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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei 

Menurut (Suharsimi Arikunto, 2016) survei adalah suatu aktivitas 

memperhatikan suatu objek dengan  menggunakan mata. Hasil dalam 

penelitian kemudian dijelaskan secara deskriptif. 

Penelitian tentang Survei Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 

Sekolah Menengah Kejuruan Sekecamatan Belitang Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur ini menggunakan penelitian deskriptif kuntitatif. 

Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan 

penafsiran data tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah metode survei 

menggunakan lembar observasi dengan teknik menghitung sarana dan 

prasana pendidikan jasmani yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan 

SeKecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dilakukan 

dengan metode survei agar dapat melihat secara langsung dengan keadaan 

sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dilimiliki SMK SeKecamatan 

Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Prosedur yang akan di lakukan dalam penelitian ini dapat di jelaskan 

sebagai berikut:  

1. Mengurus suarat ijin penelitian, menyusun jadwal penelitian, dan 

merancang instrument penelitian. 

2. Peneliti melakukan observasi secara langsung keadaan saran dan 

Prasarana pendidikan jasmani. Keberadaan menjelaskan ada atau tidak 

ada dan berapa jumlah sarana dan prasarana pendidikan jasmani, kondisi 

menjelaskan tentang berapa jumlah keadaan setiap sarana dan prasarana 

pendidikan jasmani yang baik dan yang rusak, sedangkan status 

kepemilikan menjelaskan tentang berapa jumlah sarana dan prasarana 

pendidikan jasmani yang milik sendiri dan meminjam yang dimiliki 

SMK Sekecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Sekecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi 

Sumatra Selatan. 

2. Waktu penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian akan di laksanakan dalam waktu bulan 

terhitung dari bulan Januari hingga bulan september. 

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian 

 

C. Populasi dan Sampling 

Populasi dari penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan 

SeKecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang 

berjumlah 5 sekolah. Semua populasi dijadikan objek sehingga penelitian ini 

dapat dinyatakan sebagai penelitian populasi. Berikut data populasi 

penelitian:  

 

 

 

 

No Kegiatan penelitian Mei  Juni  Juli  Oktober  November  

1. Mengurus surat 

perizinan 

     

2. Observasi lapangan       

3. Pengambilan data 

penelitian 

     

4. Analisis dan 

Pengelolaan data 

     

6. Ujian Pendadaran      
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Tabel 3. 2 Sekolah, Alamat dan Status 

No Nama Sekolah Alamat Status 

1. SMK TERPADU TAKWA 

BELITANG 

Jl. Marga Pamuka Bangsa Raja 

Kec. Belitang Kab. OKU Timur 

Sum-Sel 

Swasta 

2. SMKMUHAMMADIYAH 

TAWANGREJO 

Jl. Nyi Hj. Ahmad Dahlan, 

Tawangrejo, Belitang Ogan 

Komering Ulu Timur 

Swasta 

3. SMKXAVERIUS 

BELITANG 

Jl. Charitas No. 602, Tegal rejo 

Belitang Ogan Komering Ulu 

Timur 

Swasta 

4. SMK ISTIQLAL Jl. Raya desa sidomulya bk 9 Swasta 

5. SMK MUHAMMADIYAH 

BELITANG  

Jl. K.H Ahmad dahlan No. 458 

Kauman Pujorahayu 

Swasta 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional penelitian ini adalah jumlah keberadaan, kondisi dan 

status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani sebagai 

penunjang tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan jasmani sehingga 

dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan fungsinya.  

1. Keberadaan menjelaskan ada atau tidak ada dan berapa jumlah sarana 

dan prasarana pendidikan jasmani 

2. Kondisi menjelaskan tentang berapa jumlah keadaan setiap sarana dan 

prasarana pendidikan jasmani yang baik dan yang rusak,  

3. Sedangkan status kepemilikan menjelaskan tentang berapa jumlah sarana 

dan prasarana pendidikan jasmani yang milik sendiri dan meminjam.  

Untuk mengungkap semua ini digunanakan lembar observasi untuk 

mencatat keadaan,sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMK 

Sekcamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
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E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survei 

dengan menggunakan lembar observasi sebagai alat pengambilan data 

untuk mencatat hasil dari survey yang akan di teliti. 

Tabel 3. 3 Kisi Kisi instrument Penelitian 

Variabel Faktor Indikator Sub indikator 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendidikan 

Jasmani 

Fasilitas Permaianan 

Olahraga 

Lap. Bola Voli 

Lap. Bola Sepak 

Lap. Bola Basket 

 Atletik Bak Lompat 

Peralatan Permainan 

Olahrga 

Bola Voli 

Bola Basket 

Bola Sepak 

Senam Peti loncat, Tali Loncat, 

Simpai, Bola Plastic, 

Tonggkat, Gelang, Tep 

Recorder 

Atletik Lembing, Cakram, Peluru 

Perkakas Senam Matras, Peti Loncat 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara 

observasi langsung, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap sumber data/objek penelitian kemudian atas bantuan dari guru 

pendidikan jasmani peneliti melihat langsung dan mengisi data dilembar 

observasi baik yang ada di gudang maupun tempat lain sesuai dengan 

lembar observasi yang telah di buat untuk pengumpulan data. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2006: 21) statistik deskriptif adalah statistik 

yang berfungsi untuk medeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek 

yang akan diteliti melaluidata sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis 

dan membuat yang berlaku untukumum. Menurut (Anas Sudijono, 2017) 

statistik deskriptif adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara 

menghimpun, menyusun, atau mengolah, mengatur, menyajikan dan 

menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang ringkas, 

teratur, dan jelas mengenai gejala, peristiwa atau keadaan yang akan di teliti.  

Analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan cara 

mengklasifikasikan jenis data yang diperoleh dari lembar observasi. Data 

dikategorikan mengenai jumlah keberadaan, kondisi dan status kepemilikan 

sarana dan prasarana pendidikan jasmani dengan rumus klarifikasi sebagai 

berikut. 

Tabel 3. 4 Kategorisasi 

Rentang Norma Kategori 

M +( 0,5 SD)< X ≤ M + (1,5 SD) 

M – (0,5 SD)< X ≤ M + (0,5 SD) 

M – (1,5 SD)< X ≤ M – (0,5 SD) 

X ≤ M – (1,5 SD) 

Baik 

Sedang 

Kurang 

Kurang Sekali 

  

 

Keterangan:  

M : Mean (rerata)  

SD : Standar Deviasi  

Setelah melakukan pengkategorian data sarana dan prasarana pendidikan 

jasmani, selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif kuantitatif yang 
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diolah ke dalam bentuk persentase. Adapun untuk mengetahui persentase 

menurut Sudijono (2012) yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:   

 

 

Keterangan:  

F: Frekuensi yang sedang dicari presentasenya  

N: Jumlah frekuensi/ banyaknya individu  

P: Angka presentase   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P =     

100% 

 


