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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pre experimental design mengunakan

metode one group pre test post test design, penelitian ini terdapat pre test sebelum

diberikannya perlakuan dan post test setelah diberikan perlakuan.

Penelitian ini membandingakan antara pre test dan post test dengan

diberikan perlakuan calf raises terhadap peningkatan vertical jump.

Bagan 4.1 Desain Penelitian

Keterangan

P : Populasi

S : Sampel

Pretets : Vertical Jump Test

X : Perlakuan Calf Raises

Posttest : Vertical Jump Test

H : Hasil

P

Posttest

S Pretest

XH
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B. Kerangka Penelitian

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian

Desain Penelitian : One Group Pretest Posttest Design

Populasi : Pemain basket ditim basket Charis
national Academy

Tehnik Sampling : Purposive Sampling

Variabel
Independent

Calf Raises

Variable Dependent

Instrumen : Vertical Jump Test

Analisa Data

Skala Data : Rasio

Peningkatan Vertical Jump

H0 : Tidak ada pengaruh latihan calf
raises terhadap peningkatan vertical jump

pada Tim Basket Charis National
Academy.

H1: Ada pengaruh latihan calf raises terhadap
peningkatan vertical jump pada Tim Basket

Charis National Academy

SOP
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek  penelitian atau objek yang ingin

diteliti (Notoatmodjo, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemain

basket di Tim Basket Charis National Academy.

2. Sampel

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh

populasi (Notoatmodjo, 2012). Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah

pemain basket di Tim Basket Charis National Academy yang memenuhi kriteria

inklusi dan eksklusi.

3. Tehnik Sampling

Penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling. Pengambilan

sampel secara purposive didasarkan pasa suatu pertimbangan tertentu yang

dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah

diketahui sebelumnya (Notoatmojdo, 2012). Pada penelitian ini akan dijadikan

sampel memiliki kriteria inklusi, eksklusi dan drop out.

a. Kriteria inklusi

1. Sampel merupakan pemain basket di tim Basket Charis National

Academy.

2. Bersedia dijadikan subjek penelitian.

3. Laki-laki berumur, 15-19 tahun.

4. Mampu mengikuti intruksi dan bersikap kooperatif dalam proses

penelitian dari awal hingga akhir.
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b. Kriteria Ekslusi

1. Memiliki riwayat cedera fraktur pada tungkai bawah rentang waktu satu

tahun.

2. Memliki kelainan cacat pada tungkai bawah.

c. Kriteria Drop Out

1. Tidak menyelesaikan program yang diarahkan peneliti.

2. Tidak tertib pada waktu penelitian berlangsung.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Independent

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau

timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2011). Variabel independent ini adalah

calf raises.

2. Variabel Dependen

Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel

bebas. Variabel dependen menjadi satu kesatuan dengan variabel independen

dalam sebuah penetilian (Sugiono, 2011). Variabel dependen dalam penelitian

ini adalah peningkatan vertical jump.

E. Definisi Oprasional
Tabel 4.1 Defenisi Oprasional

No Variabel Defenisi Operasional Instrumen Skala Data
1. Variabel

Independen :
Latihan Calf
Raises

Calf Raises adalah
latihan untuk
menguatkan otot tungkai
bawah (Power) yang
dilakukan dalam 3 kali
dalam sepekan 3 minggu.

SOP -
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2. Variabel
Dependen :
Peningkatan
Vertical Jump

Vertical Jump dapat
artikan sebagai loncatan
tegak ke atas, untuk
mengukur vertical jump
sendiri ialah dengan
Vertical Jump Test.

Vertical Jump
Test

Rasio

F. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilapangan basket Charis National Academy yang

beralamatkan di JL. Telaga Bodas I, Blog A, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang.

G. Waktu Penelitian

Penelitian tentang pengaruh latihan calf raises untuk peningkatan vertical

jump pada tim basket Charis National Academy dilakukan selama 3 minggu dengan

3 kali pertemuan setiap minggunya, pada bulan Februari tahun 2019.

H. Etika Penelitian

1. Informed Consent

Informed Consent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dan

responden dengan memberikan lembar persetujuan menjadi responden, yaitu

sebelum melakukan pengambilan data penelitian, peneliti memberikan

penjelasan kecalon responden tentang tujuan, manfaat, serta dampak terhadap

subjek peneliti selama pengumpulan data. Apabila calon responden bersedia

untuk diteliti makan calon responden harus menandatngani lembar persetujuan

yang disediakan oleh sipeneliti.

2. Anonymity

Anonymity adalah tanpa nama, atau upaya untuk menjaga karahasiaan.

Kerahasia informasi yang telah dikumpulkan juga dijamin oleh peneliti dengan
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menyimpan hasil rekaman tersebut secara baik dan hanya dilaporkan pada saat

penyajian hasil riset.

3. Confidentiality

Comfidiantility adalah kerahasiaan informasi responden yang telah

dikumpulkan oleh peneliti akan dijamin kerahasiaannya, hanya kelompok data

tertentu yang akan dikumpulkan pada hasil riset.

I. Instrument Penelitian

Instrument adalah suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan data

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

(Hidayat, 2016). Instrument yang digunakan metode Vertical Jump Test sebelum

diberikan perlakuan Calf Raises maupunn sesudah diberikan perlakuan.

Berikut langkah-langkah untuk penelitian tentang Vertical jump sebagai

berikut:

1. Peneliti menyiapkan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan vertical

jump test, yaitu sebuah papan panjang dan kapur, balok dan area lapangan

basket.

2. Peserta melakukan calf raises pada balok atau anak tangga dengan waktu 3 set

15 repetisi secara isometric.

3. Peneliti memberi tanda pada papan dengan kapur untuk mengetahui tinggi jarak

tanpa lompatan.

4. Peserta melakukan vertical jump test sebanyak 3 kali.

5. Peneliti mengukur jarak yang bisa dicapai peserta dengan nilai tertinggi.
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J. Teknik Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan

a. Menyusun proposal penelitian.

b. Melakukan studi pendahuluan.

c. Koordinasi kepada guru atau pelatih basket Charis National Academy.

d. Mempersiapkan surat ijin penelitian.

e. Mempersiapkan semua peralatan untuk penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Menyebar kuisioner studi pendahuluan unntuk mendapatkan data jumlah

pemain yang memenuhi kriteria inklusi.

b. Menentukan kriteria inklusi.

c. Menyiapkan semua peralatan untuk bahan intervensi.

d. Koordinasi dengan pihak pemain tentang rancangan pelaksana pengambilan

data dilapangan agar saat pelaksana intervensi dan pengukuran lancar.

e. Melakukan penelitian diawali dengan pemberian pre test dan diakhiri

pemberian post test disetiap kelompok sebagai bentuk evaluasi dan sumber

data peneliti.

f. Mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya kepada instansi dan responden

terkait dalam penelitian.
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3. Tahap Pengolahan Data

a. Editing

Data yang telah dikumpulkan dapat diolah dengan baik dan benar

sehingga menghasilkan informasi yang benar. Dilakukan dengan cara

memeriksa dan mengamati kelengkapan pengisi.

b. Coding

Merupakan kegiatan pengkodean atauu memberi kode numerik

terhadap data.

c. Data Entry

Data entry ialah kegiatan memasukan data yang telah dikumpulkan

ke dalam master table atau database komputer.

K. Analisa Data

Analisa data merupakan sebuah proses setelah data dari seluruh responden

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisa data adalah

mengelompokan data bedasrkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang

diteliti, melakukan perhitungan dalam menjawab rumusan masalah dan melakukan

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2015).

1. Analisa Univariat

Analisa univariat atau analisa deskriptif  bertujuan dalam menjelaskan

karakteristik dalam setiap variabel peneliti, bentuk analisa ini tergantung dari

jenis data yang digunakan (Notoatmojo, 2010).
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Analisa univariat dalam penelitian ini mampu menginterprestasikan

efektifitas latihan calf raises untuk peningkatan vertical jump pada tim basket

charis national academy.anatara lain tinggi badan, berat badan, usia.

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat ini digunakan untuk menganalisa hubungan antara

variabel terikat dengan variabel bebas (Notoatmodjo, 2012).Dalam penelitian ini

analisis bivariat digunakan untuk menganalisa pengaruh efektifitas latihan calf

raises untuk peningkatan vertical jump ditim basket charis national academy

sebelum dan sesudah dilakukan pre test dan post test.

a. Uji Normalitas data

Sebelum melakukan analisa data dengan uji hipotesa. Data akan

diuji normalitasnya terlebih dahulu. Tujuan dari uji normalitas ini sendiri

untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mendekati distribusi

sebuah data mendekati distribusi normal atau tidak.

Dalam penelitian, untuk mengetahui kenormalan distribusi data

mengunakan shapiro-walk. Shapiro-walk digunakan ketika sampel kurang

dari 50 sampel dan kalmogorof-smirnovdigunkan jika sampel lebih dari 50

sampel.

b. Pairet T test

Pairet T test adalah uji statistika parametrik yang digunakan untuk

menguji satu sampel dengan skala data berbentuk interval dan rasio. Dasar

pengambilan keputusan pada uji ini berdasarkan perbandingan nilai Thitung

dengan Ttabel mengunkan taraf signifikan 2 tailed (α = 0,05) adalah :
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1) Jika Thitung ≥ Ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima

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


