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BAB IV 

METODE PENILITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penilitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan jenis 

penelitian Quasi Eksperimental dengan rencana two group pre dan post test studi 

berupa menalaah hubungan sebab akibat antara variable independen dan veriable 

dependen dalam periode waktu tertentu. Kelompok perlakuan memperoleh intervensi 

Single Leg Speed Hop dan Double Leg Speed Hop. Hasil yang diperoleh adalah untuk 

melihat perbandingan pengaruh Single Leg Speed Hop dan Double Leg Speed Hop 

terhadap peningkatan akurasi tendangan. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, 

maka kelompok yang diperbandingkan harus seimbang dalam hal kriteria inklusi 

sample. Pada akhir penelitian kedua kelompok dibandingkan terjadinya peningkatan 

akurasi tendangan pada kelompok perlakuan. 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Rancangan Pre-Post Test 

Keterangan : 

P  : Populasi 

S  : Sampel 

O1 : Kelompok Single Leg speed Hop sebelum perlakuan (Nilai pre test) 

O2 : Kelompok Double Leg speed Hop sebelum perlakuan (Nilai pre test) 

P1 : Perlakuan dengan metode Single Leg speed Hop 

P2 : Perlakuan dengan metode Double Leg speed Hop 

O3 : Kelompok Single Leg speed Hop setelah perlakuan (Nilai post test) 

O4 : Kelompok Double Leg speed Hop setelah perlakuan (Nilai post test) 

 

  

P S 

O1 

O2 

P1 

P2 O4 

O3 
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B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian perbedaan pengaruh Single Leg Speed Hop dan Double 

Leg Speed Hop Terhadap peningkatan akurasi tendangan anak usia 12-13 tahun di 

SSB ASIFA Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

Quasi Eksperimental (Two Group Pretest-Posttest Design) 

Populasi : SSB ASIFA Malang 

Teknik Sampling : Puposive Sampling 

Sampel : Siswa SSB ASIFAYang memenuhi kriteria 

Hasil : Peningkatan akurasi tendangan 

pada anak usia 12-13 tahun 

Analisis Data dengan SPSS 

H0 : Tidak ada perbandingan pengaruh 

Single Leg Speed Hop dan Double 

Leg Speed Hop  terhadap 

peningkatan akurasi tendangan 

anak usia 12-13 tahun di SSB 

ASIFA Malang. 

 

H1 : Ada perbandingan pengaruh 

Single Leg Speed Hop dan Double 

Leg Speed Hop terhadap 

peningkatan akurasi tendangan 

anak usia 12-13 tahun di SSB 

ASIFA Malang. 

 

Variabel Independen 

Single Leg 

Speed Hop 

Double Leg 

Speed Hop 

Variabel Dependen 

Akurasi Tendangan 

Instrument : Siem Plooyer 

Skala Data : Rasio Instrument : SOP 
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C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

Menurut Amirullah (2015) puopulasi merupakan keseluruhan dari semua elemen 

yang memiliki sejumlah karakteristik secara umum, yang terdiri dari beberapa bidang 

untuk diteliti. Atau bisa diartikan sebagai keseluruhan kelompok objek atau orang, 

peristiwa atau barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Adapun populasi objek 

yang akan diteliti oleh peniliti ialah sekolah sepakbola ASIFA Malang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari atau yang terdapat dalam sebuah populasi yang 

mempunyai karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2011). 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah suatu proses penyaringan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian yang diambil dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan 

mewakili keseluruhan populasi yang ada (Hidayat, 2010). Adapun teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Nonprobability sampling, yaitu 

purpose sampling. Pada penelitian ini sampel ditentukan dengan pertimbangan 

tertentu, dipilih sebagai sampel yang benar-benar mengetahui atau memeliki 

kompetensi dengan penelitian (Arikunto, 2014). 

Pertimbangan dalam pemilihan sampel yang dilakukan peneliti adalah dengan 

menentukan kriteria yang terdiri dari kreteria inklusi dan kreteria eksklusi : 

Kreteria Inklusi pada penelitian ini adalah : 

1) Siswa Akademi ASIFA 

2) Usia 12-13 Tahun 

3) Bersedia dijadikan subjek dalam penelitian ini 

Kreterian Eksklusi pada penelitian ini adalah : 



43 
 

 
 

1) Responden mengalami cedera pada ekstremitas bawah 

2) Responden yang baru menjalani pasca operasi pada bagian ekstremitas bawah 

Kreteria drop out pada penelitian ini adalah : 

1) Tidak mengikuti prosedur latihan dengan baik (tidak hadir 2 kali secara berturut-

turut) 

2) Sampel individu yang mengalami cidera saat menjalani penelitian ini 

Penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok intervensi Single 

Leg Speed Hop dan intervensi Double Leg Speed Hop. 

D. Definis Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Operasional 
Instrument 

Penelitian 

Skala 

Data 

1. Variabel 

independen 

a. Single Leg 

Speed Hop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single leg speed hop 

merupakan sebuah program 

latihan plyometric dimana 

latihan ini dilakukan dengan 

cara berlari lalu melompat 

dengan cepat menggunakan 

tumpuan satu kaki. Latihan ini 

dilakukan secara berulang-

ulang. Latihan dilakukan 3-5 

set dengan jumlah 10-17 kali 

pengulangan dan dengan 

durasi waktu istirahat disetiap 

setnya selama 2 menit.  

Latihan ini dilakukan 3 kali 

dalam seminggu, selama 4 

minggu.  

 

 

SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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E. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan ditempat latihan ASIFA di lapangan Mojolangu Kota 

Malang, pengambilan data dilakukan selama 4 minggu, pada bulan Juni dan Juli 

2018. 

F. Etika Penelitian 

Peneliti setelah mendapat izin dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

melakukan penelitian. Dilanjutkan melakukan penelitian dengan menekankan masalah 

etika meliputi: 

 

 

 b.  Double Leg 

Speed Hop 

Double leg speed hop 

merupakan bagian latihan 

dari plyometrics dengan 

level moderate. Dimana 

latihan ini dilakukan dengan 

cara berlari lalu melompat 

dengan cepat menggunakan 

tumpuan dua kaki. Latihan 

ini dilakukan dengan jarak 

10-25 meter. Latihan 

dilakukan 3-5 set dengan 

jumlah 10-17 kali 

pengulangan dan dengan 

durasi waktu istirahat 

disetiap setnya selama 2 

menit. Latihan ini dilakukan 

3 kali dalam seminggu, 

selama 4 minggu. 

SOP - 

2. Variabel Dependen 

Peningkatan 

Akurasi Tendangan 

( Test akurasi 

menendang 

kegawang oleh 

Siem Plooyer) 

Akurasi merupakan 

ketepatan bola sampai pada 

target atau sasaran yang 

dituju.  

Tes Akurasi tendangan 

adalah alat ukur untuk 

tingkat keakurasian 

tendangan pemain 

sepakbola. 

SOP Rasio 
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1. Lembar persetujuan (informed Consent) 

Lembar persetujuan ini diberikan dan dijelaskan kepada responden yang anak 

diteliti yang memenuhi kriteria inklusi dan disertai judul penelitian serta manfaat 

penelitian dengan tujuan responden dapat mengerti maksud dan tujuan penelitian ini. 

Apabila subjek menolak maka peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati hak-hak 

subjek. 

2. Tanpa nama (Anonymity) 

Peneliti tidak akan mencantumkan nama subjek pada lembar pengumpulan data 

yang diisi subjek, tetapi hanya diberikan kode tertentu, demi menjaga kerahasiaan 

identitas subjek. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi responden dijamin peneliti, hanya kelompok data yang 

akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

 

G. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data yang 

akan dilakukan dalam penelitian (Hidayat, 2010). Instrument yang digunakan untuk 

pengumpulan data yaitu pengukuran tingkat akurasi tendangan kegawang dengan 

metode test keterampilan menendang kegawang dari Siem Plooyer. 

Test keterampilan menendang oleh Siem Plooyer ialah metode pengukuran 

untuk mengetahui tingkat keakuratan seorang pemain sepakbola dalam menendang 

bola kearah gawang yang di beri skor. Adapun tesnya akan diuraikan sebagai berikut: 

gawang ukuran normal lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter, dibagi menjadi 6 bagian 

yang sama luasnya dengan batas tali dan masing-masing bagian bidang di beri nilai. 

Jarak antara garis batas menembak bola di kelompokkan atas dasar : 
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8-10 tahun : 11 meter 

10-12 tahun : 13 meter 

12-14 tahun : 15 meter 

14-16 tahun : 17 meter 

Untuk sistem penilaiannya setiap penendang mempunyai kesempatan sebanyak 

lima kali tendangan, dan skor itu diambil dari tembakan yang masuk kesasaran yang 

sudah diberi nilai. Misal, dari lima tendangan yang telah dilakukan berhasil masuk 

sebanyak tiga tendangan dengan nilai 20, 10 dan 18. Jadi jumlah nilai yang diperoleh 

oleh penendang ialah 48. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Test Keterampilan Menembak Siem Plooyer. 

Sumber : Sukatamsi (2007, dalam Nugroho 2013) 

Keterangan : 

1) Bagian pojok atas kanan dan kiri masing-masing sama yaitu 20. 

2) Bagian pojok bawah kanan dan kiri masing-masing sama yaitu 10. 

3) Bagian tengah atas memiliki poin 18. 

4) Bagian tengah bawah memiliki poin 8. 

5) Jika tendangan melenceng berarti tidak mendapatkan poin atau 0. 

 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan 

11 m = Usia 8-10 tahun 

13 m = Usia 10-12 tahun 

15 m = Usia 12-14 tahun 

17 m = Usia 14-16 tahun 

20 

10 

18 

8 

20 

10 
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c. Mempersiapkan alat instrument penelitian yang akan digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan informed consent, 

serta alat dan tempat untuk melakukan terapi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian 

dengan memberikan surat persetujuan. Jika responden setuju, maka selanjutnya 

peneliti menjelaskan untuk menjamin kerahasian data dari responden. 

b. Mengumpulkan responden dalam satu ruangan 

c. Membagi kelompok menjadi dua kelompok perlakuan 

d. Melakukan pre test menendang bola kearah gawang untuk mengukur keakuratan 

menendang kegawang menggunakan metode dari Siem Plooyer 

e. Kelompok pertama diberikan inrtervensi Single Leg Speed Hop pada hari 

pertama sampai selesai diberikan intervensi sebanyak 12 kali pengulangan, 

dengan perlakuan 3 kali dalam seminggu selama 4 minggu. 

f. Kelompok kedua diberikan intervensi Double Leg Speed Hop pada hari pertama 

sampai selesai diberikan intervensi sebanyak 12 kali pengulangan, dengan 

perlakuan 3 kali dalam seminggun selama 4 minggu. 

g. Melakukan post test menendang bola kearah gawang untuk mengukur 

keakuratan menendang kegawang menggunakan metode dari Siem Plooyer 

setelah diberikan intervensi pada hari terakhir intervensi dilakukan pada dua 

kelompok 

h. Menganalisa beda pengaruh peningkatan akurasi tendangan sebelum dan 

sesudah diberikan Single Leg Speed Hop dan Double Leg Speed Hop sejak awal 

sampai akhir. 
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I. Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data 

dilaksanakan pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan 

dengan melalui tahap memeriksa (editing), proses pemberian identitas (coding), dan 

proses pembenaran (tabulating) (Bungin, 2009). 

1. Editing  

Pada tahap ini peneliti memeriksa satu per satu lembaran instrument 

pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. 

Apabila terjadi kejanggalan pada instrument tersebut, berilah identitas tertentu pada 

instrument dan poin yang janggal tersebut (Hidayat, 2010). 

2. Coding 

Pada tahap ini peneliti memberikan pengkodean pada data (Hidayat, 2010).  

Misalnya kode A yang diikuti nomer urut (A1,2,3,..) untuk kelompok intervensi, dan 

kode B yang diikuti nomer urut (B1,2,3,..) untuk kelompok intervensi. 

3. Entry data 

Entry data merupakan kegiatan memasukkan data, kemudian membuat 

distribusi frequensi sederhana atau bisa juga dengan membuat table kontingensi 

(Hidayat, 2010). Peneliti melakukan entry data dengan memasukan nama inisial 

responden, usi, jenis kelamin, pekerjaan, pengukuran nilai akurasi tendangan sebelum 

dan sesudah melakukan intervensi Single Leg Speed Hop dan Double Leg Speed Hop. 
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J. Analisis Data

1. Analisis Univarat

Analisa data ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik

setiap variable penelitian meliputi distribusi usia, IMT dan nilai akurasi tendangan 

(Hidayat, 2010).  

2. Analisis Bivarat

a. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis data dengan uji t tidak berpasangan, data 

terlebih dahulu akan diuji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi 

normal (Santoso, 2010). Uji normalitas digunakan mengggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Kesimpulan hasil analisa data berdistribusi normal jika p 

> 0,05 dan data tidak berdistribusi normal jika p < 0,05 (Nisfiannor, 2009).

b. Paired T Test

Analisa data yang digunakan untuk menganalisa perbedaan pengaruh 

Single Leg Speed Hop dan Double Leg Speed Hop terhadap peningkatan akurasi 

tendangan pada anak usia 12-13 tahun di SSB ASIFA Malang menggunakan uji 

t berpasangan (paired t test) merupakan uji statistika parametrik yang digunakan 

untuk menguji data dengan skala interval/rasio dari satu kelompok sampel 

berpasangan. Syarat penggunaan uji t berpasangan (paired t test) adalah skala 

variable berbentuk interval/rasio, serta mempunyai distribusi normal. 

Penggunaan uji t berpasangan pada penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan tingkat akurasi tendangan sebelum dilakukan Single Leg Speed 

Hop dan Double Leg Speed Hop. Jika p value > a (0,05), maka H0 diterima dan 

H1 ditolak, jika p value < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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c. Independent T Test 

Analisis  dan bivariat digunakan untuk menganalisa perbandingan tingkat 

akurasi sebelum pemberian Single Leg Speed Hop dan Double Leg Speed Hop, 

dan membandingkan perbedaan tingkat akurasi tendangan setelah diberi 

perlakuan Single Leg Speed Hop dan Double Leg Speed Hop. Hasil akhir 

dilakukan menggunakan SPSS cara membandingkan P (sig 2 tailed) dengan 

menggunakan niali a (0,05). H0 diterima apabila P (sig 2 tailed) > 0,05 maka 

tidak ada perbedaan pengaruh Single Leg Speed Hop terhadap peningkatan 

akurasi tendangan atau Double Leg Speed Hop terhadap peningkatan akurasi 

tendangan dan H1 diterima apabila P (sig 2 tailed) < 0,05 maka ada perbedan 

pengaruh Single Leg Speed Hop terhadap peningkatan akurasi tendangan atau 

Double Leg Speed Hop terhadap peningkatan akurasi tendangan.  

 




