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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah Quasi Eksperimental dengan model 

eksperimen two group pretest-posttest, Penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok 

dengan 2 intervensi yang berbeda-beda. Kelompok 1 adalah kelompok penelitian 

yang diberikan contrast bath dan kelompok 2 adalah kelompok penelitian yang 

diberikan ice bath. Sebelum diberikan intervensi kedua kelompok tersebut 

diberikan pretest dan setelah diberikan perlakuan kedua kelompok diberikan 

posttest. 

Desain penelitiannya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 desain penelitian 

Populasi  

Sampel   

Pretest kekuatan 

otot  

Pretest kekuatan 

otot  

Intervensi 

Contrast Bath 

Posttest kekuatan 

otot  

Intervensi  

Ice Bath 

Posttest kekuatan 

otot  

Dibandingkan dengan uji statistik 
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B. Kerangka penelitian 

Kerangka penelitian perbandingan pengaruh contrast bath dan ice bath 

terhadap pemulihan kekuatan otot pada pemain futsal SMA Kota Malang. 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

Desain penelitian : quasi eksperimental two group pretest-posttest 

Populasi : Pemain futsal SMA kota Malang 

Teknik sampling : Purposive Sampling 

Sampel : Pemain futsal SMA Negeri 8 Malang yang memenuhi kriteria inklusi  

Var. Independen 

Contrast Bath  Ice Bath  

Var. Dependen 

Skala data : Ratio  

Instrument Leg Dynamometer 

Pemulihan Kekuatan Otot 

Analisa data : Uji 

Mann-Whitney Test 

Hasil :  perbandingan pengaruh contrast bath dan ice bath 

terhadap pemulihan kekuatan otot  

H1 : Ada perbandingan 

pengaruh contrast bath dan ice 

bath terhadap pemulihan 

kekuatan otot pada pemain futsal 

SMA kota Malang 

H0 : Tidak ada perbandingan 

pengaruh contrast bath dan ice 

bath terhadap pemulihan 

kekuatan otot pada pemain futsal  

SMA kota Malang 

Instrument : SOP Instrument : SOP 
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C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi  

Populasi ialah area generalisasi yang terdiri dari objek / subjek yang 

memiliki karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2010). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan kelompok pemain futsal SMA kota Malang 

berjumlah 40 siswa. 

2. Sampel  

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

karakteristik dari populasi. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari 

responden siswa laki-laki SMA Negeri 8 Malang yang aktif mengikuti 

ekstrakulikuler futsal. Dengan jumlah sampel 30 siswa. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Dimana 

sampel yang diambil menurut karakteristik. Responden yang dijadikan sampel 

adalah siswa laki-laki SMA Negeri 8 Malang yang aktif mengikuti 

ekstrakulikuler futsal. 

a. Kriteria Inklusi  

1. Siswa SMA Negeri 8 Malang 

2. Aktif mengikuti ekstrakulikuler olahraga futsal 

3. Berusia 16-18 tahun 

4. Jenis kelamin laki-laki 

5. Siap menjadi sampel selama penelitian 

 

 



28 
 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Memiliki riwayat operasi, fraktur, trauma pada tungkai bawah atau 

dalam masa pengobatan 

c. Kriteria Drop Out 

1. Mengalami cedera saat mengikuti pertandingan 

2. Tidak melakukan intervensi secara penuh 

D. Variabel Penelitian  

 Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel yang digunakan yaitu : 

1.  Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi 

variabel lain. Terdapat dua variabel Independen dalam penelitian yaitu 

contrast bath dan ice bath. 

2.  Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemulihan 

kekuatan otot.  

E. Definisi Operasional  

Variabel  Definisi Operasional  Instrumen  Skala data  

Veriabel 

Independen : 

Contrast bath, 

dan ice bath 

Contrast bath 

merupakan metode 

perendaman memakai 

air dingin dan panas 

dengan  suhu, durasi, 

dan waktu yang 

ditentukan. 

Dosis : 1x pertemuan 

 

Ice bath merupakan 

metode perendaman 

memakai air dingin 

dengan durasi, suhu 

SOP   
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dan waktu yang 

ditentukan.  

Dosis : 1x pertemuan 

Variabel 

Dependen : 

Pemulihan 

kekuatan otot 

Kekuatan otot  

merupakan 

kemampuan otot untuk 

melakukan kontraksi 

maksimal melawan 

tahanan atau beban 

Leg 

Dynamometer 

Rasio 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

F. Tempat dan Waktu Penelitian  

1.  Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di lapangan indoor SMA Negeri 8 Malang, dengan 

responen yang akan diteliti adalah siswa laki-laki SMA Negeri 8 Malang 

yang aktif mengikuti ekstrakulikuler futsal. 

2.  Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 9 Maret 2019. 

G. Etika Penelitian 

Menurut Hidayat (2007), masalah etika yang perlu dipertimbangkan adalah : 

1.  Lembar Pernyataan (Informed Consent)  

Informed consent adalah kesepakatan antara peneliti dan subjek penelitian 

pada lembar perjanjian. Lembar perjanjian diberikan untuk memberikan 

informasi tentang maksud dan tujuan penelitian. Untuk menjadi responden 

dibuktikan dengan ketersediaan subjek yang terdiri dari penandatanganan 

lembar persetujuan.  Peneliti harus menghargai segala keputusan dari 

responden. 

2. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan adalah bentuk etika dan jaminan dalam hal yang berhubungan 

tentang tertutupnya hasil penelitian, baik informasi maupun masalah terkait 
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penelitian lainnya. Segala macam penelitian tentang data responden akan 

disimpan sebagai penelitian dan terjamin kerahasiaannya oleh peneliti. 

3. Tanpa Nama (Anonymity) 

Mengenai identitas responden, peneliti tidak diperbolehkan untuk 

mempublikasikan  pada lembar data, namun dalam hal ini peneliti dapat  

memberikan kode untuk setiap responden. 

H. Instrumen Penelitian 

Leg Dynamometer merupakan alat yang digunakan untuk menilai tingkat 

kekuatan otot atlet, dengan cara atlet  diperintahkan untuk berdiri diatas tumpuan 

alat dan memegang pegangan yang terhubung pada rantai yang telah dikaitkan 

pada alat, lalu kedua kaki ditekuk sampai membentuk sudut ± 45°, setelah itu atlet 

diintruksikan meluruskan kedua tungkainya dengan sekuat-kuatnya, lalu yang 

perlu perhatikan adalah angka yang ditunjukan dari jarum alat tersebut, dari angka 

tersebut akan menunjukan seberapa besar kekuatan otot kaki atlet tersebut, 

besarnya kekuatan tarikan otot tungkai dapat dilihat pada alat pengukuran setelah 

melakukan tes tersebut, dilakukan 3 kali dan diambil hasil yang terbaik. Hasil skor 

bagus sekali bagi laki-laki yaitu 259.50-keatas, sedangkan hasil skor baik sekali 

bagi perempuan yaitu 219.50-keatas. 

I. Prosedur Pengumpulan data 

Prosedur pengumpulan data merupakan tahapan dari kegiatan yang 

dilakukan dalam proses penelitian. Terdapat tiga tahapan yang digunakan dalam 

penelitian tersebut, yaitu : 

1.  Persiapan  

a. Survei pendahuluan di lokasi 
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b. Meyerahkan surat permohonan izin dan surat lampiran dari kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten Malang untuk melakukan pendahuluan dan 

penelitian yang diajukan ke sekolah SMA Negeri 8 Malang. 

2. Pelaksanaan  

a. Setelah izin didapatkan dari Kepala sekolah SMA Negeri 8 Malang 

peneliti melakukan tes kepada seluruh pemain futsal siswa SMA Negeri 8 

Malang  untuk mengetahui tingkat kekuatan otot sebelum dan setelah 

bertanding. 

b. Sampel diambil dari siswa laki-laki yang mengikuti ekstrakurikuler futsal 

SMA Negeri 8 Malang yang memenuhi kriteria inklusi 

c. Menyampaikan kepada subyek secara lisan dan tertulis tentang intervensi 

penelitian yang dilakukan. 

d. Peneliti membagi responden dalam 2 kelompok 

e.  Peneliti memulai penelitian diawali dengan pemberian pretest hingga 

posttest pada masing-masing kelompok sebagai bentuk evaluasi dan 

sumber data penelitian. 

3.  Tahap Pengolahan Data  

a. Peneliti menganalisa data menggunakan software programme SPSS16.  

b. Mengumpulkan setiap data dari hasil penelitian. 

J. Analisa Data  

1. Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah cara menggambarkan data yang telah 

dikumpulkan tanpa niat untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Penyajian analisis data deskriptif ditekankan dalam bentuk tabel, grafik, dan 
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ukuran statistik seperti persentase, rata-rata, varian, korelasi, dan angka indeks 

(Nurjannah, 2011). 

2. Uji Normalitas  

SPSS menyajikan dua tabel yaitu (Kolmogorov Smirnov dan Shapiro 

Wilk). Kolmogorov Smirnov digunakan apabila data tersebut lebih dari 50, 

sedangkan ShapiroWilk apabila data tersebut kurang dari 50 dengan 

menggunakan taraf signifikan 0,05 (Dahlan, 2010). Dasar pengambilan 

keputusan pada uji normalitas:  

1)  Nilai sig. atau signifikan <0.05, distribusi adalah tidak normal  

2)  Nilai sig. atau signifikan >0.05, distribusi adalah normal. 

3. Wlicoxon Signed Rank Test 

Wilcoxon signed rank test merupakan uji non parametrik yang digunakan 

untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang 

berbeda (Pramana, 2012). Wilcoxon signed rank test digunakan apabila data 

tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau 

menolak H0 pada uji wilcoxon signed rank test adalah sebagai berikut:  

1) Nilai signifikan p > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

2) Nilai signifikan p < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

4. Uji Mann-Whitney U Test 

 Mann-Whitney U Test merupakan uji statistik non parametrik yang 

digunakan pada data ordinal atau interval, apabila data tersebut tidak 

memenuhi satu atau lebih uji prasyarat hipotesis. Sama halnya dengan uji T, 

Uji Mann-Whitney U Test juga dapat digunakan untuk menganalisis ada 

tidaknya perbedaan antara rata-rata dua data yang saling independent (Sari, 
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2016). Untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu hipotesis maka pada 

uji Mann-Whitney U Test dapat dilihat dari kriteria berikut: 

1) Nilai signifikan p > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

2) Nilai signifikan p < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 


