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BAB IV 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan keseluruhan dalam sebuah perencanaan guna 

menjabarkan pertanyaan dan jawaban penelitian serta mengantisipasi beberapa 

hambatan dalam penelitian. Desain penelitian juga untuk memeperoleh sumber 

data dan informasi serta alat untuk menguji hipotesan serta mengontrol variable 

penelitian (Yusuf, 2015). 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang  menggunakan desain 

pre-eksperimental dengan rancangan One Group Pre-Test Post-Test Design, 

dengan tujuan hubungan sebab akibat antara variable dengan pemberian 

intervensi contract relax stretching pada kelompok eksperimen. Hasil yang di 

dapat adalah untuk melihat pengaruh dari contract relax streching untuk 

menambah fleksibilitas otot hamstring pada pemain futsal SMKN 1 Jenangan. 

K             S                     O1                       T                 O2 

                                     Pre - test                      

Treatment 

            Post-test 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 

  Keterangan :  

K   : Populasi dan  

S    : Sampel  

O1 : Pretest sebelum intervensi dengan sit and reach 

T    : Intervensi Contract relax streching 

Q2  : Post-test setelah intervensi dengan sit and reach 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

         

             

     

          

            

 

 

 

  

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

 

 

Desain Penelitian : Pre eksperimental dengan rancangan One 

group pre-test post-test design 

Teknik Sampling : Purposive sampling 

Sampel : pemain futsal SMKN 1 Jenangan 

Ponorogo 

V. Dependen 
V. Independen 

Fleksibiltas hamstring 

Contract relax streching 

Sit and Reach Test 

Skala Data : Rasio SOP 

Analisis Data 

Populasi : Pemain Futsal SMKN 1 Jenangan 

Ponorogo 

H0 : Tidak ada perbedaan dari metode 

contract relax streching terhadap 

fleksibilitas otot hamsting pada 

pemain futsal SMKN 1 Jenangan 

Ponorogo 

H1 : Ada pengaruh dari metode contract 

relax streching terhadap fleksibilitas otot 

hamsting pada pemain futsal SMKN 1 

Jenangan Ponorogo 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain futsal yang aktif bermain 

di tim futsal SMKN 1 Jenangan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya( Leonando Agusta, Eddy Madiono Sutanto,2013). 

2. Sample  

Menurut Sugiyono (2015: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel 

dilakukan jika populasinya besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi. Sample yang di gunakan pemain futsal 

SMKN 1 Jenangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

simple random  sampling.  

3.  Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel 

(Sugiyono, 2010: 62). Untuk menentukan sampel dalam penelitian. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Siswa Aktif / pelajar SMKN 1 Jenangan. 

2) Berjenis kelamin laki-laki dan berumur 16-19 tahun. 

3) Mampu mengikuti instruksi dan bersikap kooperatif terhadap 

perintah dan proses penelitian yang berlangsung dari awal 

hingga akhir. 
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b. Kriteria Eksklusi 

1) Memiliki riwayat cedera hamstring maupun tidak. 

2) Sample tidak mengalami cedera atau fraktur pada ektremitas 

bawah. 

3) Tidak bersedia menjadi responden hingga penelitian selesai 

dikarenakan alasan tertentu. 

c. Kriteria Pengguguran 

Kriteria pengguguran atau drop out (DO) merupakan kriteria 

subyek yang tidak dapat melanjutkan sebagai sampel penelitian, 

sebagai berikut. 

1) Subyek tidak menyelesaikan program penelitian dikarenakan 

alasan tertentu. 

2) Subyek tidak mengikuti program penelitian 3 hari berturut-turut 

selama penelitian berlangsung 

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen (bebas) 

Variabel Independen adalah variabel yang nilainya nanti menentukan 

variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan di ukur 

untuk diketahui hubungan terhadap variabel lain. (Nursalam, 2008). 

Variabel bebas disini yaitu intervensi contract relax streching. 

2. Variabel dependen 

Variabel dependen yaitu variabel yang diamati dan diukur untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. 

Variabel bebasnya yaitu fleksibilitas hamstring. 
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E. Definisi Oprasional 

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel tentang 

apa yang akan diukur oleh variabel yang bersangkutan dan mendefinisikan 

variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, 

memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara 

cermat terhadap suatu objek atau fenomena, dengan kata lain variable tersebut 

dapat diukur, diamati, atau dihitung, kemudian muncul variasi (Nursalam, 

2011). 

 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

Independen : 

Contract 

relax 

streching. 

Merupakan salah satu 

teknik dalam 

proprioceptive 

neuromuscular 

fascilitation (PNF) yang 

melibatkan kontraksi 

isometric dari otot yang 

mengalami 

spasme/ketegangan yang 

diikuti fase relaksasi 

kemudian diberikan 

stretching secara pasif 

dari otot yang mengalami 

ketegangan tersebut 

Dosis :  

First Strech : 10 s 

Contraction time : 5 s 

Second stretch time : 15 s 

Repetition : 4  

Rest : 30 s 

SOP - 

Dependen : 

Fleksibilitas 

Hamstring 

Daya lentur seseorang 

dalam penyesuaian diri 

untuk segala aktif 

itasdengan penguluran 

tubuh yang luas. 

Sit and Reach Tes 

Maksimal : 39 

Diatas rata-rata : 

34-38 

Rasio 
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Rata-rata : 29-33 

Dibawah rata-rata : 

242-8 

Minimal : 23 

  

 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan Lapangan futsal SMKN 1 Jenangan Ponorogo 

 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan April 2018. 

H. Instrumen Penelitian 

Parameter alat yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas hamstring 

menggunakan sit and reach,karena sit and reach sendiri lebih efektif untuk 

menilai pada grup otot tertentu(Holt,Pelham,Burke,1999) 

 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Persiapan 

Dalam pengumpulan data,peneliti melakukan tahap - tahap sebagai 

berikut: 

a) Study dokumentasi,studi pustaka, penyusunan proposal. 

b) Mengurus perizinan melakukan penelitian dari ketua progam studi 

fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. 

c) Mengajukan permohonan ijin ke pihak SMKN 1 Jenangan. 
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2. Pelaksanaan 

a) Setelah mendapatkan responden, kemudian sampel diminta 

persetujuan sebagai sampel penelitian dan menjelaskan tujuan 

penelitian kepada responden 

b) Pelaksanaan penelitisan dilakukan pada  April 2018 kepada 30 

responden. 

c) Memberikan kuisioner kepada sampel untuk diisi,serta peneliti 

membantu pengisian kuisioner serta pemberian intervensi. 

d) Data hasil penelitian dikumpulkan,kemudian dilakukan pengecekan.   

3. Pengelolaan Data 

a) Pemeriksa data 

Pemeriksa kembali apakah ada jawaban responden atau hasil 

observasi yang ganda atau belum dijawab. Jika ada, sampaikan kepada 

responden untuk diisi atau diperbaiki jawaban tersebut 

b) Pemberian kode dan skor 

mengkode data dan scoring data dengan memberikan kode dan 

skoring pada masing-masing jawaban untuk mempermudah 

pengolahan data. 

c) Tabulasi 

Data-data hasil penelitian yang telah dianalisi dan dimasukan kedalam 

tabel-tabel sesuai kriteria yang telah ditentukan berdasarkan kuisioner 

yang telah ditentukan skornya. 
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d) Entry data 

Entry data merupakan kegiatan memasukkan data, kemudian 

membuat distribusi frequensi sederhana atau bis juga dengan membuat 

tabel kontingensi (Hidayat, 2009). Peneliti melakukan entry data 

dengan memasukkan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, Pengukuran fleksibiltas hamstring sebelum 

intervensi dan sesudah intervensi. 

e.) 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). Pada penelitian ini, peneliti melakukan 

pengukuran fleksibilitas pada saat sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi contract relax dengan menggunakan Sit and Reach Test 

berskala nominal, selanjutnya dilakukan teknik analisa data univariat 

dan bivariat (independent t test). 

 

J. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian, meliputi distribusi usia, jenis 

kelamin, (Notoatmodjo, 2015). 
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2. Analisa Bivariat 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisis data dengan paired t test, data terlebih 

dahulu akan diuji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati 

distribusi normal (Santoso, 2010). Uji normalitas yang digunakan 

menggunakan uji shaphiro- Wilk. Kesimpulan hasil analisa data 

berdistribusi normal jika p > 0,05 (Nisfiannoor, 2009). 

 Interpretasi atau output dari uji normalitas data adalah sebagai berikut. 

3) Jika nilai uji normalitas < 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan 

normal. 

4) Jika nilai uji normalitas > 0,05 maka data terdistribusi dengan normal. 

b. Paired T Test 

Analisis data bivariat digunakan untuk menganalisa efektifitas 

contract relax streching terhadap fleksibiltas hamstring  dengan 

menggunakan uji t berpasangan (paired t test) merupakan uji statistika 

parametrik yang digunakan untuk menguji data dengan skala interval 

atau rasio dari 1 kelompok sampel berpasangan. Syarat penggunaan 

paired t test adalah skala variabel berbentuk interval atau rasio, serta 

mempunyai distribusi data normal (Nisfiannoor, 2009). 

c. Che-Square 

 Uji chi-squeare adalah salah satu uji statistic no-parametik 

(distibusi dimana besaran – besaran populasi tidak diketahui) yang cukup 

sering digunakan dalam penelitian yang menggunaka dua variable, 

dimana skala data kedua variable adalah nominal atau untuk menguji 
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perbedaan dua atau lebih proporsi sampel Notoadmojo(2012). Syarat 

penggunaan che-square ini apabila data tidak normal dan dan berskala 

nominal. 

 

K. Etika Penelitian 

Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo menjelaskan pada tahun 2012 etika penelitian 

meliputi : 

1. Informed  Consent 

Dalam suatu penelitian perlu adanya pertimbangan atas hak-hak 

subjek untuk memperoleh informasi tentang tujuan peneliti melakukan 

penelitian tersebut. Selain itu, peneliti harus memberikan kebebasan pada 

subjek untuk memberikan informasi atau tidak (partisipasi). Dengan alasan 

diatas, peneliti harus mempersiapkan lembar persetujuan atau inform 

concent sebagai tanda bahwa subjek bersedia memberikan informasi yang 

dibutuhkan terkait penelitian. Inform concent mencakup : 

a. Penjelasan manfaat penelitian. 

b. Penjelasan kemungkinan resiko yang ditimbulkan. 

c. Penjelasan dari manfaat yang didapat. 

d. Persetujuan subjek dapaat mengundurkan diri sebagai objek penelitian 

sewaktu waktu. 

e. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan terhadap identitas dan informasi  

yeng diberikan oleh responden. 

2. Anomity 

Setiap  individu memiliki hak atas privasi dan kebebasan dalam 

memberikan informasi. Subjek berhak tidak memberikan informasi yang 
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diketahui kepada orang lain. Dengan demikian peneliti harus menjaga 

kerahasiaan identitas dan kerahasiaan informasi yang diberikan responden. 

3. Confidentiality

Peneliti harus mampu memegang prinsip kejujuran, keterbukaan, 

keterbukaan, dan kehati - hatian. Maka dari itu, lingkungan harus 

dikondisikan sehingga dapaat memnuhi prinsip keterbukaan dengan 

menjelaskan prosedural penelitian. Prinsip keadilan memiliki arti semua 

subjek mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, 

agama, ras, dan golongan. 
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