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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif  j yang digunbakannya jenis 

penelitian jQuasij eksperimen yaitu dengan jpendekatan jtwoj groupj prej dan post 

test jstudi jberupa hubungan jsebab jakíbat jantara j variable jindependenj danj variable 

dependen jdalam jperiode jwaktu jtertentu. Kelompok jperlakuan jmemperoleh 

intervensi nordic hamstring exercise dan static stretching. Hasil j yang jdiperoleh 

jadalah juntuk jmelihat jjperbedaan pengararuh nordic hamstring exercise dan static 

stretching terhadap peningkatan flexibilitas otot hamstring pada kelompok perlakuan. 

Hasil akurat akan didapatkan dari kelompok yang dibandingkan harus seimbang 

dalam jkriteria jinklusi jsampel j. Pada akhir penelitian kedua kelompok disbandingkan 

terjadinya peningkatan flexibilitas otot hamstring pada jkelompok jjperlakuan. 

Rancangan penelitian dapat digambarkan seperti dibawah ini: 

Bagan 4.1 Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

P : Populasi   S2 : Subjek eksperimen 

S1 : Subjek eksperimen Q1 : Nilai jpretest (sebelumdilakukanintervensi) 

K1 : Pemberian metode nordic hamstring exercise 

K2 : Pemberian metode static stretching exercise 

Q2: nilai posttest (setelah dilakukan intervensi) 

S1  Q1  K1  Q2  

S2  Q1  K2  Q2 

P 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purposive Sampling 

Sampel: Atlet basket -Charis National Academy 

Populasi : Atlet Charis National Academy Malang 

Variable Independen Variable Dipenden 

1. Nordic hamstring 

exercise 

2. Static stretching 

Peningkatan Flexibilitas 

Sit and reach test 

Skala: Rasio 

Analisa Data 

Hasil: Peningkatan flexibilitas otot 

hamstring  

H0 : Tidak ada perbedaan pengaruh 

dari nordic hamstring exercise 

dengan static stretching exercise 

terhadap fleksibilitas otot hasmtring 

atlet pada basket Charis National 

Academy. 

 

H1 : Ada perbedaan pengaruh dari 

nordic hamstring exercise dengan 

static stretching exercise terhadap 

fleksibilitas otot hamstring pada 

atlet basket Charis National 

Academy. 
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C. Populasi, Sample, dan Sampling 

1. Populasi 

Menurut Rozaini (2003) Keseluruhan objek yang ingin di teleliti atau 

akan diteliti arti dari populasi. Universe sering juga disebut populasi. 

Populasi beranggotakan benda hidup ataupun benda mati, dimana j sifat-sifatj 

yangj adja padanya j dapat j diukurj ataup diamati j. Objek yang dapat menjadi 

sumber data penelitian dan populasi dalam penelitian ini adalah 30 atlet 

basketdari Charis National Academy Malang. 

2. Sample 

Bagian dari populasi sebagian ataupun semua dari sampel yang 

memiliki karakteristik dari populasi ialah pengertian dari sampel (Arikunto, 

2005). Sampel dalam penelitian ini adalah atlet dari Charis National Academy 

Malang. Cara yang di gunakan untuk menyeleksi sampel dari populasi yang 

akan di teliti, sehingga sampel akan mewakli keseluruhan populasi ialah nama 

lain dari Teknik sampling, (Arikunto, 2005).  

3. Sampling 

Pengambilan sampling dalam penelitian ini dapat menggunakan 

teknik Non probability sampling, yaitu purposive sampling. Pada penelitian 

ini sampel di tentukan dengan pertimbangan tertentu, dipilih sebagai sampel 

yang benar-benar dapat mengetahui atau memiliki kompetensi dengan 

penelitian (Arikunto, 2005). jPertimbangan jdalam jpemilihan jsampel jyang 

jdilakukan jpeneliti jadalah jdengan jmenentukan jkriteria jyang jterdiri jdari 

jkriteria jinklusi jdan jkriteria eksklusi: 

 

 



36 
 

 
 

Kriteria Inklusi pada penelitian ini adalah: 

1) Usia15 – 18tahun 

2) Bersedia dijadikan subjek dalam penelitian ini 

3) Laki-laki 

4) Sehat fisik dan mental 

Kriteria Eksklusi pada penelitian inia dalah: 

1) Pernah  mengalami patah tulang pada bagian paha saat peneltian 

berlangsung 

2) Individu yang baru menjalani joperasi j pada jbagian tungkai bawah j 

3) Tidak dalam keadaan cidera 1 bulan terakhir (fraktur, dan cedera jaringan 

lunak lainya) 

4) Tidak memiliki riwayat penyakit berat 

Kriteria Drop out 

1) Responden tidak jmengikuti jprosedur latihan jdengan jbaik maksimal 4x 

2) Responden yang tiba-tiba mengalami cidera. 

Perhitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus perhitungan 

besaran sampel (Arikunto, 2005). 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi hoperasionalh berisikanh indikatorh darih suatuh variabehl yangh 

memungkinkanh penelitianh mengumpulakanh datah secarah relvanh hingga masing-

masingh variabehl tersebuth lebihh terarahh danh sesuaih denganh metodeh pengukuranh 

yang telahh dih rencanakanh. Definisih penelitianh operesionalh masing-masingh variabelh 

adalahh sebagaih berikut :j  
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Tabel 4.1 Definisi Oprasional 

 

No Variabel Definisi Oprasional Alat ukur Skala data 

1 Variabel independen 

a. Nordic hamstring 

exercise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Static Stretching 

Exercise :  

 

Nordic hasmtrig exercise 

adalah latihan otot 

hamstring jika otot 

hamstring bekerja secara 

optimal, maka atlet dapat 

mempunyai permorma yang 

baik dan efisiensi dalam 

gerakan (Escamila et al, 

2010). Diberika pada atlet 

dengan cara pasif stretching 

dimana pasien tidak 

bergerak secara aktif 

Dosis : 2 set x 5 repetisi –  

3 x 6  

 

Static Stretching adalah 

suatu bentuk latihan 

penguluran otot atau 

stretching pasif di lakukan 

dengan cara atlet duduk 

sambil meluruskan kaki 

kemudian mem fleksikan 

lumbal (membungkuk) 

umtuk meraih jari kaki 

sampai batas maksimalnya, 

Dosis : 3 repetisi 15 detik 

tahanan selama 4 minggu 

 

SOP j 

(Standarj 

Operasional 

Prosedure) 

 

 

 

 

 

 

 

SOP 

 

 

 

 

 

2 Variabel dependen : 

 

Peningkatan 

flexibilitas 

 

 

Terdapat pengaruh 

pemberian intervensi 

terhadap flexibilitas atlet 

basket Charis National 

Academy setelah pemberian 

Nordic hamstring exercise 

dan Static Stretching 

 

 

Sit and 

reach Test 

 

 

 Rasio 
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E. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Charis National Academy Malang, 

pengambilan data dilakukan bulan Februari 2019 4x kali dalam seminggu selama 

5 minggu 

F. Etika Penelitian 

Penelitian memiliki hubungan yang erat dengan manusia bahkan masa 

depan dari subjek yang menjadi responden, karena itu etika hal yang sangat 

penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian, maka dari segi etika penelitian 

harus diperhatikan karena manusia mempunyai hak asasi dalam kegiatan 

penelitian. Ada bebrapa etika yang harus diperhatikan untuk melakukanh penelitianh 

yaitu (Setiadi, 2007) : 

1. Lembar persetujuan (informed Consent) 

Lembar persetujuanh adalah tanda persetujuanh antarah penelitihh dengan 

subyek penelitian. Lembar persetujuan ini diberikanh sebelumhh penelitian 

dilaksanakan hagar subyek penelitian mengetahui maksud, tujuan, dan dampak 

dari penelitian. Jika subyek penelitian bersedia maka subyek penelitian hharus 

menandatangani lembar persetujuan, serta bersedia untuk direkam atau di 

dokumentasikan dan jika subyek tidak bersedia maka peneliti harus 

menghormati hak dari subyek. 

2. Tanpa nama (Anonymity) 

Hasil penelitian yang akan di paparkan atau hasil dari penelitian dapat 

di berikan kode pada lembar pengukuran agar nama asli dari responden 

tersamarkan dan tidak tersebar luas merupakan etika yang di sebut Anonimity. 
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3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan hmerupakan hetika yang hharus di jhaga hdalam hpenelitian 

huntuk hmenjamin hkerahasiaan hdari hhasil hpenelitian hbaik hinformasi hmaupun 

hmasalah-hmasalah hlainnya, hsemua hsubyek hyang htelah hdikumpulkan dijamin 

hhkerahasiaannya olehh penelitih, hanya hhkelompok hdata htertentu hyang hdilaporkan 

hpada hhasil hpenelitian. 

G. Instrumen Penelitian 

Teknik hhpengumpulan hdata merupakan hhcara hpeneliti hhuntuk h mengumpulkan 

hdata hyang hkemudian hakan hdilakukan hhdalam hpenelitian (hHidayat, 2010). Instrumen 

yang hhdigunakan huntukh pengumpulan hdata pengukuran flexibilitas otot hamstring 

dengan Sit and Reach (SR). Sit and Reach merupakan pengukuran yang 

digunakan dalam pengukuran flexibilitas hamstring dan flexibilitas punggung 

bawah, namun kurang banyak penelitian yang menjelaskan bahwa Sit and Reach 

mampu digunakan mengukur punggung bawah. Sit and Reach Test masihhh seringhh 

digunakanh untukh pengukuranh ekstensibilitash otot hamstring di samping cara 

penggunaannya yang mudah untuk dimengerti dan, membutuhkan sedikit 

kemampuan untuk mempelajarinya, banyak manfaat yang didapat ketika 

mengunakannya hdalam kontekshh penanganan di lapanganh (Minarro et al., 2008). 

Untuk memulai tes ini mintalah klien untuk duduk dilantai dengan melurus kan 

kedua kaki menghadap kearah kotak sit and reach. Pastikan kaki subyek tidak 

menggunakan alas kaki apapun dan lutut ditekan kelantai. Minta klien untuk 

melurukan tangan dan meraih penilaian angka pada kotak sit and reach sejauh 

mungkin, pastikan kedua tangan klien rata dan catatan angka yang diraih oleh 

klien. Saat melalukan pengukuran klien tidak boleh melakukan gerakan yang 
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tersentak atau cepat. Menurut Widiastuti, (2015) penilaian sit and reach terbagi 

menjadi 5 (lima) yaitu: 

1. Kurang sekali apabila kurang dari< 23 untuk laki-laki, 

2. Kurang apabila hasil 24 sampai 28 untuk laki-laki,  

3. Sedang apabila hasil 29 sampai 33 untuk laki-laki,  

4. Baik apabila hasil 34 sampai 38 untuk laki-laki, 

5. Baik sekali apabila hasil > 39untuk laki-laki,  

Hal ini disebutkan sit and reach hjuga carahuntuk hmengukur hekstensibilitas hotot 

hamstringh dan hotot hpunggung hbawah hyang hmenggunakanh media hberupa hkotakh 

yang terbua ht dari kayu hataupun besi dengan hpanjang 30 cm hdari hlantai hlalu hdi hatas 

hkotak diletakkanh alath ukur hhsepanjang 26 cm hhmelebih hkotak hke harah hpengguna 

(Quinn, 2014). 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Peneliti melakukan studi pustaka mengenai penelitian yang akan dilakukan 

Melakukan studi pendahuluan 

b. Peneliti menyusun proposal penelitian. 

c. Penelitih hmengajukan hsurat hpermohonan hhizin huntuk hmelakukan hstudi 

pendahulanh yanghh ditujukan huntuk hkepala hsekolah hCharis National 

Academy. 

d. Peneliti mempersiapkan alat pengumpulan data yang diperlukan seperti 

kuisioner, lembar persetujuan dan lembar pengukuran hasil, sit and reach. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. hMemastikan hbahwa hsampel hbersedia huntuk hmenjadi hresponden hdalam 

penelitianh hdengan hmemberikan hsurat hpersetujuan. hJika hresponden hsetuju, 

makah hselanjutnya hpeneliti hmenjelaskan huntuk hmenjamin hkerahasian hdata 

hdari hresponden. 

b. Mengumpulkanh respondenh dalamh satu lokasi. 

c. Membagih kelompok hmenjadi hdua hkelompok hperlakuan. 

d. Memberikan pengukuran flexibilitas hamstring menggunakan Sit and 

Reach tool. 

e. Kelompok pertama diberikan inrtervensi nordic hamstring exercise pada 

hari pertama sampai selesai diberikan intervensi dan sebanyak  

 Minggu  Sesi/minggu Set x repetisi 

 1  1 2 x 5 

 2  2 2 x 6 

 3  3 3 x 6-8 

 4  3 3 x 8-10 

 

f. Kelompok kedua diberikan intervensi static stretching pada hari pertama 

sampai selesai diberikan intervensi dan selama 3 kali selama 30detik 

tahanan gerakan. 

g. Memberikan hasil pengukuran flexibilitas hamstring hsetelah hdiberikan 

intervensih padah harih terakhirh terapi hdilakukan padah duah hkelompok 

h. Membadingkan peningkatan flexibilitas hamstring sebelum dan sesudah 

diberikan nordic hamstring exercise dan static stretching sejak awal 

sampai akhir. 
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I. Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan kegiatanh lanjutanh setelahh pengumpulanh hdata 

yang dilaksanakan hpada hpenelitian hkuantitatif, hpengolahan hdata dapat hsecara 

humum hdilaksanakan hdengan hmelalui htahap hmemeriksa h (editing), hproses 

hpemberian hidentitas (coding), hdan hproses hpembenaran h (tabulating) (hBungin, 

2009).      

1. Editing  

pPada tahap ini peneliti memeriksa satu per satu lembaran instrument 

pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang 

tersedia. Apabila terjadi kejanggalan pada instrument tersebut, berilah 

identitas tertentu pada instrument dan poin yang janggal tersebut (Hidayat, 

2010). 

2. Coding 

Peneliti akan memberikan sandi pada data (pHidayat, 2010).  Misalnya 

kode X yang diikuti nomer urut (X1,2,3,..) puntuk pkelompok pintervensi, pdan 

pkode Z pyang pdiikuti pnomer purut (Z1,2,3,..) puntuk pkelompok pintervensi. 

3. Entry data 

Entry data merupakan kegiatan untuk memasukkan data, lalu 

membuat distribusi frequensi sederhana atau bisa juga dengan membuat table 

kontingensi (Hidayat, 2010). Peneliti melakukan entry data dengan cara 

memasukan nama inisial responden, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pengukuran 

nilai flexibilitas hamstring sebelum dan sesudah melakukan intervensi nordic 

hamstring exercise dengan static stretching. 
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J. Rencana analisis Data 

1. Analisis Univarat 

Karakter tiap variable perlu di deskripsiakan atau di jelaskan sepeti 

ditribusi usia, pendidikan atau pekerjaan tak lain ialah tujuan dari Analisa data 

(Hidayat, 2010).  

2. Analisis Bivarat 

Analisis bivarat digunakan untuk menganalisis phubungan pantara 

pvariabel pbebas pdengan ppterikat (Nursalam, 2008). pAnalisis pbivariat pdigunakan 

puntuk pmengetahui pada ptidaknya perbedaan pengaruh nordic hamstring 

exercise dan static stretching terhadap fexibilitas otot hamstring pada Charis 

National Academy. Penelitian ini menggunakan analisis uji normalitas, uji 

hipotesis dengan menggunakan uji t berpasangan dan uji beda atau 

perbandingan menggunakan uji independent sample test. 

a. Uji normalitas 

Tujuan Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model p regresip, 

variabel pengganggup ataupun resídualp memilikip distribusip normalp, bilap 

asumsip inip dilanggapr makap ujip statistikp menjadipptidakppvalidp.  

Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan secara statistik, 

maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan 

bantuan software statistik SPSS for windows. Suatu data akan berdistibusi 

normal : 
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1. Jika probabilitas (Asympsign) <0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal. 

2. Jika probabilitas (Asympsign) >0,05 maka data terdistribusi 

normal. 

Menurrut Anwar (2005) Uji Shapiro Wilk adalah sebuah metode 

atau rumus perhitungan sebaran (2014) Uji Shapiro Wilk adalah sebuah 

metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan 

Wilk. Metode shapiro wilk merupakan metode uji normalitas yang efektif 

dan valid yang dapat digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dan 

kolmogorov-Smirnov dapat digunakan untuk menetahui apakah distribusi 

nilai-nilai sampel yang teramati sesuai dengan distribusi teoritis tertentu 

(normal, uniform, poisson, eksponensial). Uji Kolmogorov-Smirnov jika 

distribusi variabel yang sedang diuji bersífat continue dan pppengambilanp 

sampelp secarap acakp sederhanap. 

b. Uji Hipotesis 

Uji t-berpasangan (paired t-test) merupakan salah dari metode 

pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas 

(berpasangan) dengan salah satu ciri yaitu satu individu (objek 

penelitian) dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda. Dasar pengambilan 

keputusan untuk menerima atau menolak Ho pada uji paired sample t-

test adalah sebagai berikut : 

1. Jika probabilitas (Asymp.sign)<0,05 maka Ho ditolak dan H1 

diterima.  

2. Jika probabilitas (Asymp.sign) >0,05  maka Ho diterima dan H1 

ditolak.  



45 
 

 
 

 

Tujuan dari uji beda pre dan post dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan flexibilitas otot hamstring sebelum 

dan sesuadah diintervensi nordic hamstring exercisedenganstatic 

stretching. Kriteria data untuk uji t sampel berpasangan: 

1. Datap untukp tiapp pasangp yangp diujip dalamp skalap intervalp ataup rasio. 

2. Datanya mendistribusikan normal. 

3. Nilaip variannyap dapat sama ataupun tidak 

c. Uji mann whitney 

Merupakan pilihan uji non parametris apabila uji independent t  

test tidak dapat dilakukan atau data tidak bertrisbusi normal (tidak 

terpenuhi). Uji Mann Whitney digunakan menguji perbedaan Median 

(nilai tengah) dua kelompok. 

d. T-test Independent sample test  

T-test Independent sample testslah satu uji statistikp mempunyai 

tujuan membandingkanp rata-rata dua grupp yang tidakp salingp berpasanganp 

ataup tidakp salingppberkaitan. Tidak saling berpasangan pdiartikan bahwa 

penelitian pyang pdilakukanp untukp duap subjekp sampelp yang ppberbeda. 

Dalam penelitian ini karena pada uji normalitas selisih pada kelompok 1 

dan selisih pada kelompok 2 mendapatkan hasil dari kedua jika 

berdistribusi normal akan menggunakan Independent sample test. 

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan probabilitas adalah  
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jika probabilitas (p<0,05) maka H1 diterima dan jika probabilitas 

(p>0,05) maka H1 ditolak 

 


