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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

desain pre eksperimental yaitu pre-post test dalam satu kelompok (one group 

pre-post test design). Desain penelitian ini merupakan penelitian yang 

dilaksanakan langsung terhadap satu kelompok subjek dengan 1 kondisi 

observasi tanpa adanya kelompok pembanding, sehingga terdapat satu 

kelompok mendapat perlakuan atau treatment dengan diberikan pengukuran 

sebanyak dua kali, sebelum dan sesudah perlakuan (Arikunto, 2006). 

Bagan 4.1 Desain Penelitian (one group pre-post test design) 

Subjek Pre Perlakuan Post-test 

              K                              O                               I1                              OI 

                                                 Membandingkan hasil pre-test dan post-test 

 

Keterangan : 

K : Subjek 

O : Pre-test sebelum intervensi 

I1 : Intervensi senam pilates 

OI  : Post-test setelah intervensi 
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B. Kerangka Kerja Penelitian (Frame Work) 

Kerangka kerja merupakan bagan kerja terhadap rancangan kegiatan 

yang akan dilakukan meliputi siapa yang akan diteliti (subjek penelitian), 

variabel yang mempengaruhi dalam peneltian (Hidayat, 2007). 

              Bagan 4.2 Kerangka Kerja Penelitian (Frame Work) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi : siswa SSB Putra Majapahit Mojokerto 

Teknik sampling : purposive sampling dengan menggunakan kriteria inklusi dan 

eksklusi 

Sampel : 30 siswa SSB Putra Majapahit 

Analisis data : Paired T-test 

Hasil : Ada Pengaruh Latihan Plyometric Barrier Hops Terhadap Peningkatan 

Tendangan Jarak Jauh di SSB Putra Majapahit Mojokerto 

Desain penelitian : one group pre-post test design  

Variabel independen : Plyometric 

Barrier Hops 
Variabel dependen : Peningkatan 

Tendangan Jarak Jauh  

Instrumen : SOP (Standar 

operasional prosedur) 
Instrumen :Roll Meter 

Skala data : Rasio 

Ho : Tidak ada pengaruh Pengaruh Latihan 

Plyometric Barrier Hops Terhadap 

Peningkatan Tendangan Jarak Jauh di SSB 

Putra Majapahit Mojokerto 

H1 : Ada pengaruh Pengaruh Latihan 

Plyometric Barrier Hops Terhadap 

Peningkatan Tendangan Jarak Jauh di SSB 

Putra Majapahit Mojokerto 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2012). Populasi siswa di SSB Putra Majapahit Mojokerto sebanyak 30 

siswa. 

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data 

sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi 

agar diperoleh sampel yang representatif (Margono, 2004). Pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan nonprobability Sampling dengan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). 

3. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2005). 

Jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini sejumlah 30 orang 

sampel Siswa di SSB putra Majapahit Mojokerto. 

Adapun kriteria sampel yang akan diteliti sebagai berikut : 
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a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inkluasi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari 

suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 

2008). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1) Pemain/siswa SSB Putra Mojopahit Mojokerto yang aktif dalam 3 

bulan terakhir dan mengikuti latihan yang berjalan. 

2) Bersedia menjadi responden . 

3) pemain biasa bukan atlet professional. 

4) Usia Remaja 

b. Kriteria eksklusi 

1) Riwayat penyakit serius: hipertensi, astma, dan segala penyakit 

yang bisa menghambat penelitian dan membahayakan responden. 

2) Subjek yang tidak hadir saat pre-test/post-test. 

c. Kriteria drop out 

1) Tidak menyelesaikan program latihan dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

2) Subjek selama penelitian tidak teratur mengikuti program latihan. 

3) Subjek ditengah penelitian mengalami cidera. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel peneltian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). 
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Variabel yang terdapat dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel independen 

dan variabel dependen. 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat) (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, variabel independen 

adalah pemberian latihan Plyometric Barrier Hops. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012).Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah siswa di SSB Putra Majapahit 

Mojokerto. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti 

untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu 

objek atau fenomena (Hidayat, 2007). 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

 Indikator Alat ukur Skala 

ukur 

1. Independen 

: Plyometric 

Barrier 

Hops 

plyometric 

barrier hops   

latihan yang 

dilakukan 

 Dilakukan 3 kali 

dalam 1 minggu 

dengan durasi 50 

menit. 

 Pemanasan (warm 

Standar 

operasional 

prosedur 

(SOP) 

- 
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pada gawang 

gawang atau 

rintangan-

rintangan 

yang 

tingginya 

dibuat kurang 

lebih 80% 

dari rata-rata 

panjang 

tungkai 

sampel.. 

up) dengan durasi 

10 menit untuk 

mempersiapkan 

kondisi siswa agar 

mengurangi resiko 

terjadinya cidera. 

 Penutupan (closure) 

pendinginan dengan 

durasi 10 menit. 

 

2. Dependen :  

peningkatan 

tendangan 

jarak jauh 

di SSB 

putra 

Majapahit 

Mojokerto   

Plyometric  

barrier hops 

adalah 

“latihan yang 

dilakukan 

pada 

gawang-

gawang atau 

rintangan 

rintangan 

yang 

tingginya 

(antara 30–90 

cm) 

diletakkan di 

suatu garis 

dengan jarak 

yang 

ditentukan 

dengan 

kemampuan. 

Peningkatan  jauhnya 

tendangan 

Roll Meter Rasio 
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F. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di Lapanga Sepak Bola SSB Putra Majapahit 

Mojokerto. 

G. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 2 minggu dengan 3 kali 

pertemuan setiap minggu. Kegiatan akan diadakan pada bulan 15 april -28 

april 2018.  

H. Alat Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan penelitian diperlukan alat pengumpulan data yang 

bener-bener dapat mengukur apa yang hendak diukur (valid) seperti yang 

dikatakan saryono (2009) bahwa metode pengumpulan data adalah teknik 

yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data lebih mudah unruk 

diolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

mendapatkan sampel adalah mengukur jarak jauhnya tendangan siswa dengan 

menggunakan alat Roll Meter. 

Meteran yang biasanya disebut juga dengan Roll Meter adalah alat ukur 

panjang seperti mistar namun bisa digulung, panjangnya biasanya dari 10 – 50 

meter. Meteran  sering digunakan untuk mengukur panjang bangunan atau 

mengukur panjang katu oleh tukang bangunan. Ketelitian pengukuran dengan 

meteran ini hingga 0,5 mm. Roll Meter ini pada umumnya terbuat dari bahan 

plastik atau plat besi tipis. Satuan yang dipakai pada meteran yaitu mm atau 

cm, feet tau inch (Anonim, 2016).  

 



33 
 

 

 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Prosedur Penelitian 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2008). Prosedur pengumpulan data yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah : 

a. Tahap persiapan 

Untuk melakukan pengumpulan data, peneliti meminta perijinan 

melalui surat ijin untuk melakukan penelitian, kemudian mengambil 

data pendahuluan dan mempersiapkan instrument penelitian. Setelah 

itu, peneliti menentukan sampel yang akan diambil di SSB putra 

Majapahit Mojokerto. Selanjutnya, peneliti memperkenalkan diri pada 

sampel dan sebaliknya, sampel memperkenalkan masing-masing diri 

pada peneliti. Sampel diberikan penjelasan mengenai maksud dan 

tujuan dilakukan penelitian ini serta diminta persetujuan untuk 

bersedia mengikuti penelitian. Apabila responden  bersedia dilanjutkan 

dengan informed consent dengan kontrak waktu selama 2 minggu 

dengan 1 minggu 3 kali pertemuan. Kemudian, peneliti mengukur 

jarak jauhnya tendangan sebelum diberikan latihan plyometric Barrier 

Hops. 
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b. Persiapan alat 

Peneliti mempersiapkan peralatan yang menunjang 

terselenggaranya kegiatan seperti Bola, Roll Meter, Gawang, cone,  

Bolpoint , kertas dan formulir. 

c. Prosedur pelaksanaan latihan Plyometric Barrier Hops (terlampir). 

2. Pengolahan Data 

Dari jumlah kuesioner dan hasil pengukuran yang telah disiapkan, 

peneliti mengumpulkan data untuk dilakukan seleksi dengan pengolahan 

sebagai berikut : 

a. Editing 

Pengecekan dan perbaikan isian formulir dengan memperhatikan 

jawaban dari semua pertanyaan sudah lengkap, relevan, konsisten apa 

belum (Arikunto, 2006). 

b. Coding (memberi kode) 

Coding adalah suatu kegiatan pemberian kode terhadap data yang 

terdiri atas beberapa kategori (Hidayat, 2009). 

c. Entri Data 

Entry data adalah suatu kegiatan memasukkan data, kemudain 

membuat distribusi frekuensi sederhana atau dapat juga dengan 

membuat tabel kontingensi (Hidayat, 2009).  

d. Tabulating 
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 Pengolahan data merupakan pengorganisasian data sedemikian 

rupa agar mudah dijumlahkan, disusun, dan di tata untuk disajikan 

dan dianalisis (Arikunto, 2006). 

J. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan untuk menganalisa data-data yang 

diperoleh dari hasil penelitian dengan teknik-teknik tertentu (Notoatmodjo, 

2015). Setelah data terkumpul maka peneliti akan melakukan analisis yaitu 

dengan cara. 

1. Analisis Univariat 

 Analisa univariat bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap 

variabel-variabel independen yang diteliti, melihat gambaran distribusi 

frekuensi variabel dependen dan independen yang akan diteliti meliputi 

mean, median, modus, range dan standart deviasi yang digambarkan 

dalam bentuk tabel atau grafik (Notoatmodjo, 2012). Analisa univariat 

dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik 

responden dan penelitian berdasarkan jenis kelamin dan kategori nilai 

jauhnya tendangan pada bola. 

2. Analisis Bivariat 

Analisa bivariat merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan 

menggunakan uji statistik (Notoatmodjo, 2012), sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisa bivariat, terlebih dahulu akan 

dilakukan uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Apabila data tidak berdistribusi 

normal, statistik parametrik tidak dapat digunakan sebagai alat analisis 

(Santoso, 2010). Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan 

program SPSS dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dikarenakan 

jumlah sampel kurang dari 50. Dasar pengambilan keputusan jika nilai 

signifikan 2 tailed ≥ 0,05 maka H1 diterima yang berarti data 

berdistribusi normal dan sedangkan jika nilai signifikan 2 tailed ≤ 0,05 

maka H0 diterima yang berarti data tidak berdistribusi tidak normal. 

Apabila data berdistribusi normal, maka analisa data menggunakan 

teknik analisa parametrik sedangkan jika data tidak berdistribusi 

normal maka analisis data diganti dengan teknik analisis non-

parametrik (Nisfianoor, 2009). 

b. Paired T-Test / Uji T Berpasangan 

Apabila dari uji normalitas didapatkan hasil distribusi normal, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa Paired T-Test 

yang digunakan untuk menghitung hasil fleksibilitas antara sebelum 

dan sesudah pemberian intervensi senam pilates terhadap peningkatan 

fleksibilitas punggung bawah pada ibu pegawai wanita Puskesmas 

Saronggi. Paired T test merupakan uji statistika parametrik yang 
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digunakan untuk menguji satu sampel dengan skala data yang 

berbentuk interval dan rasio (Nisfianoor, 2009). Dasar pengambilan 

keputusan pada uji Paired T-Test berdasarkan perbandingan nilai 

Thitung dengan Ttabel menggunakan taraf signifikan 2 tailed (α = 0,05) 

adalah: 

1. Jika Thitung  ≥ Ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Jika Thitung ≤ Ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

K. Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan 

izin kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan melakukan 

penelitian ini di SSB Putra Majapahit Mojokerto, kemudian melakukan 

penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi : 

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Concent) 

Informed concent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan Informed 

Concent tersebut diberikan kepada responden penelitian sebelum 

melakukan penelitian dengan tujuan subjek mengetahui maksud dan 

tujuan dan tujuan penelitian serta dampaknya terhadap subjek penelitian 

selama pengumpulan data (Hidayat, 2009). 

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Anonimity adalah tidak mencantumkan nama responden pada lembar 

alat ukur tetapi dengan kode atau inisial pada lembar pengumpulan data 

(Hidayat, 2009). 
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3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Confidentiality adalah etika penelitian dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi mapun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil riset (Hidayat, 2009). 

4. Hak Memperoleh Jaminan Keamanan atau Keselamatan  

Akibat Informasi yang Diberikan.Apabila informasi yang diberikan itu 

membawa dampak terhadap keamanan atau keselamatan bagi dirinya atau 

keluarganya maka peneliti harus bertanggung jawab terhadap akibat 

tersebut (Hidayat, 2009). 


