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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi eksperimental 

dengan menggunakan “Pretest-Posttest Desain with Control” yaitu yang menilai 

hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen dalam 

jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti akan 

membagi sampel menjadi dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang akan diberikan tes awal atau pretest (O1) berupa standing 

board jump test, kemudian kelompok eksperimen diberikan latihan kombinasi 

core stability dan pliometrik side jump sprint (X), kelompok kontrol hanya 

diberikan latihan pliometrik side jump sprint dan kemudian kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol diberi tes akhir atau posttest (O2) untuk 

mengukur power otot tungkai. Berikut adalah desain penelitian dalam bentuk 

gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Populasi 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

 

Populasi : Mahasiswa FKMT-Malang yang 

tergabung dalam tim futsal Nuku Muda 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Sampel  diambil sesuai dengan kriteria inklusi 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Peningkatan Power 

Skala : Rasio 

Instrumen : Standing 

Board Jump Test 

Core Stability dan 

Side Jump Sprint 
Side Jump Sprint 

Analisa Data 

Univariat : Paired Sample T- test atau 

Wilcoxon Signed Rank Test 

Bivariat : Independent Sample T- test 

atau Uji Mann Whitney 

Hasil : latihan kombinasi core stability dan pliometrik side jump sprint terhadap 

peningkatan power otot tungkai pemain futsal Nuku Muda 

Kesimpulan 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010), menyatakan bahwa Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian sebanyak 41 

mahasiswa FKMT - Malang yang tergabung dalam tim futsal Nuku Muda. 

2. Sampel  

 Menurut Sugiyono (2010), sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut. Sampel yang 

nantinya peneliti gunakan dalam penelitian adalah populasi yang memenuhi 

kriteria inklusi. Sampel dalam penelitian ini sebanyal 30 orang pemain futsal 

Nuku Muda yang memenuhi kriteria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

 Menurut Sugiyono (2010), teknik sampling adalah teknik 

pengambilan sampel. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan pendekatan non-probability sampling  

menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Mahasiswa aktif 

2) Berjenis kelamin laki-laki 

3) Berusia 17 – 24 tahun 

4) Memiliki index massa tubuh (IMT) normal 

5) Latihan futsal kurang dari 2 kali dalam seminggu 
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b. Kriteria Eksklusi 

1) Sedang mengalami cedera extrimitas bawah  

2) Memiliki riwayat post op fraktur extrimitas bawah kurang dari 1 

tahun 

c. Kriteria Drop Out 

1) Tidak menjalankan sesuai prosedur yang telah disepakati 

2) Tidak mengikuti latihan rutin 

3) Selama latihan sampel mengalami cedera yang dapat mengganggu 

latihan 

4) Sampel meninggal dunia 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

 Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010). Variabel independen 

atau variabel bebas pada penelitian ini adalah Core Stability dan Side Jump 

Sprint. 

2. Variabel Dependen 

Variabel yang di pengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Variabel Dependen menjadi satu kesatuan dengan variabel 

independen dalam sebuah penelitian (Nursalam, 2011). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah peningkatan Power. 

E. Defini Operasional 

Definisi Operasional adalah uraian tentang batasan variabel tentang apa 

yang diukur oleh variabel yang bersangkutan dan mendefinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti 
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untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek 

atau fenomena, dengan kata lain variabel tersebut dapat diukur, diamati, atau 

dihitung, kemudian muncul variasi (Nursalam, 2011).   

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala 

Data 

1. Variabel 

Independen : 

Latihan Core 

Stability 

 

 

 

 

 

 

a. Plank 

 

 

 

 

b. Single Leg 

Glute 

Bridge 

 Core Stability adalah kemampuan 

untuk mengontrol posisi dan gerak 

lumbal, panggul dan kaki serta 

mengoptimalkan produksi transfer 

dan kontrol serta kekuatan dan 

gerakan terpadu dalam aktifitas 

rantai kinetik. Latihan ini 

dilaksanakan selama 3 minggu dan 

dilakukan tiga kali dalam satu 

minggu 

 Plank mengembangakan ketahanan 

dan keseimbangan. Bisa 

meningkatkan kekuatan punggung 

bawah, abdominal, shoulder, dan 

hip muscle. 

 Latihan Single Leg Glute Bridge 

secara dinamis menyasar pinggul 

(bagian posterior), bokong, 

punggung bawah, dan hamstring 

untuk mencegah cidera saat 

melakukan speedwork ketika 

berlatih. 

SOP - 

2. Variabel 

Independen : 

Latihan Side 

Jump Sprint 

 Side Jump Sprint merupakan salah 

satu dari latihan pliometrik. Latihan 

side jump sprint merupakan salah 

satu alternatif yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan daya ledak otot 

tungkai. Pelatihan side jump sprint 

merupakan latihan kombinasi mulai 

dari lateral jump hingga lari cepat 

penuh dalam jarak tertentu. Latihan 

ini dilaksanakan selama 3 minggu 

dan dilakukan tiga kali dalam satu 

minggu 

SOP - 
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3. Variabel 

Dependen : 

Peningkatan 

Power otot 

tungkai 

Tes yang di gunakan untuk power 

yaitu dengan menghitung jarak 

loncatan terjauh yang diperoleh dari 

ketiga loncatan untuk mengukur 

power otot tungkai pemain futsal 

Nuku Muda. 

Pengukuran 

power 

dengan 

standing 

broad jump 

test 

Skala 

Rasio 

 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lapangan futsal Champions Tlogomas Malang. 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh latihan kombinasi core stability dengan 

pliometrik side jump sprint terhadap peningkatan power otot tungkai pada 

pemain futsal Nuku Muda dilaksanakan selama 3 minggu dan dilakukan tiga kali 

dalam satu minggu yang berlangsung selama bulan Desember 2017.  

H. Instrumen Penelitian  

Tes power otot tungkai dengan cara standing broad jump test 

Instrumen tes pengambilan data standing broad jump test :  

a. Meteran / Pita ukur 

b. Matras / Lapangan 

 

Gambar 4.1 standing broad jump test (Ismaryati, 2006) 
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Pelaksanaan tes :  

Orang yang di tes berdiri pada papan tolakan dengan lutut di tekuk sampai 

membentuk sudut 45 derajat kedua lengan lurus kebelakang. Kemudian sampel 

menolak ke depan dengan kaki sekuat-kuatnya dan mendarat dengan dua kaki. 

Skor dihitung dari jarak lompatan terbaik yang diukur mulai dari tepi dalam 

papan tolak sampai batas tumpuan kaki/badan yang terdekat dengan papan tolak 

(Santosa, 2015). 

Tabel 4.2 Standing broad jump test rating (santosa, 2012) 

Putra Kriteria Putri 

> 250 cm Baik Sekali > 200 cm 

241 - 250 cm Baik 191 - 200 cm 

231 - 240 cm Cukup 181 - 190 cm 

221 - 230 cm Sedang 171 - 180 cm 

211 - 220 cm Kurang 161 - 170 cm 

 

I. Teknik Pengumpul Data 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan Studi Kepustakaan 

Tahap studi pustaka ini peneliti gunakan untuk mencari referensi 

terkait tentang power, teknik latihan core stability dan pliometrik side 

jump sprint terhadap peningkatan power kemudian mencari hubungan 

latihan tersebut terhadap peningkatan power pada pemain futsal. 

Sumber yang peneliti dapatkan adalah dari jurnal serta buku-buku 

yang berkaitan dengan variabel bebas dan variabel terikat yang 

peneliti ambil. 
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b. Penyusunan proposal penelitian 

c. Melakukan studi pendahuluan di tempat klub tersebut latihan yaitu di 

lapangan futsal champions tlogomas. Informasi yang peneliti cari 

diantara lain adalah jumlah pemain futsal di tim Nuku Muda tersebut 

yang aktif bermain futsal.  

d. Peneliti mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan studi 

pendahuluan yang ditunjukkan untuk Kaprodi Fisioterapi Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

e. Peneliti mempersiapkan alat pengumpulan data yang diperlukan 

seperti lembar persetujuan serta alat dan bahan yang diperlukan dalam 

Standing Broad Jump Test. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti melakukan wawancara kepada pemain futsal Nuku Muda 

untuk mendapatkan data jumlah pemain yang memenuhi kriteria 

inklusi. 

b. Peneliti menentukan subyek penelitian mana yang masuk dalam 

kriteria inklusi dan menentukan jumlah dari responden penelitian. 

c. Menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan intervensi. 

d. Setelah mendapatkan populasi homogen atau populasi yang telah 

lolos kriteria inklusi, kemudian jika sampel sudah berjumlah 30 orang, 

selanjutnya peneliti mengajukan persetujuan kepada responden yang 

telah lolos pengundian berupa informed consent yaitu surat 

persetujuan dan kesediaan responden. Apabila telah mendapatkan 

persetujuan dan kesediaan responden maka peneliti menjelaskan 

teknik intervensi dan kerahasiaan data yang diambil dari responden. 
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e. Mengumpulkan responden di satu lapangan 

f. Melakukan Standing Broad Jump Test sebagai data awal sebelum 

melakukan intervensi.  

g. Membagi responden dalam dua kelompok perlakuan.  

h. Kelompok pertama 15 orang diberikan latihan kombinasi core 

stability dan Side Jump Sprint . 

i. Kelompok kedua  15 orang hanya diberikan latihan Side Jump Sprint. 

j. Melakukan Standing Broad Jump Test kepada responden setelah 

diberikan intervensi.  

k. Membandingkan pengaruh kedua latihan  dalam meningkatkan power 

otot tungkai responden setiap kali latihan.  

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 

 Menurut Hidayat (2008) editing merupakan upaya 

pemeriksaan kembali kebenaran data yang didapat dari penelitian 

yang dikumpulkan. Editing data dapat dilakukan pada tahap 

pegumpulan data atau setelah data terkumpul. 

b. Coding 

 Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa data 

dalam beberapa kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau 

huruf untuk membedakan sampel atau hasil yang dilakukan, yakni 

sebelum dan sesudah dilakukan latihan kombinasi Core Stability 

dengan Side Jump Sprint dan latihan Side Jump Sprint saja. (Hidayat, 

2008) 
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c. Entri Data 

 Merupakan kegiatan memasukkan data yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan untuk menentukan hasil yang didapat 

dari intervensi yang dilakukan peneliti melakukan entry data dengan 

memasukkan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, serta nilai 

pengukuran power sebelum dan sesudah dilakukan dilakukan latihan 

kombinasi Core Stability dengan Side Jump Sprint dan latihan Side 

Jump Sprint saja, kemudian dibandingkan antar kedua latihan tersebut 

mana yang lebih baik terhadap peningkatan power (Hidayat, 2008). 

J. Analisa Data 

1. Uji Normalitas 

Dalam menentukan penggunaan statistik yang akan bekerja pada 

suatu penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Menurut Sugiyono 

(2011) statistik parametrik bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel 

penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal sedangkan 

apabila data tidak normal, statistik parametrik tidak dapat digunakan sebagai 

alat analisis. Untuk menguji kenormalan  data  guna menguji keselarasan  

akan kepastian  data  yang  diperoleh, pengujian  normalitas  dapat  dilakukan 

dengan  program  SPSS, menggunakan  kolmogarov smirnov dan shapiro 

wilk. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, hasil dari uji normalitas dilihat 

pada kolom hasil shapiro wilk karena sampel yang peneliti gunakan kurang 

dari 50. 

Hasil dari uji normalitas adalah : 

a. Nilai signifikan 2 tailed ≤ 0,05 maka Ho ditolak, hal  ini  berarti  

bahwa data tidak berdistribusi normal. 
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b. Nilai signifikan 2 tailed  ≥ 0,05 maka Ho diterima, hal ini berarti 

bahwa data berdistribusi normal. 

2. Analisa Univariate 

 Analisa univariate merupakan analisis tiap variabel baik variabel 

independen dan variabel dependen dari hasil penelitian. Analisis univariat 

menggambarkan data dalam bentuk tabel atau grafik secara ilmiah yang 

meliputi mean, median, modus dan standar deviasi (Notoatmodjo, 2010). Jika 

distribusi data normal maka uji statistik yang digunakan yaitu Paired Sample 

T-test. Paired Sample T-test bertujuan untuk membandingkan perubahan 

tingkat power sebelum dan sesudah diberikan perlakuan kombinasi core 

stability dan side jump sprint dan membandingkan perubahan tingkat power 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan side jump sprint saja. Dasar 

pemberian keputusan pengujian Paired Sample T-test  berdasarkan 

perbandingan nilai thitung dengan ttabel menggunakan taraf signifikansi 2 tailed 

(α = 0,05) adalah : 

   Jika thitung  ≥ ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

   Jika thitung  ≤ ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Jika data tidak berdistribusi normal maka uji statistik non-parametrik 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Wilcoxon Signed Rank Test 

bertujuan untuk membandingkan perubahan tingkat power sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan kombinasi core stability dan side jump sprint 

dan juga untuk membandingkan perubahan tingkat power sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan side jump sprint saja dengan distribusi data tidak 

normal. Dasar pengambilan keputusan pengujian Wilcoxon Signed Rank Test 
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berdasarkan perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi 95% (α = 

0,05) adalah: 

   Jika nilai P > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Jika nilai P < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

3. Analisa Bivairate 

 Analisa bivariate digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh antara kelompok yang 

diberikan latihan kombinasi Core Stability dan Side Jump Sprint dengan 

kelompok yang hanya diberikan latihan Side Jump Sprint terhadap 

peningkatkan power dengan menggunakan uji statistik. Analisa data yang 

digunakan jika ditribusi data normal adalah uji statistik parametrik yaitu 

Independen Sample T-test. Dasar pengambilan keputusan pengujian 

Independen Sample T-test berdasarkan perbandingan nilai thitung dengan ttabel 

menggunakan taraf signifikansi 2 tailed (α = 0,05) adalah : 

   Jika thitung  ≥ ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

   Jika thitung  ≤ ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Analisa data yang digunakan apabila distribusi data tidak normal 

adalah uji statistik non-parametrik yaitu uji Mann Whitney. Dasar 

pengambilan keputusan pengujian uji Mann Whitney berdasarkan 

perbandingan probabilitas dengan nilai Asymp. signifikansi 2 tailed (α = 0,05) 

adalah : 

   Jika P > 0,05 maka dapat diartikan tidak bermakna. 

   Jika P < 0,05 maka dapat diartikan bermakna. 
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K. Etika Penelitian

1. Informed Consent

Informed Consent merupakan lembar persetujuan untuk responden 

sebelum penelitian dilakukan yang bertujuan agar reponden mengetahui 

maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta hasil atau dampak 

yang akan terjadi selama pengambilan data. Jika responden bersedia diteliti 

maka harus menandatangani lebar persetujuan tersebut, bila tidak bersedia 

maka peneliti harus tetap menghormati hak-hak responden dan tidak 

memaksanya (Nursalam, 2010).  

2. Anonymity

Anonymity adalah upaya untuk menjaga kerahasiaan, artinya identitas 

responden tetap dijaga. Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan juga 

dijamin oleh peneliti dengan menyimpan hasil rekaman tersebut secara baik 

dan hanya dilaporkan pada saat penyajian hasil riset (Nursalam, 2010). 

3. Confidentially

Confidentally dimaksudkan untuk menjaga kenyamanan responden 

selama penelitian. Selama proses penelitian, responden diwawancarai dan 

diperiksa menggunakan waktu luang dari responden sendiri. Aspek 

kenyamanan pada penelitian ini diterapkan dengan memberikan penjelasan 

tentang bagaimana proses pemeriksaan dan kemungkinan buruk yang terjadi 

melalui gangguan yang peneliti sedang teliti (Nursalam, 2010). 


