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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis 

penelitian Quasi eksperimental dengan pendekatan two group pre and post test 

studi berupa menelaah hubungan antara sebab akibat antara variabel 

independen dan variabel dependen dalam periode waktu tertentu (Sugiyono, 

2011). Kelompok perlakuan mendapatkan intervensi contract relax stretching 

dan myofascial release. Hasil yang diperoleh adalah untuk melihat perbedaan 

efektivitas contract relax stretchig dan myofascial release untuk meningkatkan 

fleksibilitas otot hamstring pada kelompok perlakuan. Sehngga dapat 

disusunan rancangan penelitian sebagai berikut : 

Tabel 4.1 desain penelitian (two group pre – post test design) 

Subjek  Pre test  Pelaksanaan  Post test 

P 

   K1           O1     X1  O2 

   K2          O3     X2  O4 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian adalah langkah langkah dalam aktifitas kelompok 

ilmiah, dimulai dari penetapan populasi, sampel dan seterusnya yaitu kegiatan 

P : populasi 01 : nilai pretest ( sebelum dilakukan intervensi ) 

K1 : subjek eksperimen X1 : pemberian metode contract relax stretching 

K2 : subjek eksperimen X2 : pmeberian metode myofascial release 

 02 : nilai post test ( setelah dilakukan intervensi ) 
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dari awal penelitian akan dilakukan (Suryawan, 2014). Kerngka penelitian 

disajikan dalam gambar berikut :  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Skema 4.1 Kerangka Penelitian 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Contract relax stretching 

dan myofascial release 

Peningkatan fleksibilitas otot 

hamstring 

Instrumen : SOP (standart 

operational procedure) 

Instrumen : Sit and reach 

test 

Analisa data : Uji Normalitas (kolmogorv-

smirnov) paired t test dan Independent t test 

Hasil : Peningkatan fleksibilitas otot hamstring  

H0 :  

Tidak ada perbedaan pemberian contract 

relax stretching dan myofascial release 

untuk meningkatkan fleksibilitas otot 

hamstring pada pesilat tapak suci SMK 

PGRI 3 Malang 

H0 :  

Ada perbedaan pemberian contract relax 

stretching dan myofascial release untuk 

meningkatkan flkesibilitas otot 

hamstring pada pesilat  tapak suci SMK 

PGRI 3 Malang 

Populasi : pesilat tapak suci SMK PGRI 3 Malang 

Teknik sampling : Purposive sampling 

Sampel : 66 pesilat tapak suci SMK PGRI 3 Malang 

yang memenuhi syarat inklusi 

Skala : Rasio 
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4.3 Populasi, sampel dan teknik sampling 

4.3.1 Populasi  

Populasi adalah sekelompok individu atau objek yang memeliki 

persamaan karakteritik, seperti pekerjaan, status sosial, seks dll. Populasi 

dalam penelitin ini adalah siswa SMK PGRI 3 yang tergabung menjadi 

anggota tapak suci SMK PGRI 3 Malang 

4.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota tapak suci SMK PGRI 

3 Malang yang telah memenuhi kriteria inklusi 

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 

Dalam melakukan penelitian, ukuran sampel yang layak dalam 

penelitian adalah 30 sampai dengan 500 (Sugiyono, 2015 : 131) 

4.3.3 Teknik sampling  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

semua anggota tapak suci yang diundi secara acak. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non 

probability sampling menggunakan purposive sampling. Pengambilan 

sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti sendiri 

(Notoatmojo, 2012). Sampel yang dipilih berdasaran kriteria inklusi, 

ekslusi dan dropout sebagai berikut : 
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1. Kriteria inklusi : 

a. Subyek siswa aktif yang mengikuti tapak suci SMK PGRI 3 

Malang 

b. Subyek berusia antara 15-18 tahun 

c. Subyek berjenis kelamin laki - laki 

d. Subyek bersedia menjadi responden dan mengikuti penelitian 

sampai akhir 

e. Subyek dapat berkomunikasi dengan baik 

2. Ekslusi 

Kriteria ekslusi adalah kriteria yang subjek penelitiannya tidak 

dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi kriteria sebagai 

penelitian (Notoatmojo, 2012). Kriteria ekslusi dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Subyek memiliki riwayat fraktur baru 

b. Memiliki faktor resiko kontraindikasi contract relax stretching dan 

myofascial release 

c. Tidak mengikuti latihan yang lainnya 

3. Dropout 

a. Subyek tidak menyelesaikan prosedur penelitian dengan baik 

b. Subyek tidak mengikuti penelitian dengan teratur 

4.4 Variable penelitian 

Variabel penelitian adalah ciri yang melekat pada objek penelitian baik 

yang sifatnya nyata (fisik) maupun tidak nyata (psikis) namun dlam penelitian 

lain variabel penelitian adalah sesuatu yang digunakan sebagai sifat atau 

ukuran yang dimiliki oleh satuan penelitian dari sebuah teori (Notoatmojo, 
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2012). Dalam penelitian ini ada dua variabel penelitian yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. 

1. Variabel independen 

Variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel lain (nursalam, 

2015). Menurut Notoatmojo (2012) variabel independen adalah variabel 

yang dianggap menentukan varibel terikat. Dalam penelitian ini 

variabelnya adalah contract relax stretching dan myofascial release. 

2. Variabel dependen 

Variabel yang dipengaruhi nilainya oelh variabel lain. Variabel 

terikat adalah faktor yang diamati, dan diukur untuk menentukan ada atau 

tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Pada penelitian ini variabel 

teriktnya adalah peningkatan fleksibiltas hamstring. 

4.5 Definisi operasional 

Mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik 

yang diamati, memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau 

pengukuran secara cermat terhadap suatu objek (Nursalam, 2015) 

Table 4.1 Definisi operasional 

 

No Variabel Definisi operasional Alat ukur Skala 

ukur 

1 Variabel 

independen 

a. Contrct 

relax 

stretching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pertama melakukan 

peregangan secara pasif hingga 

mencapai batas limit 

fleksibilitas pertama atau rasa 

sakit yang dikeluhkan pertama 

kali oleh subjek. 

2. Kemudian menambah gerakan 

peregangan pasif secara 

perlahan hingga mencapai 

batas limit  fleksibilitas kedua 

atau batas maksimal dari 

kemampuan yang dimiliki 

subjek. 

SOP 

(standart 

operasional 

procedure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Myofascial 

release 

3. Melakukan gerakan dorongan / 

tahanan terhadap gerakan 

peregangan atau kontraksi 

isometrik. Dorongan dan 

tahanan dari keduanya 

dilakukan peningkatan. 

4. Pertahankan posisi dari 

tahanan tersebut selama 5 

detik, kemudian perintahkan 

untuk merileksasi otot yang 

diregangkan dan disertai 

dorongan pasif selama 15 detik 

secara perlahan. Tindakan 

seperti ini dilakukan dengan 4 

kali pengulangan 

 

1. Peneliti memposisikan pasien 

senyaman mungkin sebelum 

melaksanakan proses terapi. 

Posisi yang disarkan adalah 

tengkurap. 

2. Terapis bertindak sebagai 

fasilitator dengan 

menempatkan tubuh dalam 

konfigurasi terteu 

memungkinkan untuk 

beristirahat dan melepaskan. 

(Minasny, 2009). 

3. Siku terapis melakukan 

tekanan secara gentle ( 

disarankan menggunakan 

pelumas ) pada otot hamstring. 

4. Proses dilaksanakan 2-3 kali 

pengulangan setiap sekali 

terapi. 

 

SOP 

2 Variabel 

dependen  

Peningkatan 

fleksibilitas 

otot hamstring 

Pemendekan pada otot hamstring 

yang mengakibatkan penurunan 

fungsi Fleksibilitas hamstring. 

Sit and 

reach test 

Rasio 

 

4.6 Tempat penelitian 

Tempat penelitian dalam penelitian ini yaitu bertempat di SMK PGRI 3 

Malang 
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4.7 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian pada penelitian ini yaitu dilakukan sebanyak 2 kali 

dalam satu minggu selama 3 minggu dimulai tanggal 5 – 26 Mei 2018 

4.8 Etika Penelitian 

1. Bebas dari penderitaan 

Penelitin harus dilakukan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada 

subjek, khusunya jika menggunakan tindakan khusus 

2. Bebas dari eksploitasi 

Prtisipasi subjek dalam penenlitian, harus dihindarkan dari keadaan 

yang tidak menguntungkan. Peneliti harus meyakinkan kepada subjek 

bahwa parisipasinya dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan 

akan dijaga kerahasiaannya dan tidak dipergunakan untuk merugikn subjek 

dalm bentuk apapun. 

3. Risiko ( benefits ratio) 

Penelitian harus berhati – hati dlam mempertimbangkan risiko yang 

akan berakibat kepada subjek disetiap tindakan. 

4. Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (right to self determination) 

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak 

untuk memutuskan apakah bersedia menjadi subjek penelitian atau tidak. 

Tanpa adanya sangsi apapun atau akan berkibat terhadap kesembuhannya 

jika mereka seorang klien. 

5. Hak untuk mendapatkan jaminan perlakuan yang diberikan (right to full 

disclosure) 

Peneliti harus bertanggungjawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek 

6. Informed consent 
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Peneliti harus memberitahukan secara lengkap tentang tujuan 

penelitian kepada subjek, subjek memiliki hak untuk menolak atau 

berpartisipasi menjadi responden. Pad informed consent juga perlu 

dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya akan digunaan untuk 

pengembangan ilmu. 

7. Hak dijaga kerahasiannya ( right to privacy ) 

Subjek mempunyai hak untuk meminta kerahasiaan data yang 

diberikan, untuk itu perlu adanya anomymity dan confidentiality. 

4.9 Intrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan pada penelitin ini adalah sit and reach test. Sit 

and reach test adalah metode untuk mengukur fleksibilitas secara khusus otot 

hamstring dan punggung bawah. Alat bantu pengukuran terdiri dari kotak box, 

penggaris, blanko dan alat hitung. Nilai normal dari otot hamstring adalah 25 

cm atau 2 cm melewati ibu jari kaki. Mackenzie (2000) dalam Gago et al 

(2014). Menurut Minarro et al (2009) Penilaian sit and reach test terbagi 

menjadi 7 : 

Tabel 4.2 Tabel Ukuran Sit And Reach 

(Sumber : Panteleimon et al , 2010) 

Usia 15- 19 20-29 30-39 40-49 50-59 

Jenis kel. L P L P L P L P L P 

Exellent >39 >43 >40 >41 >38 >41 >35 >38 >35 >39 

Above 

Avg 

34-

38 

38-

42 

34-

39 

37-

40 

33-

37 

36-

40 

29-34 34-37 28-34 33-

38 

Average 29-

33 

34-

37 

30-

33 

33-

36 

28-

32 

32-

35 

24-28 30-33 24-27 30-

32 

Below 

Avg 

24-

28 

29-

33 

25-

29 

28-

32 

23-

27 

27-

31 

18-23 25-29 16-23 25-

29 

Poor <23 <28 <24 <27 <22 <26 <17 <24 <15 <24 
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4.10 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalah suatu proses pengumpulan karakteristik subjek 

yang diperlukan dalam suatu penelitian. Langkah langkah yang dilakukan 

sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 

a. Menyusun proposan penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan di SMK PGRI 3 Malang 

c. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan informed consent, alat dan tempat 

untuk melakukan penelitian 

d. Menetapkan sampel yang akan diambil sesuai dengan kriteria insklusi 

 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Menyiapkan alat pengukuran fleksibilitas 

b. Berkoordinasi dengan responden 

c. Memastikan sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian. Jika responden setuju kemudian dijelaskan bahwa peneliti 

menjamin kerahasiaan data dari responden, 

d. Membagi responden menjadi 2 kelompok perlakuan yaiu kelompok 

contract relax stretching dan kelompok myofascial release 

e. Melakukan penelitin awal berupa pengukuran fleksibilitas hamstring 

dengan sit and reach test 

3. Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap pre analisis, dilakukan pengolahan melalui tahap 

checking / editing, coading, entri data dan tabulating.  
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a. Editing  

Pada tahap ini peneliti memeriksa lembaran instrumen 

pengumpulan data secara detail, kemudian memeriksa poin – poin serta 

jawaban. Apabila ada sebuah kesalahan atau kejanggalan pada 

intrumen tersebut berilah tanda. (Hidayat, 2010) 

b. Coading  

Yaitu mengklasifikasikan hasil dari jawaban responden, dengan 

memeberikan kode yang berebeda pada masing-masing hasil ukur 

kedua variabel. (Notoatmojo, 2012) 

c. Entri data  

Yaitu memasukkan data yang telah dikumpulkan kedalam tabel atau 

data base komputer, setelah itu membuat distribusi sederhana atau 

membuat tabel kotigensi. (Notoatmojo, 2012) 

d. Tabulating 

Penyusunan data dengan berbagai cara agar mudah dipahami, 

dijumlahkan dan disusun untuk dijadikan analisis. (Notoatmojo, 2012) 

4.11  Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian, meliputi distribusi usia, jenis 

kelamin, pendidikan dan pekerjaan (Hidayat, 2010). 

2. Analisa Bivariat 

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan 

uji statistik, sebagai berikut: 
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a. Uji normalitas  

Data terlebih dahulu akan diuji normalitas sebelum melakukan 

analisa data dengan paired t test dan  independent t test dilakukan uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data 

mendekati atau mengikuti distribusi normal. (Santoso, 2010). Pada 

penenlitian ini uji komogorov-smirnov sebagai analisis pengujian 

normalitas. Kesimpulan hasil analisa data berdistribusi normal jika p > 

0,05. 

b. Paired T Test 

Analisa bivariat dilakukan untuk menganalisa efektivitas contrac 

relax stretching dan myofascial release terhadap peningkatan 

fleksibilitas otot hamstring dengan menggunakan uji t berpasangan  

(paired t test) merupakan statistika parametrik yang digunakan untuk 

menguji data dengan skala interval atau rasio dari 1 kelompok 

berpasangan. Syarat menggunakan paired t test adalah variabel harus 

berbentuk rasio atau interval, serta berdistribusi normal. (Nisfiannoor, 

2009). 

c. Independent T Test 

Analisis data bivariat digunakan untuk menganalisa 

perbandingan efektifitas contract relax stretching dan myofascial 

release  terhadap peningkatan fleksibilitas otot hamstring 

menggunakan uji t bebas (independent t test). Uji t bebas (independent 

t test) merupakan uji statistika parametric yang digunakan untuk 

menguji data dengan skala interval/rasio dari 2 kelompok sampel 

bebas. Syarat penggunaan independent t test adalah skala variabel 
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berbentuk interval atau rasio, serta mempunyai distribusi data normal 

(Nisfiannoor, 2009). 


