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BAB III

METODE PENELITIAN

3,1 Desain penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis Pada penelitian ini

menggunakan metode deskriptif komparatif yang biasanya dilakukan pada

sekelompok manusia, objek, idea atau pemikiran, kondisi, atau suatu peristiwa,

dengan tujuan penelitiannya adalah menghasilkan suatu peristiwa dengan tujuann

penelitiannya dengan menghasilkan suatu deskriptif, hubungan antar fenomena

atau perlakuan yang diteliti. Desain penelitian merupakan pengumpulan dan

analisa data saja (Sugiyono 2012).

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi

prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber

data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis. Yang

menjadi variabel pada penelitian ini adalah jarak tempuh yang dihasilkan atlet

sepakbola dan Futsal pada setiap posisi.

Sumber: (Sugiyono 2012)

keterangan:

Y : Jarak tempuh

X1 : Profil Sepakbola disetiap posisi

X2 : Profil Futsal disetiap posisi

3.2 Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Ilmu Keolahragaan FPOK

UPI Angkatan 2017 dan 2015.

X1

Y

X2

Gambar 3. 1 Desain
Penelitian
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1) Stadion UPI Bandung, Jum’at, 29 Maret 2019 pada jam 09:30-Selesai.

2) Lapang Futsal Sampoerna Bandung, Jum’at 29 Maret 2019 jam 20:00-Selesai.

3.4 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Ilmu Keolahragaan

Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2017 dan 2015. Populasi merupakan

sekumpulan obyek, orang, atau keadaan yang menjadi perhatian peneliti dan akan

digunakan oleh peneliti untuk menggeneralisasikan hasil penelitiannya (Fraenkel,

Wallen, and Hyun 2013).

2) Sampel

Sampel yang digunakan adalah Mahasiswa aktif Ilmu Keolahragaan

Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2017 dan angkatan 2015 berjumlah 18

orang yang dibagi menjadi dua kelompok (Sepakbola dan Futsal)  dipilih

menggunakan teknik pengambilan sampel dengan Purposive Sampling yaitu salah

satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan

tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Menurut (Fraenkel, Wallen, and Hyun 2013). mendeskripsikan Pengambilan

sampel Purposive ini menggunakan penilaian mereka untuk memilih sampel yang

mereka yakini, berdasarkan informasi sebelumnya, akan memberikan data yang

mereka butuhkan.

Kriteria sampel yang dipilih adalah sebagai berikut :

1) Sehat jasmani dan tidak memiliki penyakit

2) Mahasiswa yang aktif berolahraga

3) Bersedia menjadi sampel penelitian.

3.5 Instumen Penelitian

Guna tercapainya keberhasilan penelitian yang akan diselenggarakan

penulis memakai instrumen penelitian yang di perlukan  untuk menjawab masalah

penelitian dan menguji hipotesis, penulis menggunakan alat ukur sebagai media
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atau alat pengumpulan data. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat

pengambilan atau pengukurannya. Sebagaimana yang dikatakan (Arikunto 2010)

bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat

yang dimiliki oleh individu atau kelompok Tes kemampuan jarak tempuh

menggunakan POLAR RC3-GPS With Heart Rate Sensor.

1) Prosedur tes kemampuan mobilitas menggunakan POLAR RC3-GPS With

Heart Rate Sensor Pelaksanaan tes dapat dilaksanakan dengan 10 orang pemain

Sepakbola dan 8 orang pemain Futsal pada satu pertandingannya. Tujuannya

untuk mengetahui jarak tempuh pemain sepakbola saat pertandingan selama 2 x

45 menit dan jarak tempuh pemain futsal selama 2x20 menit yang mencakup :

1) Jarak lari pemain saat bertanding.

2) heart rate rata-rata dan heart rate maximal saat bermain.

2) Mekanisme Tes kemampuan Jarak tempuh menggunakan POLAR RC3-GPS

With Heart Rate Sensor Peserta tes akan memimpin suatu pertandingan dengan

menggunakan POLAR RC3-GPS With Heart Rate Sensor, secara otomatis alat

tersebut akan mendeteksi detak jantung dan jarak lari peserta dengan durasi waktu

2 x 45 menit untuk sepakbola dan 2x20 menit untuk futsal.

Gambar 3. 2 POLAR RC3-GPS With Heart Rate Sensor

Prosedur pemakaian :

1) Perlengkapan tes alat POLAR RC3-GPS With Heart Rate Sensor, Laptop dan

kabel data

2) Pelaksanaan tes

Hidupkan alat POLAR RC3-GPS With Heart Rate Sensor, Selanjutnya set alat

tersebut pada saat memulai pertandingan sepakbola 2 x 45  menit (jika futsal 2x20
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menit). Secara otomatis, alat tersebut akan menghitung pergerakan pemain (avj

heart ratet,maximal heart rate, minimal heart rate) selama pertandingan

berlangsung Pada saat istirahat babak pertama, alat tersebut diberhentikan sejenak

(pause). Dan nyalakan kembali pada babak selanjutnya. Setelah pertandingan

selesai alat tersebut di stop/diberhentikan. Selanjutnya alat tersebut disambungkan

ke laptop melalui kabel data guna mengalihkan data dari alat tersebut. Tes

dilakukan sebanyak 1 kali.

3.6 Langkah-langkah/Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini langkah-langkah yang disusun adalah sebagai berikut.

1) Menetapkan populasi dan sampel penelitian

2) Mengumpulkan data dan pelaksanaan tes

3) Mengolah data

4) Menganalisis data

5) Menetapkan kesimpulan

Sedangkan desain penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1) Variabel bebas : Profil Sepakbola dan Futsal disetiap posisi

2) Variabel terikat : Jarak tempuh

INSTRUMEN

SHOOTING/PENGAMBILA
N DATA

ANALISIS DATA
MENGGUNAKAN POLAR

KESIMPULAN

Gambar 3. 3 Prosedur
Penelitian
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3.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik pengumpulan data

dan analisis data.

1) Persyaratan Administrasi

Hal yang harus dilakukan pertama kali sebelum memulai penelitian adalah

mempersiapkan surat izin maupun surat peminjaman sarana dan prasarana

penelitian. Persyaratan Administrasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang

tersedia.

2)     Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data

dalam bentuk tes.Tes dalam penelitian ini terdiri dari tes kemampuan Daya jelajah

menggunakan alat POLAR RC3-GPS With Heart Rate Sensor.

3)     Analisis data

Setelah data diperoleh dari tes dan pengukuran, maka langkah selanjutnya

adalah mengolahnya dengan menggunakan rumus-rumus statistika. Rumus-rumus

statistika yang digunakan dalam penelitian ini dikutip dari buku ”Hand

OutStatistika” (Nurhasan, n.d 2010.) dan buku ”MetodeStatistika”.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Independent

Sample t test yang digunakan untuk membandingkan jarak tempuh pada setiap

posisi pemain Sepakbola Dan Futsal Pada Tingkatan Pemain Universitas.

1)    Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data yang

digunakan mendekati hukum sebaran normal baku GAUSS. Kenormalan

sebuah data dapat menentukan uji statistik mana yang akan digunakan.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov

Smirnov dan Shapiro Wilk pada taraf signifikansi α = 0,05. Sebuah data

dikatakan normal jika melebihi 0,05 (>0,05).
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2)   Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk

mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak.

Kriteria data dikatakan homogen jika signifikansi melebihi 0,05 (>0,05).

3) Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini menggunakan independen T Test adalah uji komparatif

atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rerata yang

bermakna antara 2 kelompok bebas yang berskala data interval/rasio. Dua

kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak

berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misal

Kelompok Kelas A dan Kelompok kelas B, di mana responden dalam kelas A

dan kelas B adalah 2 kelompok yang subjeknya berbeda. dengan melihat

nilai Sig (2 tailed) atau p value. Misal Pada kasus di sini nilai p value sebesar

0,000 di mana < 0,05. Karena < 0,05 maka perbedaan bermakna secara

statistik atau signifikan pada probabilitas 0,05.


