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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian quasi eksperimental 

dengan desain penelitian one group pretest posttest design. Dalam penelitian 

ini, kelompok hanya ada satu. Satu kelompok tersebut akan diberikan dua 

perlakuan yaitu single leg hop dan plank yang bertujuan untuk mengetahui 

adanya pengaruh single leg hop kombinasi plank terhadap peningkatan 

kemampuan vertical jump pada pemain basket SMA Negeri 9 Malang. 

 

 

 

 

Skema 4.1 Desain Penelitian 

 

P  : Populasi 

S : Sampel 

O1 : Pretest 

O2 : Postest 

Q1 : Single Leg Hop 

Q2 : Plank 

S O1 Q1 dan Q2 P O2 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4.2 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

Populasi : SMA Negeri 9 

Malang 

Teknik Sampling : Total sampling 

Sampel : yang memenuhi kriteria 

inklusi 

Single Leg Hop dan 

Plank 

Peningkatan Vertical Jump 

Instrumen : 

Vertical Jump Test 

Skala data : Rasio 

Analisa data dengan SPSS 

H0 : Tidak ada pengaruh 

latihan single leg hop 

kombinasi plank terhadap 

peningkatan vertical jump 

pada pemain basket SMA 

Negeri 9 Malang 

H1 : Ada pengaruh latihan 

single leg hop kombinasi 

plank terhadap peningkatan 

vertical jump pada pemain 

basket SMA Negeri 9 

Malang 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Kesimpulan 

SOP 
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C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi berupa 

subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteritstik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pemain basket SMA Negeri 9 Malang. 

2. Sampel 

  Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini 

adalah yang sesuai dengan kriteria inklusi yang sudah ditentukan oleh 

peneliti. 

3. Sampling  

a. Kriteria inklusi 

1) Bersedia menjadi responden 

2) Berusia 14-18 tahun 

3) Siswa dan siswi SMA Negeri 9 malang yang mengikuti tim basket  

b. Kriteria ekslusi 

1) Mengalami Cidera (seperti sprain ankle, meniscus tears, rupture 

ligament, dislokasi, fracture serta jumpers knee) 

2) Memiliki riwayat penyakit: tekanan darah tinggi, jantung, dan asma. 

3) Sedang menerima latihan lain yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan vertical jump seperti depth squad, skipping, frog jump. 

Dan sebagainya 
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c.  Kriteria Drop Out (gugur) 

1) Tidak menjalankan latihan sesuai dengan prosedur latihan 

2) Responden mengalami cedera atau sakit selama satu minggu. 

3) Responden tidak mengikuti program penelitian sampai selesai. 

4) Tidak mengikuti latihan dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 

tiga kali dalam seminggu 

D. Variabel Penelitian 

 Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai yang 

berbeda pada sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain) (Nursalam, 2013). 

Penelitian ini memiliki 2 variabel, yaitu: 

1. Variabel Independen 

 Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau nilainya yang mempengaruhi variabel lain. Variabel 

bebas dalam penelitian ini yaitu single leg hop dan plank. 

2. Variabel Dependen 

 Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas. Variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu peningkatan vertical jump pada pemain basket. 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat 

Ukur 

Skala Data 

1 Variabel  

independen 

single leg hop 

kombinasi plank 

Single leg hop 

merupakan salah satu 

jenis gerakan dari 

plyometric exercise 

yang bermanfaat 

untuk 

mengembangkan daya 

Single leg hop 

merupakan latihan 

gerakan berdiri di atas 

1 kaki dan disertai 

lompatan keatas 

depan dengan jumlah 

pengulangan 3 set 5x 

repetisi setiap kali 

repetisi akan 

meningkat menjadi 3x 

repetisi setiap 3x 

pertemuan yang 

dilakukan 3x dalam 

seminggu selama 1 

bulan. Plank 

merupakan latihan 

yang menahan tubuh 

dari gaya gravitasi 

dengan dibantu oleh 

lengan bawah dan 

ujing jari kaki, 

dengan posisi tubuh 

tengkurap dengan 

jumlah pengulangan 3 

set 1 menit tiap setnya 

yang dilakukan 3x 

dalam seminggu 

selama 1 bulan 

SOP  

2 Variabel 

dependen 

peningkatan 

vertical jump 

Vertical jump  

merupakan suatu tes 

kebugaran untuk 

menentukan kekuatan 
otot atau tinggi 

lompatan 

Vertical 

jump 

Rasio 
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F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di  Lapangan basket SMA Negeri 9 Malang. 

G. Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan selama 4 minggu dan diberikan perlakuan 3 kali 

seminggu yaitu pada tanggal 22 Juni 2018 – 18 Juli 2018. Pretest dilakukan 

sebelum perlakuan pertama diberikan dan posttest dilakukan setelah setiap 

perlakuan  diberikan. 

H. Etika Penelitian 

 Terdapat 3 prinsip etika utama yang menjadi dasar standar etik dalam 

melakukan penelitian yaitu sebagai berikut (Hidayat, 2008): 

1. Informed Concent 

Informed concent merupakan pertanyataan kesediaan responden untuk 

mengikuti penelitian dan diambil datanya. 

2.  Anonymous 

Anonym berarti menjaga kerahasiaan responden dengan tidak 

mencantumkan nama responden dalam pengolahan data penelitian. Peneliti 

akan menggunakan kode atau  nmor responden. 

3.  Confidentiality 

Informasi yang diberikan responden serta semua data yang terkumpul 

akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti sesuai dengan kesepakatan yang 

telah dibuat antar peneliti dan responden. 
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I. Instrumen penelitian 

1. Vertical Jump 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah dengan tes pengukuran yang digunakan untuk pengukuran awal 

(pretest) maupun pengukuran akhir (posttest) menggunakan tes vertical 

jump. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan melompat dalam arah 

vertical. Tes tersebut menggunakan pengukur yang diletakkan di dinding 

dengan bantuan kapur sebagai penanda raihan lompatan sampel.  

 
Gambar 4.3 Vertical Jump Test (Quinn, 2013) 

Setelah didapatkan ketinggian lompatan, maka kita dapat 

menjadikannya sebagai indikator kemampuan vertical jump dengan 

mencocokan tinggi lompatan dengan tabel 4.2 di bawah ini 

Tabel 4.2 Nilai Vertical Jump (Briggs, 2013) 

Rating Laki-laki Perempuan  
Excellent >70 >60 

Sangat baik 61-70 51-60 

Baik 51-60 41-50 

Cukup 41-50 31-40 

Sedang 31-40 21-30 

Kurang 21-30 11-20 

Buruk <21 <11 
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J. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi kepustakaan untuk mencari referensi. 

b. Melakukan studi pendahuluan pada pemain basket SMA Negeri 9 

Malang. Pengamatan dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidak 

tepatan pada saat melopat dengan menggunakan teknik lay up shooting, 

block, dan rebound. 

c. Penyusunan proposal penelitian. 

d. Mempersiapkan instrumen yang akan peneliti gunakan dalam pemilihan 

sampel yaitu kuesioner untuk melihat seberapa usia, jenis kelamin, berat 

badan dan tinggi badan sampel serta menghubungi sampel secara 

langsung berdasarkan data yang telah diperoleh untuk meminta 

kesediaan dalam mengikuti proses penelitian. 

e. Mempersiapkan instrumen penelitian 

f. Mempersiapkan surat-surat yang bersifat administratif untuk melakukan 

penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyiapkan alat yang dibutuhkan 

b. Peneliti meminta persetujuan responden berupa informed consent dan 

memberikan penjelasan mengenai tujuan dari penelitian serta hak 

responden 

c. Melakukan pretest untuk mengetahui tinggi vertical jump responden 

sebelum diberikan latihan 
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d. Satu responden melakukan dua latihan yaitu single leg hop dan plank 

e. Dilakukan latihan 3 kali seminggu dalam 4 minggu 

f. Setelah diberikan intervensi selama 4 minggu, setelah itu dilakukan 

posttest  

g. Melakukan penyimpulan hasil pengukuran tinggi vertical jump sebelum 

dan setelah diberikan perlakuan 

3. Tahap Pengolahan Data 

 Ada beberapa tahapan pengolahan data yaitu sebagai berikut 

(Notoatmodjo, 2015): 

a.  Editing 

   Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah memeriksa kembali data 

yang telah didapatkan meliputi kesesuaian jawaban responden dengan 

pertanyaan yang diajukan, kelengkapan isi kuesioner, kejelasan jawaban, 

keterbacaan tulisan, dan konsistensi jawaban. 

b.  Coding 

   Tahap pengklasifikasikan jawaban yang telah diberikan responden, 

dan pemberian kode pada tiap-tiap kategori yang sama. Kegiatan ini 

bertujuan unuk memudahkan dalam penganalisisan dan penafsiran data. 

c. Data Entry 

 Data entry yaitu memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam 

master tabel atau data base computer. 

d. Tabulating  

 Tabulating adalah memasukkan data yang telah diklasifikasikan atau 

dikelompokkan ke dalam table-tabel agar mudah dipahami. 
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K. Analisa Data 

1. Analisa Univariate 

 Analisa univariate bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsi 

setiap variabel dalam penelitian.  Melihat gambaran distribusi frekuensi 

variabel dependen dan independen yang akan diteliti meliputi mean, 

median, modus, range dan standar deviasi yang digambarkan dalam bentuk 

table atau grafik (Notoatmodjo, 2015). 

 Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, analisa univariate 

digunakan untuk menghitung selisih vertical jump dari sebelum dan setelah 

perlakuan, hal ini merupakan peran variabel terikat.  

2. Analisa Bivariate 

Analisa bivariate merupakan analisa yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel independen dengan menggunakan uji 

statistik (Hidayat, 2008).  

a. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal 

(Santoso, 2001). Untuk menguji kenormalan data guna menguji 

keselarasan akan kepastian data yang diperoleh, pengujian normalitas 

dapat dilakukan Shapiro Wilk. Statistik parametrik dapat dilakukan 

setelah sebaran data yang akan diteliti terdistribusi secara normal. Jika 

sebaran data tidak terdistribusi dengan normal, maka statistik 
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parametrik tidak dapat digunakan sebagai alat analisis (Sugiyono, 

2017). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPSS. Hasil dari uji normalitas kemudian dibandingkan 

dengan nilai tabel Shapirowilk Test.   

Interpretasi nilai dari uji normalitas sebagai berikut. 

a. Jika nilai dari uji normalitas ≤ 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal. 

b. Jika nilai dari uji normalitas ≥ 0,05 maka data terdistribusi 

normal. 

b. Uji Hipotesa 

Apabila dari uji normalitas didapatkan hasil distribusi data 

yang normal, maka langkah selanjutnya adalah melakukan Paired T-

Test untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan dari dua data apakah 

berbeda ataupun tidak. Paired T-Test digunakan untuk menguji 

hipotesis komperatif dari dua sampel bila datanya berbentuk interval 

atau rasio. Paired T-Test digunakan untuk menguji perbedaan dua 

sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan diartikan 

sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami 

dua perlakuan yang berbeda pada situasi sebelum dan sesudah proses 

(Santoso, 2001). Paired sample t-test digunakan apabila data 

berdistribsui normal. Menurut Widiyanto (2013) Paired T-Test 

merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk 

mengkaji kefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata 

sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.  
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Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak 

Ho pada uji Paired T-Test adalah sebagai berikut:  

a. Jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05 maka Ho ditolak dan H1

diterima.

b. Jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05 maka Ho diterima dan H1

ditolak.


