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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

  

A. Rencana Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah quasi eksperimental dengan 

melakukan pendekatan one group pretest dan posttest design dengan 

membandingkan hasil dari pretestdan posttestpada kelompok eksperimen. 

Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

 

 

Keterangan : 

X   : Populasi  

P   : Sempel 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 
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B. Kerangka Penelitian 

 

Pengaruh pemberian ankleweightterhadap kelincahan (agility) pada 

pemain sepakbola di Mitra FC Sumenep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

Analisa Data 

1. Uji Normalitas 

2. Paired t-test 

3. Uji Wilcoxon 

Teknik sampling : purposive sampling 

Sampel : Atlet Mitra FC Sumenep yang 

memenuhi kriteria inklusi  

Variabel independen Variabel dependen 

Ankle weight Peningkatan kelincahan 

Instrumen: Illionis Agility 

RunTest(pretest dan posttest) 

Atlet sepakbola di Mitra FC Sumenep 

Ho :Tidak Ada pengaruh pemberian 

ankle weight terhadap kelincahan 

(agility) pada pemain sepak bola di  

Mitra FC Sumenep 

H1 : Ada pengaruh pemberian ankle 

weight terhadap kelincahan (agility) 

pada pemain sepak bola di Mitra FC 

Sumenep  
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C. Populasi , Sample dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah yang terdiri dari objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2015). Populasi 

penelitian yang peneliti akan gunakan adalah pemain sepakbola di Mitra 

FC Sumenep berjumlah 60 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh suatu populasi (Sugiyono 2015). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pemain sepak bola di Mitra FC  Sumenep yang sesuai 

dengan kriteria inklusi, dengan total sampel berjumlah 48 responden. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik yang ditempuh dalam 

mendapatkan suatu sampel yang sesuai dengan subyek penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling 

merupakan teknik menentukan sampel dengan melakukan pertimbangan 

dengan ciri-ciri yang sudah ditetapkan (Sugiyono 2015). 

Yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan populasi yang 

memenuhi kriteria inklusi, terdapat beberapa kriteria inklusi diantaranya : 

a. Kriteria Inklusi  

1) Pemain sepakbola di SSB Mitra FC Sumenep dengan Usia 15-20 

tahun. 
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2) Jenis kelamin laki-laki.  

3) Nilai kelincahan dengan score needs omprovement dan fair. 

4) Subjek bersedia mengikuti program penelitian secara penuh.  

b. Kriteria Eksklusi 

1) Subjek mengalami cidera pada muskuloskeletal pada bagian 

tungkai bawah. 

2) Subjek memiliki riwayat penyakit pada kardiovaskuler. 

c. Drop Out 

1) Selama penelitian sampel mengalami cidera. 

2) Tidak hadir saat pretest atau posttest. 

3) 1 kali tidak mengikuti latihan. 

D. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lapangan Kebunagung Sumenep. 

E. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan oleh peneliti pada bulan Desember 2018– 

Januari 2019, penelitian dilakukan 3 kali seminggu  setiap hari selasa, kamis 

dan sabtu  dalam 18  kali pertemuan. 
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F. DevinisiOperational 

Tabel 4.1Definisi operasional 

No Variabel Devinisi Operasional Instrumen 

Penelitian 

Skala /.Data 

dan Hasil 

Ukur 

1 Variabel Independen 

: AnkleWeight 

Latihanmenggunakanankle 

weightdengandosis yang 

digunakan 3 kali 

seminguselama 1 

bulanterdiridari : 

a. Pemanasanselama 

20 menit 

b. Latihan inti 

denganmenggunakan

ankle weightselama 

60 menit 

c. Pendinginanselama 

10 menit. 

 

 

 

 

 

 

SOP 

 

 

 

 

 

 

- 

2 Variabel Dependen :  

Kelincahan 

Dengan melakukan 

pengukuran 

illionisagilityruntestuntuk 

menentukan kelincahan. 

 

IlionisAgility 

Run Test 

 

Skala data 

rasio  

 

G. Etika Penelitian 

1. InformedConsent 

Informedconsentmerupakan lembar persetujuan untuk responden 

sebelum penelitian dilakukan yang bertujuan agar responden dapat 

mengetahui maksud dan tujuan peneliti yang akan dilakukan serta hasil 

atau dampak yang akan terjadi selama pengambilan data (Nursalam 2008). 

2. Anonymity 

Anonymityadalah upaya dalam menjaga rahasia, yang artinya 

identitas responden tetap dijaga secara rahasia. Kerahasiaan informasi yang 

telat dikumpulkan juga dijamin oleh peneliti dengan menyimpan hasil 
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rekaman tersebut secara baik dan hanya dilaporkan pada saat penyajian 

hasil riset (Nursalam 2008). 

3. Confidentially 

Confidentially adalah upaya untuk menjaga kenyamanan responden 

selama dilakukanya penelitian. Selama proses penelitian, responden 

diwawancarai dan diperiksa menggunakan waktu luang dari responden itu 

sendiri (Nursalam 2008). 

H. Pengumpulan Data 

Alat ukur yang akan peneliti gunakan untuk mengukur kelincahan 

sebagai evaluasi penatalaksanaan pengaruh pemberian ankleweight terhadap 

kelincahan (agility) pada pemain  sepakbola di SSB Mitra 

FCSumenepadalahIllionisagilityruntest yang bertujuan untuk mengukur suatu 

kelincahan. Alat yang dibutuhkan untuk mengukur yaitu stopwatch, alat tulis 

dan cone. Pengukuran ini diambilsebelum dan sesudah dilakukannya 

intervensi pemberian ankleweight. 

Responden diperintahkan untuk berdiri didepancone start, kemudian 

responden diperintahkan untuk berlari dan peneliti mengukur menggunakan 

stopwatch. Dimulai dari cone pertama sampe terakhir responden  diperintahkan 

untuk berlari sekencang – kencangnya tanpa menyentuh cone. Perhitungan 

waktu akan dicatat setelah responden melewati conefinish . Perhitungan dapat 

dianggap gagal apabila responden menyentuh atau menyenggol cone tersebut. 



31 

 

 

 

Gambar 4.1Illinois Agility Run Test 

(Sumber:Fitriani, 2016) 

 

Tabel 4.2 iliionis agility run ratings dalam second 

Rating  kartegori  Male  Female 

Excellent        1   <15.0  <17.0 

Verry Good        2           16.1 – 15.2 17,9 – 17.0 

Good        3           18.1 -  16.2  21.7 – 18.0 

Fair         4           19.3 – 18.2 23.0 – 21.8 

Needs improvement5   >19.3  >23.0 

Sumber : FIL RefereeFitrnuessTestProtocol, 2014 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan Studi Kepustakaan  

Tahap studi pustaka ini peneliti menggunakan untuk mencari 

referensi terkait kelincahan, mekanisme ankleweight terhadap 

kelincahan. Peneliti mendapatkan referensi berdasarkan jurnal juga dari 

buku-buku yang berkaitan. 
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b. Menyusun proposal penelitian. 

c. Melakukan studi pendahuluan pada atlet sepakbola SSB Mitrajago 

Sumenep. Melihat jumlah atlet SSB Mitrajago Sumenep secara 

keseluruhan, prestasi tiap pemain, masalah yang dihadapi para atlet. 

d. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

e. Mempersiapkan instrumen yang akan peneliti gunakan dalam 

pemilihan sampel yaitu dengan kuisionertest. 

f. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan untuk 

memperoleh data serta mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk 

pemeriksaan pada responden. 

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Meminta persetujuan dan menjelaskan maksud dan tujuan diadakanya 

penelitian.  

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

c. Peneliti mengambil sampel dari populasi yang sesuai dengan kriteria.  

d. Peneliti melakukan persetujuan kepada responden berupa 

informedconsent yaitu surat persetujuan dan kesediaan dalam menjadi 

responden.  

3. Tes Awal (pretest) 

Seluruh sampel dilakukan test awal  untuk mengukur kelincahan. Tes 

dilakukan pada bulan Februari 2019 di lapangan MitrajagoKebunagung, 

Kabupaten Sumenep. 
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4. Tahap Perlakuan 

Kegiatan ini merupakan inti dari pelaksanaan dengan perlakuan 

menggunakan ankleweight, adapun pelaksanaan sebagai berikut : 

 Waktu penelitian  : 6 minggu  

 Frekuensi  : 3 kali seminggu  

 Durasi Waktu : 90 menit  

Program latihan berlangsung selama 18 kali pertemuan untuk diberikan 

perlakuan ditambah dua pertemuan untuk tes awal dan tes akhir. Dan 

diberikan perlakuan menggunakan ankleweight pada hari Selasa, Kamis 

dan sabtu pada pukul 15.30 WIB sampai 17.00 WIB di Lapangan  

Kebunagung  Sumenep. 

Pemberian latihan meliputi prinsip-prinsip latihan meliputi 3 komponen 

sebagai berikut : 

a. Streaching : Streching dilakukan sebelum memulai latihan yang 

bertujuan untuk menghindari adanya cedera dengan durasi waktu 

sekitar 20 menit. 

b. Latihan inti : bentuk latihan ini diteliti untuk membandingkan. Bentuk 

latihan yang dilakukan menggunakan intervensi berupa 

ankleweightdengan durasi waktu sekitar 60 menit. 

c. Pemelasan ataucoolingdown: pelemasan dilakukan untuk 

merileksasikan otot-otot agar tidak ada keluhan pada akhir latihan 

dengan durasi waktu sekitar 10 menit. 

5. Tes Akhir (postest) 
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Setelah dilakukanya latihan selama 18 kali pertemuan, selanjutnya 

dilakukan  test akhir yang bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan 

hasil saat sesudah diberikan latihan. 

6. Tahap Pengolahan Data 

1) Editing 

Editing merupakan upaya pemeriksaan kembali kebenaran data 

yang didapat dari penelitian yang dikumpulkan. Editing data dapat 

dilakukan pada tahap pengumpulan data (Hidayat 2009). 

2) Coding 

Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa data dalam 

beberapa kartegori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf untuk 

membedakan sempel atau hasil yang dilakukan, yakni sebelum dan 

sesudah dilakukanya intervensi ankleweight(Hidayat 2009). 

3) Entry Data 

Entry data merupakan kegiatan memasukkan data yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan untuk menentukan hasil 

yang didapat dari intervensi yang dilakukan oleh peneliti saat 

melakukan entrydata dengan memasukkan nama inisial responden, 

usia, jenis kelamin, serta kelincahan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi ankleweight. Kemudian menganalisa adakah pengaruh 

terhadap kelincahan (Hidayat 2009). 

J. Analisa Data 

Analisis data yaitu suatu proses menyusun data secara sistematis 

dengan tujuan agar data tersebut lebih mudah untuk dipahami oleh peneliti 
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maupun pembaca (Sugiyono 2015). Data yang diperoleh kemudian dianalisa 

melalui tahap-tahapan : 

1. Analisa Unvariat 

Analisa univariat adalah merupakan suatu cara yang digunakan 

untuk mendeskripsikan karakteristik pada suatu penelitian yang berupa 

karakteristik dari setiap variabel yang berupa usia, jenis kelamin, IMT dan 

kelincahan. Peneliti ini menggunakan analisa unvariat yang digunakan 

untuk mengetahui karakteristik responden. 

2. Analisa Bivariat 

(Hidayat 2009) Analisa brivariat adalah cara yang digunakan untuk 

melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

dengan uji statistik sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat sebaran data, apakah 

data tersebut normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

Shapiro-Wilk untuk melihat sampel dengan jumlah < 50 dengan hasil 

analisa data berdistribusi normal jika  p>0,05, dan tidak berdistribusi 

normal jika nilai p< 0,05. 

b. Uji Wilcoxon 

Analisa data digunakan jika setelah dilakukanya uji normalitas 

dengan hasil berdistribusi tidak normal, dengan hasil data p<0,05 maka 

hasil dinyatakan terhadap perngaruh pemebrian ankle weight exercise 

terhadap kelincahan pada pemain sepakbola di Mitra FC Sumenep. 


