 

beberapa teknik untuk mengestimasi reliabilitas instrumen. Dalam 

hubungan ini sering kita dengar istilah teknik korelasi Pearson, 

Spearman-Brown, Kuder-Richadson (KR-20, KR-21), Alpha, Hoyt, 

Flanagan, Tucker, dan masih ada yang lain. 
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3. Praktikabilitas 

Syarat ketiga yang harus dipenuhi oleh instrumen untuk dapat 

dikalakan baik ialah kepraktisan atau keterpakaian (usability). Instrumen 

yang baik pertama-tama harus ekonomis baik ditinjau dari sudut uang 

maupun waktu. Kedua, ia harus mudah dilaksanakan dan diberi skor, dan 

yang tearkhir, instrumen itu harus mampu menyediakan hasil yang dapat 

diinterpretasikan secara akurat serta dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang memerlukan (Gronlund & Linn, 1990). 

 
D. TES SEBAGAI INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam dunia pendidikan, tes merupakan istilah yang sangat populer 

karena banyak digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik 

setelah mereka mengalami proses belajar-mengajar. Karena hasil belajar 

itu mempunyai arti yang beragam, maka istilah tes pun mendapatkan 

pengertian yang beragam pula. Dari situ kemudian timbul beberapa jenis 

tes. 

Dilihat dari aspek yang diukur, tes dibedakan menjadi dua bagian, 

yaitu tes non-psikoiogis dan tes psikologis. Jenis tes psikologis dibedakan 

lagi menjadi dua macam, yaitu tes psikologis yang mengukur aspek 

afektif dan tes psikologis yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

intelektual. 

Tes psikologis yang dirancang untuk mengukur aspek afektif atau 

aspek non-intelektual dari tingkahlaku umumnya dikenal dengan nama 

tes kepribadian (personality tests), walaupun beberapa ahli psikologi 

memilih menggunakan istilah kepribadian untuk pengertian yang lebih 

luas; yakni mengacu pada seluruh aspek individu (Anastasi, 1988:17). 

Dalam terminologi pengukuran psikologis nama "tes kepribadian" paling 

banyak digunakan untuk mengukur karakteristik seperti: pernyataan 

emosional, hubungan interpersonal, motivasi, minat, dan sikap. Tes 
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psikologis jenis inilah yang dalam bahasan selanjutnya disebut dengan 

nama inventori. 

Tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengukur aspek 

kemampuan intelektual disebut dengan nama tes kemampuan (ability 

tests). Termasuk dalam kategori tes kemampuan ini adalah tes bakat 

(aptitude tests) dan tes kemahiran (proficiency tests). Tes prestasi belajar 

(achievement tests) termasuk dalam kategori tes kemahiran (Joni, 

1984:30). Pembahasan berikut terfokus pada prosedur penyusunan tes 

kemampuan ini, sedangkan uraian tentang inventori ditempat-kan dalam 

bagian tersendiri. 

 
1. Penyusunan Tes Keterampilan Olahraga 

 Pengukuran kemampuan siswa dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani memiliki bobot yang lebih tinggi pada aspek fisik-motorik 

(psikomotor), dibanding dengan aspek kognitif dan afektif. Hal tersebut 

disebabkan karena mata pelajaran pendidikan jasmani bertujuan untuk 

mengembangkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual dan 

emosial. (SK. Mendikbud No.0413/U/1987), yang dilakukan dengan 

menggunakan media aktivitas jasmani (gerak), sehingga aktivitas jasmani 

merupakan satu ciri yang tidak dapat ditinggalkan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani 

tersebut, maka guru harus melengkapi dengan kemampuan dan 

keterampilan dalam menyusun instrumen, dan salah satunya berbentuk 

tes keterampilan olahraga.  

 Seorang guru pendidikan jasmani harus dapat memilih alat tes 

yang cocok dan memungkinkan dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan dan keterampilan siswa, tetapi apabila belum ditemukan alat 

yang cocok, maka guru pendidikan jasmani perlu menyusun instrumen 

tes keterampilan olahraga sesuai dengan kebutuhan. 
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 Penguasaan materi ini diperlukan terutama bagi guru pendidikan 

jasmani, pelatih olahraga dan orang-orang yang terlibat dalam bidang 

pendidikan jasmani dan olahraga dengan pertimbangan: 

1) Tidak semua tes keterampilan olahraga yang ada, cocok diterapkan 

dalam semua situasi dan kondisi. 

2) Untuk cabang olahraga tertentu, dengan tingkat tertentu sering kali 

dijumpai alat tes yang belum standar. 

3) Perlu adanya pengembangan dari alat tes keterampilan olahraga yang 

telah ada sebagai tes pembanding. 

4) Tes keterampilan olahraga yang ada perlu diuji kembali pada waktu-

waktu tertentu, untuk melihat apakah tes tersebut masih dapat 

dipertahankan atau tidak. 

5) Perlu dilakukan validasi terhadap tes keterampilan yang disusun oleh 

orang lain, yang karakteristik sampelnya berbeda dengan orang 

Indonesia. 

 Beberapa alternatif tersebut dipaparkan dengan tujuan sebagai 

pertimbangan bahwa pembekalan materi penyusunan instrumen tes 

keterampilan olahraga diperlukan bagi calon guru pendidikan jasmani dan 

olahraga. 

 

2. Sifat, Kriteria dan Pengembangan Tes Keterampilan Olahraga 

(1) Sifat Tes Keterampilan Olahraga 

 Tes keterampilan olahraga disusun dengan tujuan untuk mengukur 

keterampilan secara khusus untuk cabang olahraga tertentu. Karena 

luasnya jenis keterampilan dan banyaknya cabang olahraga, maka 

pemilihan alat tes yang tepat sangat diperlukan. Seleksi terhadap 

komponen penting sebuah keterampilan dari cabang olahraga tertentu 

dapat dilakukan dengan cara observasi keterampilan mana yang sering 

digunakan. 
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 Montoye (1978) mengemukakan tes keterampilan olahraga me-

miliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1) Tes keterampilan olahraga harus dapat membedakan tingkat kemam-

puan dari orang coba. Contoh sebuah butir tes barang kali cukup 

untuk mengklasifikasikan secara kasar kelompok yang homogen, 

tetapi secara menyeluruh belum cukup untuk mendiagnosis, dan 

menilai kegunaan penelitian. 

2) Tes keterampilan olahraga ditekankan pada kemampuan untuk 

menampilkan dasar keterampilan olahraga, dan bukan hanya meng-

hitung banyaknya variabel yang mempengaruhi permainan dalam 

situasi pertandingan. 

3) Semua tes keterampilan olahraga memerlukan tingkat kekuatan dan 

daya tahan, sehingga butir-butir tes yang ada harus memperlihatkan 

elemen-elemen yang penting. 

4) Sejak munculnya tes kemampuan motorik, banyak guru-guru 

pendidikan jasmani telah terpedaya dengan konsep dapat mem-

bandingkan tes kemampuan motorik secara umum dengan tes IQ 

(Inteligencia Question) dari para ahli psikologi. Tetapi dalam 

kenyataannya sampai sekarang tidak demikian. Contoh: Keterampilan 

senam tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan shooting dalam 

bola basket. 

5) Beberapa kualitas utama seperti kecepatan, keseimbangan dan 

koordinasi secara umum sesuai dengan variasi cabang olahraga 

tertentu. 

(2) Kriteria Tes Keterampilan Olahraga yang Baik 

 Penyusunan tes keterampilan olahraga harus dimulai dengan 

memilih komponen-komponen keterampilan dasar yang penting dalam 

cabang olahraga tertentu. Apabila komponen-komponen tes tersebut 

telah ditentukan, maka definisi penampilan yang baik dari keterampilan 
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tersebut dapat dituliskan. Definisi ini memberikan dasar untuk 

pengembangan dan validasi tes. Contoh; dalam pembuatan tes operan 

bola dari Liba dan Stauff (1963), dua komponen penting dinyatakan 

secara khusus yaitu tinggi dan jarak operan yang harus ditempuh bola. 

Misalnya tinggi yang diinginkan empat meter dengan jarak enam meter. 

Pertimbangan tinggi empat meter adalah untuk memberi kesempatan 

kepada kawan bermain mencari posisi dan menerima operan, demikian 

juga dengan jarak enam meter, yaitu jarak optimal pemain belakang 

berpindah ke posisi pemain depan. Kedua komponen dari operan bolavoli 

di atas memberikan dasar untuk membuat definisi penampilan gerak 

yang baik. (Safrit, 1981). 

 Montoye (1978) menyatakan bahwa dalam memilih keterampilan 

dasar, dapat dimulai dengan melakukan observasi secara subjektif dalam 

suatu pertandingan olahraga, tabulasikan hasil observasi secara obyektif. 

Selain observasi juga dapat digali dari studi literatur, opini para ahli dan 

sebagainya. Kriteria tes yang baik menurut Montoye (1978) adalah 

sebagai berikut: 

a) Hanya melibatkan satu orang pelaku. 

b) Teknik pengukuran dapat dilakukan dengan mudah dan teliti (akurat) 

c) Variabel-variabel yang tidak ada hubungannya dengan tes dibatasi 

seminim mungkin. 

d) Tes keterampilan harus disusun secara sederhana. 

e) Bentuk tes keterampilan dan teknik yang dilakukan harus mendekati 

sama dengan situasi permainan yang sesungguhnya. 

f) Tes yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perbedaan. 

g) Tes yang akan digunakan harus sesuai dengan tingkatan yang ada. 

h) Tes dilakukan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan instruksi. 

i) Tes yang digunakan harus memenuhi prinsip-prinsip validitas, 

reliabilitas, dan obyektifitas. 
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 Scott (1959) menyatakan kriteria tes keterampilan olahraga 

meliputi: 

(a) Tes harus mengukur kemampuan yang penting. 

(b) Tes harus menyerupai situasi permainan yang sesungguhnya. 

(c) Tes harus mendorong bentuk permainan yang baik. 

(d) Tes hanya melibatkan satu orang saja. 

(e) Tes yang dilakukan harus menarik dan berarti. 

(f) Tes harus dapat membedakan tingkat kemampuan. 

(g) Tes harus dapat menunjang penskoran yang baik. 

(h) Tes harus dapat dinilai sebagian dengan menggunakan statistik. 

(i) Tes yang akan digunakan harus memberikan cukup percobaan. 

(j) Tes harus memberikan makna untuk interpretasi penampilan. 

(3) Pengembangan Tes Keterampilan Olahraga 

a) Tes Satu Keterampilan. 

 Tes ini dibuat untuk mengukur satu keterampilan khusus, seperti 

menendang bola ke gawang, lemparan bola dalam permainan softball 

atau service pendek dalam permainan bulutangkis. Tipe tes ini tepat 

digunakan apabila siswa sedang berlatih melakukan satu keterampilan 

khusus dalam satu unit pelajaran. 

 Apabila suatu unit menitik beratkan pada pengembangan 

keterampilan, tes keterampilan khusus dapat digunakan sebagai alat ukur 

untuk tes sumatif. Aspek yang membedakan dari tipe ini adalah hanya 

satu keterampilan yang diukur, bukan kombinasi keterampilan yang 

diukur. (Safrit, 1981). 

b) Tes Gabungan Beberapa Keterampilan (Battery Tes). 

 Secara umum gabungan tes keterampilan dikembangkan untuk 

mengukur kemampuan bermain dalam suatu rangkaian kegiatan. Dua 

macam metode yang dapat digunakan untuk membuat sebuah tes 

gabungan beberapa keterampilan olahraga adalah sebagi berikut: 
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a) Pembuatan tes gabungan (battery) dapat dilakukan dengan 

membandingkan kombinasi tes yang dibuat dibandingkan dengan 

kriterion dari kemampuan bermain, dengan menggunakan korelasi 

ganda. 

b) Metode kedua dalam pengembangan tes keterampilan olahraga 

dengan menggunakan struktur hipotesis untuk faktor-faktor yang 

menentukan, yang melibatkan semua komponen penting dari 

kemampuan bermain untuk cabang olahraga tertentu. Struktur ini 

dapat dicari dengan menganalisis semua faktor-faktor yang 

berhubungan. Dalam masalah ini tidak ada ukuran kriterion yang 

dipertimbangkan secara memadai, sehingga tidak perlu dihitung 

menggunakan korelasi ganda. (Safrit, 1981). 

 Pada umumnya tes gabungan keterampilan gerak dibuat untuk 

menentukan kemampuan bermain dalam suatu aktifitas tertentu. Johnson 

& Nelson (1979) mengemukakan tujuan khusus dalam merencanakan tes 

ini yaitu: 

(1) Mengukur kemampuan olahraga secara umum (memberikan sesuatu 

yang baik dalam suatu kegiatan olahraga). 

(2) Mengukur kemampuan gerak secara umum (sesuatu yang diperoleh 

akan dapat menyempurnakan keterampilan gerak, sehingga akan 

mempertinggi spesialisasi dalam kegiatan olahraga). 

(3) Mengukur kapasitas gerak (suatu kemampuan bawaan sejak lahir 

untuk mempelajari penampilan gerak yang kompleks). 

(4) Mengukur educability gerak (kemampuan dengan cepat dapat 

mempelajari keterampilan gerak yang belum dikenal atau belum 

biasa). 

(5) Mengukur kesegaran jasmani (mengukur kemampuan efisiensi 

penampilan dasar keterampilan gerak, yang meliputi elemen tenaga, 

kecepatan, dan keseimbangan). 
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c) Pengembangan Tes Kecakapan Bermain 

 Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan tes 

kecakapan bermain adalah membandingkan tes yang disusun dengan 

kriterion yang telah ada. Kriterion dalam tes kecakapan bermain dapat 

berupa tes standar, ranking dalam sebuah pertanding, dan ranking hasil 

observasi yang dilakukan oleh pengamat yang ahli. Ranking dalam 

pertandingan mungkin akan lebih lemah apabila digunakan untuk 

mengukur kemampuan bermain, karena akan melibatkan informasi yang 

kurang spesifik tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki siswa. 

3. Langkah-langkah Penyusunan Tes Keterampilan Olahraga 

 Suatu alat tes perlu dipertimbangkan apabila tes tersebut tidak 

sesuai dengan pedoman pembuatan tes, artinya suatu tes dibuat harus 

berpodoman pada langkah-langkah penyusunan tes keterampilan secara 

benar. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah 

tes adalah sebagai berikut: 

 
(1) Tentukan Tujuan Dibuatnya suatu Tes. 

 Beberapa acuan yang dapat digunakan dalam menentukan tujuan 

suatu tes disusun, diantaranya adalah sebagai berikut: Untuk apa tes 

tersebut dibuat? Kriteria apa yang digunakan sebagai norma dalam 

pelaksanaan evaluasi? Apakah yang perlu dievaluasi, proses atau 

produk? Bagaimana bentuk tesnya? Apakah sudah baku atau belum? 

 Pertanyaan pertama untuk apa suatu tes dibuat, maka jawaban 

yang muncul dapat berorientasi pada kebutuhan tes tersebut dibuat, 

apakah evaluasi sumatif maupun formatif. Bahkan mungkin saja tujuan 

pembuatan tes tersebut dapat berorientasi pada tujuan pengukuran dan 

evaluasi yang telah dikemukakan para ahli, diantaranya dikemukakan 

Kirkendall (1980) yang menyatakan bahwa tujuan tes dan pengukuran 

meliputi: 
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(a) Menentukan status siswa. 

(b) Mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan yang sama. 

(c) Menyeleksi siswa. 

(d) Mendiagnosis kelemahan dan kekurangan individu. 

(e) Memotivasi siswa. 

(f) Mempertahankan standar program. 

(g) Melengkapi pengalaman belajar bagi guru dan siswa. 

(h) Penelian efektifitas metode mengajar guru. 

(i) Mengambil data untuk melengkapi penelitian. 

(j) Membandingkan program lokal, regional, nasional dan internasional. 

 Acuan apa yang digunakan, apakah acuan norma atau acuan 

patokan? Untuk tujuan tertentu seperti sumatif, penggolongan, prediksi, 

dan membandingkan kemampuan siswa, maka penilaian acuan norma 

lebih tepat untuk digunakan. Sedangkan untuk tujuan yang berorientasi 

kepada standar mutu atau mempertahankan standar, misalnya seleksi 

calon mahasiswa baru untuk memperoleh calon mahasiswa yang 

berkualitas, maka penilaian acuan patokan lebih tepat untuk digunakan. 

 Pertimbangan lain untuk menentukan tujuan tes adalah apakah 

yang dievaluasi tersebut merupakan proses atau produk. Evaluasi yang 

berorientasi pada produk menekankan pada hasil keterampilan atau 

kegiatan, hal ini biasanya berkaitan dengan skor yang dicapai. Contoh; 

tes keterampilan memasukkan bola basket selama 30 detik, apabila yang 

dinilai jumlah bola yang masuk ke keranjang basket selama 30 detik, 

maka tes tersebut berorientasi pada produk. Dan jika proses yang 

dievaluasi, maka penilaian yang dilakukan guru pendidikan jasmani 

bukan hanya jumlah bola yang masuk ke keranjang basket, melainkan 

komponen-komponen lain juga ikut dinilai, guru akan cenderung menilai 

cara memasukkan bola ke keranjang dengan menganalisis gerakan yang 

telah dilakukan seperti posisi tangan, mekanika gerakan, putaran bola, 

posisi tubuh pada saat melakukan tembakan dan sebagainya. 
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 Pertimbangan berikutnya adalah apakah alat tes yang digunakan 

perlu yang standar atau tidak, sebelum menentukan alat tes yang dipilih. 

Penyusun tes perlu tahu kegunaan tes tersebut disusun dan kelengkapan 

tes standar. Kegunaan tes buatan sendiri diantaranya adalah: 

a) Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan 

pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. 

b) Untuk menentukan apakah suatu tujuan pengajaran telah tercapai. 

c) Untuk memperoleh suatu nilai. 

 Arikunto (1988) mengemukakan bahwa sebuah tes yang terstandar 

biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat 

keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang 

menjelaskan tentang pelaksanaan menskor dan mengadakan 

interpretasi. 

 Tes standar maupun tes buatan sendiri masing-masing memiliki 

kepentingan dan kegunaan sendiri. Dua macam tes tersebut saling 

mengisi dan saling melengkapi. Keputusan untuk memilih diambil setelah 

menentukan bagaimana baiknya siswa atau kelas mencapai tujuan 

program, dan mungkin saja tes buatan sendiri lebih cocok untuk 

mengukur kemampuan siswa dibanding dengan tes yang terstandar. 

Ketidak cocokan tes baku diantaranya disebabkan materi yang disajikan 

belum selesai sehingga apabila menggunakan tes yang terstandar, maka 

ada materi yang belum disajikan, sehingga siswa tidak dapat 

mengerjakan tes yang diberikan. 

 
(2) Identifikasi Kemampuan yang Akan diukur 

 Stalling (1982) dan Schmidt (1975) memberikan penjelasan 

mengenai sifat keterampilan yang harus dipertimbangkan oleh guru 

pendidikan jasmani dalam membuat sebuah tes. Keterampilan pada awal 

pelajaran adalah penting, seringkali kompleksitasnya berubah-ubah, dan 

juga pola gerak yang menjadi bagian dari keterampilan pada tingkat yang 
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berbeda. Pemrosesan informasi memiliki peranan yang sangat penting 

pada awal pelajaran, dan menjadi kurang penting setelah diperoleh 

otomatisasi gerakan pada gerakan tingkat lanjut. Untuk keterampilan 

tingkat lanjut, pengetahuan diubah menjadi strategi dan tidak diarahkan 

kepada cara bagaimana melakukan suatu gerak yang terampil. Oleh 

karena itu sebuah alat tes keterampilan gerak yang baik, pada awal 

program instruksional mungkin tidak begitu baik apabila dibanding 

dengan pada akhir program, karena kemampuan gerak siswa telah 

berubah banyak sekali selama pelajaran berlangsung. Tes keterampilan 

diskrit mungkin baik diterapkan bagi pemula, sedangkan tes keterampilan 

serial lebih baik diterapkan bagi siswa yang memiliki keterampilan motorik 

sedang atau lanjutan. Contoh untuk cabang olahraga renang, bagi 

seorang pemula dites  kemampuan mengapung, meluncur dan menahan 

napas. Sedangkan perenang lanjutan dites kemampuan berenang 

dengan jarak dan gaya tertentu (50 meter) dan diukur kecepatan 

waktunya. 

 Karakteristik seperti umur, tingkat kelas, kondisi fisik saat tes harus 

pula dipertimbangkan apabila mengidentifikasi keterampilan yang akan 

dites. Butir-butir tes yang digunakan harus relevan dengan tujuan dari 

pelaksanaan suatu tes. 

(3) Memilih butir tes gerak 

 Untuk memperoleh kesahihan isi, butir tes harus mencerminkan 

keterampilan yang penting untuk cabang olahraga tertentu. Mula-mula 

harus diidentifikasi komponen keterampilan yang penting. Hal ini dapat 

dilakukan dengan meminta pertimbangan kepada pakar untuk cabang 

olahraga tertentu untuk memperoleh komponen-komponen penting 

cabang olahraga tertentu. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah 

mengadakan observasi sendiri ke lapangan dengan melihat suatu 

pertandingan, observasi tersebut dimaksudkan untuk melihat 
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keterampilan apa saja yang sering dilakukan oleh seorang pemain dalam 

suatu pertandingan, keterampilan dasar tertentu yang sering ditampilkan 

seorang pemain di lapangan merupakan komponen penting yang harus 

dimasukkan sebagai komponen penting dalam suatu tes. Tinjau ulang 

dengan lebih mendalam dari literatur sebagai pendukungnya, yang akan 

dapat membantu dalam mengidentifikasi keterampilan-keterampilan pada 

tingkat kemampuan tertentu. Perlu juga dipertimbangkan apa yang akan 

diukur, bagaimana cara mengukurnya. Setelah itu baru dikembangkan 

satu definisi operasional dari keterampilan di atas. Definisi harus 

mencerminkan komponen dan unsur dari keterampilan sebagaimana 

yang digunakan. 

 Prosedur untuk mengembangkan butir tes pada tes acuan norma 

pada umumnya sama dengan uraian pada tes acuan kriteria (patokan), 

hanya dengan satu pengecualian utama yaitu: butir tes acuan norma 

cukup sulit untuk memaksimalkan kemampuan butir-butir untuk 

mendiskriminasikan tingkat kemampuan yang berbeda. Semua butir tes 

harus memberikan sumbangan dalam mengidentifikasi perbedaan 

individu sesuai dengan tingkat kemampuan. Dengan kata lain harus 

dapat memberikan peringkat siswa berdasarkan skor tesnya. Contoh 

seorang perenang dengan jarak 50 meter dituntut mencatat waktu 30 

detik untuk gaya bebas, 32 detik untuk gaya dada, dan 35 detik untuk 

gaya punggung. Menurut Abdoellah (1988) tes ini dapat digunakan untuk 

berbagai tingkat pelaku, karena waktu yang disyaratkan untuk 

menyelesaikan tiap butir tes sesungguhnya merupakan satu fungsi dari 

tingkat keterampilan. 

(4) Fasilitas dan Peralatan 

 Guru harus menentukan secara khusus fasilitas dan peralatan 

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan butir tes. Bagaimanapun lapangan 

keras, lapangan rumput maupun kolam renang akan diukur, ditandai dan 
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ditentukan dimensinya secara khusus. Tempat yang akan digunakan tes 

harus aman, bebas dari halangan yang dapat mengganggu pelaksanaan 

tes. Semua peralatan (misalnya stop watch, timbangan, meteran dll.) 

harus ditera terlebih dahulu, dan semua petugas tes harus dilatih terlebih 

dahulu dengan baik dalam menggunakan fasilitas dan peralatan untuk 

meniadakan kesalahan pengukuran. 

(5) Laksanakan Satu Studi Percobaan dan Revisi Butir Tes 

 Untuk dapat mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan guna 

meyakinkan apakah sudah baik ditinjau dari segi ukuran, tanda-tanda, 

alokasi waktu dan pemberian skor butir tes, perlu dilakukan uji coba pada 

kelompok kecil pelaku. Di samping itu harus dapat menentukan apakah 

definisi operasional dari komponen keterampilan itu relevan dengan 

tingkat kemampuan yang akan dinilai, serta metode pemberian skor 

dapat diteliti dengan cermat. Apakah butir tes mengidentifikasi pelaku 

dengan kesulitan keterampilan gerak? Apabila belajar tuntas merupakan 

salah satu tujuan utama dari pemberian tes, apakah telah ditentukan 

tingkat keterampilan yang realistik untuk batas skor penguasaan bagi 

setiap butir? 

(6) Pilih Subyek yang Akan digunakan 

 Untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang kesahihan dan 

keterandalan mengenai kelompok yang mewakili kelas, tes harus 

dilaksanakan dengan hati-hati, serta mengikuti petunjuk pelaksanaan tes 

dan pemberian skor. Subyek yang digunakan dalam pembuatan 

rangkaian tes harus merupakan wakil dari kelompok untuk siapa tes 

tersebut dibuat. Verducci (1980) menyatakan bahwa subyek yang dipilih 

untuk mengesahkan instrumen harus menggambarkan populasi untuk tes 

yang dikembangkan. Faktor usia, jenis kelamin dan tingkat kemampuan 

pada kelompok harus betul-betul dipertimbangkan. Tes yang sahih untuk 

mahasiswa di perguruan tinggi, belum tentu sahih untuk siswa SLTA. Tes 
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yang digunakan untuk pelajar dengan kemampuan lanjut, barang kali 

tidak sahih untuk mengukur kemampuan anak-anak yang baru mulai atau 

pemula. 

(7) Tentukan Kesahihan Butir-butir Tes 

 Pertanyaan utama yang harus diajukan terhadap suatu prosedur 

pengukuran adalah sampai dimanakah kesahihannya? Dalam hal ini 

harus dilihat apakah butir tes yang dipakai betul-betul mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Satu alat pengukur dikatakan sahih jika benar-

benar cocok untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh untuk 

mengukur tinggi badan harus digunakan stadiometer, mengukur berat 

badan dengan timbangan, kete rampilan bermain bulu tangkis digunakan 

alat ukur tes kecakapan bermain bulu tangkis. 

(8) Tentukan Keterandalan Butir Tes 

 Satu pertanyaan yang perlu diajukan terhadap prosedur 

pengukuran adalah sampai dimana keterandalannya? Yang ditanyakan 

bukan apa yang diukurnya, tetapi sampai dimana tingkat ketelitiannya 

untuk mengukur apa yang akan diukur. Suatu alat tes dikatkan terandal 

jika ia menghasilkan skor atau hasil pengukuran yang benar-benar dapat 

dipercaya. Ciri ini menunjukkan bahwa alat pengukur ini dapat diandalkan 

untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sebenarnya. Jika alat ini 

terandal, pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan alat yang 

sama terhadap subyek yang sama, maka akan diperoleh hasil yang relatif 

sama. 

(9) Menentukan Norma yang Dipakai 

 Terdapat dua norma yang dapat dipakai dalam memberikan 

penilaian terhadap pelaksanaan suatu tes, yang pertama adalah 

Penilaian Acuan Norma (PAN) dan kedua adalah Penilaian Acuan 

Patokan (PAP). Tes yang dilaksanakan dengan standar lokal, sebaiknya 

dikembangkan untuk dua macam penilaian di depan, ini dapat dilakukan 
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dengan cara memberikan tes kepada kelompok peserta. Jadi peserta 

dapat membandingkan skor tes mereka dengan skor yang diperoleh oleh 

semua peserta yang ada kelompok atau kelas tersebut. 

(10) Membuat Panduan Tes 

 Kegunaan dari sebuah panduan tes adalah untuk memperkenalkan 

secara lengkap kepada pemakai tentang tes yang akan dijalani. Banyak 

contoh isi dari panduan tes akan menjadi dasar dalam mengambil 

keputusan apakah tes tersebut akan dipakai atau menggunakan tes lain 

yang lebih tepat. Kriteria yang digunakan untuk membuat suatu tes harus 

diutarakan secara rinci. Metode menentukan kesahihan isi harus dimuat, 

deskripsi tentang umur subyek, jenis kelamin dan latar belakang budaya 

dari subyek juga harus dimuat. Instruksi pelaksanaan secara terperinci 

dan pemberian skor dari tes harus dimasukkan ke dalam panduan tes 

dengan sebuah daftar fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam 

penggunaan tes.  

E. PENYUSUNAN INVENTORI 

Telah disebutkan pada uraian tentang jenis instrumen dan 

pembahasan mengenai tes, bahwa yang dimaksud dengan inventori ialah 

instrumen yang digunakan untuk mengukur karakteristik psikologis 

tertentu dari individu. Karena itu, inventori sering disinonimkan dengan 

tes kepribadian. 

Perbedaan yang nampak jelas antara inventori dengan tes 

(kemampuan) ialah dalam hal sifat jawaban yang diberikan. Seperti 

nampak dari namanya, tes (kemampuan) pada umumnya menuntut 

jawaban yang dilandasi oleh suatu kemampuan tertentu yang harus 

dimiliki oleh peserta tes. Dalam inventori, jawaban yang diberikan 

merupakan suatu keadaan yang sewajarnya, suasana keseharian yang 

dirasakan dan dialami, atau sesuatu yang diharapkan. Dengan kata lain, 

dalam menjawab pernyataan/pertanyaan di dalam inventori, orang tidak 



128      Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani & Olahraga 
 

 
 

perlu belajar terlebih dahulu. Responden cukup membaca dan 

memahami hal-hal yang ditanyakan kepadanya. Karakteristik inventori 

yang demikian itu menuntut tata cara penyusunan yang berbeda dengan 

tes, sehingga dibutuhkan kemampuan yang berbeda pula dari sekadar 

kemampuan menyusun tes. Walaupun demikian secara prinsip, prosedur 

yang ditempuh adalah sama. Adapun prosedur yang dimaksud ialah: (1) 

penetapan konstruk yang diukur, (2) perumusan definisi operasional, (3) 

pendeskripsian konstruk, (4) penulisan butir-butir pernyataan, (5) 

pelaksanaan uji coba, (6) analisis hasil uji coba, (7) seleksi, 

penyempurnaan, dan penataan pernyataan, dan (8) pencetakan inventori. 

1. Penetapan Konstruk yang Diukur 

Istilah konstruk (construct) digunakan dalam pembahasan inventori 

ini dengan maksud untuk membedakannya dari istilah konsep (concept). 

Konstruk menunjuk pada hal-hal yang pada dasarnya tidak dapat diamati 

secara langsung, seperti persepsi, minat, motivasi, sikap dan yang 

sejenisnya. Sedangkan konsep adalah ide, atau bayangan mental 

mengenai dunia nyata. Secara lebih operasional, konsep dirumuskan 

sebagai suatu ide yang dijalin ke dalam suatu acuan dengan 

menggunakan suatu istilah (Mayer & Greenwood, 1984:35). 

Sama halnya dengan langkah awal penyusunan tes, penetapan 

konstruk yang akan diukur tidak lain dari kegiatan mengidentifikasi 

variabel penelitian yang datanya akan diambil dengan menggunakan 

inventori. Misalnya, variabel yang akan diteliti adalah "sikap nasionalisme 

siswa SMA". Dari variabel penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa 

konstruk yang akan diukur adalah sikap. 

2. Perumusan Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

hal yang didefinisikan sehingga dapat diamati. Ukuran dapat diamati ini 

menjadi penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka 
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kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang 

serupa, sehingga apayang dilaksanakan oleh peneliti terbuka untuk diuji 

kembali oleh orang lain. Prinsip replikabilitas ini adalah salah satu ciri dari 

penelitian. 

Berbeda dengan proses perumusan definisi operasional dalam 

menyusun tes, perumusan definisi operasional variabel penelitian yang 

berupa konstruk lebih bervariasi dan kompleks. Karenanya, ada banyak 

cara yang dapat ditempuh untuk menyusun definisi operasional variabel 

jenis ini. Cara yang banyak itu dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, 

yaitu: (a) yang menekankan pada kegiatan apa yang dilakukan agar 

konstruk yang didefinisikan itu terjadi, (b) yang memberi aksentuasi 

kepada bagaimana kegiatan itu dilakukan, dan (c) yang menitikberatkan 

pada sifat-sifat statis dari konstruk yang didefinisikan (Suryabrata, 

1983:84), 

Dengan menggunakan cara yang ketiga, variabel "sikap 

nasionalisme siswa SMA" dapat didefinisikan sebagai reaksi afektif yang 

positif maupun negatif, yang dinyatakan secara verbal, oleh siswa SMA 

terhadap pernyataan yang berkenaan dengan rasa cinta terhadap bangsa 

dan tanah air. 

3. Pendeskripsian Konstruk 

Ketika langkah kita sudah sampai pada kegiatan merumuskan 

definisi operasional konstruk (variabel) yang akan diukur, seringkali 

belum dapat secara langsung disusun alat ukurnya. Definisi operaional itu 

belum mampu menunjukkan secara rinci mengenai isi konstruk (variabel) 

yang hendak diukur, sehingga biasanya diperlukan adanya deskripsi atas 

konstruk (variabel) tersebut. Untuk mempermudah penyusunan per-

nyataan dalam inventori, kebanyakan peneliti menuangkan deskripsi 

konstruk (variabel) itu dalam bentuk matrik. Contoh dari deskripsi 
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konstruk (variabel) yang dimaksud dan matriknya dapat dilihat pada 

Tabel 7.1. 

 

Tabel 7.1 Deskripsi Variabel Sikap Nasionalisme 

Konstruk Variabel Sub-variabel Indikator 

Sikap 
 

Sikap 
nasionalis-
me siswa 
SMA 
 

Cinta dan 
bangga sebagai 
bangsa 
Indonesia 
 
Rela berkorban 
untuk 
kepentingan 
nasional 
 
 
Memelihara 
persatuan dan 
kesatuan 
bangsa 
 

 Gemar menggunakan bahasa Indonesia 

 Suka produksi dalam negeri  

 Mengembangkan kebudayaan nasional 
 
 

 Mengutamakan kepentingan umum/ 
bangsa  

 Bersedia mengikuti WAMIL  

 Mau bekerja di seluruh wilayah 
Indonesia 

 

 Toleran  

 Bersedia menerima perbedaan SARA  

 Bersedia ikut dalam program pertukaran 
pemuda 

 

4. Menyusun Butir-Butir Pernyataan 

Setelah deskripsi variabel dapat dirampungkan, maka penulisan 

butir-butir pernyataan dalam inventori akan dapat dilakukan secara lebih 

mudah. Kegiatan menulis pernyataan-pernyataan ini merupakan langkah 

yang kritis, karena dari pernyataan-pernyataan inilah akan dihasilkan data 

yang diperlukan. Itulah sebabnya banyak buku yang telah menguraikan 

tentang cara-cara menyusun pernyataan-pernyataan untuk inventori ini. 

Walaupun demikian, kualitas pernyataan yang dihasilkan tidak hanya 

ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang bersifat teoretis, tetapi 

harus didukung oleh latihan yang terarah, pengalaman yang cukup, 

kreativitas dan kesungguhan, di samping faktor kiat yang dimiliki oleh 

masing-masing peneliti. 
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5. Pelaksanaan Uji Coba 

Kegiatan uji coba instrumen dalam proses penyusunan inventori 

mempunyai maksud yang sama dengan pelaksanaan uji coba tes. 

Bedanya ialah dalam cara atau teknik yang digunakan untuk menguji 

validitas butir pernyataan dan mengestimasi tingkat reliabilitas instrumen. 

Hal ini disebabkan oleh pemberian skor yang bersifat bergradasi. 

Seperti halnya tes, subjek uji coba inventori haruslah memiliki 

karakteristik yang sama atau identik dengan subjek penelitian. Mengenai 

jumlah subjek yang diperlukan untuk keperluan uji coba ini berlaku rumus 

umum yang menyatakan bahwa makin banyak subjek akan makin baik. 

Jika subjek penelitian terbatas, sebaiknya jumlah subjek uji coba inventori 

tidak kurang dari 30. 

6. Analisis Hasil Uji Coba 

Dalam inventori, jawaban responden tidak dapat dinilai benar atau 

salah, melainkan bergradasi. Oleh sebab itu, validitas butir pernyataan 

hanya didasarkan atas indeks daya beda soal. Sedangkan perhitungan 

indeks daya beda soal ini dapat menggunakan teknik analisis korelasi 

atau uji beda nilai rata-rata. Selanjutnya, estimasi tingkat reliabilitas 

instrumen menggunakan rumus penghitungan koefisien Alpha dari 

Cronbach. 

7. Seleksi, Penyempurnaan, dan Penataan Butir Pernyataan 

Jarang sekali semua butir pernyataan dalam suatu inventori 

dinyatakan valid setelah melalui proses uji coba. Pengalaman 

menunjukkan bahwa selalu ada butir-butir pernyataan yang dinyatakan 

kurang atau tidak valid. Butir pernyataan yang tidak valid perlu diganti, 

sedangkan yang kurang valid masih dapat dipakai setelah disempurna-

kan. Sesudah itu barulah dilakukan penataan butir pernyataan. 

Ada satu hal penting yang perlu ditambahkan dalam penyusunan 

inventori, yaitu kata pengantar. Lazimnya kata pengantar berisi pen-
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jelasan tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian. Hal ini 

penting, untuk menghilangkan ketidakpastian, kecurigaan, dan 

kekhawatiran dalam diri responden, sehingga mereka akan bersedia 

memberikan jawaban sebagaimana yang diharapkan. Etika penelitian 

sosial juga menyarankan agar maksud dan tujuan penelitian betul-betul 

jelas bagi responden sehingga asas informed consent terpenuhi (Smith, 

1981:15). Rekomendasi dari instansi yang berwenang (misalnya 

pemerintah daerah, Kanwil Depdikbud) dapat dicantumkan sebagai 

kelengkapan isi kata pengantar ini. Selain itu, jaminan akan kerahasiaan 

pribadi dan informasi yang diberikan responden penting juga diutarakan 

pada bagian pengantar ini. Bagian akhir biasanya berisi ucapan terima 

kasih atas kesediaan responden untuk membantu menyukseskan 

pelaksanaan penelitian. 

F. PENYUSUNAN PEDOMAN PENGAMATAN 

Pedoman pengamatan (observasi) diperlukan terutama jika peneliti 

menerapkan pengamatan terfokus dalam proses pengumpulan data. 

Dalam pengamatan terfokus, peneliti memusatkan perhatiannya hanya 

pada beberapa aspek perilaku atau fenomena yang menjadi objek 

sasarannya. Misalnya, seorang mahasiswa meneliti keterampilan 

mengajar guru pendidikan jasmani SMP di Kota Malang. Untuk keperluan 

tersebut, disusun sebuah panduan observasi sebagai pedoman dalam 

melakukan observasi. Panduan tersebut telah menjabarkan secara 

operasional aspek perilaku yang akan diamati. Aspek perilaku yang akan 

diamati tersebut disajikan pada Tabel 7.2 berikut: 

Tabel 7.2 Panduan Observasi Profil Guru Pendidikan Jasmani SMP di 
Kota Malang 

PROFIL  YANG DITAMPILKAN YA TIDAK 

1 Berpakaian olahraga   

2 Memiliki suara yang memadai   
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PROFIL  YANG DITAMPILKAN YA TIDAK 

3 Menyusun satpel   

4 Memberikan materi sesuai kurikulum   

5 Menggunakan waktu pelajaran secara tepat   

6 Membariskan siswa di lapangan   

7 Melakukan presensi kehadiran siswa   

8 Menginformasikan tujuan pengajaran   

9 Menginformasikan materi secara verbal   

10 Memimpin pemanasan   

11 Mendemontrasikan materi pelajaran   

12 Menggunakan metode dengan tepat   

13 Memperhatikan formasi siswa   

14 Guru menempatkan diri dalam posisi tepat   

15 Menyajikan materi dari yang sederhana   

16 Memperhatikan keselamatan siswa   

17 Menciptakan situasi PBM yang menyenangkan   

18 Mengawasi kegiatan siswa   

19 Memperhatikan pembagian giliran   

20 Memberikan bimbingan kepada siswa   

21 Memberi penguatan   

22 Memberikan koreksi individual   

23 Melakukan pelemasan   

24 Memberikan evaluasi keseluruhan   

 

Memperhatikan ilustrasi pada tabel 7.2 di depan, kiranya menjadi 

jelas bahwa pedoman pengamatan mempunyai karakteristik yang identik 

dengan pedoman wawancara. Sementara itu, prosedur pengembangan 

pedoman wawancara tidak berbeda dengan prosedur penyusunan 

kuesioner. Dalam beberapa hal, kuesioner dapat dipandang sebagai 

pedoman wawancara dalam wujudnya yang sangat rinci. Dengan 

demikian, prosedur penyusunan pedoman pengamatan pada prinsipnya 

sama dengan penyusunan kuesioner. 
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Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, ada 

enam langkah yang dilalui dalam penyusunan kuesioner. Demikian juga 

halnya dengan penyusunan pedoman pengamatan. Adapun keenam 

langkah dalam penyusunan pedoman pengamatan adalah: (1) 

menetapkan objek yang akan diamati, (2) merumuskan defmisi 

operasional mengenai objek yang akan diamati, (3) membuat deskripsi 

tentang objek yang akan diamati, (4) membuat dan menyusun butir-butir 

pernyataan singkat tentang indikator/deskriptor dari objek yang diamati, 

(5) melakukan uji coba, serta (6) menyempurnakan dan menata butir-butir 

pernyataan ke dalam satu kesatuan yang utuh dan sitematis. 

Penjelasan terhadap keenam langkah penyusunan pedoman 

pengamatan di atas, kecuali langkah kelima (pelaksanaan uji coba), pada 

prinsipnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang inventori. 

Khusus mengenai pelaksanaan uji coba, seperti halnya kuesioner, 

bukanlah dimaksudkan untuk menguji validitas butir pernyataan dengan 

menggunakan teknik analisis statistik korelasi atau uji-t, melainkan untuk 

mengetahui kejelasan rumusan pernyataan yang ditunjukkan dengan 

adanya kesamaan penafsiran oleh para pengamat terhadap objek yang 

sama. Artinya, jika dua atau tiga orang pengamat melakukan 

pengamatan terhadap objek yang sama dengan menggunakan satu 

pedoman pengamatan dan membuahkan hasil yang tidak sama, maka 

ada dua kemungkinan faktor penyebabnya. Pertama, rumusan 

pernyataan dalam pedoman pengamatan masih belum spesifik dan 

operasional sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kedua, 

para pengamat mempunyai pengalaman dan keterampilan yang berbeda 

dalam melakukan pengamatan. Apabila kemungkinan pertama yang 

terjadi, sudah tentu langkah yang ditempuh adalah menyempurnakan 

rumusan pernyataan dalam pedoman pengamatan. Namun, apabila 

kemungkinan kedua yang lebih menonjol, upaya yang perlu dilakukan 
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adalah melatih kembali para pengamat sampai mereka memiliki 

keterampilan minimal yang diharapkan. 

G. PENENTUAN METODE DAN INSTRUMEN 

Menurut Arikunto (2005:136-183) masing-masing metode dan 

instrumen mempunyai kebaikan dan keburukan. Dalam melaksanakan 

satu penelitian biasanya digunakan lebih dari satu metode atau 

instrumen, agar kelemahan yang satu dapat ditutup dengan kebaikan 

yang lain. Kadang-kadang sesuatu metode merupakan keharusan untuk 

dipakai dalam penelitian. Tetapi kadang-kadang merupakan salah satu 

alternatif saja, sehingga pilihan metode yang dapat digunakan dapat 

dipilih-pilih. 

Tidak sedikit peneliti yang mengacaukan pengertian "metode" 

dengan "instrumen". Sebetulnya kedua hal tersebut berkaitan, dan 

peneliti juga harus dapat memahami kaitannya. 

1. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Seperti sudah dijelaskan, variasi 

metode dimaksud adalah: angket, wawancara, pengamatan atau 

observasi, tes, dokumentasi. 

2. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah 

dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen 

penelitian adalah: angket, ceklis (check-list) atau daftar centang, 

pedoman wawancara, pedoman pengamatan. Ceklis sendiri memiliki 

wujud yang bermacam-macam. 

Dengan demikian maka dapat dikatakan: "Peneliti di dalam 

menerapkan metode penelitian menggunakan instrumen atau alat, agar 

data yang diperoleh lebih baik". 
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Pemilihan metode dan instrumen penelitian sangat ditentukan oleh 

beberapa hal, yaitu: objek penelitian, sumber data, waktu, dan dana yang 

tersedia, jumlah tenaga peneliti, dan teknik yang akan digunakan untuk 

mengolah data apabila sudah terkumpul. Mungkin saja seseorang ingin 

sekali menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data 

tetapi karena waktu yang tersedia sempit, lalu menggunakan angket. 

Demikian juga mungkin peneliti ingin menggunakan metode pengamatan 

secara cermat terhadap objek, tetapi metode pengamatan memerlukan 

waktu lama dan keterampilan yang memadai. 

Dibandingkan antara wawancara dan pengamatan, penggunaan 

angket dari sisi teknis pelaksanaan memang lebih praktis, namun tidak 

semua data penelitian dapat dikumpulkan dengan angket, setiap 

instrumen memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing, sehingga 

penentuan metode penelitian memerlukan pemikiran dan pertimbangan 

yang matang dari masing-masing peneliti. 

Untuk melengkapi penjelasan tentang hubungan antara metode 

dengan instrumen penelitian yang digunakan, berikut ini disampaikan 

uraian tentang metode dan instrumen penelitian dalam kaitannya dengan 

sumber data. 

Contoh:  Sebuah penelitian dengan variabel: "Kualitas kegiatan belajar-

mengajar di kelas". 

 

Metode Instrumen 

1. Tes tertulis 
2. Tes lisan 
3. Angket 

 
4. Wawancara 

 
5. Pengamatan 
6. Dokumentasi 

 
 

1. Soal tes 
2. Rambu-rambu pertanyaan 
3. a. angket 

b. skala bertingkat 
4. a. pedoman wawancara 

b. ceklis 
5. Ceklis 
6. a. ceklis 

b. kerangka, sistematika data 
hasil analisis 
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Metode Instrumen 

7. Inventori 7. a. inventori 
b. angket dengan alasan 

sistematis 

 

Agar diperoleh data yang lengkap dan betul-betul menjelaskan 

kualitas belajar-mengajar dari berbagai segi, peneliti, mengumpulkan 

data dari beberapa sumber data, antara lain: guru (orang), siswa (orang), 

proses belajar-mengajar yang sedang berlangsung (tempat), kondisi dan 

sarana fisik (tempat), catatan yang dimiliki oleh siswa (kertas), dan daftar 

nilai (kertas). Jika peneliti ingin cermat, maka perlu digunakan label kisi-

kisi tentang hubungan hal-hal tersebut. 

Dalam menentukan sumber data, jenis metode pengumpulan data 

dan instrumen penelitian, peneliti sangat perlu mempertimbangkan 

beberapa hal lain, seperti yang sudah disebutkan, yaitu tenaga, waktu, 

dana, dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat. Namun untuk 

langkah awal, agar pada akhirnya diperoleh metode dan instrumen yang 

tepat, sebaiknya peneliti berpikir ideal dahulu, sesudah itu baru 

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. 

Dalam hal ini peneliti perlu menyusun sebuah rancangan 

penyusunan instrumen yang dikenal dengan istilah "kisi-kisi". Menurut 

pengertiannya kisi-kisi adalah sebuah tabel menunjukkan hubungan 

antara hal-hal yang disebutkan dalam baris dengan hal-hal yang 

disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan 

kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data dari mana data 

akan diambil, metode yang digunakan dan instrumen yang disusun. 

Adapun manfaat dari kisi-kisi dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti memiliki gambaran yang jelas dan lengkap tentang jenis 

instrumen dan isi dari butir-butir yang akan disusun. 

2. Peneliti akan mendapatkan kemudahan dalam menyusun instrumen 
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karena kisi-kisi ini berfungsi sebagia pedoman dalam menuliskan butir-

butir. 

3. Instrumen yang disusun akan lengkap dan sistematis karena ketika 

menyusun kisi-kisi peneliti belum dituntut untuk memikirkan rumusan 

butir-butirnya. 

4. Kisi-kisi berfungsi sebagai "peta perjalanan" dari aspek yang akan 

dikumpulkan datanya, dari mana data diambil, dan dengan apa pula 

data tersebut diambil. 

5. Dengan adanya kisi-kisi yang mantap peneliti dapat menyerahkan 

tugas menyusun atau membagi tugas dengan anggota tim ketika 

menyusun instrumen 

6. Validitas dan reliabilitas instrumen dapat diperoleh dan diketahui oleh 

pihak-pihak di fuar tim peneliti sehingga pertanggungjawaban peneliti 

lebih terjamin. 

 
H. KEAMPUHAN INSTRUMEN 

Di dalam penelitian maka dapat mempunyai kedudukan yang paling 

tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan 

berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu benar 

tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. 

Sedangkan benar tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya instrumen 

pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan 

penting yaitu valid dan reliabel, seperti disajikan pada Bagan 7.1 berikut. 

Validitas adalah  suatu  ukuran yang  menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 
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rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud. 

Bagan 7.1 Alur Penggunaan Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk memperoleh instrumen yang valid peneliti harus bertindak 

hati-hati sejak awal penyusunannya. Dengan mengikuti langkah-langkah 

penyusunan instrumen, yakni memecah variabel menjadi sub-variabel 

dan indikator baru memuaskan butir-butir pertanyaannya, peneliti sudah 

bertindak hati-hati. Apabila cara dan isi tindakan ini sudah betul, dapat 

dikatakan bahwa peneliti sudah boleh herharap memperoleh instrumen 

yang memiliki validitas logis. Dikatakan validitas logis karena validitas ini 

diperoleh dengan suatu usaha hati-hati melalui cara-cara yang benar 

sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang 

dikehendaki. 

Selain memperoleh validitas logis, peneliti juga menguji validitas 

instrumen yang sudah disusun melalui pengalaman. Dengan mengujinya 

melalui pengalaman akan diketahui tingkat validitas empiris atau validitas 

berdasarkan pengalaman. 

Instrumen tidak baik 

Data tidak benar 

Kesimpulan tidak sesuai 

dengan kanyataan 

Instrumen baik 

Data benar 

Kesimpulan sesuai 

dengan kanyataan 
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Untuk menguji tingkat validitas empiris instrumen, peneliti 

mencobakan instrumen tersebut pada sasaran dalam penelitian. Langkah 

ini bisa disebut dengan kegiatan uji coba (try-out) instrumen. Apabila data 

yang didapat dari uji coba ini sudah sesuai dengan yang seharusnya, 

maka berarti bahwa instrumennya sudah baik, sudah valid. Untuk 

mengetahui ketepatan data ini diperlukan teknik uji validitas. 

Ada dua macam validitas sesuai dengan cara pengujiannya, yaitu 

vatiditas eksternal dan validitas internal. 

 
a. Validitas eksternal 

Instrumen yang dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen 

tersebut sesuai dengan data atau informasi lain yang mengenai variabel 

penelitian yang dimaksud. 

Sebagai contoh misalnya peneliti akan mengetahui validitas tes 

IPS. Caranya adalah mencobakan tes tersebut kepada siswa yang 

diambil sebagai subjek uji coba. Hasil yang diperoleh kemudian 

dikorelasikan dengan nilai IPS anak-anak tersebut, misalnya dari nilai tes 

sumatif atau nilai rapor. Nilai rapor ini dijadikan sebagai ukuran atau 

kriterium. Oleh karena letaknya ada di luar instrumen maka menghasilkan 

validitas eksternal. 

Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan 

oleh Pearson yang dikenal dengan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: 

Rumus 1 : dengan nilai simpangan baku 

)y)(x(

xy
r

22
xy




  

Keterangan:   

x =   X- X  

y = Y - Y  

X  = skor rata-rata dari X 

Y  = skor rata-rata dari Y 
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Rumus 2: dengan angka kasar 
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Harga rXY menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengandung tiga makna, yaitu: (1) ada 

tidaknya korelasi, (2) arah korelasi, dan (3) besarnya korelasi. 

1. Ada tidaknya korelasi, ditunjukkan oleh besarnya angka yang: 

terdapat di belakang koma. Jika angka tersebut terlaku kecil sampai 

empat angka di belakang koma, misalnya 0,0002, dapat dianggap 

bahwa antara variabel X dengan variabel karena kalau toh ada, 

angkanya terlalu kecil, lalu diabaikan. 

2. Arah korelasi, yaitu arah yang menunjukkan kesejajaran antara nilai 

variabel X dengan nilai variabel Y. Arah dari korelasi ini ditunjukkan 

oleh tanda hitung yang ada di depan indeks. Jika t and any a plus (+), 

maka arah korelasinya positif, sedang kalau minus (-) maka arah 

korelasinya negatif. Penjelasan tentang arah korelasi ini akan dapat 

Anda temui di bagian lain, yaitu analisis data dengan rumus korelasi 

product mement. 

3. Besarnya korelasi, yaitu besarnya angkat yang menunjukkan kuat dan 

tidaknya, atau mantap tidaknya kesejajaran antara dua variabel yang 

diukur korelasinya. Dalam hal menentukan besarnya korelasi ini kita 

tidak perlu memperhatikan tanda hitung yang terdapat di depan 

indeks. Oleh karena adanya makna positif dan negatif juga diartikan 

sebagai besaran dalam garis bilangan dengan tanda (-) dan (+) maka 

tidak sedikit dari peneliti yang terkecoh menafsirkan besarnya 

korelasi. 

Berikut contoh hasil perhitungan korelasi antar variabel bebas dan 

terikat dengan indeks korelasi negatif (r = -0,875). Pemaknaan indeks 

korelasi tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Ada atau tidaknya korelasi: kedua variabel tersebut ada korelasi, 

karena skor (angka) yang diperoleh besar, yaitu langsung di 

belakang koma tanpa tanda ada nol-nol lagi. 

2. Arah korelasi: kedua variabel tersebut memiliki arah negatif karena 

di depan indeks terdapat tanda (-). 

3. Kekuatan korelasi: indeks korelasinya cukup besar, karena 

mendekati angka 1,000. 

Kesimpulan dari korelasi tersebut adalah "Terdapat korelasi antara 

variabel X dengan variabel Y, dengan arah negatif”. 

b. Validitas internal 

Validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara 

bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Dengan 

kata lain sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas internal apabila 

setiap bagian instrumen mendukung "missi" instrumen secara 

keseluruhan, yaitu mengungkap data dari variabel yang dimaksud. 

 

Rangkuman 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau 

mencapai tujuan penelitian. 

Instrumen penelitian dalam pendidikan jasmani dan olahraga dapat 

dibedakan menjadi dua: tes dan non-tes. Instrumen tes berupa: (1) tes 

keterampilan, (2) tes tulis, dan (3) tes lisan, sedangkan yang non-tes 

berupa: (1) angket atau kuesioner, (2) interviu atau wawancara, (3) 

observasi, (4) inventori, dan (5) dokumentasi. 

Kriteria instrumen penelitian yang baik, harus memenuhi tiga 

persyaratan yaitu: (1) validitas, (2) reliabilitas, dan (3) praktikabilitas untuk 

digunakan. 
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BAB VIII 

PENGUMPULAN DAN 

ANALISIS DATA PENELITIAN 
 

 

Tujuan  

Setelah mambaca bagian ini, mahasiswa diharap dapat: 

1. Menjelaskan pengertian pengumpulan data penelitian; 

2. Menjelaskan teknik pengumpulan data; 

3. Menjelaskan teknik analisis data; 

 

Deskripsi Materi 

Pada Bab ini akan diuraikan tentang: (1) pengertian pengumpulan 

data penelitian, (2) teknik pengumpulan data, dan (3) teknik analisis data; 

Kata Kunci: Pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan analisis 
data 

 

A. PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data merupakan proses mengidentifikasi dan 

mengoleksi informasi yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan tujuan 

penelitian. Pengumpulan data penelitian tidak jarang menjadi sesuatu 

yang melelahkan dan kadang-kadang sulit bagi peneliti karena berbagai 

faktor. Banyak waktu, tenaga, biaya, dan pikiran yang dibutuhkan oleh 

seorang pengumpul data, jika ia harus mendatangi banyak orang dari 

rumah ke rumah, dari sekolah ke sekolah, dari dari satu tempat ke tempat 

lain yang berjauhan dalam satu wilayah tertentu (kecamatan, kabupaten, 

propinsi) untuk mengumpulkan data.  

Belum lagi apabila terjadi satu sampai dua kali datang, pengumpul 

data tidak berhasil bertemu dengan orang yang dicari. Kadang-kadang 

orang yang dicari dengan susah payah ternyata setelah bertemu 
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memberikan sambutan yang kurang simpatik. Hal tersebut dapat 

menimbulkan keputusasaan dan bahkan kegagalan dalam melakukan 

penelitian. Karena itu, petugas pengumpul data perlu memiliki 

kepribadian yang mendukung, seperti tekun, sabar, tahan mental, 

terampil, dan fleksibel. 

 Jika pengumpul data melakukan kesalahan sikap ketika melakukan 

wawancara misalnya, data yang diperoleh mungkin tidak lagi akurat. 

Akibatnya, kesimpulan yang diambil bisa salah. Dengan demikian, 

pengumpulan data merupakan kegiatan yang harus mendapat perhatian 

seksama pula dalam proses penelitian. 

Menurut Ibnu (2003:89) setiap kegiatan penelitian selalu 

mengupayakan diperolehnya data yang sesuai (valid) dan terpercaya 

(reliabel). Data penelitian adalah semua informasi yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah penelitian. Informasi yang dimaksud berkenaan 

dengan benda, tanaman, binatang, manusia, peristiwa, fenomena, atau 

atribut-atribut dari benda, tanaman, binatang, dan manusia. Mengingat 

beragamnya jenis data, maka instrumen yang dipakai untuk menjaring 

data dan teknik pengumpulannya juga bervariasi. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk menjaring data sangat 

ditentukan oleh variabel yang diukur. Jika variabel yang dilibatkan dalam 

penelitian adalah status sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar 

siswa, misalnya, maka pengukuran variabel status sosial ekonomi orang 

tua dilakukan dengan menggunakan kuesioner, sedangkan variabel 

prestasi belajar siswa diukur dengan menggunakan tes. Dengan 

demikian, ketepatan data yang diperoleh dipengaruhi oleh kejelasan 

variabel yang diukur, validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan, 

serta ketepatan teknik pengumpulan data yang dipilih. Jadi, terdapat 

hubungan yang fungsional antara variabel penelitian, instrumen 

penelitian, dan pengumpulan data. 
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Memperhatikan keterkaitan antara ketiga komponen kegiatan 

penelitian tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa pengumpulan data 

merupakan proses pengukuran variabel penelitian. Pengukuran 

(measurement) adalah prosedur penetapan angka untuk mewakili 

kuantitas ciri (atribut) yang dimiliki oleh objek atau subjek yang diukur. 

Pada contoh variabel penelitian yang telah disebut di atas, prestasi 

belajar adalah atribut dan siswa adalah subjek. Hasil pengukuran 

terhadap variabel prestasi belajar tadi akan berupa angka-angka yang 

befungsi sebagai representasi kuantitas prestasi belajar. Namun, dalam 

hal tertentu, angka tidak mewakili kuantitas, melainkan hanya sebagai 

tanda klasifikasi dari objek atau atribut subjek yang diamati. Contohnya 

adalah angka 1,2,3,4, dan 5 dalam variabel agama yang dipeluk oleh 

subjek penelitian. Selain itu, ada angka yang di samping sebagai tanda 

klasifikasi juga menunjukkan tingkatan (rank) dari hal diukur. Atas dasar 

ini, kemudian dikenal adanya empat jenis skala pengukuran: skala 

nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. 

Jenis data penelitian ditinjau dari skala pengukurannya adalah 

salah satu faktor pokok yang harus dipertimbangkan secara seksama 

dalam analisis data. Ini berarti, ada hubungan yang erat antara 

pengumpulan data dan analisis data. Teknik analisis data yang akan 

dipakai baru dapat ditentukan secara pasti setelah data dikumpulkan dan 

karakteristiknya diketahui. 

 
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pendidikan jasmani dan 

olahraga dapat berupa: tes dan non-tes. Instrumen tes berupa teknik tes, 

yang meliputi: (1) tes keterampilan, (2) tes tulis, dan (3) tes lisan, 

sedangkan yang non-tes berupa: (1) angket atau kuesioner, (2) interviu 

atau wawancara, (3) observasi, (4) inventori, dan (5) dokumentasi. 
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Secara rinci instrumen pengumpul data penelitian tersebut telah di 

bahas pada Bab VII. Instrumen tersebut harus didukung dengan teknik 

pengumpulan data penelitian secara tepat. Ketepatan penggunaan teknik 

pengumpulan data didasarkan pada kebutuhan dan jenis data yang akan 

dikumpulkan, sehingga “tidak ada teknik pengumpulan data yang 

bersifat general, yang berlaku untuk semua, untuk memecahkan 

semua masalah”. Pemilihan atau penentuan teknik pengumpulan data 

penelitian tergantung pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

Contoh: seorang guru ingin mengetahui pendapat siswa tentang 

pembelajaran yang sudah dilakukan, maka teknik pengumpulan data 

yang tepat digunakan adalah angket atau kuesioner. 

 Ketepatan pemilihan teknik pengumpulan data sangat tergantung 

pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian dengan tujuan 

mengukur kemampuan atau keterampilan seseorang, maka teknik 

pengumpulan data yang tepat digunakan adalah dengan cara tes. Tes 

yang digunakan dapat berbentuk tes tulis, lisan, maupun tes 

keterampilan. 

 Penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui opini publik 

terhadap fenomena tertentu, maka akan tepat apabila dilakukan dengan 

angket, kuesioner atau interviu. 

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui perilaku 

belajar anak-anak jalanan, maka akan tepat apabila dilakukan dengan 

observasi terhadap anak-anak jalanan. 

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui kondisi 

sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani di SMA di Kota 

Malang, maka akan tepat apabila dilakukan dengan cara; observasi dan 

dokumentasi. 

Berikut disajikan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim 

digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian. 
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1. Teknik Tes 

Seperti sudah dijelaskan bahwa data yang diungkap dalam 

penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: fakta, pendapat, dan 

kemampuan. Untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan objek yang diteliti, digunakan tes. Perlu dipahami bahwa 

yang dapat dikenai tes bukan hanya manusia, Mesin mobil, jika akan 

diketahui masih baik atau tidak, data kemampuannya seberapa, juga 

dites dengan alat tertentu. Demikian juga dengan binatang, jika seekor 

anjing pelacak akan digunakan sebagai pembantu polisi untuk 

mendeteksi narkoba, dia dites dahulu apakah kiranya memiliki 

kecerdasan dan penciuman yang tajam sehingga ada kemungkinan 

untuk ditatih. Selanjutnya setelah diketahui ada kemampuan tinggi, lalu 

dilatih. Selama dan sesudah latihan berlangsung, anjing tersebut dites 

lagi berkali-kali untuk diketahui seberapa tinggi peningkatan 

kemampuannya. 

Untuk kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga, instrumen yang 

berupa tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan atau 

keterampilan seseorang. Sebagai contoh untuk mengukur kemampuan 

siswa bermain bolavoli, digunakan tes keterampilan service, passing 

bawah dan atas, dan tes smash. Bagi guru pendidikan jasmani di 

sekolah, tes keterampilan olahraga tersebut dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu: (1) tes buatan guru dan (2) tes terstandar. 

1. Tes buatan guru yang disusun oleh guru dengan prosedur tertentu, 

dilakukan dan diujicobakan secara terbatas, sehingga validitas baru 

berlaku pada kelompok uji coba tersebut, dan belum diketahui ciri-ciri 

dan kebaikannya untuk kelompok lain. 

2. Tes terstandar (standardized test) yaitu-tes yang biasanya sudah 

tersedia di lembaga testing, yang sudah terjamin keampuhannya. Tes 

terstandar adalah tes yang sudah mengalami uji coba berkali-kali, 

direvisi berkali-kali, sehingga sudah dapat dikatakan cukup baik. Di 
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dalam setiap tes yang terstandar sudah dicantumkan: petunjuk 

pelaksanaan, waktu yang dibutuhkan, bahan yang tercakup, dan hal-

hal lain, misalnya validitas dan realibilitas. 

Pelaksanaan tes, ada kemungkinan terjadi kecondongan (bias) hasil 

yang diperoleh tes. Oleh karena itu persiapan tertentu perlu dilakukan 

untuk menghindari kecondongan (bias) tersebut. Agar hasil penelitian 

tidak bias, maka disarankan: 

1. Memberi kesempatan berlatih kepada tester (orang yang melaksana-

kan tes). 

2. Menggunakan tes lebih dari satu orang, kemudian hasilnya dibanding-

kan. 

3. Melengkapi instrumen tes dengan manual (pedoman pelaksanaan) 

selengkap dan sejelas mungkin. 

4. Menciptakan situasi tes sedemikian rupa sehingga membantu testi 

(orang yang mengerjakan tes) tidak mudah terganggu oleh lingkungan 

(lampu, suara, kepadatan peserta tes, baru dan sebagainya). 

5. Memilih situasi tes sebaik-baiknya misalnya bukan malam Minggu, 

bukan dalam keadaan udara panas sekali, bukan sehabis liburan 

panjang, menjelang ujian, dan sebagainya. 

6. Perlu menciptakan kerja sama yang baik dan rasa saling percaya 

antara testi dengan tester. 

7. Menentukan waktu untuk mengerjakan tes secara tepat, baik 

ketepatan pelaksanaan maupun lamanya. 

8. Memperoleh izin dari atasan apabila tes tersebut dilaksanakan di 

sekolah maupun kantor-kantor. 

2. Teknik Kuesioner atau Angket 

Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data. Kuesioner atau angket memang 

mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul data. 
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Seorang penelitian akan memiliki kuesioner yang baik, apabila cara 

dan pengadaan kuesioner mengikuti persyaratan yang telah digariskan 

dalam penelitian. Prosedur penyusunan kuesioner harus diikuti dengan 

baik, sehingga akan diperoleh kuesioner yang baik. Prosedur tersebut 

meliputi: 

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 

2. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. 

3. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih spesifik 

dan tunggal. 

4. Menentukan jenis data yang  akan dikumpulkan,  sekaligus untuk 

menentukan teknik analisisnya. 

Penentuan sampel sebagai responden kuesioner perlu mendapat 

perhatian pula. Apabila salah menentukan sampel, informasi yang 

dibutuhkan barangkali tidak dapat diperoleh secara maksimal.  

Untuk memperoleh hasil yang baik melalui angket, biasanya 

identitas pengisi angket dilakukan secara anonim. Angket anonim 

memang memiliki kelebihan karena responden bebas mengemukakan 

pendapat. Namun penggunaan angket anonim mempunyai beberapa 

kelemahan pula, diantaranya: 

1. Sukar ditelusuri apabila ada kekurangan pengisian yang disebabkan 

karena responden kurang memahami maksud butir. 

2. Tidak mungkin mengadakan analisis lebih lanjut apabila peneliti ingin 

memecah kelompok berdasarkan karakteristik yang diperlukan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlu tidaknya angket diberi nama 

adalah: 

1. Tingkat kematangan responden. 

2. Tingkat  subjektivitas  butir  yang  menyebabkan   responden  enggan 

memberikan jawaban. 

3. Kemungkinan tentang banyaknya angket. 

4. Prosedur (teknik) yang akan diambil pada waktu menganalisis data. 
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Untuk memperoleh kuesioner dengan hasil mantap adalah dengan 

proses uji coba. Sampel yang diambil untuk keperluan uji-coba haruslah 

sampel dari populasi di mana sampel penelitian akan diambil. Dalam uji 

coba, responden diberi kesempatan untuk memberikan saran-saran 

perbaikan bagi kuesioner yang diujicobakan itu, situasi sewaktu uji coba 

dilaksanakan harus sama dengan situasi kapan penelitian yang 

sesungguhnya dilaksanakan. 

Salah satu kelemahan metode angket adalah bahwa angketnya 

sukar kembali. Apabila demikian keadaannya maka peneliti sebaiknya 

mengirim surat kepada responden yang isinya seolah-olah yakin bahwa 

sebenarnya angketnya akan diisi tetapi belum mempunyai waktu. Surat 

yang dikirim itu hanya sekadar mengingatkan. 

 
3.   Teknik Interviu 

Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

mengumpulkan data, dengan metode interviu peneliti harus memikirkan 

tentang pelaksanaannya. Memberikan angket kepada responden dan 

menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan 

mengorek jawaban responden dengan bertatap muka. 

Sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur 

kata, keramahan, kesabaran serta keseluruhan penampilan, akan 

sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh 

peneliti. Oleh sebab itu, maka perlu adanya latihan yang intensif bagi 

calon interviewer (peng-interviu). 

1. Agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal. 

2. Agar pencatatannya lebih cepat. 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara: 

1. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja 

kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara 
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dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari 

pewawancara. Pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban 

responden. Jenis interviu ini cocok untuk penelitian kasus. 

2. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. 

Pewawancara tinggal membubuhkan tanda  (check) pada nomor 

yang sesuai. 

Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk "semi 

structured". Dalam hal ini maka mula-mula interviwer mananyakan 

serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu 

diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian 

jawaban yang diperoleh dapat meliputi semua variabel, dengan 

keterangan yang lengkap dan mendalam. 

 Untuk memperoleh hasil yang konsisten antar pewawancara, maka 

perlu dilakukan latihan khusus terhadap pengambil data (pewawancara), 

sehingga diperoleh prosedur yang sama dalam pelaksanaan 

wawancara. 

Latihan (Training) untuk Pewawancara 

Walaupun teknik yang diambil interviu terstruktur, akan tetapi tetap 

perlu melatih pewawancara apabila kita menghendaki data yang objektif 

dan reliabel. Latihan untuk pewawancara pada umumnya melalui 2 

tahap. 

Tahap pertama: calon pewawancara mempelajari pedoman 

wawancara dan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi wawancara, 

misalnya transportasi, pengamanan data, variabel yang diungkap, dan 

sebagainya. pada kesempatan ini perlu dipertimbangkan apakah 

harapan peneliti sebaiknya dikemukakan atau tidak, karena ada kalanya 

justru membuat pewawancara mempunyai kecenderungan mengarah-

kan data kepada harapan tersebut (bias data). 
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Tahap kedua: calon pewawancara dilatih bagaimana menjadi 

pewawancara yang baik; bagaimana datang, membuka percakapan, 

mengemukakan maksud, mengajukan pertanyaan, memberikan respon, 

sampai ke menutup pembicaraan. Dalam keadaan yang memungkinkan 

dapat digunakan video tape recorder untuk membantu pelaksanaan. 

Wawancara harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun 

waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh dari sebanyak-

banyaknya. Bahasa harus jelas, terarah. Suasana harus tetap rileks 

agar data yang diperoleh data yang objektif dan dapat dipercaya. 

Dalam uji coba, peneliti harus mencatat teknik yang mana kondisi 

dan situasi yang mana yang mendukung penerimaan informasinya yang 

paling tepat. Sebaiknya pada waktu uji coba, digunakan tape recorder. 

Lebih baik lagi jika digunakan video cassete-recorder. 

4.   Teknik Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrumen. Format yang disusun berisi butir-butir tentang 

kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa 

mencatat data observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi juga 

mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam 

suatu skala bertingkat. Misalnya kita memperhatikan reaksi penonton 

televisi itu, bukan hanya mencatat bagaimana reaksi itu, dan berapa kali 

muncul, tetapi juga menilai, reaksi tersebut sangat, kurang, atau tidak 

sesuai dengan yang kita kehendaki. 

Untuk mengamati kejadian yang kompleks dan terjadi serentak, 

pengamat diseyogiakan menggunakan alat bantu misalnya kamera, 

video tape dan audio-tape recorder. Kejadian tersebut kemudian dapat 

diamati dan dianalisis setelah rekamannya diputar kembali. 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      153 

 
 

 

Latihan Pengamat 

Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. 

Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak 

dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada 

padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan 

oleh beberapa orang. Dengan lain perkataan, pengamatan harus objektif. 

Seperti halnya melatih pewawancara, dalam melatih pengamat 

dilalui 2 tahap. 

Tapah pertama, adalah mendiskusikan format observasi, 

menjelaskan dengan contoh-contoh kejadian dan gerak untuk setiap 

butir, memahami apa yang harus diamati dan bagaimana cara membuat 

catatan. Seperti dijelaskan di atas, biasanya penjelasan tentang hal yang 

diamati dan bagaimana membuat catatan ini dituliskan dalam lembar 

atau booklet terpisah. Jika ada video-tape sebaiknya dijelaskan dengan 

contoh gerak atau kejadian tiruan. 

Tahap kedua adalah latihan mengamati dan sekaligus mencatat. 

Kegiatan ini berupa simulasi, di mana salah seorang peserta calon 

pengamat menjadi model, sedangkan yang lain menjadi pengamat dan 

mengisi format. Kemudian hasilnya didiskusikan. Dapat juga mengamati 

kejadian atau gerak yang dilihat dalam layar televisi dari kaset video. 

Waktu diskusi, kejadian tersebut dapat diputar kembali. 

Di dalam melatih pengamatan ini dapat juga dilakukan sebagai 

berikut. 

1. Dua-tiga orang pengamat memegang satu lembar format. Sambil 

mengamati kejadian mereka berunding, yang muncul termasuk 

kategori mana, lalu dicatat bersama. 

2. Langkah kedua, mereka terpisah dan memegang format serta 

mengadakan pencatatan. Sesudah beberapa menit (± 15 menit) hasil 

pencatatannya didiskusikan, untuk mencari persamaan dan per-
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bedaannya. Bagian-bagian yang berbeda didiskusikan. Langkah ini 

diulang-ulang sampai diperoleh kesamaan hasil pengamatan. 

3. Langkah ketiga, setelah kira-kira diperoleh kesamaan hasil (kese-

suaian waktu/kebersamaan waktu) antar-pengamat, dilakukan uji coba 

terhadap beberapa responden. 

4. Langkah keempat, mencari koefisien kesepakatan pengamatan dan 

koefisien keajekan. 

5. Langkah kelima mengulangi lagi latihan dan diskusikan jika ternyata 

kedua koefisien tersebut masih rendah. 

5.    Teknik Dokumentasi 

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode 

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak 

begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih 

tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan 

benda hidup tetapi benda mati. 

Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode dokumentasi 

ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah 

ditenlukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang dicari, maka peneliti 

tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. 

Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam 

daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. 

Contoh: Peneliti ingin memilih buku pelajaran mana yang paling 

tepat untuk digunakan sebagai acuan dalam mengajar. Tentu saja buku 

yang akan dipilih tersebut harus berisi sesuatu yang dapat menuntun 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena ada 5 buku yang 

tersedia, misalnya buku A, B, C, D, E, peneliti perlu membandingkan 
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unsur-unsur yang ada di dalam buku, yang sesuai dengan keperluan 

guru. Baik dan tidaknya buku pelajaran dapat diukur dari beberapa hal, 

antara lain: (1) kelengkapan isi, (2) mudah dan tidaknya difahami, (3) 

pemberian contoh yang jelas, (4) adanya gambar atau ilustrasi untuk 

memperjelas uraian, (5) ada dan tidaknya rangkuman, dan (6) ada dan 

tidaknya soal latihan. 

Ada bermacam-macam instrumen dokumentasi analisis buku 

pelajaran yang dapat diciptakan untuk mempermudah pekerjaan 

analisis.  

C. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

Prosedur yang ditempuh dalam proses pengumpulan data dapat 

dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan (Ibnu, 2003:97-98). Hal-hal yang perlu dipersiapkan 

sebelum dilakukannya pengumpulan data meliputi hal-hal yang bersifat 

konseptual, teknis, dan administratif, sedangkan kegiatan dalam tahap 

pelaksanaan pengumpulan data sangat ditentukan oleh jenis teknik 

pengumpulan data yang digunakan. 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan yang bersifat konseptual berkenaan dengan kejelasan 

tujuan pengumpulan data, variabel yang hendak diukur, mstrumen yang 

akan digunakan, serta sumber dan jenis data yang akan dikumpulkan. 

Tujuan pengumpulan data berfungsi sebagai sasaran sekaligus penunjuk 

arah yang pasti bagi kegiatan pengumpulan data. Karena itu, tujuan 

pengumpulan data harus dirumuskan secara operasional, terlebih-lebih 

kalau peneliti akan menggunakan orang lain sebagai tenaga pengumpul 

data. Sementara itu, kejelasan variabel yang hendak diukur sangat perlu 

diusahakan agar proses pengumpulan data berjalan lancar dan hasil 

yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, variabel 

yang telah dijabarkan secara rinci dan operasional sangat memudahkan 



156      Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani & Olahraga 
 

 
 

peneliti menyusun mstrumen pengumpul data. Apabila ketiga hal tersebut 

di atas (tujuan, variabel, dan instrumen penelitian) telah jelas, dapat 

diharapkan sumber dan jenis data yang akan dikumpulkan akan menjadi 

jelas pula. 

Persiapan yang bersifat teknis dalam rangka pengumpulan data 

meliputi penyiapan petugas pengumpul data, pemeriksanaan kelengkap-

an instrumen, serta penyiapan logistik dan perlengkapan lainnya. Apabila 

peneliti meminta bantuan orang lain sebagai petugas pengumpul data, 

peneliti harus yakin bahwa petugas tersebut telah dilengkapi dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebelum mereka 

diterjunkan ke lapangan. Kualifikasi ini merupakan keharusan karena 

kenyataan bahwa beberapa instrumen pengumpul data menuntut 

pemahaman, keterampilan, dan kemahiranpetugas pengumpul data, 

seperti tes psikologis yang telah dibakukan. Oleh sebab itu, petugas 

pengumpul data perlu disiapkan secara matang dengan memberi 

penjelasan atau latihan tentang langkah-langkah dan cara mengumpul-

kan data. Selanjutnya, pemeriksanaan pemeriksaan kelengkapan 

instrumen penelitian juga harus dilakukan dengan cermat agar pekerjaan 

pengumpulan data dapat berjalan lancar sehingga bisa diselesaikan 

sesuai dengan rencana. Demikian juga halnya dengan kecukupan logistik 

dan perlengkapan pengumpul data yang lain. 

Aspek administratif yang penting disiapkan oleh peneliti sebelum 

melakukan pengumpulan data adalah memperoleh ij in dari pejabat yang 

berwenang untuk melakukan penelitian. Adanya surat ijin ini akan 

mempermudah dan memperlancar jalannya pengumpulan data. Selain 

itu, surat ijin ini dapat membantu meningkatkan rasa aman petugas 

pengumpul data dalam menjalankan tugasnya. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, langkah-

langkah kegiatan dalam pelaksanaan pengumpulan data ditentukan oleh 

jenis teknik pengumpulan data yang digunakan. Langkah-langkah 

kegiatan pada setiap masing-masing jenis teknik pengumpulan data 

tersebut secara implisit telah dikemukakan dalam sub-pokok bahasan 

teknik-teknik pengumpulan data. Oleh sebab itu, hal-hal yang perlu 

diperhatikan dan langkah-langkah kegiatan tersebut tidak akan diuraikan 

lagi pada bagian ini. 

 
D. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data hasil penelitian dapat dibedakan menjadi dua bagian: 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada 

jumlah dan sifat data yang dikumpulkan. Jika data yang diperoleh bersifat 

uraian yang tidak dapat diubah ke dalam bentuk angka-angka, maka 

analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan, jika data 

yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan dalam kategori-kategori atau 

diubah dalam bentuk angka-angka, maka analisis data kuantitatif cocok 

digunakan. (Ibnu, 2003: 98-102). 

Analisis data kuantitatif dengan jenis analisis statistik yang 

digunakan, apabila dilihat dari metodenya, maka dapat dikelompokkan 

menjadi dua jenis statistik, yaitu: statistik deskriptif dan statistik 

inferensial. Dalam statistik inferensial terdapat statistik parametrik dan 

statistik nonparametrik. (UM, 2000:16) 

Lebih lanjut dikemukakan Ibnu, (2003: 98-102), analisis kuantitatif 

disebut juga analisis statistik. Ada dua jenis statistik yang dapat 

digunakan untuk menganalisis data, yaitu statistik deskriptif dan statistik 

inferensial. Statistik deskriptif adalah jenis analisis statistik yang 

bermaksud mendeskripsikan sifat-sifat sampel atau populasi.Biasanya 

jenis analisis ini diterapkan jika data dari sampel atau populasi tersedia 
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dengan lengkap. Sedangkan statistik inferensial digunakan untuk 

mengambil kesimpulanmengenai sifat-sifat populasi berdasarkan data 

yang diperoleh dari sampel. Dilihat dari jumlah persyaratan yang harus 

dipenuhi dan pendekatan yang digunakan, statistik inferensial dibedakan 

menjadi dua: statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk 

memperoleh gambaran yang lebih rinci tentang pemanfaatan teknik-

teknik analisis tersebut di atas, berikut ini disajikan uraian ringkasnya. 

Pemilihan analisis data penelitian sangat ditentukan oleh jenis data 

yang dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan penelitian yang 

hendak dicapai atau hipotesis yang hendak diuji. 

Banyak jenis teknik analisis statistik yang dapat dipilih untuk 

menganalisis data. Keadaan ini mengharuskan peneliti untuk memahami 

secara baik tujuan, persyaratan, dan prosedur penerapan dari masing-

masing teknik analisis tersebut. Hal ini sangat penting agar teknik analisis 

statistik yang dipilih cocok dengan data yang dikumpulkan. 

Kecocokan teknik analisis data yang dipilih ditentukan oleh jumlah 

dan karakteristik data serta tujuan penelitian. Jumlah dan karakteristik 

data merupakan dasar pertimbangan apakah peneliti akan menggunakan 

teknik analisis kualitatif ataukah analisis statistik. Sedangkan tujuan 

penelitian erat hubungannya denganj enis analisis statistik yang dipilih, 

apakah statistik deskriptif ataukah statistik inferensial. Jika teknik analisis 

statistik inferensial yang dipilih, faktor tujuan penelitian akan menentukan 

pendekatan analisis yang digunakan, apakah analisis korelasional 

ataukah analisis komparasi. Jenis teknik analisis data yang dikemukakan 

di depan disajikan dalam Skema 8.1 

Penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan tentu 

akan menggunakan statistik deskriptif sebagai teknik analisis datanya. 

Namun, penelitian yang bermaksud menguji hipotesis, umumnya 

menggunakan statistik inferensial sebagai teknik analisis datanya. 

Kemudian, apabila rumusan hipotesisnya berbunyai "ada hubungan...", 
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maka jenis teknik analisis korelasionailah yang tepat digunakan. Akan 

tetapi jika hipotesisnya dirumuskan dengan kalimat yang berisi kata-

kata"ada perbedaan...", sudah tentu jenis teknik analisis komparasi yang 

cocok dipakai, Contoh analisis statistik yang tergolong dalam kategori 

jenis teknik analisis korelasional adalah korelasi product moment korelasi 

tata jenjang, korelasi biseriai, koreiasi point biseriai, korelasi parsial, 

korelasi kanonik. korelasi tetrachoric, regresi, analisis jalur, analisis 

faktor, koefisien contingency, koefisien Phi, koefisien Cramer, dan masih 

ada yang lain. Contoh dari analisis statistik yang termasuk dalam jenis 

teknik analisis komparasi adalah uji-t student, analisis varian (ANAVA), 

analisis kovarian (ANAKOVA), analisis varian untuk multivariat 

(MANOVA), Chi Kuadrat, dan masih banyak analisis data yang lain. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema  8.1 Diagram Jenis Teknik Analisis Data 
 

Deskriptif  Inferensial   

Deskriptif  Deskriptif  Deskriptif  Deskriptif  

Parametrik Non Parametrik 

Kualitatif  

Analisis data 

Kuantitatif  
(Statistik) 
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E. PROSEDUR ANALISIS DATA 

Prosedur analisis data penelitian yang menggunakan teknik 

Statistik dapat dibagi tnenjadi tiga tahap, yang satu sama lain berkaitan 

erat. Tahap pertama adalah tahap pendahuluan yang disebut pengolahan 

data. Tahap berikutnya adalah tahap pengorganisasian data. Tahap yang 

terakhir adalah tahap penemuan hasil (Wignyosoebroto, 1980). 

1. Tahap Pengolahan Data 

Istilah pengolahan data (data processing) sering saling 

dipertukarkan pemakaiannya dengan istilah analisis data (data analysis). 

Dalam tulisan ini dianut pendirian bahwa pengolahan data merupakan 

bagian awal dari proses analisis data. Pengolahan data meliputi: kegiatan 

pencocokan (checking), pembenahan (editing), pemberian label (label-

ing), dan pemberian kode (coding). Kegiatan pencocokan biasanya 

dimaksudkan untuk melihat jumlah instrumen yang terkumpul dengan 

yang dibutuhkan. Sementara itu, proses editing lazimnya dilakukan untuk 

meneliti kembali: (1) lengkapnya pengisian, (2) keterbacaan tulisan, (3) 

kejelasan makna jawaban, (4) keajegan dan kesesuaian jawaban yang 

satu dengan yang lainnya, (5) relevansi jawaban, dan (6) keseragaman 

satuan data (Wignyosoebroto, 1980). Memperhatikan keterangan di atas, 

proses editing dalam artinya yang luas dapat dipandang sebagai kegiatan 

yang mencakup juga aktivitas pencocokan (checking). 

Kegiatan pemberian label biasanya dilaksanakan untuk memberi-

kan identitas yang spesifik atas instrumen yang terkumpul, seperti jenis 

instrumen (tes, kuesioner, inventori, lembar pengamatan); identitas 

responden (jenis kelamin, usia, pendidikan); lembaga/daerah asal 

renponden, dan sebagainya. Karena itu, ditinjau dari kesamaan prosedur 

dan jenis kegiatannya, pemberian kode (coding) sesungguhnya 

mencakup juga kegiatan pemberian label. Hanya saja, fokus dari aktivitas 
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pemberian kode lebih tertuju pada jawaban yang diberikan oleh 

responden. Sesuai dengan namanya, pemberian kode adalah usaha 

untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut macam 

dan sifatnya dengan cara memberi tanda atau kode (lazimnya dalam 

bentuk angka) pada masing-masing jawaban. Angka-angka di sini bisa 

saja mencerminkan skala pengukuran yang berbeda, nominal, ordinal, 

interval, atau rasio. 

2. Tahap Pengorganisasian Data 

Pengorganisasian data merupakan kegiatan pokok dalam analisis 

data yang mencakup kegiatan mengelompokkan, menyederhanakan, 

menyajikan data, serta menerapkan analisis statistik inferensial. Hasil 

pengorganisasian data ini dapat berupa tabel distribusi frekuensi, grafik, 

gambar, diagram, maupun angka-angka stastistik seperti nilai rata-rata, 

simpangan baku, koefisien korelasi, nilai t, nilai F, nilai U, dan 

sebagainya. Karena itu, tahap yang kedua dalam analisis data ini 

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam 

bidang statistik. Pengetahuan statistik yang dimaksud mencakup 

pemahaman terhadap tujuan penggunaan setiap jenis teknik analisis 

statistik, persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosedur penerapannya. 

Sedangkan aspek keterampilan mengacu pada kemahiran dalam 

memanfaatkan alat bantu analisis data, seperti kalkulator dan program 

analisis data statistik dengan komputer. 

3. Tahap Penemuan Hasil 

Kegiatan penelitian yang dikategorikan ke dalam tahap ini adalah 

upaya peneliti untuk memberi interpretasi terhadap hasil analisis data. 

Atas dasar interpretasi inilah peneliti akan menarik kesimpulan untuk 

memecahkan masalah penelitian. Pemaknaan atas hasil analisis ini 

penting dikuasai oleh peneliti mengingat analisis data sering dilakukan 

dengan menggunakan bantuan komputer. Pengalaman menunjukkan 
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bahwa banyak peneliti yang tidak dapat mernahami hasil analisis data 

yang dilakukan dengan komputer. Jika pemahamannya salah, tentu 

interpretasi yang diberikan juga akan salah sehingga kesimpulan yang 

ditarik pun menjadi tidak akurat. 

 
Rangkuman 

Pengumpulan data merupakan proses mengidentifikasi dan 

mengoleksi informasi yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pendidikan jasmani dan 

olahraga dapat berupa: tes dan non-tes. Instrumen tes berupa teknik tes, 

yang meliputi: (1) tes keterampilan, (2) tes tulis, dan (3) tes lisan, 

sedangkan yang non-tes berupa: (1) angket atau kuesioner, (2) interviu 

atau wawancara, (3) observasi, (4) inventori, dan (5) dokumentasi. 

Prosedur pengumpulan data dibedakan menjadi dua tahap, yaitu 

tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan 

sebelum dilakukannya pengumpulan data dapat bersifat konseptual, 

teknis, dan administratif, sedangkan kegiatan pelaksanaan pengumpulan 

data ditentukan oleh jenis teknik pengumpulan data yang digunakan. 

Analisis data hasil penelitian dapat dibedakan menjadi dua bagian: 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Ada dua jenis statistik yang 

dapat digunakan untuk menganalisis data, yaitu statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. 

Prosedur analisis data penelitian yang menggunakan teknik 

Statistik dapat dibagi tnenjadi tiga tahap, yang satu sama lain berkaitan 

erat. Tahap pertama adalah tahap pendahuluan yang disebut pengolahan 

data. Tahap berikutnya adalah tahap pengorganisasian data. Tahap yang 

terakhir adalah tahap penemuan hasil. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1.   
 

FORMAT REKAMAN DATA LAPANGAN 
 
 
Jenis Tes : .............................  Satuan Pengukuran : ................................ 
Tempat  Tes : .............................  Hari/Tanggal  : ................................ 
 

 

No Nama 
Skor Tes Skor 

Terbaik I II III 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

      

      

      

      

 
Malang, .......... 2013 
 
Penanggung Jawab 
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Lampiran 2.   
 

FORMAT  1 
 

PENCATAT LARI MULTI TAHAP 
 
Nama :  .............................................  Jenis Kelamin: L /P * 
Umur :  .............. Th.    Sekolah: ..................................... 

 
Nomor 
Level 

Nomor Shuttle 

1.  1 2 3 4 5 6 7           
2.  1 2 3 4 5 6 7 8          
3.  1 2 3 4 5 6 7 8          
4.  1 2 3 4 5 6 7 8 9         
5.  1 2 3 4 5 6 7 8 9         
6  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
7.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
8.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       
9.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       
10.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       
11.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
12.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
13.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
14.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
15.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
16.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
17.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
18.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
19.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
20.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
21.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

 
Keterangan: 
 * Coret Yang Tidak Perlu 
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FORMAT  2 
 

REKAPITULASI HASIL TES KETERAMPILAN MOTORIK DAN 
PENGUKURAN ANTROPOMETRIK SISWA 

 

No. NAMA 
SKOR KASAR (RAW SCORE) 

TB BB TD RL LTB LBB LT LBb L40M LMT 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

JUMLAH           

 
Keterangan: 
TB : Tinggi Badan  LTB : Lempar Tangkap Bola  
BB : Berat Badan  LBB : Lempar Bola Basket   
TD : Tinggi Duduk  LT : Lompat Tegak 
RL : Rentang Lengan  LBb : Lari Bolak Balik 
L40M : Lari 40 M   LMT : Lari Multitahap 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      167 

 
 

FORMAT  3 
 

REKAPITULASI T-SCORE HASIL TES KETERAMPILAN MOTORIK 
DAN PENGUKURAN ANTROPOMETRIK SISWA 

 

No. NAMA 
T-SKOR 

TB BB TD RL LTB LBB LT LBb L40M LMT 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

JUMLAH           

 
Keterangan: 
TB : Tinggi Badan  LTB : Lempar Tangkap Bola  
BB : Berat Badan  LBB : Lempar Bola Basket   
TD : Tinggi Duduk  LT : Lompat Tegak 
RL : Rentang Lengan  LBb : Lari Bolak Balik 
L40M : Lari 40 M   LMT : Lari Multitahap 
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FORMAT 4 
 

HASIL TES KETERAMPILAN IDENTIFIKASI BAKAT OLAHRAGA 
 
Nama :  .............................................  Jenis Kelamin: L /P * 
Umur :  .............. Th.    Sekolah: ..................................... 
 

NO. BUTIR TES SATUAN PENGUKURAN 

1. Tinggi Badan Cm. 

2. Tinggi Duduk (dikurangi tinggi bangku  
40 Cm.) 

Cm. 

3. Berat Badan Kg. 

4. Rentang Lengan Cm. 

5. Lempar Tangkap Bola  

 Dengan Tangan yang Sama Kali (10 X) 
 Dengan Tangan Berbeda Kali (10 X) 
 Total (20 X Ulangan) Kali 

6 Lempar Bola Basket  

 Jarak Lemparan 1 Meter 
 Jarak Lemparan 2 Meter 
 Skor Terbaik Meter 

7 Lompat Tegak  

 Tinggi Raihan Cm. 
 Tinggi Lompatan 1 Cm. 
 Tinggi Lompatan 2 Cm. 
 Skor Terbaik Cm. 

8 Lari Bolak Balik (5 Meter)  

 Waktu Tempuh 1 (5 X Bolak-balik) Detik 
 Waktu Tempuh 2 (5 X Bolak-balik) Detik 
 Skor Terbaik Detik 

9 Lari 40 Meter  

 Waktu Tempuh 1 Detik 
 Waktu Tempuh 2 Detik 
 Skor Terbaik Detik 

10. Lari Multitahap  

 Tingkat (level) Level 
 Seri (shuttle) Suttle 

Keterangan: 
 * Coret Yang Tidak Perlu 
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Lampiran 3 
 

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN 
 
Nama Sekolah :  
Kelas    :  
Pertemuan  :  
Hari/Tanggal  : 
 

AKTIVITAS CATATAN KEGIATAN WAKTU 

A. Pendahuluan   

a) Siswa tiba di lapangan tepat 
waktu 

  

b) Siswa berpakaian olahraga  
 

 

c) Siswa berbaris dengan 
tertib, hitung, dan presensi. 

 
 
 

 

d) Siswa berdo’a sebelum 
memulai pelajaran 

 
 

 

e) Guru memberikan motivasi 
dan  menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

 
 

 

f) Siswa melakukan 
pemanasan (stretching dan 
kalastenik) dengan dipimpin 
oleh guru 

 
 

 

B. Inti   

   

   

   

C. Penutup   

1.    

2.    

 
Malang, 
................................2013 
Observer,  
 
 
 
................................................. 
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LAMPIRAN   4 
 

KISI-KISI INSTRUMEN 
MOTIVASI BERPRESTASI 

 

Dimensi Indikator Jml.Butir No. Butir 

Dorongan  Dorongan untuk sukses 

 Dorongan bekerja keras 

 Dorongan untuk menyesuaikan 
dengan tugas 

4 

4 

 

3 

6,18,32 

1,2,5,27 

 

3,9,31,35 

Usaha  Berusaha mencapai tujuan 

 Berusaha mencapai keunggulan 
kerja 

 Berusaha mendapatkan umpan 
balik 

 Berusaha meningkatkan 
keterampilan 

2 

3 

 

3 

 

2 

20,28 

10,12,24 

 

4,33,34 

 

8,11 

Kesediaan  Sedia mengambil resiko 

 Sedia untuk disiplin 

 Sedia bertanggung jawab 

 Sedia menerima inovasi 

 Sedia bersusah payah untuk 
mencapai hasil kerja yang baik. 

3 

3 

2 

4 

 

3 

7,15,29 

13,17,21 

16,36 

14,22,25,26 

 

19,23,30 
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KISI-KISI INSTRUMEN 
MOTIVASI BERPRESTASI 

 

Dimensi Indikator Jml.Butir No. Butir 

Dorongan  Dorongan untuk sukses 

 Dorongan bekerja keras 

 Dorongan untuk menyesuaikan 
dengan tugas 

4 

4 

 

3 

6,18,32 

1,2,5,27 

 

3,9,31,35 

Usaha  Berusaha mencapai tujuan 

 Berusaha mencapai keunggulan 
kerja 

 Berusaha mendapatkan umpan 
balik 

 Berusaha meningkatkan 
keterampilan 

2 

3 

 

3 

 

2 

20,28 

10,12,24 

 

4,33,34 

 

8,11 

Kesediaan  Sedia mengambil resiko 

 Sedia untuk disiplin 

 Sedia bertanggung jawab 

 Sedia menerima inovasi 

 Sedia bersusah payah untuk 
mencapai hasil kerja yang baik. 

3 

3 

2 

4 

 

3 

7,15,29 

13,17,21 

16,36 

14,22,25,26 

 

19,23,30 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
MOTIVASI BERPRESTASI 

 
Nama   : --------------------------------------- 
Nomor Kuisioner : --------------------------------------- 
 
PETUNJUK: 
 
Bapak dan Ibu dimohon menjawab pertanyaan/pernyataan di bawah ini, sesuai 
dengan kenyataan yang anda alami dalam pekerjaan anda sekarang. Jawaban 
dilakukan dengan memberikan tanda silang (X) pada tempat yang sesuai 
dengan alternatif jawaban saudara. 
 

  SS =  Sangat setuju 
    S =  Setuju 
   N =  Netral 
  TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 

 
1. Tugas-tugas berat membuat saya bekerja lebih giat. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
2. Saya merasa keberatan apabila menghadapi tugas-tugas berat. 
 
  SS  S  N  TS  STS  
 
3. Untuk mencapai sukses, mengerjakan tugas yang menantang merupakan 

kebutuhan saya. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
4. Bagi saya keberhasilan pekerjaan lebih utama dari pada hal-hal penting 

lainnya. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
5. Saya menentukan target penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rata-rata 

yang diselesaikan oleh orang lain 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
 
6. Kritik yang dilontarkan oleh staf dan atasan terhadap hasil kerja saya, 

merupakan dorongan untuk bekerja lebih baik. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
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7. Dalam menyelesaikan pekerjaan, saya selalu berusaha bekerja dengan 
tekun. 

 
 SS  S  N  TS  STS 
 
8. Saya merasa keberatan diberi tugas-tugas baru yang belum pernah saya 

kerjakan selama ini. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
9. Perputaran waktu terasa lama sekali saat mengerjakan tugas-tugas di 

kantor. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
10. Saya berharap suatu saat dapat lepas dari semua beban tugas pekerjaan. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
11. Saya merasa puas apabila pekerjaan yang ringan dapat diselesaikan dalam 

jangka waktu yang agak lama. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
12. Saya berusaha menyelesaikan pekerjaan, meskipun harus bekerja keras 

untuk pencapaian tujuan tersebut. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
13. Tugas-tugas apapun yang menjadi tanggung jawab saya selalu saya 

kerjakan dengan usaha maksimal. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
14. Saya merasa gagal kalau hanya mencapai prestasi lebih rendah atau sama 

dengan yang dapat dicapai oleh kawan-kawan sekantor. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
15. Saya merasa gagal jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang ditargetkan. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
16. Saya berusaha menyelesaikan tugas kantor dengan baik meskipun harus 

mengorbankan urusan lain. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
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17. Umpan balik dari hasil pekerjaan membuat saya lebih bersemangat dalam 

menjalankan tugas. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
18. Masukan rencana dan pelaksanaan kegiatan dari staf selalu saya perlukan 

untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas kerja. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
19. Umpan balik dari teman kerja bukan merupakan sesuatu yang penting 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
20. Tugas-tugas yang agak berat, sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan saya dalam bekerja. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
21. Untuk melaksanakan pekerjaan yang ada, tidak perlu lagi meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
22. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan saya sekarang rasanya terlalu berat. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
23. Saya menghindari meninggalkan urusan keluarga untuk kepentingan 

pekerjaan. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
24. Saya bersedia mengerjakan tugas-tugas tambahan untuk memperoleh 

prestasi terbaik dalam pekerjaan. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
25. Bagi saya, terlambat mengerjakan pekerjaan terasa biasa saja, karena 

dapat diganti hari lain. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
26. Saya berusaha bekerja maksimal untuk memperoleh hasil kerja yang 

istimewa. 



M.E. Winarno Fakultas Ilmu Keolahragaan Univ. Negeri Malang      175 

 
 

 SS  S  N  TS  STS 
 
27. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
28. Bagi saya pekerjaan lebih penting dari pada urusan keluarga. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
29. Penundaan pekerjaan merupakan beban mental tersendiri yang harus 

secepatnya saya selesaikan. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
30. Saya senang menerima tugas baru, walaupun harus belajar. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
31. Saya berusaha membuat terobosan baru untuk meningkatkan keberhasilan 

pelaksanaan tugas-tugas saya. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
32. Saya selalu menentang perintah yang selalu berubah meskipun hasilnya 

menjadi lebih baik. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
33. Saya selalu berinisiatif mencari cara terbaik untuk meningkatkan kualitas 

pekerjaan. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
34. Saya selalu menempuh cara termudah untuk menyelesaikan tugas 

meskipun dengan hasil yang tidak maksimal. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
35. Saya berusaha menambah waktu istirahat untuk meringankan beban kerja. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
 
36. Saya berusaha untuk mendapatkan tugas seringan mungkin di kantor. 
 
 SS  S  N  TS  STS 
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LAMPIRAN   5 
 

KISI-KISI INSTRUMEN 
KINERJA PIMPINAN 

 
 

NO. DIMENSI INDIKATOR JML. BUTIR NOMOR BUTIR 

1. Kemampuan 
Manajerial 

 Perencanaan 
Kegiatan 

 Pelaksanaan 
Kegiatan 

 Evaluasi 
Kegiatan 

 Pengendalian 
Kualitas 

 Penempatan 
SDM. 

3 

 

3 

 

4 

 

6 

 

3 

12,17,21 

 

2,30,36 

 

1,4,9,37 

 

6,10,22,31,35,40 

 

3,32,39 

2. Kemampuan 
Teknis 

 Proses 
Kegiatan 

 Hasil Kegiatan 

7 

6 

5,11,19,25,29,33,3
8 

7,13,18,24,27,34 

3. Kemampuan 
Human 
Relation 

 Komunikasi 
dengan Atasan 

 Komunikasi 
dengan pim-
pinan setara 

 Komunikasi 
dengan Staff 

3 

 

2 

 

5 

8,14,16 

 

28, 42 

 

15,20,23,26,41 
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LAMPIRAN   6 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
KINERJA PIMPINAN 

 
Nama   : --------------------------------------- 
Nomor Kuisioner : --------------------------------------- 
 
Bapak dan Ibu dimohon menjawab pertanyaan/pernyataan di bawah ini, 
sesuai dengan kenyataan yang saudara alami dalam pekerjaan 
sekarang. Jawaban dilakukan dengan memberikan tanda silang pada 
tempat yang sesuai dengan alternatif jawaban saudara. 
 

  SS =  Sangat sering atau selalu 
    S =  Sering 
 KK =  Kadang-kadang 
    J = Jarang 
 TP = Tidak Pernah 

 
1. Penilaian terhadap kualitas kerja karyawan sudah dimulai sejak 

karyawan tersebut mulai bekerja. 
 
 SS  S       KK    J   TP 
 
2. Setiap kali berhalangan hadir, mendelegasikan tugas dan tanggung 

jawab kepada staf tertentu yang ada di bawahnya. 
 
 SS  S       KK    J   TP 
 
3. Unit pekerjaan yang dipercayakan kepada saya sekarang ini sesuai 

dengan kemampuan saya. 
 
 SS  S       KK    J   TP 
 
4. Monitoring terhadap kerja karyawan dilakukan secara berkala dan 

berlangsung secara terus-menerus. 
 
 SS  S       KK    J   TP 
 
5. Saya menggunakan berbagai sumber informasi yang akurat untuk 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 
 
 SS  S       KK    J   TP 
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6. Koordinasi dengan berbagai sub bagian dilakukan untuk meningkatkan 
kerja secara sinergis sehingga diperoleh hasil kerja optimal. 

 
 SS  S       KK    J   TP 
 
7. Saya menggunakan target waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 
 
 SS  S       KK    J   TP 
 
8. Saya selalu memberikan masukan-masukan kepada atasan, untuk 

memperbaki sistem dan pola kerja yang diterapkan selama ini. 
 
 SS  S       KK    J   TP 
 
9. Penilaian kinerja karyawan tidak didasarkan pada hasil kerja, 

melainkan didasarkan pada rutinitas kehadiran karyawan. 
 
 SS  S       KK    J   TP 
 
10. Pengendalian kualitas kerja dilakukan untuk meningkatkan layanan 

dan produktivitas kerja. 
 
 SS  S       KK    J   TP 
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LAMPIRAN   7 
 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
MAHASISWA PPL PENDIDIKAN JASMANI 

 

Konsep Variabel Indikator 
Jumlah 

Butir 
Nomor 
Butir 

Pembelajaran 
Pendidikan 
Jasmani 
Mahasiswa 
PPL  

Persiapan Melakukan persiapan 2 1,5 

Menyusun silabus 1 2 

Menyusun disain 
pembelajaran 

1 3 

Mempersiapkan lembar 
penilaian 

1 4 

Pelaksanaan Melakukan presensi 3 6, 7, 8 

Memandu pemanasan 2 9, 10 

Melakukan demontrasi 
materi yang disajikan 

1 11 

Menyajikan materi secara 
menarik dengan metode 
yang tepat 

5 12, 14, 
15, 16, 

17 

Memberikan penguatan 
terhadap siswa yang 
berhasil 

3 13, 18, 
20 

Melakukan remidi terhadap 
gerakan siswa yang salah 

3 16, 19, 
21 

Evaluasi Melakukan pelemasan dan 
evaluasi pembelajaran 

2 22, 23 

Melakukan pembinaan & 
kegiatan administratif 

3 24, 25, 
26 

 



180      Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani & Olahraga 
 

 
 

LAMPIRAN   8 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
MAHASISWA PPL PENDIDIKAN JASMANI 

 
PETUNJUK: Bapak/Ibu guru dimohon menjawab pertanyaan/pernyataan di 
bawah ini sesuai dengan kondisi yang dilakukan oleh mahasiswa PPL Program 
Studi Pendidikan Jasmani. Jawaban dilakukan dengan memberikan tanda chek 
list (√) pada tempat yang sesuai dengan alternatif jawaban saudara. 
 
Nama Mahasiswa PPL : .............................................. 
Sekolah tempat PPL : .............................................. 
 

1. Apakah guru PPL saat  mengajar  di lapangan menggunakan pakaian 
olahraga (training suit dan bersepatu olahraga). 

       Selalu       Sering   Jarang 

2. Apakah guru PPL setiap pertemuan membuat persiapan berupa rencana 
pembelajaran (RP). 

       Selalu       Sering   Jarang 

3. Apakah guru PPL menyusun silabus 

       Selalu       Sering   Jarang 

4. Apakah guru PPL menyusun rubrik penilaian 

       Selalu       Sering   Jarang 

5. Apakah guru PPL hadir di sekolah, sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab sebagai mahasiswa PPL. 

       Selalu       Sering   Jarang 

6. Apakah guru PPL mampu menggunakan waktu pelajaran secara tepat 
(efektif). 

       Selalu       Sering   Jarang 

7. Apakah guru PPL sebelum PBM, membariskan siswa dengan formasi siswa 
tidak menentang (menghadap) matahari atau menghadap ke jalan (tempat 
yang ramai). 

       Selalu       Sering   Jarang 

8. Apakah guru PPL melakukan presensi kehadiran siswa. 

       Selalu       Sering   Jarang 

9. Apakah guru PPL memimpin pemanasan, guna mempersiapkan siswa 
memasuki pelajaran inti. 

       Selalu       Sering   Jarang 

10. Apakah guru PPL pemanasan dilakukan secara bervariasi 
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       Selalu       Sering   Jarang 

11. Apakah guru PPL mendemontrasikan materi pelajaran di depan siswa untuk 
memberikan contoh gerakan. 

       Selalu       Sering   Jarang 

12. Apakah guru PPL menggunakan metode mengajar secara tepat. 

       Selalu       Sering   Jarang 

13. Apakah guru PPL mengatur formasi siswa secara tepat, sehingga siswa 
aktif bergerak. 

       Selalu       Sering   Jarang 

14. Apakah guru PPL dapat menempatkan diri dalam posisi yang tepat, 
sehingga selalu dapat mengawasi dan memberikan instruksi kepada siswa. 

       Selalu       Sering   Jarang 

15. Apakah guru PPL menyajikan materi pelajaran dengan urutan dari yang 
sederhana ke arah yang kompleks. 

       Selalu       Sering   Jarang 

16. Apakah guru PPL memperhatikan keselamatan (keamanan) siswa selama 
PBM berlangsung. 

       Selalu       Sering   Jarang 

17. Apakah guru PPL menciptakan situasi belajar mengajar yang 
menyenangkan, sehingga siswa tidak bosan dan jenuh. 

       Selalu       Sering   Jarang 

18. Apakah guru PPL memperhatikan pembagian giliran aktivitas, yang 
dilakukan siswa selama PBM berlangsung. 

       Selalu       Sering   Jarang 

19. Apakah guru PPL melakukan bimbingan kepada siswa selama PBM 
berlangsung, sehingga siswa dapat mempelajari keterampilan gerak 
dengan baik.                                       

       Selalu       Sering   Jarang 

20. Apakah guru PPL memberi penguatan dengan tepat terhadap siswa yang 
berhasil, baik dalam bentuk verbal (pujian), maupun isyarat (acungan 
jempol, tepukan bahu dll.) untuk memotivasi siswa. 

       Selalu       Sering   Jarang 

21. Apakah guru PPL memberikan koreksi secara individual terhadap 
kekurangan atau kesalahan yang dilakukan  siswa.  

       Selalu       Sering   Jarang 

22. Apakah guru PPL pada akhir PBM memimpin pelemasan (cooling down).   

       Selalu       Sering   Jarang 
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23. Apakah guru PPL melakukan evaluasi secara keseluruhan pada saat akhir 
PBM. 

       Selalu       Sering   Jarang 

24. Apakah guru PPL bertanggung jawab pada tugas sekolah (piket, dan tugas-
tugas lain) 

      Tanggung                  Kadang-kadang  Tidak tanggung 
    Jawab       Jawab 

25. Apakah guru PPL bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas 
administrasi sekolah  

        Tanggung               Kadang-kadang  Tidak Tanggung 
         Jawab       Jawab 

26. Apakah guru PPL mendampingi pembina dalam kegiatan ekstra kurikuler  

        Selalu       Sering   Jarang/     
         Tidak Pernah 

 

Malang, ........................ 2012 
Guru pamong 
 
 
 
(...............................................) 
 

Komentar/Masukan: 
 
Mohon dituliskan berbagai kekurangan/kelemahan dari mahasiswa PPL, baik 
secara personal maupun kelembagaan. 
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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LAMPIRAN   9 
 

TES KETERAMPILAN MENIMANG BOLA 
 

a. Tujuan:  
  Tes ini untuk mengukur keterampilan menimang bola 
b. Alat dan perlengkapan:  
 1) Stopwatch    2) Alat-alat tulis 
 3) Bola takraw   4) Lapangan 
c. Sasaran: 
  Tes ini berlaku untuk anak-anak usia 10-15 tahun 
d. Validitas: 
 Validitas tes berupa Content validity 
f.  Reliabilitas: 
 Reliabilitas yang digunakan adalah tes ulang (test re-test)                             
g.  Prosedur Pelaksanaan: 

1)  Petugas: 
Seorang penghitung waktu dan pencatat skor. 

2)  Pelaksanaan Tes: 
Testi berdiri di lapangan permainan dengan memegang sebuah 
bola takraw, ketika ada aba-aba “YA” maka testi mulai 
menimang bola dengan menggunakan kaki selama 60 detik. 

3)  Penilaian: 
Skor yang dicatat adalah jumlah timangan bola selama 60 detik, 
yang dilakukan dengan pantulan bola, minimal setinggi bahu. 

 

 
Gambar  9.1  Tes Keterampilan Menimang 
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LAMPIRAN   10 

TES KOORDINASI MATA KAKI 

a. Tujuan:  

Tes ini bertujuan untuk mengukur koordinasi mata-kaki siswa (testi) 

dalam bergerak. 

b. Tingkat Usia: 

Tes ini dapat digunakan untuk anak usia 10-15 tahun. 

c. Alat dan Perlengkapan: 

1) Kapur atau pita untuk membuat garis batas. 

2) Formulir dan alat tulis. 

3) Sasaran berbentuk lingkaran terbuat dari kertas dengan diameter 

(garis tengah) 65 cm. Sasaran disiapkan 3 buah dengan 

ketinggian yang berbeda-beda ( 1,25 meter) sesuai dengan 

kondisi siswa (testi) agar pelaksanaan tes lebih efisien. 

4) Pita pembatas sepanjang 3 meter dipasang di depan siswa (testi) 

sebagai pembatas pelaksanaan kegiatan. 

5) Jarak antara testi dengan sasaran 2 meter. 

 

d. Prosedur 

1) Sasaran ditempelkan pada tembok, dengan ketinggian bagian 

bawahnya setinggi 1,25 meter. 

2) Buatlah garis di lantai menggunakan kapur atau pita dengan jarak 

2 meter dari tembok sasaran. 

3) Siswa (testi) berdiri di belakang garis pembatas. 

4) Siswa diinstruksikan melaksanakan tes dengan kaki yang dipilih, 

dengan cara sebagai berikut: siswa melambungkan bola ke atas, 

menendang bola ke sasaran, menimang bola yang memantul dari 

sasaran sebelum bola jatuh di lantai, dan menangkapnya 

kembali. 
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5) Sebelum dilaksanakan tes, siswa diberi kesempatan untuk 

mencoba, agar mereka beradaptasi dengan tes tersebut. 

6) Tes dianggap berhasil apabila bola yang ditendang mengenai 

sasaran, bola yang memantul dapat ditimang, dan ditangkap 

kembali. 

7) Siswa tidak boleh menimang dan menangkap bola yang 

memantul di depan garis batas. 

8) Siswa memperoleh kesempatan melakukan tes 10 kali ulangan 

menggunakan kaki kanan, dan 10 kali ulangan menggunakan 

kaki kiri. 

 

               65 cm 
 
 
 
 
 

           1,25 m 
 
     2 m 
 
 
 
 
 
  

Gambar  10.2  Sasaran Tes Koordinasi Mata-Kaki 
 

e. Penskoran: 

1) Satu tendangan yang mengenai sasaran, dan dapat ditangkap 

secara benar memperoleh skor 1. 

2) Jumlah skor yang diperoleh siswa adalah tendangan yang 

mengenai sasaran, ditimang dan mampu ditangkap kembali oleh 

siswa. 

3) Jumlah skor tertinggi yang mampu diraih siswa adalah 20. 
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LAMPIRAN   11 
 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN 
MENIMANG BOLA & PASSING PERMAINAN SEPAKTAKRAW 

 

Variabel Indikator 
Penilaian 

1 2 3 

1. Menimang bola 
dengan kaki 
bagian dalam 

1. Bola yang akan ditimang berada di 
depan pemain dan jatuh setinggi lutut 

   

2. Perkenaan bola tepat pada permukaan 
yang lebar kaki sebelah dalam 

   

 3. Bola yang ditimang memantul ke atas 
paling rendah setinggi bahu 

   

 4. Bola yang ditimang memantul tidak jauh 

dari testi ( 1 langkah). 

   

 5. Tungkai kaki membentuk posisi sepak 
sila 

   

 6. Perhatian t testi selalu ke arah bola    

2. Mengumpan bola 
(Passing) 

1.Perkenaan bola takraw pada kaki yang 
memiliki permukaan rata dan lebar 
(dengan kaki bagian dalam). 

   

 2.Perkenaan bola takraw dengan 
punggung kaki. 

   

 3. Bola  melambung dan jatuh tepat pada 
sasaran. 

   

 4. Bola yang ditimang jatuh tidak jauh dari 

sasaran ( 1 langkah). 

   

 5. Frekuensi ketepatan pasing lebih 
banyak dibanding dengan kegagalan 

   

 
Keterangan: 

Skor 1 apabila gerakan dilakukan kurang sempurna 
 Skor 2 apabila gerakan dilakukan cukup sempurna 
 Skor 3 apabila gerakan dilakukan sangat sempurna 

Pengamat (juri) dilakukan oleh mahasiswa yang ahli (pemain 
sepaktakraw) dengan jumlah 3 orang 
Passing dilakukan secara berpasangan, dengan lama waktu masing-
masing 2 menit. 
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LAMPIRAN   12 
 

TES KELENTUKAN TOGOK 
a. Tujuan:  

  Tes ini untuk mengukur kelentukan togok  

b. Alat dan perlengkapan:  

  Flexometer  

c. Sasaran (umur): 

  Tes ini berlaku untuk anak-anak sampai dengan dewasa 

d.  Jenis kelamin   

 Tes ini dapat digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan 

e. Validitas: 

 Validitas tes berupa Logical validity 

f.  Reliabilitas: 

 Reliabilitas yang digunakan adalah tes ulang (test re-test)                             

g.  Petunjuk Pelaksanaan: 

1)  Perlengkapan: 

a) Blangko catatan 

b) Ballpoint 

c) Bangku swedia 

d) Penggaris yang ada skalanya 

2)  Petugas 

Seorang pemandu tes dan seorang pencatat skor 

3)  Pelaksanaan Tes: 

Testi duduk telunjur, kedua tungkai lurus, telapak kaki menempel 

penuh pada bangku swedia, testi dengan kedua tangannya 

mencoba meraih atau meletakkan jari-jari tangan ke depan pada 

tempat yang telah ditentukan sejauh mungkin dan dipertahankan 

selama tiga detik. Tidak diperkenankan berlatih, diberikan tiga 

kesempatan melakukan tes.  
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4)  Penilaian: 

Skor yang dicatat berupa angka yang mampu diraih testi dari 

jarak terjauh dalam  tiga kali pelaksanaan. 

 

 
 

Gambar   12.3   Tes Kelentukan (Sit and Reach) 
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