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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Jenis penelitian  yang dilakukan  adalah quasi eksperimental, dengan 

menggunakan desain penelitian Pretest dan Postest Two Group Desain, untuk 

melihat hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Sehingga dapat disusun rancangan penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 A    B  

 

               

Dibandingkan dengan uji statistik 

Skema 4.1 Desain Penelitian

Populasi 

Sampel 

Pretest agility Pretest agility 

 

Intervensi contrast bath Intervensi ice bath 

Postest agility Postest agility 
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B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian perbandingan contrast bath dengan ice bath terhadap 

pemulihan agility pada UKM pemain sepak bola Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skema 4.2 Kerangka penelitian 

Desain penelitian: Quasi Experimental 

Populasi: Pemain UKM sepak bola Universitas Muhammadiyah Malang 

Teknik sampling: Total Sampling 

Sampel: pemain UKM sepak bola Universitas Muhammadiyah Malang 

yang memenuhi kriteria inklusi 

V. Independen V. Dedependen 

Contrast Bath Ice Bath 

Instrumen: SOP Instrumen: SOP 

Pemulihan agility 

Instrument: IAT 

Skala Data: Rasio 
Analisa data: Uji 

Independent T Test 

Hasil :Perbandingan contrast bath dengan ice bath 

terhadap pemulihan agility  

H0: Tidak ada perbandingan  antara contrast bath 

dengan ice bath terhadap pemulihan agility pada 

pemain sepak bola UKM sepak bola Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

. 

H1: Ada perbandingan  antara contrast bath 

dengan ice bath terhadap pemulihan agility 

pada pemain sepak bola UKM sepak bola 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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C. Populasi, sampel dan sampling 

1. Populasi 

Populasi penelitian yang peneliti gunakan adalah mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang mengikuti UKM sepak bola. 

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling sampling berupa Total sampling, dimana sample diambil 

dari seluruh populasi. Responden. yang dijadikan sampel adalah 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang aktif mengikuti 

UKM sepak bola. 

D. Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.3 Hubungan antar variabel 

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Contrast bath dan Ice bath. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemulihan agility. 

Variabel Independen: 

 Contrast Bath 

 Ice Bath 

Variabel Dependen: 

 Pemulihan Agility 

Variabel Confounding: 

 Massage 

 Stretching 

 Istirahat 
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E. Definisi Operasional 

 Tabel 4.1 Definisi Oprasional 

Variabel Definisi Operasional Instrument Skala Data 

Variabel 

Independent: 

Contrast bath 

dan Ice bath 

Contrast bath adalah 

teknik perendaman 

menggunakan aplikasi 

dingin dan panas dengan 

metode bolak balik 

dengan durasi, suhu dan 

waktu yg ditentukan 

 

Ice bath adalah teknik 

perendaman 

menggunakan aplikasi 

dingin dengan durasi, 

suhu dan waktu yang 

ditentukan 

SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP 

 

Variabel 

Dependent: 

Pemulihan 

agility 

agility adalah 

karakteristik penting bagi 

atlet dan tim olah raga, 

sebuah keputusan 

presepsi atau proses 

sebagai respon stimulus 

Illinois 

agility test 

(IAT) 

Rasio 

 

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di stadion kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang, dengan responden yang akan diteliti adalah Mahasiswa 

Univesitas Muhammadiyah Malang yang aktif mengikuti UKM sepak 

bola. 
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2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilakukan selama 30 hari  di bulan maret 2018. 

G. Instrumen Penelitian 

Illinois agility test (IAT) adalah salah satu alat ukur untuk menilai tingkat 

kelincahan atlet, caranya atlet diminta untuk lari melewati kun yang sudah 

disusun dan hitung menggunakan stopwatch. Hasil skor yang bagus bagi laki-

laki adalah dibawah 15,2 detik dan perempuan dibawah 17 detik. Panjang area 

tes adalah 10 meter dan lebarnya (jarak titik start dan finis) adalah 5 meter. 4 

kun digunakan sebagai tanda start, finis dan 2 kun untuk titik memutar. 4 kun 

lainya diletakan di tengah-tengah antara titik start dan finis. Jarak untuk tiap 

kun ditengah adalah 3,3 meter. (Amiri-Khorasani et al, 2010) 

 
Gambar 4.6 Illinois agility test (IAT) 

H. Prosedur Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan sebagai 

berikut: 
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1. Survei pendahuluan di lokasi penelitian. 

2. Menetapkan sampel yang akan diambil sesuai dengan kriteria inklusi. 

3. Melakukan penelitian awal berupa pengukuran illlinois agility test 

(IAT). 

4. Mengakjukan surat izin penelitian. 

5. Penelitian dilakukan dengan memberikan contrast bath. 

6. Peneliti mengukur agility dengan illinois agility test (IAT) setelah di 

berikan contrast bath dan ice bath. 

7. Peneliti menganalisa data menggunakan software programme SPSS21. 

I. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Notoamodjo (2005) menjelaskan bahwa Analisa univariat 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, dan range, standar deviasi yang 

digambarkan dalam bentuk tabel atau grafik. 

2. Analisa Bivariat 

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji statistik, 

sebagai berikut (Hidayat, 2016) : 

a. Uji Nomalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau 
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variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. 

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau tidak. 

Untuk menguji kenormalan  data  guna keselarasan  akan kepastian  

data  yang  diperoleh, pengujian  normalitas  dapat  dilakukan dengan  

program  SPSS.  Uji  normalitas  menggunakan  Kolmogarov Smirnov, 

kesimpulan analisa data berdistribusi normal yaitu p > 0,05. 

b. Paired T-test 

Analisa data yang digunakan untuk mengetahui agility antara 

sebelum dan sesudah pemberian contrast bath dengan sebelum dan 

sesudah pemberian ice bath terhadap pemulihan agility pada pemain 

UKM sepak bola UMM. pada penelitian ini menggunakan uji t 

berpasangan (Paired T-test). Kesimpulannya adalah data yang dihasilkan 

p (sig. 2 tailed) > α (0.05) maka dinyatakan ada perbandngan contrast 

bath dengan ice bath terhadap pemulihan agility pada pemain UKM 

sepak bola UMM. 

c. Independent T Test 

Independen T test adalah uji komparatif atau uji beda untuk 

mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata antara 2 kelompok 

bebas yang berskala data interval/rasio. Kelompok bebas yang dimaksud 

di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data 

berasal dari subjek yang berbeda. Penggunaan independent t-test dalam 

penelitian ini adalah membandingkan pemulihan agility sebelum dan 
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sesudah pada kelompok contrast bath danice bath. Kesimpulan dari 

independent t-test yang dihitung menggunakan SPSS versi 23 adalah p 

(sig. 2 tailed) < α (0.05) yang berarti H1 yang berbunyi ada beda 

efektivitas contrast bath dengan ice bath terhadap pemulihan agility pada 

pemain UKM sepak bola UMM di terima. 


