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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One 

group Pretest-Posttest Design. Menurut Sugioyono (2011) merupakan desain 

penelitian yang terdapat pretest pada saat sebelum diberikan perlakuan dan 

posttest pada saat setelah diberikan perlakuan. Dengan demikian, data dapat 

diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan diadakan 

penilaian sebelum dan sesudah perlakuan. 

  Tujuan dari penelitian ini untuk menilai ada atau tidaknya pengaruh 

kombinasi core stability exercise dan sprint training terhadap peningkatan 

kelincahan pada pemain futsal Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui 

penelitian eksperimen ini, peneliti ingin mengetahui bahwa penggunaan core 

stability exerecise dan sprint training  dapat meningkatkan kelincahan dalam 

bermain futsal. 

Tabel 4.1 One Group Pretest-Posttest Design 

Pretest Intervensi Posttest 

O1 X O2 

 

Keterangan : 

 O1 = Pretest (illinois agility run test) 

 X   = Intervensi core stability exercise dan sprint training 

 O2 = Posttest (Illinois agility run test) 
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B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian mengidentifikasi pengaruh kombinasi core 

stability exercise dan sprint training terhadap peningkatan kelincahan pada 

pemain futsal Universitas Muhammadiyah Malang.  

Bagan 4.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Sampling : Total Sampling 

Sampel : seluruh mahasiswa yang tergabung dalam tim 

futsal Universitas Muhammadiyah Malang. 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Peningkatan 

kelincahan  Sprint 

Training 

Skala : Interval 

Analisa  

Data 

Populasi : Tim Futsal Universitas Muhammadiyah Malang 

Instrumen : 

Illinois Agility 

Run Test 

H0 : Ada pengaruh kombinasi core stability exercise dan 

sprint training terhadap peningkatan kelincahan pada 

pemain futsal Universitas Muhammadiyah Malang 

 

 

Core Sability 

Exercise  



31 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Menurut Arikunto (2006) populasi merupakan keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa yang 

tergabung dalam tim futsal Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili populasi yang 

akan diambil (Notoatmodjo, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah 

semua mahasiswa yang tergabung dalam tim futsal Universitas 

Muhammadiyan Malang.  

3. Teknik Sampling

Sampling merupakan suatu cara yang ditempuh dengan mengambil 

sampel yang benar dan sesuai dengan keseluruhan obyek penelitian 

(Nursalam, 2008). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

teknik total sampling. Menurut Sugiyono (2011), total sampling adalah 

teknik pengambilan sampel dengan jumlah sampel sama dengan 

populasinya. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi 

kurang dari jumlah yang ditentukan sehingga keseluruhan populasi 

dijadikan sampel. 

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2011), variabel yang memengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel 

independen atau variabel bebas pada penelitian ini adalah core stability 

exercise dan sprint training. 
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2. Variabel Dependen 

Menurut Nursalam (2008), variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen menjadi satu 

kesatuan dengan variabel independen dalam sebuah penelitian. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan kelincahan. 

E. Definisi Operasional 

Tabel 4.2 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Instrumen Skala Data dan 

Alat Ukur 

1.  Variabel 

Independen : 

Core stability 

exercise dan 

sprint training 

Kombinasi latihan 

core stability 

exercise berupa 

varian gerakan 

plank position, 

oblique plank, dan 

abdominal cycling 

dan latihan sprint 

training yang 

dilakukan dengan 

cara lari sejauh 30 m 

sebanyak 6 kali 

repetisi. 

SOP - 

2. Variabel 

Dependen : 

Peningkatan 

kelincahan 

Suatu bentuk 

gerakan yang 

mengharuskan 

seorang pemain 

untuk bergerak 

dengan cepat dan 

mengubah arah serta 

tangkas. Pemain 

yang lincah  adalah 

pemain yang 

bergerak tanpa 

kehilangan 

keseimbangan dan 

kesadaran akan 

posisi tubuhnya. 

Pengukuran 

Illinois 

Agility Run 

Test 

Skala Rasio 
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F. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di tempat latihan rutin tim futsal 

Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu di lapangan futsal SM Jl. 

Soekarno Hatta Malang.  

G. Waktu Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh kombinasi core stability exercise dan 

sprint training akan dimulai pada bulan Agustus 2018. Lama latihan yang 

diberikan dalam penelitian ini adalah selama 4 minggu atau selama 12 kali 

latihan, dengan frekuensi latihan sebanyak 3 kali dalam seminggu. 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur peningkatan 

kelincahan sebagai tolak ukur pengaruh dari pemberian core stability exercise 

dan sprint training adalah Illinois Agility Run Test. Illinois Agility Run Test 

adalah salah satu test yang paling sering digunakan untuk mengukur 

kelincahan karena termasuk tes yang mudah dan akurat untuk digunakan 

sebagai tolak ukur peningkatan kelincahan.  

Prosedur menggunakan Illinois Agility Run Test, sebagai berikut : 

1. Menggunakan lapangan yang memiliki ukuran 10 x 5 meter, kemudian 

menyiapkan 8 buah cone dan stopwatch. 

2. Meletakkan 4 buah cone pada setiap ujung lapangan. Diberi tanda start 

pada ujung kiri lapangan yang terdapat sebuah cone dan diberi tanda finish 

pada ujung kanan lapangan yang terdapat sebuah cone. 

3. Meletakkan 4 cone lainnya pada area pertengahan lapangan dan diberi 

jarak 3,3 meter pada setiap cone. 



34 
 

 
 

4. Pemain berdiri di depan start, kemudian pelatih menjelaskan jalur lari 

yang harus dilalui. 

5. Ketika pelatih meniup peluit tanda dimulai maka pemain berlari secepat 

mungkin melewati jalur yang sudah ditentukan sampai finish tanpa 

menyentuh cone. 

6. Dihitung kecepatan lari pemain menggunakan stopwatch dan dicocokan 

dengan tabel Illionis Agility Run Ratings. 

I. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi kepustakaan, dimana peneliti mencari referensi terkait 

dengan kelincahan, core stability exercise terhadap peningkatan 

kelincahan, sprint training terhadap peningkatan kelincahan dan 

hubungan antara latihan-latihan tersebut dengan kondisi pemain futsal. 

Sumber yang peneliti dapatkan, yaitu dari jurnal serta buku-buku yang 

berkaitan dengan variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti. 

b. Melakukan studi pendahuluan di tempat objek peneliti tersebut 

melakukan latihan, yaitu di Lapangan SM Futsal Malang. 

c. Peneliti mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan studi 

pendahuluan yang ditujukan untuk Kaprodi Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

d. Peneliti mempersiapkan alat pengumpulan data yang diperlukan seperti 

lembar persetujuan serta alat dan bahan yang diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan program latihan. 
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b. Peneliti mengajukan persetujuan kepada responden berupa surat 

persetujuan dan kesediaam responden. 

c. Apabila sudah mendapatkan persetujuan dan kesediaan responden, 

maka peneliti melakukan tes kelincahan dan mencatat hasilnya. 

d. Peneliti memberikan core stability exercise dan sprint training setiap 

latihan sehingga dalam jangka waktu 3 minggu peneliti 9 kali 

pemberian program latihan dan 2 kali melakukan test (pretest-posttest).   

e. Peneliti mencatat dan mengukur data yang sudah didapatkan selama 

pemberian latihan. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing merupakan upaya pemeriksaan kembali kebenaran 

data yang didapatkan dari penelitian yang dikumpulkan. Editing data 

dapat dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul 

(Hidayat, 2009). 

b. Coding 

Menurut Hidayat (2009), coding merupakan pemberian kode 

untuk beberapa data dalam beberapa kategori. Kode yang diberikan 

berupa angka atau huruf untuk membedakan sampel atau hasil yang 

sudah dilakukan yaitu sebelum dan sesudah pemberian core stability 

exercise dan sprint training.  

c. Entry data 

Entry data  merupakan kegiatan memasukkan data yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan untuk menentukan hasil 

yang didapat dari program latihan yang sudah dilakukan 
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peneliti.peneliti melakukan entry data  dengan memasukkan nama 

inisial responden, usia, jenis kelamin, serta nilai pengukuran 

kelincahan sebelum dan sesudah dilakukan core stability exercise dan 

sprint training (Hidayat, 2009) 

J. Analisa Data 

Analisa data adalah proses dalam merinci data yang akan ditulis pada 

penyaji data (Hidayat, 2007). Analisa data yang dilakukan untuk melihat 

pertimbangan pengaruh kombinasi core stability exercise dan sprint training 

terhadap peningkatan kelincahan pada pemain futsal di tim futsal UMM. 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat merupakan analisa satu variabel. Digunakan untuk 

melihat gambaran atau distribusi frekuensi masing-masing variabel 

penelitian yang meliputi umur dan berat badan. 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat (Notoatmodjo, 2012). Perhitungan 

analisis bivariat dilakukan setelah kedua variabel data terkumpul yaitu data 

sebelum perlakuan core stability exercise dan sprint training kemudian 

sesudah diberikan perlakuan. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data menurut Ghozali (2008), digunakan untuk 

mengetahui sampel yang digunakan dalam penelitian berasal dari populasi 

yang sama atau distribusi data dalam penelitian berdistribusi normal atau 

tidak. Jika sampel > 50 maka uji yang dilakukan adalah uji Shapiro-Wilk, 

jika sampel < 50 maka uji yang dilakukan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. 
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Kesimpulan hasil analisa data dengan pemaknaan berdistribusi normal jika 

p>0,05 dan data tidak berdistribusi secara normal jika p<0,05. 

b. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas, maka akan dilanjutkan uji 

hipotesis. Jika distribusi data dianggap normal maka analisi yang 

dilakukan uji parametrik dengan paired t test untuk menguji data 

berpasangan berskala interval/ratio (Nisfiannor, 2009). Sebaliknya, jika 

data dianggap tidak normal maka akan dilakukan uji non-parametrik 

dengan wilcoxon signed ranked test untuk menguji data berpasangan 

berskala interval/ratio.  

Kedua uji hipotesis baik parametrik maupun non-parametrik 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh kombinasi core stability exercise 

dan sprint training terhadap peningkatan kelincahan pada pemain futsal 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

K. Etika Penelitian 

Menurut Nursalam (2008) etika dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Informend Consent 

Informed consent merupakan lembar persetujuan untuk responden 

sebelum penelitian dilakukan. Tujuannya agar responden mengetahui 

maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan serta hasil atau dampak 

yang akan terjadi setelah pengambilan data. Apabila responden bersedia 

diteliti maka harus menandatangani lembar perssetujuan tersebut. Jika 

tidak bersedia, maka peneliti harus tetap menghormati hak-hak responden 

dan tidak memaksa. 
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2. Anonymity 

Anonymity adalah upaya untuk menjaga kerahasiaan, dimana identitas 

responden tetap dijaga. Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan 

juga akan dijamin oleh peneliti dengan menyimpan seluruh hasil rekaman 

data tersebut dan hanya dilaporkan pada saat penyajian hasil riset.  

3. Confidentially 

Confidentally bertujuan untuk menjaga kenyaman responden selama 

penelitian. Responden akan diwawancarai dan diperiksa sesuai dengan 

waktu luang dari responden sendiri selama proses penelitian. Aspek 

kenyamanan pada penelitian ini diterapkan dengan memberikan penjelasan 

tentang proses pemeriksaan dan kemungkinan buruk yang terjadi melalui 

gangguan yang sedang diteliti. 

 


