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BAB IV 

Metode Penelitian 

 

A. Desain Penelitian 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan jenis 

penelitian Quasi ekspetimental dengan rancangan one groub pre dan post test studi 

berupa menelaah hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel 

dependen dalam periode waktu tertentu. Kelempok perlakuan memperoleh intervensi 

single leg speed hop. Hasil yang diperolah adalah untuk melihan perbandingan 

pengaruh single leg speed hop sebelum dan sesudah perlakuan terhadap peningkatan 

tendangan jarak jauh. Pada akhir penelitian dibandingkan terjadinya peningkatan 

tendangan jarak jauh sebelum dan sesudah 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) 

P1 : Perlakuan dengan metode Single Leg speed Hop 

O2 : Kelompok Single Leg speed Hop setelah perlakuan (Nilai post test) 

 

 

 

 

 

 

 

P S O1 P1 O2 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian “Pengaruh Single Leg Speed Hop Terhadap 

Peningkatan Tendangan Jarak Jauh Pada Anak Usia 12-13 Tahun Di SSB ASIFA 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

Quasi Eksperimental (One Group Pretest-Posttest Design) 

Populasi : SSB ASIFA Malang 

Teknik Sampling : Puposive Sampling 

Sampel : Siswa SSB ASIFAYang memenuhi 

kriteria 

Hasil : Peningkatan tendangan jarak 

jauh pada anak usia 12-13 tahun 

Analisis Data dengan SPSS 

H0 : Tidak ada pengaruh Single Leg 

Speed Hop terhadap peningkatan 

tendangan jarak jauh anak usia  

12-13 tahun di SSB ASIFA 

Malang. 

 

H1 : Ada pengaruh Single Leg Speed 

Hop terhadap peningkatan tendangan 

jarak jauh anak usia  12-13 tahun di 

SSB ASIFA Malang. 

 

 

Variabel  Independen 

Single Leg 

Speed Hop 

Variabel Dependen 

Kekuatan Tendangan 

Instrument : Phytagoras 

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

1. Populasi 

Menurut Amirullah (2015) populasi 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 peneliti adalah sekolah sepakbola ASIFA Malang. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian yang terdapad dalam sebuah populasi yang mempunyai 

karakteristik yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiono, 2011). 

Teknik sampling adalah suatu proses penyaringan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian yang diambil dari populasi yang telah ada, sehiingga 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 sample yang benar-benar mengetahui atau 

memiliki kompetensi dengan penelitian (Arikunto, 2014). 

Pertimbangan dalam pemilihan sampel yang dilakukan peneliti adalah dengan 

menentukan kriteria yang terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.  

Kreteria inklusi pada penelitian ini adalah : 

1) Siswa Akademi ASIFA 

2) Siswa Akademi SSB Usia 12-13 Tahun 

3) Bersedia dijadikan subjek dalam penelitian ini 
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Kreteria Ekslusi pada penelitian ini adalah : 

1) Responden mengalami cidera pada bagian ekstrimitas bawah 

2) Responden yang baru menjalani pasca oprasi pada bagian ekstrimmitas 

bawah 

Kreteria drop out pada penelitian ini adalah : 

a) Tidak mengikuti prosuder latihan dengan baik (tidak hadir sebanyak 2 kali 

secara berturut-turut) 

b) Sample individu yang mengalami cidera selama pelatihan ini 

D. Variabel Penelitian 

variabel yang terdapat pada penelitian ini ada dua yaitu variabel independent 

dan dependent. 

1. Variabel bebas (Independent) 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah singel leg speed hop. 

2. Variabel terkain (Dependent) 

Variabel terkain pada penelitian ini adalah peningkatan tendangan jarak jauh 

pada anak usia 12-13 tahun di SSB ASIFA Malang. 
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E. Definisi Oprasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Operasional Instrument 

Penelitian 

Skala 

Data 

1. Variabel 

independen 

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 

 

 

- 

 

2 Variabel 

Dependen 

peningkatan 

tendangan jarak 

jauh (tes 

tendangan jarak 

jauh dengan 

dengan alat 

ukur meteran 

dan rumus 

phytagoras) 

Tendangan jarak jauh adalah 

kemampuan seseorang 

melakukan tendangan sejauh 

mungkin, untuk mengumpan 

atau mengoper bola kepada 

teman satu team yang berada 

pada posisi jauh. 

Pengukuran hasil tendangan 

jarak jauh menggunakan alat 

ukur meteran dengan rumus 

phytagoras untuk mengetahui 

jarak jauhnya tendangan. 

 

SOP 

 

Rasio 

 

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan ditempat ASIFA dilapangan mojolangu dikota Malang, 

pengambilan data dilakukan selama 4 minggu, pada bulan September sampai 

Oktober 2018. 
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G. Etika Penelitian 

Peneliti setelah mendapat izin dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan melakukan penelitian dengan menekankan 

masalah etika sebagai berikut : 

1. Lembar Persetujuan (informed Consent) 

Lembar persetujuan ini diberikan dan dijelaskan kepada responden yang akan 

diteliti, yang memenuhi kreteria inklusi dan desertai judul penelitian serta manfaat 

penelitian dengan tujuan responden dapat memahami maksud dan tujuan penelitian 

ini. Apabila subjek menolak maka peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati 

hak subjek. 

2. Tanpa nama (Anonymity) 

Peneliti tidak akan mencantumkan nama subjek pada lembar pengumpulan data 

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

kerahasiaan identitas subjek. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti, hanya kelompok data 

yang akan dilapotkan sebagai hasil penelitian.  

 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang penekiti gunakan untuk mengetahui pengaruh single 

leg speed hop terhadap peningkatan tendangan yarak jauh adalah dengan 

menggunakan tes tendangan jarak jauh menggunakan meteran dan rumus 

phytagoras. Untuk mengukur hasil tendangan jarak jauh dimulai dari batas bola 

pertama ditendang sampai bola pertamakali jatuh lalu di ukur dalam satuan meter. 

Dalam tes ini bola yang keluar dari lapangan tes yang sudah ditentukan tidak 
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dihitung atau gagal. Dalam tes ini responden diberikan kesempatan sebanyak tiga 

kali dan kemudian diambil nilai yang tertinggi. Jika bola yang ditendang tidak lurus 

dan tidak sesuai dengan garis yang sudah ditentukan atau pembatas jarak maka 

digunakan rumus phytagoras untuk mengetahui jarak jauhnya tendangan (Farudilah 

dan Kuswandari, 2009). 

I. Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data yang 

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

pengumpulan data yaitu pengukuran terhadap peningkatan tendangan jarak jauh 

dengan metode test keterampilah tendangan jarak jauh menggunakan rumus 

phytagoras.  

 

 

C 

B 

A 

0M  5M      10M    15M    20M   25M   30M    35M       DST 

 

Gambar 4.1 Alat ukur meteran dengan rumus phyragoras 

Sumper: (Farudilah dan Kuswandari, 2009). 
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J. Prosudur Pengumpulan Data  

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan 

c. Mempersiapkan alat instrument penelitian yang akan digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan 

menggunakan informed consent, serta alat dan tempat untuk 

melakukan prosudur. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memastikan bahwa sample bersedi menjadi responden dalam penelitian 

dengan memberikan surat persetujuan, jika responden setuju, maka 

selanjutnya peneliti menjelaskan untuk menjami kerahasiaan data dari 

responden. 

b. Mengumpulkan semua responden dalam satu ruangan. 

c. Melakukan pre test menendang bola sejauh-jauhnya untuk mengukur 

kekuatan tendangan dengan menggunakan rummus phytagoras. 

d. Kelompok diberikan intervensi single les speed hop pada hari pertama 

sampai selesai diberikan intervensi sebanyak 12 kali pengulangan, 

dengan perlakuan 3 kali dalam seminggu selaama 4 minggu.  

e. Melakukan post test menendang bola sejauh-jauhnya untuk mengukur 

kekuatan tendangan menggunakan rumus phytagoras setelah diberikan 

intervensi pada hari terakhir intervensi dilakukan pada kelompok. 

f. Menganalisa pengaruh peningkatan tendangan jarak jauh sebelum dan 

sesudah diberikan single leg speed hop sejak awal sampai terakhir. 
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K. Tahap Pengumpulan Data 

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data 

dilaksanakan pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan 

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

proses pembenaran (tabulating) (Bungin, 2009). 

1. Edeting  

Pada tahap ini peneliti memeriksa satu-persatu lembaran instrumen 

pengumppulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang sudah 

disediakan. Apabila terjadi kejanggalan pada instrumen tersebut, akan diberi identitas 

tertentu pada instrumen dan poin yang janggal tersebut (Hidayat, 2010). 

2. Coding 

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

Mmisalnya kode A yang diikuti nomer urut (A,1,2,3,..) Untuk kelompok inervensi, 

dan kode B yang diikuti nomer urut (B,1,2,3,..) untuk kelompok intervensi. 

3. Entry data  

Entry data merupakan kegiatan memasukan data, kemudian membuat distribusi 

frequensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontingensi (Hidayat, 

2010). Peneliti membuat entry data dengan memasukan nama inisial responden, usia, 

jenis kelamin, perkerjaan, pengukuran nilai tendangan jarak jauh sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi singel leg speed hop. 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

L. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan atau mengklasifikasikan karakteristik 

setiap variabel penelitian meliputi distribusi usia, IMT, dan nilai tndangan jarak jauh 

(Hidayat, 2010).  

2. Analisis Bivariat 

Data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif yang pengolahan nya 

dimulai dari analisis data pre test dan post testpada kelompok single leg speed 

hop.pengolahan data yang pertama adalah dengan melakukan pengujian normalitas 

data. 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisis data dengan uji t tidak berpasangan, data 

terlebihdahulu akan di uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi 

normal (Santoso,2010). Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. 

Kesimpulan hasil analisa data berdistribusi normal jika p > 0,05 dan data tidak 

berdistribusi normal jika p <0,05 (Nisfiannor, 2009). 

Jika data tidak berdistribusi tidak normal maka menggunakan uji 

Shapiro-Wilk. Dengan penerapan, jika p>0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak (berarti tidak ada beda antara dua perlakuan yang diberikan). Jika 

p<0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima (berarti ada salah satu yang lebih 

unggul dari dua perlakuan). 
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b. Paired T-test

Analisa data yang digunakan untuk menganalisa pengaruh singel leg 

speed hop terhadap peningkatan tendangan jarak jauh 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 

sekala interval/rasio dari satu kelompok sample berpasangan. Syarat 

penggunaan uji t berpasangan (Paired t-test) variabel berbentuk interval/rasio, 

serta mempunyai distribusi normal.penggunaan uji t berpasangan pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan tendangan jarak jauh 

sebelum dilakukan singel leg speed hop. Jika pvalue > a (0,05), maka H0 

diterima dan H1 ditolak, jika pvalue < a (0,05), maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 


