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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan 

rancangan faktorial 2x2 oleh karena itu metode ini bersifat menguji (validation) 

yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel yang lainnya.  

Menurut Purwanto (2016: 120) bahwa eksperimen merupakan metode 

riset yang kuat karena eksperimen merupakan desain penelitian yang paling 

unggul dalam pengujian hipotesis sebab-akibat dibanding desain korelasional 

dan kausal komparatif sedangkan desain penelitian melalui tes awal dan tes akhir 

kelompok desain atau rancangan  factorial 2x2 (Suryabrata, 2012: 114) 

Metode dalam penelitian ini disusun dalam kerangka desain penelitian 

dengan rancangan faktorial 2x2, desain rancangan penelitian ini dijelaskan pada 

tabel 1 sebagai berikut ini: 

Tabel 1. Kerangka Desain Penelitian Faktorial 

 
A1B1: Kelompok pemain yang mempunyai konsentrasi tinggi dilatih 

dengan metode latihan internal imagery  
A2B1: Kelompok pemain yang mempunyai konsentrasi tinggi dilatih 

dengan metode latihan external imagery  
B1B2: Kelompok pemain yang mempunyai konsentrasi rendah dilatih 

dengan metode latihan internal imagery  
A2B2: Kelompok pemain yang mempunyai konsentrasi rendah dilatih 

dengan metode latihan external imagery  

Variabel Manipulatif 
 
 
 
Variabel Atributif 

Metode Latihan 
Internal Imagery  

(A1) 

Metode Latihan 
External Imagery  

(A2) 

Konsentrasi Tinggi (B1) A1B1 A2B1 
Konsentrasi Rendah (B2) A1B2 A2B2 
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Nama dan biografi pelatih dalam penelitian ini yaitu pada tabel 2 sebagai 
berikut: 

Tabel 2. Biografi Pelatih 
 

No Biografi Keterangan 
1 Kelompok A2B1, A2B2 
 Nama Nur Mutaqin 
 Tempat Tanggal Lahir Jogja, 12 Januari 1983 
 Pendidikan 

Pengalaman Melatih 
Sarjana 
4 Tahun 

2 Kelompok A1B1, A1B2 
 Nama Verdio 
 Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 15 April 1992 
 Pendidikan SMA 
 Pengalaman  Melatih 4 Tahun 

 
 

1.  Pengendalian Validitas Internal 

Kesahihan internal berkenaan dengan makna yang terkandung dalam 

pertanyaan: “ apakah perlakuan eksperimen benar-benar mengakibatkan pada 

variabel terikat? “artinya, apa yang terjadi dalam variaabel terikat benar-benar 

merupakan akibat dari variabel bebas. Oleh karenanya variabel-variabel 

tersebut haarus dikontrol sedemikian rupa agar tidak memberikan efek yang 

dapat menggurangi makna efek perlakuan eksperimen. Variabel tersebut 

adalah: 

a. Selection bis (bias seleksi) 

Bias seleksi yaitupemilihan yang dibedakan terhadap subjek yang 

menjadi anggota kelompok eksperimen dan yang menjadi kelompok kontrol. 

Pada penelitian ini hal tersebut di kendalikan memilih subjek penelitian dan 

kelompok perlakuan secara acak. Dalam penelitian ini randomisasi di 

lakukan pada saat pemilihan metode latihan pada setiap kelompok latihan  
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b. Testing (pengaruh tes) 

Pengaruh tes yaitu pengaruh tes terhadap hasil pengukuran eksperimen.  

Pada penelitian ini instrumen tes dan pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur hasil harus disesuaikan dengan kemampuan pemain. Pengalaman 

dalam pretest dapat mempengaruhi penampilan pada subjek tes kedua, 

sekalipun tanpa eksperimen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

terlebih dahulu diukur validitas dan reliabilitasnya untuk menyesuaikan 

tingkat kesulitan yang sesuai dengan karakteristik subjek yang diteliti. 

c. Instrumentation (instrumen) 

Instrumentation yaitu pengukuran yang berhubungan dengan 

subjektifitas dan penskoran. Hal ini dikendalikan dengan melakukan 

pengujian dan penilaian dalam waktu yang relatif sama. Dengan demikian 

peluang terjadinya perubahan skor pada subjek yang berbeda menjadi sangat 

terbatas atau tidak terbuka sama sekali. Perubahan-perubahan dalam alat 

pengukur, para pengukur, atau para pengamat dapat mengakibatkan 

perubahan-perubahan dalam ukuran-ukuran yang diperoleh peneliti. Usaha 

yang di lakukan yaitu tidak merubah instrumen yang digunakan pada saat 

pretest dan posttest beserta para pengukur yang digunakan juga sama. 

d. Experimental Mortality (mortalitas eksperimen) 

Mortalitas eksperimen merupakan pengaruh kehilangan subjek 

penelitian. Untuk menghindari hal ini dilakukan upaya dengan pencatatan 

terhadap subjek yang telah diidentifikasi sebagai calon unit analisis dari awal 

pelaksanaan sampai berakhirnya proses eksperimen.eksperimen mortality 
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(mortalitas eksperimen tidak termasuk ancaman validitas internal dalam 

penelitiann ini. 

e. Statistical Regression  

Statistical regression. Pengaruh regresi dalam penelitian ini dengan cara 

memilih kelompok yang memiliki karakteristik yang relatif sama. Secara 

statistik kelompok pemain yang diteliti memiliki kemampuan awal yang 

sama, tidak terdapat pemain yang memiliki kemampuan ekstrim rendah 

msupun ekstrim tinggi,, sehigga perubahan diukur setelah proses eksperimen 

murni sebagai akibat dan perlakuan yang diberikan. 

2.  Pengedalian Validitas Eksternal 

Pengendalian validitas eksternal untuk memperoleh hasil penelitian 

representatif untuk digeneralisasikan pada populasi jika diberlakukan dengan 

pengendalian terhadap validitas populasi dan validitas ekologi. Hastarjo (2011: 

78) validitas eksternal merujuk pada inferensi sejauh mana hubungan kausal 

berlaku sepanjang variasi orang, setting, perlakuan serta dampak perlakuan. 

Terdapat  dua jenis pengendalian validitas eksternal yaitu validitas populasi 

dan validitas ekologis. Validitas populasi dikendalikan dengan cara (1) 

memilih sampel sesuai dengan karakteristik populasi melalui prosedur 

metodologis yang dapat dipertanggung jawabkan, (2) melakukan random saat 

menentukan kelompok subjek yang akan dikenai perlakuan. Konsentrasi tinggi 

dan konsentrasi rendah diambil dari batas atas batas bawah dari hasil tes. 
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Kemudian Validitas ekologis mempunyai kaitan dengan kondisi yang 

diharapkan agar memperoleh hasil yang sama dan dilakukan dengan 

menyamakan karekteristik setiap kelompok eksperimen, baik keadaan, 

perlakuan, pelaku eksperimen, dan variabel terkait yang digunakan dalam 

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini untuk mengatasi ancaman validitas 

ekologi ditempuh dengan cara: (1) tidak memberitahukan kepada atlet bahwa 

sedang menjadi subjek penelitian, (2) tidak mengubah jadwal latihan, (3) 

treatment diberikan oleh pelatih yang biasa melatih atlet tersebut, (4) 

pemantauan terhadap pelaksanaan eksperimen dilakukan peneliti dilakukan 

secara tersamar melalui pengamatan dan didiskusikan dengan pelatih diluar 

jam latihan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu di gedung 

olahraga Universitas Islam Indonesia yang bernama Ki Bagus Hadi Kusumo 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan yang diawali dengan tes 

konsentrasi, pretest ketepatan free throw serta diakhiri dengan posttest 

ketepatan free throw. Adapun jadwal latihan ukm bola basket UII  yaitu hari 

Senin, rabu dan jumat.  
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Tabel 3:  Jadwal Perlakuan  

Pertemuan Sesi Waktu Latihan Tempat 

Pretest  24-08-2018 18.30 - 19.30 WIB Free Throw GOR UII 

1  27-08-2018 15.30 - 16.30 WIB Internal dan External Imagery GOR UII 

2 29-08-2018 18.30 -19.30 WIB Internal dan External  imagery GOR UII  

3 31-08-2018 18.30 -19.30 WIB Internal dan External Imagery GOR UII  

4 03-09-2018 15.30 - 19.30 WIB Internal dan External Imagery GOR UII  

5 05-09-2018 18.30 -19.30 WIB Internal dan External Imagery GOR UII 

6 07-09-2018 18.30 - 19.30 WIB Internal dan External Imagery GOR UII  

Posttest 10-09- 2018 15.30 - 16.30 WIB Free throw GOR UII 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Dalam setiap penelitian populasi dipilih erat kaitannya dengan masalah 

yang ingin diteliti, populasi adalah keseluruh objek penelitian. Populasi 

menurut Indrawan ( 2014 : 93 ) yaitu kumpulan dari seluruh elemen yang akan 

ditarik kesimpulannya. Bedasarkan pendapat diatas yaitu populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu pemain UKM bola basket Universitas Islam 

Indonesia sebanyak 38 pemain. 
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2. Sampel Penelitian  

Penentuan sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh tingkat 

konsentrasi yang dimiliki pemain. Dalam UKM bola basket UII terdapat 38 

pemain putra, selanjutnya dari total 38 pemain tersebut dilakukan tes 

konsentrasi untuk menggolongkan pemain yang memiliki konsentrasi tinggi 

dan pemain yang memiliki konsentrasi rendah. Persentase yang digunakan 

mengacu pada Arikunto (2012: 227) yaitu untuk kelompok besar hanya 

diambil kutubnya, yaitu 27% skor teratas sebagai kelompok atas  dan 27% 

skor terbawah sebagai kelompok bawah. Sampel yang digunakan adalah 

bagian atas 27% dan bawah 27% dari hasil skor keseluruhan setelah diurutkan 

dari yang tinggi ke yang rendah.  

Pengelompokan akan diambil dari sampel yang memiliki konsentrasi 

tinggi sebanyak 27% dan sampel konsentrasi rendah sebanyak 27%  dari data 

yang telah di rangking. Jumlah sampel 27% x 38 = 10.26 dan dibulatkan 

menjadi 10 dengan demikian di dapatkan 10 pemain yang memiliki 

konsentrasi tinggi dan 10 pemain yang memiliki konsentrasi rendah. 

Kemudian dari masing - masing data tersebut di bagi menjadi dua kelompok 

dengan cara di acak (random) dan didapatkan masing - masing kelompok 

berisikan 5 pemain yang mempunyai konsentrasi tinggi di latih dengan 

internal imagery dan external imagery, sebaliknya kelompok yang berisikan 5 

pemain yang memiliki konsentrasi rendah di latih dengan internal imagery dan 

external imagery. Setelah pembagian empat kelompok, maka setiap 

kelompoknya pemain yang memiliki konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah 



  81 

melakukan pretest dengan menggunakan tes free throw, kegiatan tersebut 

dilakukan sebelum eksperimen pemberian perlakuan (treatment) 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1.  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (independent) 

dan satu variabel terikat (dependent), yaitu: 

a. Variabel bebas (independent) 

1) Variabel bebas manipulatif yaitu metode latihan yang terdiri dari dua 

metode yaitu: (1) metode latihan internal imagery, (2) metode latihan 

external imagery. 

2) Variabel bebas atributif yaitu variabel yang dikendalikan dalam 

penelitian ini, yaitu: (1) konsentrasi tinggi, (2) konsentrasi rendah. 

b. Variabel terikat (dependent), variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

ketepatan free throw bola basket. 

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional masing-masing dari variabel yang terkait dalam 

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

a. Metode latihan internal imagery 

Metode latihan internal imagery yaitu sebuah bentuk latihan mental 

yang mengoptimalkan pada kemampuan pemain dalam memunculkan 

adanya bayangan pada dirinya terkait sebuah teknik free throw berdasarkan 

gambaran yang ada di dalam pikiran seseorang oleh karena itu latihan 

internal imagery dilakukan sebanyak enam kali. Pada prosesnya seorang 
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pemain melakukan pembayangan sebuah teknik yang dibantu dengan 

narasi seorang pelatih. Kemudian pemain mempraktikkan teknik tersebut 

dalam beberapa percobaan sesuai dengan teknik yang mereka sudah 

dipelajari. 

b. Metode latihan external imagery 

Metode latihan external imagery merupakan sebuah bentuk latihan 

mental yang mengoptimalkan pada kemampuan free throw dalam 

memunculkan bayangan pada dirinya terkait sebuah teknik di dalam pikiran 

yang dibantu dengan sebuah video atau demonstrasi sebuah teknik free 

throw. Latihan ini dilakukan sebanyak enam kali selain itu pada prosesnya 

metode latihan ini di latih oleh seorang pelatih yang pada awal latihan 

memberi stimulus rangsangan dengan memberikan sebuah video atau 

demonstrasi terkait sebuah teknik free throw. Kemudian pemain 

membayangkan gerakan tersebut lalu mempraktekkannya. Metode latihan 

external imagery ini pada prosesnya hampir sama dengan metode latihan 

internal imagery tetapi ada yang membedakan yaitu pada external imagery 

yang dibantu dengan adanya sebuah video teknik free throw untuk 

membantu memunculkan gambaran atau dipikiran pada pemain. 

c. Konsentrasi 

Konsentrasi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dan 

ketepatan teknik free throw. Teknik free throw sangat membutuhkan 

konsentrasi. Tes Konsentrasi pemain diambil dengan cara tes dan 

pengukuran menggunakan instrumen Grid Concentration Test (Thelwell, 
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2006: 32). Grid Concentration Test yaitu sebuah tes konsentrasi dengan 

prosedur seorang pemain mengurutkan angka secara runtut nilai terkecil 00 

hingga terbesar 99 pada sebuah kolom kotak selama 1 menit. 

d. Ketepatan free throw 

Ketepatan free throw adalah kemampuan untuk mengarahkan sesuatu 

gerak ke suatu sasaran sesuai dengan adanya tujuan yang dilakukan dengan 

menggunakan teknik free throw. Dalam penelitian ini cara pengukurannya 

menggunakan instrumen pengukuran ketepatan yaitu Instrumen test free 

throw dari Haris Pojskic, Vlatko dan Ediin (2011: 26-28) dengan nilai 

validitas 0,79 dan reliabilitas 0,92. 

E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan tes konsentrasi 

(Grid Concentration Test) dan tes free throw, adapun rinciannya dari tes 

pengumpul data tersebut yaitu: 

1. Data konsentrasi 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data konsentrasi pemain 

dilakukan dengan menggunakan tes konsentrasi Grid Concentration Test. Grid 

Concentration Test merupakan salah satu bentuk alat ukur yang sudah valid 

dan sudah reliabilitas oleh karena itu peneliti mengetahui tingkat konsentrasi 

dengan menggunakan angka yang ada didalamnya (Thelwell, 2006: 32). Tes 

konsentrasi ini dilakukan dengan waktu satu menit yang dihitung 

menggunakan stopwatch yang telah dikalibrasi. Dalam proses pelaksanaan tes 

konsentrasi menggunakan grid concentration test. Data mengenai tingkat 
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konsentrasi pemain nantinya akan digunakan sebagai kriteria dalam pemilihan 

sample. Dalam tes ini terdapat prosedur yang harus dilaksanakan, antara lain: 

a) Pertama penguji menjelaskan secara detail mengenai prosedur pelaksanaan 

tes. 

b) Dalam melakukan tes konsentrasi pemain dalam posisi duduk dan 

menghadap ke arah media tes. 

c) Pemain dalam melakukan tes didampingi satu penguji sebagai pencatat 

hasil dan penghitung waktu. 

d) Pemain diminta untuk melakukan scanning kolom yang berisikan angka 

dan mengurutkan nilai dari angka yang terkecil (00) hingga terbesar (99) 

dalam waktu 1 menit. 

2. Data ketepatan free throw 

Adapun tes yang digunakan adalah tes ketepatan free throw di ambil 

dari Instrumen test free throw dari Haris Pojskic et al, (2011: 26-28)   

a) Blangko pencatat data 

b) Peluit 

c) Bola basket 

d) Lapangan bola basket 

 Beberapa tahapan dalam melakukan tes ketepatan free throw: 

a) Pemain melakukan tiga seri dengan sepuluh tembakan free throw dengan 

setiap periodenya istirahat antara seri 

b) Dua pemain diposisikan dibawah ring dan mereka mengoper bola ke 

pemain yang ingin melakukan free throw 
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c) Setelah satu pemain menyelesaikan sepuluh tembakan yang lainnya datang 

 kegaris tembakan bebas dan melakukan tembakan yang sama 

3. Tes awal (pre-test) 

Tes awal (pre-test) dilakukan guna untuk mengetahui data awal dari subjek penelitian 

tentang ketepatan free throw  pada setiap sampel pemain. 

a. Pelaksanaan tes akhir (post-test) 

Pelaksanaan tes akhir atau post-test dalam penelitian ini yaitu sama halnya 

dengan pelaksanaan tes awal, dengan menggunakan tes ketepatan free throw, 

yang tujuannya ke tes akhir (post-test) untuk mengetahui perbedaan skor 

ketepatan free throw setelah adanya treatment atau latihan.  

Perbedaan skor ketepatan free throw dapat dilihat dari perbandingan skor 

antara sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test). 

b. Perlakuan/treatment 

Treatment dilakukan mengikuti program latihan yang telah disusun dan 

sudah di expert judgement oleh para ahli. Proses pemberian perlakuan atau 

treatment dilakukan dengan 6 kali pertemuan dimana dalam satu minggu 

dilakukan 3 kali pertemuan. Adapun pengelompokan latihan menurut metode 

latihan yang digunakan yaitu: 

1)Pelaksanaan metode latihan internal imagery dilakukan di UKM bola basket 

UII, dengan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 5 pemain dengan tingkat 

konsentrasi tinggi dan 5 pemain dengan tingkat konsentrasi rendah. 

2)Pelaksanaan metode latihan external imagery dilakukan di UKM bola basket 

UII, dengan pembagian dua kelompok, yaitu 5 pemain dengan tingkat 

konsentrasi tinggi dan 5 pemain dengan tingkat konsentrasi rendah. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik dari analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan SPSS 20 yaitu dengan menggunakan ANAVA dua jalur (ANAVA 

two-way) pada taraf signifikansi D= 0,05. Selanjutnya untuk membandingkan 

pasangan rata-rata perlakuan digunakan uji Tukey (Sudjana, 2002: 36). Mengingat 

analisis data penelitian dilakukan dengan mengunakan ANAVA, maka sebelum 

sampai pada pemanfaatan ANAVA dua jalur (ANAVA two-way) perlu dilakukan 

uji prasyarat yaitu meliputi: (1) uji normalitas dan (2) uji homogenitas varian dan 

uji hipotesis. 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Teknik yang digunakan dalam uji normalitas adalah uji normalitas 

liliefors (Ghozali, 2013: 160). Uji normalitas ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi 

normal atau tidak. 

b. Uji Homogenitas Varians 

Pengujian homogenitas variansi menggunakan uji bartlett’s test (Ghozali, 

2013: 74). Pengujian dilakukan terhadap dua kelompok perlakuan 

eksperimen. Uji bartlett’s test didapat dari hasil perhitungan program 

software SPSS version 20.0 for windows. Hasil dari bartlett’s test tersebut 

adalah untuk menguji apakah kedua kelompok perlakuan berasal dari 

populasi yang memiliki variansi homogen atau tidak. Setelah dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas variansi, maka data tersebut dalam kategori 
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statistik parametrik dengan demikian persyaratan untuk penggunaan 

ANAVA dua jalur (ANAVA two-way) dalam analisis data sudah dipenuhi. 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan ANAVA dua 

jalur (ANAVA two-way) dan apabila terbukti terdapat interaksi maka akan 

dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan program software SPSS version 

20.0 for windows dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


