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BAB III 

SUBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

 
3.1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah atlet olahraga. 

 

 
3.1.1.  Populasi Penelitian 

3.1.1.1 Populasi Target 

Populasi target pemain tenis meja dan pemain basket. 

 

3.1.1.2. Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkai adalah kelompok pemain tenis meja di NHI club 

Bandung dan kelompok pemain basket di Metro Starlight Bandung tahun 2019. 

 

3.1.2. Sampel Penelitian 

Cara pemilihan sampel dengan pengelompokan consecutive sampling yaitu 

semua subjek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam 

penelitian sampai jumlah subjek yang diperlukan terpenuhi. 

Dalam penelitian ini ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan 

formula uji hipotesis rata rata dua populasi sebanyak minimal 40 orang yaitu 20 

orang dari kelompok pemain tenis meja dan 20 orang dari kelompok pemain basket 

di Kota Bandung tahun 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:  
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𝑛$,& = 2 (
(𝑍+ +	𝑍.)𝑆
(𝜇$ −	𝜇&)

3
&

= 	2 (
(1,96 + 1,28)0,02
(0,17 − 0,14)

3
&

 

 

𝑛$,& = 	2
1,96 + 1,28)	0,02
(0,17 − 0,14)

3
&

 

  

𝑛$,& = 9,33 
 
𝑛$ = 10																					𝑛& = 10 
 

Apabila diperkirakan besarnya drop out sebesar 10% maka besar sampel 

total adalah sebagai berikut. 

𝑛;	 = 	
𝑛

(1 − 0,1 & 

𝑛;	 = 	
9,33

(1 − 0,1)& 

𝑛;	 = 	11,52	 ≈ 20 

 

Keterangan: 

 n = Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

 Za = Nilai Z pada derajat kemaknaan yaitu 5% (1,96) 

 Zb = Kekuatan uji yaitu 90% (1,28) 

S = Simpangan baku gabungan (0,02) 

 µ1 = Rerata waktu reaksi pada Olahraga Basket (0,17 detik)1 

µ2 = Rerata waktu reaksi pada Olahraga Tenis Meja (0,14 detik)23 

µ1 - µ2 = Presisi 

f = Faktor untuk non respons atau dropout (Respons Rate) = 10% 
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3.1.3.  Kriteria Inklusi dan Eksklusi  

3.1.3.1.  Kriteria Inklusi  

 Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah: 

1) Usia 17-24 tahun  

2) Jenis kelamin lelaki 

3) Berlatih olahraga rutin 2 kali/pekan, sekurang-kurang selama 1 tahun 

4) Sehat  

5) Tidak ada gangguan mata dan gangguan penglihatan 

 

3.1.3.2.  Kriteria Eksklusi 

 Kriteria ekslusi pada penelitian ini adalah: 

1) Pernah menggalami cedera tangan kanan  

2) Merokok dan mengkonsumsi alkohol  

 

3.2. Metode Penelitian  

3.2.1. Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah analitik cross- sectional untuk 

mengetahui perbedaan kecepatan waktu reaksi antara pemain tenis meja dan 

pemain basket di Kota Bandung tahun 2019. 
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3.2.2. Variabel Penelitian  

3.2.2.1. Variabel bebas (independent) 

Variabel bebas dari penelitian ini pemain tenis meja dan pemain basket. 

 

3.2.2.2. Variabel terikat (dependent) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah waktu reaksi. 

 

3.2.2.3. Definisi Operasional  

 Tabel 3.1 Definisi Operasional  

No Definisi 
Operational 

Alat Ukur Hasil Ukur Skala 
Ukur 

1 Waktu 
reaksi 

Waktu reaksi 
adalah kecepatan 
respon terhadap 
rangsang 

Ruler drop 
test 

1) milidetik 
2) detik  

Numerik 

2 Pemain 
Olahraga  

  

Pemain olahraga 
yang digunakan 
sebagai sampel 
pada penelitian 
adalag pemain 
tenis meja dan 
pemain basket 

 

  Nominal 

 
 

 

 

 

 

 

 

− − 
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3.2.3. Prosedur Penelitian  

3.2.3.1.  Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian  

 

3.2.3.2.Alat Penelitian  

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah:  

a) Penggaris plastik dengan panjang 30cm 

b) Bangku  

c) Meja. 

Pemilihan subjek penelitian yang sesuai kriteria  

Kelompok yang 
berolahraga 
tenis meja  

Kelompok yang 
berolahraga 

basket  

Pengukuran waktu 
reaksi dengan ruler 

drop test 

Pengolahan data 

Analisis data 

Kesimpulan dan saran  

Informed consent  

Pengukuran waktu 
reaksi dengan ruler 

drop test 

Pengolahan data 
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3.2.3.3. Prosedur Ruler Drop Test 

Tes ini mengharuskan subjek penelitian untuk menangkap penggaris plastik 

30 cm yang dijatuhkan oleh pemeriksa. 

1) Peserta dipersilahkan untuk istirahat sampai denyut nadi normal 

2) Siapkan kertas data peserta dan pulpen untuk mencatat waktu reaksi selama 

tes 

3) Peserta diminta duduk dibangku 

4) Tangan kanan diatas bibir meja 

5) Jarak jari telunjuk dan ibu jari kurang lebih 2,5 cm 

6) Ibu jari dan jari telunjuk berada pada garis di titik 0 cm pada penggaris 

(angka nol berada di bawah) 

7) Pemeriksa memegang penggaris serta memberi aba-aba “SIAP” 

8) Pemeriksa menjatuhkan penggaris 

9) Peserta harus menangkap penggaris yang jatuh setelah peserta melihat 

penggaris jatuh 

10) Jarak dari titik 0 cm dengan titik yang ditangkap oleh peserta dijadikan 

kecepatan waktu reaksi otot peserta dalam detik 

11) Ulangi percobaan tersebut 3 kali, dan catat hasilnya  

12) Cari angka rata-rata.  

13) Hitung sesuai dengan rumus di bawah ini:23 

t : √2 st/g  

t : milidetik atau detik 

st : Jarak rata rata  

g: Grafitasi = 10 m/dt2 
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3.2.4. Analisis Data  

Analisis data hasil penelitian kecepatan waktu reaksi antara pemain tenis 

meja dan pemain basket menggunakan program statistical product and service 

solution (SPSS) dengan urutan sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan uji Shapiro-Wilk, bila p ³ 0,05 menunjukan 

data berdistribusi normal, bila p < 0,05 menunjukkan data berdistribusi tidak 

normal. 

2) Analisis Bivariat 

Uji bivariat digunakan untuk menguji perbedaan kecepatan waktu reaksi 

antara pemain tenis meja dan pemain basket digunakan Independent t Test bila data 

waktu reaksi berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal maka 

menggunakan uji Mann-Whitney Test pada derajat kepercayaan 90%. Nilai p £ 0,05 

menunjukkan ada perbedaan bermakna kecepatan waktu reaksi antara kelompok 

pemain tenis meja dengan pemain basket, bila nilai p 0,05 menunjukkan tidak ada 

perbedaan bermakna kecepatan waktu reaksi antara kelompok pemain tenis meja 

dengan pemain basket.  

 

3.2.5. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di NHI club Bandung untuk kelompok tenis meja dan 

Metro Starlight Bandung untuk kelompok basket pada bulan Maret sampai 

September 2019. 
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3.2.6. Aspek Etika Penelitian  

Prinsip etik yang harus diperhatikan dalam penelitian ini, yaitu:  

1)  Informed consent 

Subjek penelitian akan dimintai persetujuan penelitian, setelah penjelasan 

mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, lama penelitian, prosedur 

penelitian, perlakuan terhadap subjek penelitian, resiko yang akan terjadi, 

mempersilahkan calon subjek penelitian untuk bertanya dan mendapatkan 

penjelasan sehingga calon subjek penelitian mengerti sebelum melakukan 

persetujuan.  

2) Respect for Person/ Autonomy 

Pada penelitian ini saya menghormati harkat dan martabat subjek penelitian 

sebagai manusia dan memberikan kebebasan kepada subjek untuk menyetujui atau 

menolak melakukan penelitian ini.  

3) Beneficence/ Non malefisence 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan waktu reaksi 

antara dua jenis olahraga yang berbeda. Memberikan hal yang bermanfaat dan tidak 

merugikan orang lain.  

4) Justice 

Setiap subjek penelitian akan diperlakukan sama dalam proses penelitian. 
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