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BAB III 

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data, menganalisis 

dan menyimpulkan hasil penelitian melalui cara-cara yang sesuai dengan prosedur 

penelitian. Dalam hal ini terkait dengan metode penelitian Sugiyono (2004, hlm. 

1) menjelaskan bahwa “metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Ada beberapa jenis metode penelitian yang sering digunakan peneliti untuk 

memecahkan suatu permasalahan antara lain metode deskriftif, historis, dan 

eksperimen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Deskriftif. Karena dalam penelitian ini mengetahui pengaruh metode 

Interval Trainingdengan istirahat aktif dan istirahat pasif terhadap waktu 

pemulihan. Dengan cara mengadakan percobaan terhadap variabel-variabel yang 

diselidiki untuk mendapatkan hasil penelitian. 

Penelitian deskriftif ini berasal dari masalah yang ada dilapangan antara 

sebab dan akibat yang saling memperngaruhi. Sedangkan terkait dengan Deskriftif 

menurut Riduan (2010, hlm. 15) menjelaskan : 

Deskriftif teori menerapkan tentang variabel yang diteliti, baik yang bersifat 

deskriftif (satu variabel) atau lebih dari dua variabel (hubungan, pengaruh 

dan komparatif). Deskriftif teori menggambarkan variabel bebas dan 

variabel terikat yang menjadi landasan atau kajian teori dalam penelitian 

yang memuat dalil-dalil atau argumen-argumen variabel yang diteliti. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriftif 

penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa pada saat 

sekarang yang nampak dalam suatu situasi, data yang terkumpul terbentuk kata-

kata atau gambar, tidak menekankan pada angka. 

Adapun variabel-variabel yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah 

1. Variabel bebas : 

a. Metode latihan interval istirahat aktif 

b. Metode latihan interval istirahat pasif 

2. Variabel terikat : 
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a. Waktu pemulihan 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan kumpulan induvidu yang memiliki sifat-sifat umum. 

Dari populasi dapat diambil suatu data yang diperlukan untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang dikaji. Terkait dengan populasi menurut Arikunto (2010, hlm. 

173) menjelaskan bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Sedangkan 

pendapat lain menurut Sugiyono (2004, hlm. 55) menjelaskan bahwa “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek dan subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka ditetapkan populasi dalam penelitian 

ini adalah atlet Hoki yang tergabung dalam UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) 

Hockey UPI yang berjumlah 39 orang. Populasi dalam penelitian ini adalah dari 

UKM Hockey UPI, karena UKM Hockey UPI mempunyai prestasi yang baik di 

tingkat provinsi, nasional maupun internasional karena setiap tahunnya selalu 

mendapatkan juara antar Perguruan Tinggi se-Indonesia. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang diambil. Dengan 

kata lain Sampel dapat diartikan sebagian wakil dari populasi yang dijadikan 

sumber informasi atau data. Terkait dengan sampel menurut Sugiyono (2013, hlm. 

118) “Sampel merupakan Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”. 

Adapun cara-cara pengambilan sampel dalam penelitian dapat dilakukan 

sebagai berikut: sampel random, sampel berstrata, sampel kelompok, sampel 

kembar. Arikunto, (2010, hlm. 177). 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dalam penelitian ini pengambilan 

sampel ditentukan dengan teknik Simple Random Sampling. Terkait denganSimple 

Random Samplingmenurut Sugiyono (2008, hlm. 82) adalah : “Dikatakan Simple 

(sederhana) karena pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 
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dari populasi dilakukan acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu”. Ilustrasi pada Gambar 3.1 teknik Simple Random Sampling. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Simple Random Sampling 

Adapun prosedur pengambilan sampelnya dilakukan dengan langsung 

memilih atlet UKM Hockey UPI sebanyak 12 orang, tujuan dari pengambilan 

sampel adalah untuk memilih testi untuk mewakili populasinya. Kemudian testi 

berjumlah 12 orang dibagi kedalam 2 kelompok dengan rincian metode istirahat 

aktif sebnyak 6 orang dan metode istirahat pasif 6 orang.  

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan penulis adalah desain prates-pascates 

kelompok statis. Menurut Arikunto (2010, hlm. 90) menjelaskan tetang Desain 

penelitian adalah “rencana atau suatu rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai 

ancar-ancar kegiatan, yang akan dilaksanakan”. Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah One-shot case study. Mengenai One-shot case study 

menurut Arikunto (2010, hlm. 124) adalah “desain ini sangat sederhana peneliti 

hnya mengadakan treatment satu kali yang diperkirakan sudah memberikan 

dampak yang baik”.Mengenai tentang One-shot case study, Gambar 3.2 dibawah 

ini menjelaskan tentang One-shot case study 

 

 

 

 

Gambar 3.2 One-shot case study 

Keterangan: 
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X1 : Menggunakan metodeintervaltraining dengan istirahat aktif 

X2 : Menggunakan metodeintervaltraining dengan istirahat pasif 

O1: pengambilan data yaitu denyut nadiawal 

O2: Pengambilan data yaitudenyut nadisetelahlari 10 detik 

O3: Pengambilan data yaitu denyut nadi istirahat 3 menit 

Adapun langka-langkah pengambilan data yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menetukan populasi 

2. Memilih dan menetapkan sampel 

3. Membagi kolmpok, kelompok metode istirahat aktif dan kelompok 

metode istirahat pasif 

4. Melakukan pengambilan data yaitu penurunan denyut nadi dengan alat 

polar 

5. Mengolah data 

6. Memberikan data yang diperoleh pada kedua kelompok tersebut 

7. Melakukan pengujian hipotesis 

8. Mengambil kesimpulan 

Dalam memudahkan proses penelitian ini, selanjutnya penulis menyusun 

langka-langkah penelitian sebagai pengembangan dari desain penelitian yang 

telah penulis buat. Mengacu pada desain penelitian, maka disusunlah langkah-

langkah penelitian sebagaimana yang tertera di Gambar 3.3 di bawah ini. 
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Gambar 3.3 Langkah-langkah penelitian 

D. Instrumen Penelitian 

Instrument merupakan suatu alat yang digunakan untuk penelitian. Hal ini 

dijelaskan oleh Arikunto (2010, hlm. 203) bahwa: 

Instrument adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis. 

 

Guna tercapainya keberhasilan dalam penelitian maka diperlukan alat ukur 

untuk mendapatkan data. Nurhasan dan cholil (2007, hlm.5) mengemukakan 
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bahwa “Pengukuran adalah proses pengumpulan data/informasi dari suatu objek 

tertentu, dalam proses pengukuran diperlukan suatu alat ukur”. 

Alat ukur yang digunakan penulis untuk mengukur waktu pemulihan yaitu 

Polar Heart Rate Monitor dan Treadmill. Polar heart rate monitor dan Treadmill 

ini tidak mempunyai Validitas dan reabilitas, karena alat ini sudah baku dan valid 

untuk digunakan mengukur denyut nadi. Adapun instrument dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data diperoleh dari : 

a. Tes pengambilan data denyut nadi setelah lari 10 detik 

b. Tes pengambilan data denyut nadi istirahat 3 menit 

2. Alat dan perlengkapan : 

a. Mesin Treadmill 

b. Polar heart rate monitor (mengukur denyut nadi) 

c. Format penilaian 

d. Perlengkapan alat tulis 

e. Stopwatch 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Tes 

1. Prosedur Umum 

1) Sebelum melaksanakan tes, testi dikumpulkan untuk diberikan arahan dan 

penjelasan mengenai peraturan dalam melaksanakan tes. 

2) Pelaksanaan tes mengacu pada latihan yang sebenarnya 

3) Testi melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan tes 

 

2. Pelaksanaan Tes 

Agar mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian ini maka perlu dibuat 

program tes/latihan guna menunjang keberhasilan tujuan penelitian tersebut. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, kelompok sampel diberikan dua metode 

istirahat, yaitu metode istirahat aktif dan metode istirahat pasif. 

Proses tes/latihan dilakukan 1 kali pertemuan yaitu pada : 

1. Hari senin, tanggal 10 juli 2017 pukul 15.30 WIB – selelai (tes awal 

yaitu lari 100 meter) 
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2. Hari selasa, tanggal 11 juli 2017 pukul 15.30 WIB – selesai (tes yang 

dilakukan di Laboratorium kebugaran FPOK UPI) 

 

 

Pelaksanaan latihan adalah sebagai berikut : 

1. Pendahuluan 

Sebelum dimulai proses tes/latihan ini, terlebih dahulu diberikan arahan dan 

penjelasan tetntang tujuan istirahat aktif dan istirahat pasif, khususnya untuk 

waktu pemulihan dalam Interval Training.  

2. Pemanasan 

Sebelum pelaksanaan latihan/tes, terlebih dahulu diberikan latihan 

pemanasan agar pada saat melakukan Interval Training ini tidak mengalami 

cedera. Menurut Giriwijoyo (2007, hlm. 154) menjelaskan bahwa “latihan 

pemanasan dimaksudkan untuk mempersiapkan raga dalam menjalani latihan inti 

atau pendinginan.” 

Sampel melakukan pemanasan dengan peregangan statis kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan peregangan dinamis. Pemanasan dilakukan kurang 

lebih selama 10 menit. 

1.  Interval Trining 

Pada latihan ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu istirahat aktif dan 

istirahat pasif sebagai berikut: 

a. Kelompok yang menggunakan istirahat aktif 

1) Melakukan sprint dengan jarak 100 meter. Untuk mengetahui 

kemampuan maksimal atlet dan melakukan pengecekan denyut nadi 

maksimal. 

2) Sesudah melakukan sprint 100 meter, testi diambil cek denyut nadi 

setelah 1 menit melakukan sprint 100 meter. Dengan dilihat digrafik 

atau data polar. 

3) Testi melakukan Interval training dengan jarak lari 10 detik dengan 

intensitas 80% dari denyut maksimal dengan 10 kali ulangan lari, 
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disetiap antara pengulangan melakukan istirahat 3-5 menit dengan 

melakukan istirahat berupa joging ringan. 

b. Kelompok yang menggunakan istirahat pasif 

1) Melakukan sprint dengan jarak 100 meter. Untuk mengetahui 

kemampuan maksimal atlet dan melakukan pengecekan denyut nadi 

maksimal. 

2) Sesudah melakukan sprint 100 meter, testi diambil cek denyut nadi 

setelah 1 menit melakukan sprint 100 meter. Dengan dilihat digrafik 

atau data polar. 

3) Testi melakukan Interval training dengan jarak lari 10 detik dengan 

intensitas 80% dari denyut maksimal dengan 10 kali ulangan lari, 

disetiap antara pengulangan melakukan istirahat 3-5 menit dengan 

melakukan istirahat berupa duduk 

 

F. Prosedur Pengolahan Data 

Sebelum pengolahan data penulis menggunakan alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Polar heart rate monitor. Setelah hasil data penelitian 

terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data yang dilakukan secermat 

mungkin dengan analisis statistik. Proses analisis pengolahan data dilakukan 

untuk menginterpretasi hasil pengambilan data dilapangan. Statistik adalah salah 

satu metode yang digunakan untuk analisis data. Salah satu fungsi dari statistik 

adalah untuk menyajikan data agar lebih kominikatif dan menguji sebuah 

hipotesis.  

Pada penelitian ini pengolahan datanya dibantu dengan software Statistical 

Product and Service Solution(SPSS)21for Windows. Proses analisis pengolahan 

data menjadi dua tahapan pengujian yaitu uji normalitas dan uji hipotesis. 

1. Uji normalitas dan homogenitas 

Uji Normalitas merupakan pengujian distribusi normal, data setiap variabel. 

“Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data yang 

didapatkan mengikuti atau mendekati huku sebaran normal baku GAUSS” 

(Suherman dan Rahayu, 2016, hlm. 46). Normal atau tidaknya distribusi sebuah 
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data akan menentukan pengujian hipotesis apakah akan menggunakan uji 

parametris atau non parametris. 

Pengujian normalitas (Test of Normalty) dilakukan dengan menggunakan 

Uji Kolmogorov Smirnov pada taraf signifikansi α = 0,05. Pedoman untuk 

mengambil keputusan adalah 

 Bila nilai sig atau nilai probabilitas P < 0,05 (distribusi tidak normal) 

 Bila nilai sig atau nilai probabilitas P > 0,05 (distribusi normal) 

Uji Homogenitas merupakan pengujian distribusi homogen, data setiap 

variabel. “Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variasi antara 

kelompok yang diuji berbeda atau tidak, variansinya homogen dan data yang 

diharapkan adalah homogen” (Suherman dan Rahayu, 2016, hlm. 49).  

Pengujian homogenitas (Test of Homogenity of Variances) dilakukan 

dengan menggunakan Uji One-way ANOVApada taraf signifikansi α = 0,05. 

Pedoman untuk mengambil keputusan adalah: 

 Bila nilai sig atau nilai probabilitas P < 0,05 (distribusi tidak homgen) 

 Bila nilai sig atau nilai probabilitas P > 0,05 (distribusi homgen) 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji jawaban sementara hipotesis 

penelitian. Di dalam penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol 

(H0) dan alternatif (Ha). “hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan 

antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran 

populasi dan ukuran sampel” (Sugiyono, 2016, hlm. 66). 

Uji Hipotesis dilakukan menggunakan statistik parametrik Independent 

Samples Test pada taraf signifikansi α = 0,05. Pedoman untuk mengambil 

keputusan adalah : 

Dengan rumus : 

H0 : μ1 =  μ2atau  H0 : μ1 -  μ2= 0 

Ha : μ1 ≠  μ2atau  Ha : μ1 -  μ2≠0 
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Kriteria : 

Perbandingan nilai probabilitas atau sig dengan α (0,05) dengan kriteria : 

 Apabila nilai probabilitas atau sig < 0,05 maka H0ditolak 

 Sebaliknya apabila nilai probabilitas atau sig > 0,05 maka H0diterima 


