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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu keseluruhan dalam sebuah 

perencanaan guna menjabarkan pertanyaan dan jawaban penelitian serta 

mengantisipasi beberapa hambatan yang dapat muncul selama proses 

penelitian. Desain penelitian merupakan bagian dari sebuah metode untuk 

memperoleh sumber data dan informasi serta alat untuk pengujian hipotesa dan 

mengontrol variabel penelitian (Yusuf, 2015).  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi eksperimental 

dengan menggunakan “ Two Group Pretest-Posttest Desain” yaitu metode 

penelitian yang menilai hubungan sebab dan akibat antara variabel independen 

dan variabel dependen dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2011). Pada 

desain ini terdapat 2 penilaian yaitu  pretest sebelum diberikan perlakuan dan 

post test setelah diberikan perlakuan.  Dalam penelitian ini, peneliti akan 

membagi responden menjadi dua kelompok, kelompok A akan diberikan 

perlakuan berupa Wall Squat dan kelompok B akan diberikan perlakuan berupa 

Double Leg Bound. Tahap selanjutnya akan dilakukan tes awal atau pretest 

(O1) untuk mengukur power otot quadriceps yang diukur dengan vertical jump 

test, kemudian kedua kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan selama 4 

minggu sebanyak 3 kali pertemuan. Pada tahap akhir kedua kelompok 

eksperimen diberi posttest (O2) berupa pengukuran power otot quadriceps 

menggunakan vertical jump test setelah diberikan intervensi. 
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Skema 4.1 Desain Penelitian 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4.2 Kerangka Penelitian 

 

 

Teknik Sampling :Purposive Sampling 
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C. Populasi, Sample dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan responden yang telah memenuhi kriteria atau 

ketentuan penelitian serta mempunyai karakteristik yang telah ditetapkan 

oleh peneliti (Yusuf, 2015). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan kelompok pemain basket Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Sample 

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dilakukan 

jika populasinya besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini terdiri 

dari subjek pemain basket Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang telah memenuhi kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi. 

3. Sampling 

Sampling merupakan proses melakukan seleksi pada populasi sebagai 

perwakilan dari populasi tersebut. Teknik sampling dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa pertimbangan tertentu baik kriteria inklusi, kriteria 

eksklusi ataupun kriteria pengguguran dalam pengambilan sampling, 

dengan melalui teknik non-randomisasi atau non-probability sampling 

(Purposive Sampling) (Yusuf, 2015).  

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling, dimana jumlah sampel tidak sama dengan jumlah populasi. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel yaitu pemain basket 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Mahasiswa aktif yang merupakan pemain basket Unit Kegiatan 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

2) Bersedia menjadi responden penelitian hingga penelitian selesai 

yang dibuktikan dengan menandatangani inform consent 

3) Mampu mengikuti intruksi dan patuh terhadap perintah dan 

proses penelitian yang berlangsung dari awal hingga akhir. 

4) Mahasiswa aktif berusia18 – 23 tahun 

5) Nilai indeks masa tubuh kategori normal dan kelebihan berat 

badan tingkat ringan. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Memiliki riwayat trauma, fraktur dan post-operatif pada tungkai 

bawah maupun atas atau dalam masa pengobatan. 

2) Mengkonsumsi obat-obatan sebagai doping. 

c. Kriteria Pengangguran 

Kriteria pengguguran atau drop out (DO) adalah kriteria 

sampel yang tidak dapat melanjutkan sebagai sampel penelitian, yaitu 

sebagai berikut. 

1) Sampel tidak menyelesaikan program penelitian dikarenakan 

alasan tertentu. 

2) Selama proses penelitian responden tidak teratur dalam 

mengikuti penelitian. 
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D. Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independent 

dan variabel dependent. 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen atau akibat (Sugiyono, 2011).Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah perbandingan pengaruh wall squat dan 

double leg bound. 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas atau sebab. Variabel dependen menjadi satu kesatuan 

dengan variabel independen dalam sebuah penelitian (Nursalam, 

2011).Variabel terikat dalam penelitian ini adalah power otot quadriceps 

pemain basket UMM. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah uraian batasan variabel tentang apa yang akan 

diukur oleh variabel yang bersangkutan dan mendefinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik penelitian, memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena, dengan kata lain variabel dapat diukur, diamati, atau dihitung, yang 

kemudian akan muncul variasi (Nursalam, 2011). 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala data 

1. Variabel 

Independent 

Wall Squat 

Wall squat merupakan 

latihan untuk penguatan 

otot quadriceps dimana 

pada gerakan tersebut 

terjadi gerakan bersamaan 

pada kedua kaki. 

Perubahan gerakan yang 

terjadi adalah dari posisi 

berdiri tegak lalu 

menurukan badan sehingga 

membentuk 900 seperti 

posisi duduk dan bersender 

di dinding. Intervensi 

diberikan dengan jangka 

waktu 4 minggu dan 

dilakukan 3 kali dalam 

seminggu sehingga 

didapatkan  total 12 kali 

pertemuan. 

SOP - 

2. Variabel 

Independen 

Double Leg 

Bound 

Double leg bound adalah 

penguatan otot quadriceps 

dimana teknik pelatihannya 

melompat keatas kemudian 

mendarat sejauh mungkin ke 

depan dengan menggunakan 

kedua kaki serta 

mengayunkan kedua lengan. 

Intervensi diberikan 

dengan jangka waktu 4 

minggu dan dilakukan 3 

kali dalam seminggu 

sehingga didapatkan  total 

12 kali pertemuan. 

SOP - 

3 Variabel 

Dependen 

Power Otot 

Quadriceps 

Power merupakan 

kemampuan kinerja otot 

dalam satuan waktu, 

dengan melibatkan 

kekuatan dan kecepatan 

yang bersifat dinamis. 

Metode yang digunakan 

untuk mengukur power 

pada otot quadriceps 

adalah vertical jump test. 

Vertical 

Jump 

Rasio 
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F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lapangan basket CIBBM Arena Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas No. 246, Tlogomas, 

Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan pusat latihan Unit 

Kegiatan Mahasiswa – Bola Basket Universitas Muhammadiyah Malang. 

G. Waktu Penelitian 

Sesuai penjelasan pada dosis wall squat dan double leg bound penelitian 

akan dilakukan selama 4 minggu dengan 3 kali pertemuan setiap minggu 

sehingga total pertemuan sebanyak 12 kali. Dosis ini bertujuan untuk recovery 

otot dan menjaga peningkatan daya ledak otot tetap stabil supaya tidak terjadi 

cedera. 

H. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data baik secara non-test atau test sebagai bentuk evaluasi dalam sebuah 

penelitian (Yusuf, 2015). Instrumen yang akan digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian power pada otot quadriceps adalah dengan 

menggunakan vertical jump test baik setelah maupun sebelum dilakukan 

intervensi wall squat dan double leg bound. 

Vertical jump test merupakan gerakan mengangkat tubuh secara vertikal 

dari pusat bumi. Vertical jump test dilakukan untuk mengetahui raihan 

ketinggian maksimal dengan posisi lompatan dan posisi pendaratan tepat 

berada diposisi awalan. Penunjang keberhasilan vertical jump test ditentukan 

oleh penentuan sudut persendian, dan komponen grup otot dalam melompat 

(Changela, et al. 2012). 
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Pengukuran vertical jump test meliputi berberapa langkah dalam 

penatalaksanaannya, sebagai berikut (Changela, et al. 2012). 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini menyediakan komponen utama dalam pengukuran 

yaitu alat tulis, meteran dalam ukuran cm, kapur dan penghapus kapur, 

serta permukaan lantai dan dinding yang rata (Changela, et al. 2012). 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan vertical jump test dimulai dengan subyek berdiri 

tegak disamping dinding atau tembok dengan memegang kapur sebagai 

penanda capaian loncatan. Ketika posisi berdiri tegak jari tanggan subyek 

meraih dinding atau tembok secara tegak lurus sesuai kemampuan dengan 

ditandai kapur, kemudian setelah itu subyek mengambil posisi lompatan 

dengan sudut lutut 105˚ sampai 115˚ dan subyek kembali melompat 

secara tegak lurus dengan memberi tanda raihan  kapur. Loncatan setiap 

individu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengambil presentasi 

tertinggi dari capaian loncatan. Skor vertical jump test yaitu perbedaan 

atau selisih antara tinggi raihan pada waktu berdiri tegak dan ketika 

meloncat (Changela, et al. 2012). 

 

Gambar 4.1 Vertical Jump Test 

(Sumber:Australian College of Sport & Fitness, 2013) 
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I. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah-langkah kegiatan yang 

ditempuh dalam proses penelitian. Prosedur yang digunakan dalam penelitian 

ini dibagi  menjadi 4 (empat) tahapan, sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

b. Melakukan observasi pada pemain basket Unit Kegiatan Mahasiswa  

Universitas Muhammadiyah Malang. 

c. Studi literatur dengan menggunakan sumber buku online, buku cetak, 

jurnal dan internet yang relavan terkait topik penelitian. 

d. Menetapkan standar kompetensi dasar serta pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Mengajukan dan berkonsultasi mengenai permohonan izin kepada 

Kepala Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang dan instansi atau tempat penelitian yang akan 

dituju. 

f. Peneliti menyusun rancangan pelaksanaan penelitian, dan menyiapkan 

instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti memulai dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan 

informasi pengetahuan terkait penelitian yang akan dilakukan. 

b. Peneliti menetukan sampel penelitian sesuai dengan kriteria sampel. 

c. Permintaan persetujuan subyek dengan menyampaikan secara lisan dan 

tertulis tentang intervensi penelitian yang dilakukan. 

d. Melaksanakan penelitian dengan jangka waktu 4 minggu diawali 

dengan pengukuran pretest dan diakhiri pengukuran posttest pada 
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kelompok eksperimen sebagai bentuk evaluasi dan sumber data 

penelitian. 

e. Mengucapkan kata terimakasih atas kerjasamanya kepada instansi dan 

subyek terkait dalam penelitian. 

3. Tahap Pengumpulan Data 

a. Biodata berupa pertanyaan terbuka, meliputi nama, umur dan riwayat 

cedera sekarang. 

b. Mengecek kelengkapan data (pengukuran power otot quadriceps 

sesudah dan sebelum ). 

c. Memeriksa kembali data jika ada pengisian yang tidak lengkap. 

4. Tahap Pengolahan Data 

Setiadi (2013) mengatakan, pengolahan data merupakan suatu 

proses untuk memperoleh data berdasarkan suatu kelompok data mentah 

dengan menggunakan rumus tertentu sehingga menjadikan informasi yang 

diperlukan peneliti. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

dalam pengolahan data yang dibagi menjadi 5 tahap, yaitu: 

a. Editing (memeriksa) 

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan 

oleh responden. 

b. Coding (memberi tanda kode) 

Coding adalah mengklasifikasikan jawaban dari para responden ke 

dalam bentuk angka/bilangan. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara 

memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.  
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c. Processing 

Processing adalah memproses data agar data yang sudah di-entry 

dapat dianalisis. Selanjutnya mengubah jenis data bila diperlukan lalu 

disesuaikan sesuai dengan teknik analisis yang akan digunakan. 

Pemrosesan data dilakukan dengan cara meng-entry data yang telah terisi 

ke suatu program komputer. 

d. Cleaning (pembersihan data) 

Cleaning merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah 

di-entry apakah terdapat kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut 

dimungkinkan terjadi pada saat kita meng-entry data ke komputer. 

e. Mengeluarkan Informasi 

Disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

J. Rencana Analisa Data 

Analisa data merupakan tehapan persiapan, tabulasi, dan aplikasi 

pengolahan data dengan tujuan mendapatkan kesimpulan dari sebuah 

penelitian. Data atau hasil yang didapatkan dalam penelitian diolah serta 

dianalisis melalui berbagai tahap, sebagai berikut (Yusuf, 2015). 

1. Analisa Univariate 

Analisis univariate menggambarkan data dalam bentuk tabel atau 

grafik secara ilmiah yang meliputi mean, median, modus dan standar deviasi 

(Notoatmodjo, 2010). Analisa univariat digunakan untuk menjelaskan atau 

mendiskripsikan karakteristik variabel yang diteliti (Yusuf, 2015). Analisis 

univariat pada penelitian ini mampu menginterpretasikan perbandingan 

pengaruh wall squat dan double leg bound terhadap peningkatan power otot 

quadriceps pada pemain basket di UMM. 
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2. Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui adanya perbedaan antara kelompok yang diberikan 

perlakuan wall squat dengan kelompok yang diberikan perlakuan double leg 

bound. 

a. Uji Normalitas Data 

 Dalam menentukan penggunaan statistik yang akan digunakan 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 dan apabila data tidak normal, statistik parametrik tidak dapat 

digunakan sebagai alat analisis. Untuk menguji kenormalan  data  guna 

menguji keselarasan  terhadap kepastian  data  yang  diperoleh, 

pengujian  normalitas  dapat  dilakukan dengan  program  SPSS, pada 

penelitian ini menggunakan uji Saphiro-Wilk. Pengujian dengan metode 

Sapphiro-Wilk digunakan apabila jumlah sampel <50. Maka hasil dari uji 

normalitas adalah : 

a) Nilaii signifikan 2 tailed  ≤ 0,05 hal ini bermakna data terdistribusi 

tidak normal. 

b) Nilai signifikan 2 tailed  .≥ 0,05 hal ini bermakna data terdistribusi 

normal. 

b. Uji T-Berpasangan 

  Uji T-Berpasangan adalah uji yang bertujuan untuk 

mengetahui adanya pengaruh sebelum dan sesudah diberikan intervensi 
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terhadap sampel. Uji T-Berpasangan digunakan jika skala data dalam 

penelitian berbentuk rasio atau interval serta data terdistribusi normal, 

namun apabila data terdistribusi tidak normal maka digunakan uji 

Wilcoxon .Dasar pengambilan keputusan pengujian Paired Sample T-test 

dengan taraf signifikansi p value (α = 0,05) adalah : 

1) Nilai Signifikasi p > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.  

2) Nilai signifikasi p < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.  

c. Uji Independent Sample Test 

   Adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui adanya 

perbandingan antara kedua kelompok perlakuan. Dasar pengambilan 

keputusan pengujian Independent 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. 

   Jika thitung  ≤ ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

K. Etika Penelitian 

Penelitian dengan melibatkan manusia sebagai subyek penelitian tidak 

diperkenankan apabila tidak sesuai dengan etika agar hak responden dapat 

terlindungi, penelitian dilakukan dengan menggunakan etika sebagai berikut 

(Yusuf, 2015). 

1. Lembar Pernyataan (Informed Consent)  

Informed consent merupakan lembar persetujuan antara peneliti 

dengan subyek penelitian dalam bentuk persetujuan pada lembar 

perjanjian. Lembar persetujuan diberikan untuk memberi informasi 

tentang maksud dan tujuan penelitian. Persetujuan menjadi responden di 
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tandai dengan bersedianya subyek berupa penandatanganan lembar 

persetujuan. Segala bentuk keputusan dan hak responden harus dihormati 

peneliti (Yusuf, 2015). 

2. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Confidentiality merupakan masalah tentang etika dan pemberian 

jaminan dalam bentuk menjaga kerahasiaan hasil penelitian, baik 

informasi maupun masalah terkait penelitian. Segala bentuk penelitian 

data responden  disimpan sebagai dokumentasi penelitian dan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti (Yusuf, 2015). 

3. Tanpa Nama (Anonymity) 

Dalam menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak 

diperkenankan untuk melakukan publikasi responden ataupun 

mencantumkan identitas responden pada lembar pengumpulan data, hal 

ini dilakukan hanya dengan memberikan kode pada setiap responden 

(Yusuf, 2015). 

 


