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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti ambil quasi eksperimental dengan 

pendekatan two group pretest dan posttest design. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan membagi sampel dalam dua kelompok, yakni kelompok yang 

diberikan boomerang run exercise dan kelompok yang akan diberikan zig 

zag run exercise. Tujuannya untuk membandingkan dua perlaku tersebut 

untuk didapatkan mana yang lebih efektif meningkatan kelincahan pada 

pemain futsal FIKES UMM.  

Keterangan : 

P  : Populasi 

S1  : Sampel 1 

S2 : Sampel 2 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

P 

Posttest 

Agility 

Posttest 

Agility 
S1 

Zig Zag Run 

exercise 

Pretest 

Agility 

Pretest 

Agitily 

S2 

Boomerang 

run exercise 
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B. Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Perbandingan Efektivitas Boomerang Run Exercise dan Zig Zag Run Exercise 

Terhadap Kelincahan Pada Pemain Futsal  FIKES UMM 

 H0 : Tidak ada perbandingan efektivitas 

boomerang run exercise dan zig zag run 

exercise terhadap kelincahan pada 

pemain futsal FIKES UMM. 

 

Analisa data masing-masing variabel 

independen: Paired T-Test  

H1 : Ada perbandingan efektivitas 

boomerang run exercise dan zig zag 

run exercise terhadap kelincahan pada 

pemain futsal FIKES UMM. 

Zig Zag Run  Kelincahan  

Populasi: Pemain  futsal Fikes UMM 

Teknik Sampling: Purposive  Sampling 

Sampel : Pemain futsal FIKES UMM yang memenuhi kriteria 

inklusi dan dibagi menjadi 2 kelompok intervensi 

Variabel Independen Variabel dependen 

Skala:rasio  

Instrumen: T-Test Agility 

Boomerang Run  

Perbandingan dua variabel independen dengan 

Indepandent T-Test  
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C. Populasi, Sample dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono,2015). Populasi penelitian yang peneliti gunakan adalah 

pemain futsal FIKES UMM. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar maka tidak mungkin 

peneliti melakukan penelitian pada semua sample tersebut 

(Sugiyono,2015). Sampel yang akan digunakan adalah populasi yang 

memenuhi kriteria inklusi selanjutnya dipilih kedalam dua kelompok 

perlakuan. 

3. Teknik Sampling 

Teknik Sampling adalah cara yang ditempuh untuk 

mendapatkan sampel yang benar-benar sesuai dengan subyek 

penelitian. Untuk menentukan populasi yang akan dijadikan sample 

dalam penelitian, dapat menggunakan berbagai jenis teknik. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik non probability sampling 

dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah 

teknik penentuan sample dengan cara pertimbangan tertentu  atau  

berdasarkan ciri-ciri tertentu. (Sugiyono,2015). 
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Penelitian yang peneliti lakukan setelah mendapatkan populasi 

yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dibagi kedalam dua 

kelompok perlakuan. Sebelum dipilih guna dijadikan sempel, maka 

perlu ditentukan  populasi yang harus memenuhi beberapa kriteria, 

diantaranya : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Berjenis kelamin Laki-laki  

2) Usia 18-23 tahun 

3) Bersedia menjadi responden 

4) Dapat  berkomunikasi dengan baik 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Mengalami cedera kaki 

2) Terdapat fraktur di ekstemitas inferior 

3) Memiliki penyakit berat seperti jantung, kanker 

4) Obesitas  

5) Kelainan postur  

c.  Drop Out 

1) Tidak menjalankan sesuai prosedur yang telah disepakati 

2) Tidak mengikuti latihan maksimal 3 kali latihan  
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D. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lapangan futsal Ongisnade Malang. 

E. Waktu Penelitian 

Penelitian yang akan peneliti lakukan akan dimulai pada bulan 

Maret- April 2018, dilakukan selama 4 minggu dengan total 3 kali 

pertemuan perminggu. 

F. Devinisi Operasional  

Tabel 4.1 Definsi Operasional 

No. Variabel Devinisi Operasional 
Instrumen 

Penelitian 

Skala Data 

dan Hasil 

Ukur 

1. 

Variabel 

Independen: 

Boomerang 

run exercise 

Boomerang run 

exercise adalah latihan 

dengan cara berlari 

kepusat atau ketengah 

lapanga  kemudian 

mengubah arah 

kekanan melewati cone 

dan kembali lagi 

ketengah (Anggita et 

al., 2015). 

SOP 
- 

2. 

Variable 

Independen: 

Zig zag run 

exercise 

Zig zag run exercise 

adalah latihan untuk 

berlari menghindari  

halangan baik orang 

maupun benda yang 

ada disekitar dengan 

cara dilakukan 

berulang-ulang 

(Alamsyah et al., 

2015).  

SOP 
- 

3. 

Variable 

Dependen : 

Kelincahan 

Kelincahan adalah 

kemampuan untuk 

mengubah posisi dan 

arah gerakan dengan 

cepat, dengan presisi 

dan tanpa kehilangan 

keseimbangan (Sharkey 

et al, 2013) 

T-Test 

Agility 

Skala data 

rasio 
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G. 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 memaksa (Nursalam, 

2008).  

2. Anonymity 

Anonimity 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, 2008) 

3. Confidentially 

Confidentally dimaksudkan untuk menjaga kenyamanan 

responden selama penelitian. Selama proses penelitian, responden 

diwawancarai dan diperiksa menggunakan waktu luang dari responden 

sendiri. (Nursalam, 2008). 
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H. Pengumpulan Data 

Alat ukur yang peliti gunakan untuk mengukur kelincahan sebagai 

evaluasi penatalaksanaan perbandingan efektivitas boomerang run 

exercice dan zig zag run exercise terhadap kelincahan pada pemain futsal 

FIKES UMM adalah t-test agility. T-Test agility bertujuan untuk 

mengukur kelincahan seorang atlet. Alat yang dibutuhkan untuk mengukur 

yaitu stopwatch , alat tulis, cone dan meteran. Pengukuran ini diambil 

sebelum dan setelah dilakukan intervensi yaitu boomrang run exercise dan 

zig zag run exercise.  

Pemain diperintahan untuk berlari secepatnya melewati cone yang 

berbentuk T dan kemudian diukur menggunakan stopwatch. Dimulai dari 

cone A berlari menuju cone B dan memegang dasar cone dengan tangan 

kanan, kemudian berlari menyamping kekiri menuju cone C dan 

menyentuh dasarnya, lalu berlari menyamping kanan memegang cone D 

kemudian kembali lagi menyentuh cone B dan berlari kebelakang untuk 

kembali keposisi awal. Perhitungan waktu akan dicatat setelah pemain 

melewati cone A. Perhitungan dianggap gagal jika atlet tidak menyentuh 

dasar cone dan kaki menyilang.  
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Gambar 4.1 T-Test Agility 

(Sumber : Wood, 2008) 

 

 

Tabel 4.2 Skoring T-Test Agility 

(Sumber : Wood, 2008) 

 Male (s) Female (s) 

Excellent   <9,5 <10,5 

Good 9,5  to 10,5 10,5 to 11,5 

Average 10,5 to 11,5 11,5 to 12,5 

Poor >11,5 >12,5 

 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan Studi Kepustakaan  

Tahap studi pustaka ini peneliti gunakan untuk mencari referensi 

terkait kelincahan, mekanisme boomerang run exercise dan zig 

zag run exercise terhadap kelincahan. Sumber yang peneliti 

dapatkan adalah dari jurnal juga dari buku-buku yang berkaitan 

dengan variable bebas dan variable terikat peneliti. Media yang 

peneliti gunakan untuk merekam adalah alat tulis menulis standar 
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guna mencatat kesesuaian dengan permasalahan yang peneliti 

ambil yakni, Perbandingan Efektivitas Boomerang Run Exercise 

dan Zig Zag Run Eexercise Terhadap Kelincahan pada Pemain 

Futsal FIKES UMM. Hasil yang peneliti dapatkan dari studi 

pustaka ini kemudian peneliti sampaikan pada bab tinjauan 

pustaka. 

b. Penyusunan proposal penelitian. 

c. Melakukan studi pendahuluan di Pemain futsal FIKES UMM. 

Infomasi yang peneliti cari diantara lain : jumlah pemain futsal 

FIKES UMM keseluruhan, prestasi pemain dan kemungkinan 

cedera. 

d. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang ditujukan kepada pihak 

yang berkepentingan yaitu pihak menejer futsal FIKES UMM . 

e. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan 

menggunakan informed consent, serta alat dan bahan yang 

digunakan untuk pemeriksaan kepada responden. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Meminta persetujuan dan menjelaskan tentang tujuan peneliti 

untuk melakukan uji sampel pada populasi. 

b. Menyiapkan alat dan bahan untuk uji sampel serta intervensi. 

c. Peneliti mengambil sampel dari 50 populasi.  

d. Peneliti melakukan persetujuan kepada responden berupa informed 

consent yaitu surat persetujuan dan kesediaan responden. Apabila 
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telah mendapatkan persetujuan dan kesediaan responden maka 

peneliti menjelaskan teknik intervensi dan kerahasiaan data yang 

diambil dari responden. 

e. Setelah sampel bersedia menjadi sampel penelitian, maka peneliti 

memberikan intervensi berupa boomerang run exercise dan zig 

zag run exercise. 

f. Peneliti mengukur dan mencatat waktu yang ditempuh saat 

melakukan latihan kelincahan sebelum dan setelah dilakukan 

intervensi boomerang run exercise dan kelompok yang diberikan 

zig zag run exercise. Data nilai akhir kelincahan dari sampel 

kemudian dilihat efektivitas dengan data kelincahan sebelum 

diberikan intervensi boomerang run exercise dan zig zag run 

exercise. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 

Menurut Hidayat (2009) 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 
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sesudah dilakukan intervensi boomerang run exercise dan zig zag run 

exercise (Hidayat, 2009). 

c. Entry Data 

Entry 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 kelincahan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi boomerang 

run exercise dan zig zag run exercise, kemudian membandingkan antar 

kedua intervensi mana yang lebih efektiv terhadap kelincahan 

(Hidayat, 2009). 

J. Analisis Data 

1. Analisa univariate  

Analisa univariate bertujuan untuk mengetahui gambaran 

terhadap variabel-variabel independen yang diteliti, melihat gambaran 

distribusi frekuensi variabel dependen dan independen yang akan 

diteliti meliputi mean, median, modus, range dan standar deviasi yang 

digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik (Notoamidjojo, 2005). 

2. Analisa bivariate 

Menurut Hidayat (2008) analisa bivariate merupakan analisa 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel 

independen dengan menggunakan uji statistik. Dalam penelitian yang 

peneliti lakukan analisa bivariate digunakan untuk menghitung 
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perbandingan waktu antara boomerang run dengan zig zag run guna 

mengetahui efektivitas yang lebih efektif antar keduanya. 

a. Uji Normalitas Data 

Dalam menentukan penggunaan statistik yang akan bekerja pada 

suatu penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Menurut 

Sugiyono (2014) 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. Pengujian 

normalitas dapat dilakukan dengan program SPSS. 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. 

b. Nilai signifikan 2 tailed ≥ 0,05 maka Ho diterima, hal 

ini berarti bahwa data berdistribusi normal. 

b. Paired T-Test 

Apabila dari uji normalitas didapatkan hasil distribusi data 

yang normal, maka langkah selanjutnya adalah melakukan Paired 

T-Test untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan dari dua data 

apakah berbeda ataupun tidak. Paired T-Test digunakan untuk 

menguji hipotesis komperatif dari dua sampel bila datanya 

berbentuk interval atau rasio. Sebelum dan sesudah perlakuan 
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(boomerang run exercise dan zig zag run exercise) dilakukan 

pengukuran kelincahan menggunakan t-test agility sedangkan 

untuk mengolah data pengaruh pemberian masing-masing terapi 

terhadap kelincahan menggunakan uji statistik parametrik dengan 

Paired T-Test.  

Kriteria Pengujian: 

 H0 diterima dan H1 ditolak apabila t hitung lebih besar 

daripada t tabel 

 Ho ditolak dan H1 diterima apabila t hitung lebih kecil 

daripada t tabel 

c. Independent T-Test 

 Independent T-Test merupakan uji parametrik yang 

digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok 

bebas apabila skala datanya interval atau rasio dan distribusi 

datanya normal. Dalam penelitian yang peneliti gunakan, 

setelah mendapatkan hasil pada pengujian Paired T-Test untuk 

menghitung selisih waktu sesudah dan sebelum perlakuan pada 

masing-masing variabel bebas, kemudian dilakukan 

perbandingan antara dua perlakuan untuk mendapatkan hasil 

mana yang lebih efektiv diantara boomerang run exercise dan 

zig zag run exercise menggunakan Independent T-Test. 

Kriteria Pengujian: 

 H0 diterima dan H1 ditolak apabila t hitung lebih 

besar dari pada t tabel 
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 Ho ditolak dan H1 diterima apabila t hitung lebih 

kecil dari pada t tabel  


