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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

       A. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

Quasi Experimental dengan bentuk pre test-pos test two group design. Pada 

penelitian ini responden dibagi menjadi 2 kelompok yakni responden yang 

diberikan pliometrik single leg tuck jump dengan responden yang diberikan 

pliometrik depth jump. Peneliti tidak melakukan kontrol penuh pada 

responden. Pada penelitian ini responden akan diberikan pretest dan postes 

yang mana hasilnya nanti akan dibandingkan. Adapun desain tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

                                 A1 

 

                             O1          X            O2 

                                                                                              C 

                             O3          Y            O4 

 

                                A2     

          

Keterangan : 

X = pliometrik single leg tuck jump 

Y = pliometrik depth jump  

O1 = Pengukuran nilai vertical jump sebelum diberi pliometrik single leg   

         tuck  jump  

O2 = Pengukuran nilai vertical jump sesudah diberi pliometrik single leg tuck  
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         jump  

O3 = Pengukuran nilai vertical jump sebelum diberi pliometrik depth jump  

O4 = Pengukuran nilai vertical jump sesudah diberi pliometrik depth jump  

A1 = Selisih nilai vertical jump sebelum dan sesudah pemberian pliometrik  

         single leg tuck jump  

A2 = Selisih nilai vertical jump sebelum dan sesudah pemberian pliometrik                  

         depth jump 

              C = Perbandingan nilai vertical jump  

B. Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain penelitian : Quasi experimental metode pre test-pos test two group design 

Populasi : Pemain basket di Universitas Muhammadiyah 

Malang 

Teknik sampling : purposive sampling 

Sampel : 32 responden yang termasuk dalam kriteria inklusi 

V. Dependen V. Independen 

Vertical Jump Test Pliometrik Depth Jump  Pliometrik Single Leg Tuck Jump  

Skala data : Rasio Instrument : SOP Instrument : SOP 

Analisa data : Uji paired t-test dan independent t-test 

kesimpulan 

H0 : Tiadak ada perbedaan pengaruh 

pliometrik single leg tuck jump dengan 

depth jump terhadap peningkatan nilai 

vertical jump pemain basket di UMM.  

 

H1 : Ada perbedaan pengaruh 

pliometrik single leg tuck jump dengan 

depth jump terhadap peningkatan nilai 

vertical jump pemain basket di UMM  
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1.Populasi  

 Populasi dalam penelitian ini adalah pemain basket di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32  responden yang sudah termasuk 

dalam kriteria inklusi. 

3.Sampling  

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non 

probability sampling dengan metode purposive sampling yang diambil 

berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut : 

a. Kriteria inklusi 

1) Merupakan anggota/pemain basket di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2) Jenis kelamin laki-laki 

3) Bersedia menandatangani surat persetujuan menjadi responden 

4) Usia 18-25 tahun 

5) Bersedia mendokumentasikan setiap latihan yang dilakukan selama 

penelitian 

6) Memiliki IMT normal 

b. Kriteria eksklusi  

1) Subjek sedang mengalami cedera pada tungkai (sprain atau strain).  

2) Subjek sedang mengalami fraktur pada tungkai atau punggung bawah. 

3) Subjek sedang mengalami cedera atau fraktur pada ektremitas atas. 
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a. Kriteria drop out 

1) Subjek mengundurkan diri ketika penelitian 

2) Subjek tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan peneliti 

3) Subjek mengalami cedera ketika penelitian 

D. Variable Penelitian 

1. Variable Independen 

  Variabel independen pada penelitian tentang perbedaan pengaruh 

pemberian pliometrik single leg tuck jump dengan depth jump terhadap 

peningkatan nilai vertical jump pemain basket di UMM adalah pliometrik 

single leg tuck jump dan depth jump. 

2. Variable Dependen 

 Variabel dependen pada penelitian tentang perbedaan pengaruh 

pemberian pliometrik single leg tuck jump dengan depth jump terhadap 

peningkatan nilai vertical jump pemain basket di UMM adalah peningkatan 

nlai vertical jump. 

E. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Instrumen 

Skala 

Data 

Variabel Independen 

1. Pliometrik 

Single Leg Tuck 

Jump  

Latihan pliometrik yang 

dilakukan dengan melakukan 

lompatan  keatas dengan 

menggunakan satu kaki dan 

dilakukan secara bergantian pada 

kedua kaki yang dilakukan 

sebanyak 4 set 6 repetisi, 

istirahat 1-2 menit setiap setnya 

dengan total terapi 2 kali 

seminggu selama 4 minggu.. 

SOP - 
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Variabel Independen 

2.Pliometrik Depth 

Jump exercise 

Latihan pliometrik yang 

dilakukan dengan melakukan 

gerakan turun atau jatuh dari atas 

box setinggi 40 cm dengan satu 

kaki di arahakan melangkah 

keluar dari box, kemudian 

mendarat menggunakan dua kaki 

dan dilanjutkan meloncat dengan 

cepat dan setinggi mungkin yang 

dilakukan sebanyak 4 set 6 

repetisi, istirahat 1-2 menit setiap 

setnya dengan total terapi 2 kali 

seminggu selama 4 minggu. 

SOP - 

Variabel dipendend  

1. Peningkatan 

nilai vertical 

jump 

Vertical jump adalah gerakan 

melompat kearah atas  atau 

melawan gravitasi yang 

dilakukan tanpa awalan dengan 

jangkauan lengan yang setinggi-

tingginya pada papan berskala 

cm.  

Vertical 

jump test 

Rasio 

                           Tabel 4.1 Definisi Operasional 

      F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lapangan basket Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

     G. Waktu Penelitian 

Pada penelitian perbedaan pengaruh pliometrik single leg tuck jump 

dengan depth jump terhadap peningkatan nilai vertical jump pemain basket di 

UMM akan dilakukan pada 17 April 2018 sampai dengan 11 Mei 2018,  

      H. Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan ijin 

kepada institusi atau lembaga tempat penelitian yang dituju dengan membawa 

rekomendasi dari institusi. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah peneliti 

dapat melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi : 
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1. Informed Consent 

Informed consent adalah suatu persetujuan antara peneliti dengan responden 

penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent 

tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan tujuan agar 

responden mengerti maksud, tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. 

Jika responden bersedia, maka mereka harus mentandatangani lembar 

persetujuan. Sedangkan, jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus 

menghormati keputusan dan hak responden. 

2. Anonimity (Tanpa Nama) 

Masalah etika yang memberikan jaminan dengan cara tidak memberikan 

atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang 

akan disajikan. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Masalah etika yang memberikan jaminan dengan cara menjaga kerahasiaan 

hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Semua informasi 

yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 

       I. Instrument Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran dengan vertical 

jump test atau meteran  dengan lebar 30 cm dan lebar 150 cm, dengan jarak  

anatara garis sekala yang satu dengan yang lainnya masing-masing 1 cm. alat 

ukur di tempelkan di tembok dengan jarak sekala nol (0) dengan lantai 150 cm. 

Adapun cara pengukurannya yakni  pertama, ujung jari responden diberi kapur. 

Kedua, responden berdiri dengan bagian samping tubuhnya kearah papan 
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vertical jump yang sudah ditempelkan di dinding. Ketiga, tangan yang dekat 

dengan papan vertical jump  digerakkan lurus keatas, ujung jari tangan meraih 

papan berskala dan menandainya dengan kapur. Posisi kedua kaki tetap pada 

tanah atau tidak berjinjit. Keempat, Responden mengambil awalan kembali 

dengan berdiri tegak, kemudian menukuk kedua lutut dan melakukan locatan 

setinggi-tingginya dengan ujung jari menyentuh dan menandai papan berskala. 

Responden diberikan kesempatan melocat sebanyak 3 kali. Peneliti mencatat 

tinggi raihan pada waktu berdiri dan tinggi raihan pada waktu  meloncat. 

Setelah itu peneliti mengambil hasil selisih dari loncatan terbaik yang 

dibandingkan berdasarkan tinggi raihan pada waktu berdiri  dengan tinggi 

raihan tertinggi dari 3 loncatan yang dilakukan responden. 

     J. Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain 

sebagai berikut : 

1. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data dikumpulkan dengan 

wawancara tidak terstruktur dan pemberian kuisioner. Ketika melakukan 

studi pendahuluan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara tidak terstruktur, dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan 

informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada 

obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau 

variabel apa yang harus di teliti. Subjek yang diwawancarai dapat dari 

pihak-pihak yang mewakili dari berbagai tingkatan yang ada dalam objek. 
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Pada penelitian ini peneliti mewawancarai masing-masing ketua atau 

manager dari setiap lembaga basket yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Teknik pengumpulan data yang kedua yakni 

dengan pemberian kuisioner yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

lebih lanjut terkait data dari masing-masing individu yang memenuhi 

kriterian untuk menjadi responden dalam penelitian. 

2. Tahap persiapan 

a. Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti mengajukan surat 

permohonan ijin kepada kaprodi jurusan Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang.   

b. Setelah mendapatkan ijin dari kaprodi jurusan Fisioterapi  Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti mengajukan 

permohonan ijin kepada instansi jika meneliti dalam sebuah instansi.  

c. Setelah mendaptkan izin dari instansi peneltian bisa di lakukan di tempat 

isntansi tersebut.  

d. Peneliti membuat jadwal penelitian beserta segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam penelitan. 

3. Tahap Pelaksanaan penelitian   

a. Menentukan sampel yang akan diambil. Pada penelitian ini peneliti 

menganmbil sampel yang merupakan pemain basket di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan cara pengambilan responden 

berdasarkan kriteria inklusi..  

b. Memberikan informed consent kepada responden yang berisi penjelasan 

penelitaian dan meminta responden menandatangani surat pernyataan 
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bersedia menjadi responden dan melakukan kontrak waktu dengan 

responden. 

c. Melakukan intervensi kepada kelompok 1 dengan memberikan latihan 

pliometrik single leg tuck jump sebanyak 2 kali dalam seminggu selama 4 

minggu sehingga total terapi yang dilakukan ada sebanyak 8 kali terapi 

dengan melakukan gerakan sebanyak 4 set dengan setiap setnya terdiri 

dari 6 repetisi dan melakukan recovery atau stirahat selama 1-2 menit 

pada setiap setnya. Sebelum melakukan perlakuan peneliti memberikan 

pre test terhadap nilai vertical jump dan memberikan postes setelah 

pemberian intervensi terakhir pada minggu ke-4. 

d. Melakukan intervensi kepada kelompok 2 dengan memberikan latihan 

pliometrik depth jump sebanyak 2 kali dalam seminggu selama 4 minggu 

sehingga total terapi yang dilakukan ada sebanyak 8 kali terapi dengan 

melakukan gerakan sebanyak 4 set dengan setiap setnya terdiri dari 6 

repetisi dan melakukan recovery atau stirahat selama 1-2 menit pada 

setiap setnya. Tinggi box atau kotak yang digunakan adalah 40 cm. 

Sebelum melakukan perlakuan peneliti memberikan pre test terhadap nilai 

vertical jump dan memberikan postes setelah pemberian intervensi 

terakhir pada minggu ke-4. 

4. Tahap Pengolahan Data 

a. Editting 

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data  

yang diperoleh atau yang dikumpulkan. Editing data dapat dilakukan  

pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul (Hidayat, 

2009). Pada penelitian ini, jumlah sampel awal sebanyak 38 sampel  
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bebas. Peneliti selanjutnya melakukan proses editing, sehingga jumlah  

sampel yang dijadikan sebagai sampel akhir adalah sebanyak 32  sampel 

berpasangan. 

b. Coding 

Coding  adalah  suatu kegiatan pemberian kode terhadap data yang 

terdiri atas beberapa kategori (Hidayat, 2009). Code yang diberikan 

berupa kelompok latihan pliometrik single leg tuck jump dan pliometrik 

depth jump. 

c. Processing 

Tahap ini peneliti memproses semua data selama penelitian dengan 

cara melakukan entry  data. Entry data merupakan kegiatan memasukkan 

data, kemudian membuat distribusi frequensi sederhana atau bisa juga 

dengan membuat tabel kontingensi (Hidayat, 2009). Peneliti melakukan 

entry data dengan memasukkan nama inisial responden,usia, IMT, 

pengukuran nilai vertical jump sebelum dan sesudah pemberian latihan 

pliometrik single leg tuck jump dan pliometrik depth jump. 

d. Cleaning  

    Tahap akhir dalam pengolohan data. Peneliti mengecek kembali 

data yang telah dimasukan kedalam program komputer, setelah dipastikan 

tidak ada kesalahan maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu analisa data 

sesuai dengan jenis data. 

    H. Analisa Data  

1.Analisa Univariat 

Analisa univarat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian, meliputi distribusi usia, jenis kelamin, 
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pendidikan, dan pekerjaan (Notoatmojo, 2012). Dalam penelitian ini distibusi 

frekuensi responden diantaranya usia dan indeks massa tubuh. 

2.Uji Normalitas Data 

Sebelum melakukan analisis data, data terlebih dahulu akan diuji 

normalitas. Tujuan  dari uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal (Santoso,2010). Uji 

normalitas yang digunakan yaitu uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampel 

kurang dari 50 orang. Kesimpulan dari hasil analisa data berdistribusi normal 

jika p > 0,05 dan data tidak  berdistribusi normal jika p < 0,05 (Nisfiannoor, 

2009). 

3.Analisa Bivariat 

Analisa bivarat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara 

dua variabel, yaitu mengidentifikasi perbandingan pengaruh pemberian 

pliometrik single leg tuck jump dengan depth jump terhadap peningkatan nilai 

vertical jump pemain basket di Universitas Muhammadiyah Malang. Karena 

pada uji normalitas data berdistribusi normal maka analisa analisa bivarat 

yang digunakan menggunakan paired t-tes dan independent t-test. 

1) Paired T Test 

  Analisa data bivarat digunakan untuk menganalisa perbandingan 

pengaruh pemberian pliometrik single leg tuck jump dan pliometrik depth 

jump terhadap peningkatan nilai vertical jump pemain basket di 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan menggunakan uji t 

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

digunakan untuk menguji data dengan skala interval atau rasio dari satu 

kelompok sampel berpasangan. Syarat penggunaan paired t test adalah 
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skala variabel berbentuk interval atau rasio, serta mempunyai distribusi 

data normal. Penggunaan paired t test pada penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan perbedaan antara nilai vertical jump sebelum dan setelah 

pemberian pliometrik single leg tuck jump dan sebelum dan sesudah 

pemberian pliometrik depth jump pada 1 kelompok berpasangan. Jika P 

value ≥  (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak, jika p value ≤ (0,05), 

maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya ada pengaruh pliometrik 

single leg tuck jump atau  pliometrik depth jump terhadap peningkatan 

vertical jump pemain basket di Universitas Muhammadiyah Malang.  

2) Independent T Test 

   Analisa data bivarat yang digunakan untuk menganalisa perbandingan 

latihan pliometrik single leg tuck jump dengan depth jump terhadap 

penigkatan vertical jump menggunakan uji t bebas (independent t test) 

yang merupakan uji statistika parametrik yang digunakan untuk menguji 

data dengan skala interval atau rasio dari 2 kelompok sampel bebas. Syarat 

penggunaan independent t test adalah variabel berbentuk interval atau 

rasio, serta mempunyai distribusi data normal (Nisfanoor, 2009). 

Penggunan independent t test pada penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan peningkatan vertical jump setelah pemberian pliometrik 

single leg tuck jump dan  pliometrik depth jump. Penarikan kesimpulan 

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

nilai α (0,05). H0 diterima bila P (sig 2 tailed) ≥ 0,05 maka tidak ada 

perbedaan metode pliometrik single leg tuck jump dengan depth jump 

terhadap peningkatan nilai vertical jump pemain basket di Universitas 

Muhammadiyah Malang dan H1 diterima bila P (sig 2 tailed) ≤ 0,05 maka 
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ada perbedaan latihan pliometrik single leg tuck jump dan depth jump 

terhadap peningkatan nilai  vertical jump pemain basket di Universitas 

Muhammadiyah Malang.  


