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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain pre eksperimental dan 

menggunakan One Group Pretest Posttes. Ciri dari peneletian ini adalah 

adanya pemberian Pretest sebelum diberikannya intervensi yang nantinya 

akan dibandingkan dengan Posttest setelah diberikannya intervensi. 

Dengan demikian maka akan didapatkan suatu hasil yang lebih akurat, 

karena pada penelitian ini menyatakan suatu hubungan antara sebab dan 

akibat dengan hanya melibatkan satu kelompok subjek. peneliti 

membandingkan peningkatan Agility sebelum dan setelah pemberian 

intervensi kombinasi Plyometrik depth jump dan dynamic streaching pada 

pemain bola basket FIKES UMM dengan beberapa gerakan latihan. 

Tabel 4.1 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

P    : Subjek 

O1 : Pre Test sebelum intervensi 

X   : Perlakuan 

O2 : Post Test setelah intervensi 

Subjek  Pre Test       Perlakuan       Post Test 

P  O1   X   O2 

 

Membandingkan Hasil Pre tes dengan Post test 
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B. Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka kerja penelitian Pengaruh kombinasi depth jump dengan 

dynamic streaching terhadap peningkatan Agility pada pemain bola basket 

FIKES UMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Penelitian : Pre-Eksperimental 

Populasi :31 orang Pemain bola basket 

FIKES UMM 

Teknik Sampling : purposiv sampling 

Variable Independen :  

Latihan kombinasi Plyometrik 

Deepth jump dengan dynamic 

streaching 

Variable dependen : 

Peningkatan Agility 

Instrumen : SOP Instrumen : Ilinois Test 

Skala Data : Rasio 

Analisa Data 

Paired T-test 

Pretest – Posttest 

Hasil : Adanya Pengaruh kombinasi latihan Plyometrik depth jump 

dengan Dynamic stretching terhadap peningkatan Agility 
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C. Populasi, Sampel, Teknik sampling 

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah yang terdiri dari objek/subjek yang 

memiliki karakteriristik tertentu sehingga patut untuk diteliti  dan 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, populasi bukan terdiri dari 

orang saja melainkan objek dan bisa juga benda, yang memiliki 

karakteristik untuk di pelajari atau diteliti (Sugiono, 2017). Populasi pada  

penelitian ini ada 36 orang Pemain bola basket FIKES UMM 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik responden yang 

ingin diteliti dalam populasi tersebut, sehingga kalau populasi yang 

diteliti besar, maka peneliti tidak mungkin meneliti secara detail, 

dikarenakan terbatasnya dana, waktu dan tenaga dari peneliti (Sugiono, 

2017). Sampel yang ada pada penelitian ini ada 31 orang pemain bola 

basket FIKES UMM 

3. Teknik Sampling 

Tekinik sampling merupakan pengambilan sampel agar digunakaan 

sebagai bahan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling purposiv yang merupakan teknik penentuan sampel dengan 

suatu pertimbangan dengan adanya kesamaan ciri-ciri pada subjek yang 

akan diteliti (Sugiono, 2017).  

Pada penelitian ini rencananya akan menggunakan pemain bola basket 

FIKES UMM dengan kriteria inklusi sebagai berikut :  

a. Inklusi 

1. Pemain bola basket FIKES UMM 

2. Mengikuti latihan sesuai dengan waktu penelitian berjalan 
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3. Bersedia menjadi sampel penelitian 

b. Eksklusi  

1. Mengalami cedera ekstremitas bawah 

2. Tidak mengikuti Program latihan lain 

c. Drop Out 

1. Tidak mengikuti latihan dengan waktu yang sudah ditentukan 

2. Pada saat penelitian responden mengalami cedera atau kejadian 

yang lain, sehingga tidak bisa mengikuti secara berkelanjutan 

D. Variable penelitian 

1. Variabel Independen 

Variabel independen sering dikatakan sebagai variabel bebas yang 

menjadi sebuah sebab yang mempengaruhi perubahan dalam suatu 

variabel terikat. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang sering disebut sebagai 

variabel output atau dalam bahasa indonesia dikatakan sebagai variabel 

terikat yang merupakan suatu variabel yang dipengaruhi menjadi sebuah 

akibat. 

E. Definisi operasional 

 

Tabel 4.2 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Oprasional 

Instrument Skala Data 

1. Variabel Independen   

 

Kombinasi Plyometrik 

Depth Jump dengan 

Dynamic Steaching 

 

Depth Jump : 

Melompat 

melewati Box 

Dynamic 

Stretching : 

teknik Butt 

Kickers dan 

Frontal plane 

 

 

SOP 
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leg swings 

2. Variabel Dependen 

 

Peningkatan Agility 

Pengukuran 

Agility 

dilakukan 

sebelum dan 

sesudah 

diberikan 

intervensi 

kombinasi 

latihan 

plyometrik 

depth jump 

dengan 

dynamic 

streaching 

pada pemain 

bola basket 

FIKES UMM 

 

 

 

 

 

 

 

Ilinois Test 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 

 

F. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lapangan bola basket FIKES UMM kota Malang. 

G. Waktu penelitian 

 Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan selama 4 minggu, dengan 3 

kali pertemuan dalam satu minggu dimulai pada 16 September – 16 Oktober 

2018 

H. Etika penelitian 

1. Lembar persetujuan responden (Informed Concent) 

Lembar persetujuan responden merupakan bentuk persetujuan antara 

responden dan peneliti dengan memberikan lembar persetujuan informed 

concent tersebut kepada responden penelitian pada saat sebelum 

melakukan penelitian yang bertujuan agar subjek mengetahui maksud dan 

tujuan penelitian. Jika subjek bersedia menjadi responden penelitian maka 
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harus menandatangani lembar persetujuan, kemudian bila subjek tidak 

bersedia, maka peneliti harus menghormati keputusan tersebut.  

2. Tanpa nama (Annonimity) 

Annonimity merupakan masalah etika dalam suatu penelitian dengan 

tidak mencantumkan nama jelas responden pada lembar alat ukur, 

melainkan hanya menuliskan inisal pada lembar pengumpulan data, yang 

bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Confidentiality adalah masalah etika dengan memberikan suatu 

jaminan kerahasiaan dari hasil penelitian, baik berupa informasi maupun 

masalah lainnya. Semua informasi yang sudah dikumpulkan akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

diberikan laporan pada hasil riset. 

I. Instrument penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

Ilionois tes yang dirancang untuk menguji kelincahan seseorang dalam 

bidang olahraga, menggunakan tes yang sederhana dengan cara : 

1. Mempersiapkan 4 cones pada setiap sudut dengan luas 10 x 5 meter dan 

memberikan 4 cones pada sisi tengah dengan jarak 2,5 meter di lapangan 

dengan start pada sudut kiri bawah, kemudian pada sudut kanan bawah. 

2. Memberikan aba-aba “Go” pada responden untuk memulai start 

3. Berikan arahan kepada responden untuk tidak menyentuh cones dan 

berlari memutar pada garis Ilinois test yang sudah diberikan 
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4. Kemudian peneliti menjalankan stopwatch  dan menghitung hasil 

kelincahan yang ada pada responden dengan satuan Second, yang 

nantinya akan di cocokkan dengan data Ilinois agility run ratting. 

Tabel 4.3 Nilai Normal test Illionois test Run  

Gender Exellent Above 

Avarage 

Average Below 

Avarage 

Poor 

Mele <15.2 secs 15.2-16.1 

secs 

16,2-18.1 

secs 

18,2 secs >19,3 

secs 

Female <17.0 secs 17.0-17.9 

secs 

18.0-21.7 

secs 

21.8-23.0 

secs 

>23,0 

secs 

 

J. Prosedur pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk meneliti dan 

mengumpulkan data langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Mempersiapkan surat izin yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan kepada responden yakni kepala Kesbangpol kota 

Malang . 

c. Melakukan studi pendahuluan di tim pemain bola basket FIKES 

UMM. 

d. Mepersiapkan alat dan instument penelitian yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti 

dengan menggunakan informed consent, serata menjelaskan kepada 

sampel terkait dengan intervensi yang ingin diberikan oleh peneliti. 
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2. Tahapan Pelaksanaan 

a. Melakukan koordinasi dengan ketua basket FIKES UMM terkait 

dengan persetujuan yang mejelaskan tentang maksud dan tujuan 

penelitian untuk melakukan uji sampel pada populasi. 

b. Menyiapkan alat ukur untuk uji sampel serta menyiapkan alat dan 

perlengkapan untuk melaksanakan intervensi. 

c. Peneliti melakukan uji sampel untuk mengetahui terkait tentang 

Agility dengan cara pengukuran menggunakan Cones yang di letakkan 

dilapangan kemudian mengukur satuan per-detiknya sebelum 

diberikannya intervensi. 

d. Setelah mendapatkan responden, maka penelitia mengajukan lemabr 

persetujuan kepada sampel. jika mendapatkan persetuajuan dari 

responden maka peneliti akan menjelaskan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan selama 4 minggu dengan 3 kali pertemuan setiap 

minggunya dan total ada 12 kali pertemuan. Selanjutnya peneliti akan 

memberikan penjelasan mengenai teknik intervensi yang akan 

diberikan serta kerahasiaan data yang diambil oleh peneliti dari 

responden. 

3. Tahap pengolahan data 

a. Editing 

Editing adalah suatu langkah yang dilakukan untuk pengecekan 

atau pengkoreksian kembali kebenaran dari data yang sudah di dapat 

oleh peneliti yang telah dilakukan, tujuannya untuk menghilangkan 

kesalahan yang terjadi selama pencatatan pada saat penelitian, 

kemudian editing dilakukan pada saat data telah terkumpul lengkap. 
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b. Coding  

 Coding adalah suatu kegiatan pemberian kode terhadap data yang 

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

berupa satu kelompok kombinasi latihan Plyometrik depth jump 

dengan dynamic streaching. 

c. Entry data 

 Entry data merupakan kegiatan pemasukan data, kemudian 

membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan 

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

data dengan memasukkan nama inisial jenis kelamin, IMT. 

d. Melakukan teknik analisis 

 Penelitian yang merupakan penelitian analisis menggunakan 

statiska interverensial. Statistika interverensi adalah statistiska 

digunakan untuk mengumpulkan parameter (populasi) berdasarkan 

statitiska (sampel) atau lebih dikenal dengan proses generalisasi dan 

interverensial (Hidayat, 2009). 

K. Analisis data 

1. Analisis Univariat 

 Analisis univariat bertujuan untuk mendiskripsikan karkateristik 

setiap variabel penelitian yang meliputi berat badan, tinggi badan, jenis 

kelamin (Soegiono,2017). 

a. Uji Normalitas 

   Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk 

mengetahui data dari setiap variabel yang dianalisa harus bersifat 
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normal. Sehingga sebelum dilakukan hipotesa maka dilakukan terlebih 

dahulu uji normalitas data. 

  Uji normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan dari suatu data 

yang digunakan untuk menguji keselarasan dari data yang telah 

didapat. jika sampel kurang dari 50 maka yang digunakan uji Shapiro 

Wilk. Kesimpulan dari hasil analisa data yang berdistribusi normal jika 

P > 0,05 dan data dikatakan tidak berdistribusi normal jika P < 0,05. 

Setelah uji normalitas dilakukan dan distribusi data dikatakan normal 

maka dilakukan uji paired T-test. 

b.  Paired T-test  

  Merupakan metode pengujian hipotesis dimana data yang 

digunakan yaitu berpasangan dan berdistribusi normal Paired T-tes 

bertujuan untuk meembandingkan perbendaan antara peningkatan 

Agility sebelum dan sesudah diberikannya itervensi dan kombinasi 

latihan Plyometrik depth jump dengan dynamic stretching Jika data 

yang telah diperoleh menunjukkan P > 0,05 maka dapat dikatakan H0 

ditolak dan H1 diterima yang menandakan ada pengaruh Kombinasi 

latihan Plyometrik depth jump dengan dynamic streaching terhadap 

peningkatan Agility pada pemain bola basket FIKES UMM, dan jika P 

< 0,05 maka dikatakan tidak ada pengaruh Kombinasi latihan 

Plyometrik depth jump dengan dynamic stretching terhadap 

peningkatan Agility pada pemain bola basket FIKES UMM. 
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