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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh latihan continous running terhadap peningatan vo2max  pada pemain UKM 

sepak bola umm. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitan quasi experimental 

dengan one group pretest and posttest design without control, yang menilai hubungan 

sebab-akibat antara variable independen dan dependen dalam jangka waktu tertentu. 

Perlakuan dinilai dengan cara membandingkan nilai post test dengan pre test (Dharma 

2011). 

Menurut Endang Mulyatiningsih (2013) desain eksperimen onegrup pretest-

posttest ini hanya memiliki 2 set data hasil pengukuran yaitu pretest (O1) dan 

pengukuran posttest (O2). Teknik analisis data yang dipilih tentu saja one sample t-

test. Hipotesis yang diuji hanya satu yaitu ada perbedaan antara nilai rerata pretest dan 

nilai rerata posttest. Desain penelitian quasi experimental dengan rancangan pretest 

dan posttest design without control dapat digambarkan sebagai berikut : 

Bagan 4.1 desain penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

S : Sampel 

O1 :Pretest sebelum diberikan latihan continous running dengan tes balke 

X1 : Perlakuan berupa latihan continous running (kelompok eksperimen) 

O2 : Posttest  sesudah diberikan latihan continous running dengan tes balke 

P  S O1 X1 O2 (kelompok eksperimen) 
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B. Kerangka penelitian 

Kerangka penelitian latihan continous running terhadap peningkatan vo2max 

pemain sepak bola umm 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4.1 kerangka penelitian 

 

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdapat dua variabel yang diujicobakan terdiri dari variasi bebas 

dan terikat. Untuk menghindari salah pemahaman dalam penelitian ini, maka 

dikemukakan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

Populasi : Pemain UKM sepak bola UMM 

Variabel dependen 

Sampel : Pemain ukm sepak bola UMM yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi 

Latihan 

continous 

running 

Test balke 

Purposive sampling (Time series design) 

Variabel independen 

Instrumen : stopwacth 

Skala : Rasio 

Hasil : Peningkatan vo2max terhadap pemain ukm sepak bola umm 

Analisa data  
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1. Variabel Bebas (independent) 

Variabel yang memperngaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variable dependen (Sugiyono, 2011).Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

continous running 

2. Variabel Terikat (dependen) 

Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.Variabel dependen menjadi satu kesatuan dengan variable independen dalam 

sebuah penelitian (Nursalam, 2011). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kapasitas Vo2max atlet. 

 

D. Populasi, Sampel dan sampling 

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain ukm sepak bola UMM  

b. Sampel 

Jumlah Sampel pada penelitian ini adalah sampel yang masuk dalam kriteria 

inklusi dan eksklusi 

c. Teknik Sampling 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah purposif sampling. Sampel 

berdasarkan pertimbangan peneliti dari hasil studi pendahuluan sehingga telah 

diketahui karakteristik dan populasi yang diteliti.  Semua sampel harus 

teridentifikasi sesuai dengan tujuan penelitian dan memenuhi kriteria inkulsi, 

kemudian dimasukkan pada kelompok yang akan diteliti sampai jumlah sampel 

yang dibutuhkan terpenuhi kriteria inklusi yang dibutuhkan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1) Kriteria inklusi 

a) Pemain aktif di ukm sepak bola umm 

b) Jenis kelamin laki-laki 

c) Bersedia menjadi sampel penelitian sampai penelitian selesai dengan 

kooperatif 

 

2) Kriteria eksklusi 

a) Cidera lutut ( cidera ligament, fraktur) 

b) Gangguan neurologis (ex. HNP dan piriformis syndrome) 

c) Gangguan kardiovakuler (asma, bronkitis, PJK, PJB) 

 

3) Drop out 

a) Tidak rutin mengikuti latihan yang diberikan 

b) Meninggal dunia 

 

D. Instrument Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan Balke test. Tes Balke (Lari 

15 Menit) Menurut Sukadiyanto (2011) tes ini merupakan cara untuk menghitung 

prediksi VO2Max para olahragawan menggunakan jarak tempuh lari selama 15 menit. 

Dalam penelitian ini pretest maupun posttest menggunakan tes yang sama, agar pengaruh 

dari latihan dapat terlihat dan dalam penelitian ini menggunakan Balke test. 

Metode balke adalah salah satu cara paling tua dalam memonitor dan mengukur 

perkembangan Vo2max bagi seseorang. Metode ini diciptakan oleh Dr. Bruno Balke 

untuk mengukur daya tahan dan kebugaran olahraga ketahanan. Kelebihan dari tes ini 
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adalah mudah dilaksanakan dan dapat dipergunakan dalam sekali waktu untuk banyak 

peserta (massal). Tes ini juga sudah sangat umum digunakan oleh pelatih-pelatih 

olahraga sehingga mudah dimengerti dan dilakukan peserta (Sukadiyanto, 2011) 

1. Prosedur tes 

a. Perlengkapan yang diperlukan:  

a) Lintasan lari lapangan sepak bola (370 m) 

b) Stopwacth 

c) Asisten pencatat jarak 

d) Peluit 

e) Cone 

2. Cara Pelaksanaannya (a) Para peserta tes diberi kesempatan untuk melakukan 

pemanasan 10-15 menit. (b) Kemudian para peserta berlari di lintasan lapangan 

sepakbola (370 m) selama 15 menit. (c) Setelah 15 menit, jarak yang ditempuh oleh 

peserta dicatat berapa kali putaran dan di tambahkan sisa jarak yang ditempuh 

,kemudian masukkan dalam formula yang sudah ditentukan (Sukadiyanto, 2011) 
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E. Definisi oprasional 

 

v variabel Defenisi oprasional Alat ukur Skala data 

v.independen 

Latihan 

continous 

running 

Latihan continuous Running yaitu 

latihan berlari mengelilingi 

lapangan yang dilakukan dengan 

terus menerus biasanya berlangsung 

dalam jangka waktu yang lama. 

Dilakukan selama 1 bulan dan 3 kali 

dalam 1 minggu dengan 3 kali 

repetisi setiap latihan. waktu latihan 

bertahap, ditingkatkan setiap 

minggunya 

 

 

SOP 

 

 

 

- 

 

v. dependen 

(peningkatan 

vo2max ) 

VO2max adalah volume oksigen 

maksimum yang dapat digunakan 

permenit, Peningkatan VO2MAX 

pemain ukm  sepak bola umm 

diukur sebelum dan sesudah latihan 

diberikan 

 

Test balke 

 

Rasio 

 

Bagan 4.2 defisi operasional 

 

F. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yaitu dilakukan di kota malang jawa timur tepatnya di 

lapangan UKM sepak bola UMM di kota malang. 

 

G. Waktu Penelitian 

Waktu penelian yaitu dari bulan mei-juni tercatat ada 4 minggu dan setiap 

minggunya ada 3 kali latihan yaitu hari senin, rabu dan jumat. Latihan dilakukan 

selama 1 jam dalam satu hari  
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H. Etika Penelitian 

1.  Informed Consent (Lembar Persetujuan) 

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 menandatangani lembar persetujuan. Sedangkan jika responden tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati keputusan dan hak responden. 

2.  Anonymity (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.  Confidentiallyty (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. Alat pengumpulan data 

1. latihan continous running, latihan ini dilakukan selama 1 bulan dan frekuensi 3 kali 

dalam 1 minggu, pelaksanaan latihan  dilakukan secara terus menerus tanpa berhenti 

tanpa jeda istirahat mengikuti (Dick, 2006), dalam (Arifuddin,2016) 

2. Test balke Menurut Sukadiyanto (2009) tes ini merupakan cara untuk menghitung 

prediksi VO2Max para olahragawan menggunakan jarak tempuh lari selama 15 menit. 
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Adapun caranya olahragawan berlari selama 15 menit, kemudian dicatat hasil jarak 

tempuh yang dicapai olahragawan saat berlari selama waktu 15 menit tersebut 

 

J. Prosedur pengambilan data 

1. Perijinan dari prodi (berupa surat keterangan) 

2. Pelaksanaan 

a. Pengambilan sampel 

b. Kontrak waktu pelaksanaan latihan dengan responden 

c. Pelaksanaan latihan 3 kali dalam 1 minggu smasing-masing komponen 

peningkatan vo2max yaitu dengan latihan continous running 

d. Pembagian kuesioner dari peneliti pada responden 

3.  Pengelolahan data peneliti 

 

K. Rencana Analisa Data 

Pada penelitian in iteknik analisa data yang dilakukan untuk melihat pengaruh 

latihan continous runnning terhadap peningkatan vo2max pada pemain UKM sepak 

bola UMM 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian dengan melakukan analisis 

data yang meliputi persiapan, tabulasi, dan aplikasi data (Zakaria & Soekidjo, 2010). 

Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan: 

1.  Analisa Univariat 

Analisa univariate merupakan analisis tiap variabel baik variabel independen dan 

variabel dependen dari hasil penelitian. Analisis univariat menggambarkan data 

dalam bentuk tabel atau grafik secara ilmiah yang meliputi mean, median, modus dan 

standar deviasi (Notoatmodjo, 2010). analisa ini menghasilkan distribusi frequensi 
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berdasarkan presentasi dari setiap karakteristik variabel, mean, median, dan modus 

untuk memudahkan dalam menganalisis data dibutuhkan bantuan program Statistical 

Product and Service solution (SPSS). Analisa univariat dalam penelitian ini meliputi : 

usia, jenis kelamin, berat badan, lama latihan dan durasi latihan. 

2.  Analisis Bivariate 

Analisa bivariate digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

adanya perbedaan antara kelompok yang diberikan latihan continous running dengan 

kelompok tanpa diberikan latihan continous running terhadap kekuatan vo2max 

dengan menggunakan uji statistik. Analisa data yang digunakan jika ditribusi data 

normal adalah uji statistik parametrik yaitu Independen Sample T-test. Dasar 

pengambilan keputusan pengujian Independen Sample T-test berdasarkan 

perbandingan nilai thitung dengan ttabel menggunakan taraf signifikansi 2 tailed (α = 

0,05) adalah : Jika thitung  ≥ ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima dan jika thitung  ≤ 

ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

a. Uji Normalitas 

 Dalam menentukan penggunaan statistik yang akan bekerja pada suatu 

penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Menurut Sugiyono (2011) 

statistik parametrik bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian 

yang akan dianalisis membentuk distribusi normal sedangkan apabila data tidak 

normal, statistik parametrik tidak dapat digunakan sebagai alat analisis. Untuk 

menguji kenormalan  data  guna menguji keselarasan  akan kepastian  data  yang  

diperoleh, pengujian  normalitas  dapat  dilakukan dengan  program  SPSS, 

menggunakan  kolmogarov smirnov dan shapiro wilk. Dalam penelitian yang 
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peneliti lakukan, hasil dari uji normalitas dilihat pada kolom hasil shapiro wilk 

karena sampel yang peneliti gunakan kurang dari 50. 

Hasil dari uji normalitas adalah : 

1) Nilai signifikan 2 tailed ≤ 0,05 maka Ho ditolak, hal  ini  berarti  bahwa data 

tidak berdistribusi normal. 

2) Nilai signifikan 2 tailed  ≥ 0,05 maka Ho diterima, hal ini berarti bahwa data 

berdistribusi normal. 

 

b. Analisa data yang digunakan jika distribusi data tidak normal adalah uji statistik 

non-parametrik yaitu uji Mann Whitney. Dasar pengambilan keputusan pengujian 

uji Mann Whitney berdasarkan perbandingan probabilitas dengan nilai Asymp. 

signifikansi 2 tailed (α = 0,05) adalah : Jika P > 0,05 maka dapat diartikan tidak 

bermakna dan jika P < 0,05 maka dapat diartikan bermakna. 

 


