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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain Penelitian adalah rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa 

sehingga dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan 

masalah dalam penelitian (Sastroasmoro & Ismail, 2011). Dalam pengertian yang 

lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data 

saja (Nazir, 2009). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-eksperimental dengan desain 

cross sectional study. Pendekatan ini adalah strategi penelitian dimana subyek 

hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran variabel dilakukan pada saat yang 

yang sama, dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara fleksibilitas 

tungkai dengan sprain ankle pada F1 Club Taekwondo Malang. 

 

 

Bagan 4.1: Rancangan Penelitian 

Keterangan : 

X  : Fleksibilitas tungkai 

Y : Sprain ankle 

 

 

 

 

 

 

X Y 
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B. Kerangka Kerja dan Penelitian (Frame Work) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2: Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen 

Skala Ordinal Skala Ordinal 

Analisa Data: Uji 

Chi-Square 

H1: Ada hubungan antara 

fleksibilitas tungkai dengan 

risiko sprain ankle pada F1 

Club Taekwondo Malang. 

 

H0: Tidak ada hubungan 

antara fleksibilitas tungkai 

dengan risiko sprain ankle 

pada F1 Club Taekwondo 

Malang. 

Observasi analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi : F1 Club Taekwondo Malang 

Quota Sampling 

Sampel: 45 responden, dimana semua responden adalah yang 

memenuhi kriteria inklusi 

Variabel Dependen 

Fleksibilitas Tungkai Sprain Ankle 

Tes Statis Kuesioner 
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C. Populasi, Sampel, dan Tehnik Sampling 

1. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014). Populasi dalam penelitian ini yaitu F1 Club Taekwondo Malang yang 

mengalami sprain ankle. 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2014). Agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan, maka 

penentuan sampel yang dikehendaki harus sesuai dengan kriteria tertentu yang 

ditetapkan. Kriteria ini berupa kriteria inklusi yang merupakan batasan ciri atau 

karakter umum pada subyek penelitian (Saryono, 2010). Ukuran sampel untuk 

penelitian deskriptif sebanyak lebih dari 30 dan kurang dari 500 (Notoatmodjo, 

2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah murid F1 Club 

Taekwondo Malang yang mengalami sprain ankle.  

3. Teknik sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Non Probability 

Sampling dengan metode Quota Sampling. Non Probability Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode 

Quota Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan 

(Sugiyono, 2011). 
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Sampel pada penelitian ini ditentukan sebanyak 45 orang dengan kriteria 

inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kriteria inklusi: 

1) Bersedia menjadi responden 

2) Murid F1 Club Taekwondo Malang 

3) Memiliki riwayat sprain ankle <1 tahun 

b. Kriteria eksklusi: 

1) Tidak bersedia menjadi responden 

2) Tidak memiliki riwayat sprain ankle 

3) Tidak mengikuti seluruh prosedur penelitian 

D. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan dependen :  

1. Variabel independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat) 

(Sugiyono, 2014). Variabel independen dalam penelitian ini adalah fleksibilitas 

tungkai. 

2. Variabel dependen  

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah sprain ankle.  

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada satu 

variable atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan 
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kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstrak atau variabel tersebut (Nazir, 2009). 

Tabel 4.1: Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

1. Variabel 

Independen 

Fleksibilitas 

Tungkai 

Kemampuan otot 

untuk mengulur 

semaksimal mungkin 

sehingga tubuh dapat 

bergerak dengan 

ROM yang 

maksimal. 

Tes statis a. Sempurna: 

35.00 (L) dan 

32.00 (P) 

b. Baik: 35.00-

32.51 (L) dan 

32.00-30.51 

(P) 

c. Cukup: 32.50-

29.51 (L) dan 

30.50-26.51 

(P) 

d. Kurang: 

29.50-26.50 

(L) dan 26.50-

24.25 (P) 

e. Buruk: <26.50 

(L) dan <24.25 

(P) 

Ordinal 

2. Variabel 

Dependen 

Sprain ankle 

Cedera akut pada 

pergelangan kaki 

yang disebabkan 

kaena adanya 

penekanan ketika 

melakukan gerakan 

membelok yang 

secara tiba-tiba.  

Kuesioner a. Memiliki 

riwayat 

sprain ankle 

b. Tidak 

memiliki 

riwayat 

sprain ankle 

Ordinal 

F. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 dan 7 juli 2018 bertempat di Aula 

Museum Brawijaya dan SMA Widyagama. 

G. Etika Penelitian 

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan) 

 Informed consent adalah suatu persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan tujuan agar 
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responden mengerti maksud, tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. 

Jika responden bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar 

persetujuan. Sedangkan jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus 

menghormati keputusan dan hak responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

 Masalah etika yang memberikan jaminan dengan cara tidak memberikan 

atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang 

akan disajikan 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

 Masalah etika yang memberikan jaminan dengan cara menjaga 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Semua 

informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 

H. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, 

yaitu: 

a. Kuesioner 

Kuesioner adalah sebuah form yang berisikan pertanyaan-pertanyaan 

yang telah ditentukan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi 

(data) dari dan tentang orang-orang sebagai bagian dari sebuah survey 

(Swarjana, 2015). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berisi 

pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui ada riwayat sprain ankle atau tidak. 
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b. Tes Statis 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan fleksibilitas tungkai, 

dengan cara: (1) pasien diminta untuk berdiri menghadap dinding, (2) geser 

kaki menjauhi dinding secara perlahan sejauh mungkin, (3) pertahankan kaki 

untuk berdiri, tubuh dan lutut terbuka lebar sedangkan dada tetap menempel 

pada dinding, (4) ukur jarak antara ujung kaki dengan dinding. Jarak paling 

pendek adalah ¼ inci, (5) ulangi sebanyak tiga kali dan catat hasil jarak 

terbaik. 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

Menurut Nazir (2009) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis  

dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan. Langkah – langkah yang 

dilakukan dalam pengumpulan data antara lain sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Melakukan studi pendahuluan di F1 Club Taekwondo Malang. 

c. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang akan disampaikan kepada pihak 

F1 Club Taekwondo Malang. 

d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan informed 

consent, serta alat dan fasilitas untuk melakukan pengukuran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan penelitian yang akan 

dilakukan. 
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b. Permintaan persetujuan responden (inform consent) dengan diberi 

penjelasan secara lisan dan tertulis tentang tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, prosedur penelitian dan hak responden. 

c. Mempersiapkan dan membagikan kuesioner yang akan diisi oleh murid F1 

Club Taekwondo Malang. 

d. Menjelaskan langkah-langkah pengisian inform concent dan  pengisian 

lembar kuesioner penelitian. 

e. Mengembalikan lembar persetujuan dan lembar kuesioner kepada peneliti. 

f. Peneliti memilih subjek yang akan dijadikan responden pada penelitian ini. 

g. Sampel melakukan latihan fisik. 

h. Peneliti melakukan pengukuran fleksibilitas (tes statis). 

i. Peneliti mengumpulkan data untuk diolah. 

j. Mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya kepada responden. 

J. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing  

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau yang dikumpulkan. Editing data dapat dilakukan pada tahap 

pengumpulan data atau setelah data terkumpul (Hidayat, 2009).  

b. Coding  

Coding (pengkodean) adalah kegiatan pemberian kode terhadap data yang 

terdiri atas beberapa kategori (Hidayat, 2009). 

c. Entry data 

Entry data merupakan kegiatan memasukkan data, kemudian membuat 

distribusi frequensi sederhana atau bisa juga dengan membuat table 

kontingensi (Hidayat, 2009).  
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d. Melakukan Teknik Analisis 

Penelitian yang merupakan penelitian analisis menggunakan statistika 

interferensial. Statistika interferensial adalah statistika yang digunakan untuk 

mengumpulkan parameter (populasi) berdasarkan statistika (sampel) atau lebih 

dikenal dengan proses generalisasi dan interferensial (Hidayat, 2009). 

K. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis yang dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dan persentase 

dari setiap variabel yang dikehendaki dari tabel distribusi (Defriyan,2011). 

Analisa univariat dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia dan berat 

badan. 

2. Analisis Bivariat 

Analisa data bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan fleksibilitas 

tungkai dengan sprain ankle pada murid F1 Club Taekwondo Malang 

menggunakan uji Chi-Square.  

Uji Chi-Square merupakan uji statistik non parametrik yang dapat 

digunakan saat data berdistribusi normal. Syarat penggunaan uji chi-square 

adalah skala variabel bebas dan variabel terikat berupa ordinal atau nominal 

serta dapat berupa variabel berbentuk ordinal dan nominal. Penggunaan uji chi-

square bertujuan untuk mencari hubungan fleksibilitas tungkai dengan sprain 

ankle pada murid F1 Club Taekwondo Malang. 

Responden merupakan taekwondoin yang memiliki riwayat sprain ankle 

di F1 Club Taekwondo Malang, analisa data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah chi-square dengan batas kemaknaan p value ≤ 0,05 berarti ada 

hubungan yang bermakna secara statistik (H0 ditolak-H1 diterima) dan p value 
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> 0,05 berarti tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik (Ho diterima 

– H1 ditolak). 




