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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasiexperimental dengan pre-test 

andpost-testwith two experiental group design yang bertujuan untuk menilai 

hubungan sebab-akibat antara variabel dependen dan variabel independen 

dalam waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan 

pengaruh efektifitas latihan Static Stretching dan latihan Nordic Hamstring 

terhadap peningkatan kecepatan Atlet bola basket Charis National Academy 

sebelum dan sesudah perlakuan, kemudian membandingkan perbedaan 

kecepatan. Program latihan dilakukan selama 3 kali seminggu, selama 4 

minggu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Dibandingkan 

Populasi 

Sampel 

Kelompok Eksperimen Kelompok Eksperimen 

Pre-test Kecepatan lari Pre-test Kecepatan lari 

Nordic Hamstring Exercise Static Stretching exercise 

Post-test Kecepatan lari Post-testKecepatan lari 

Dibandingkan Dibandingkan 
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B. Kerangka Penelitian 

 

Kerangka penelitian pengaruh perbandingan efektifitas latihan Static 

Stretching dan Nordic Hamstring Exercise terhadap peningkatan kecepatan 

atlet bola basket Charis National Academy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

 

H1 : ada perbandingan 

efektifitas pemberian 

latihan static stretcihng 

dan Nordic Hamstring 

Exercise terhadap 

peningkatan kecepatan 

lari pada Atlet basket 

Charis National 

Academy. 

 

Populasi :Atlet bola basket Charis National Academy 

Hasil: Pengaruh perbandingan latihan Static Stretching dan latihan Nordic 

Hamstring terhadap peningkatan kecepatan atlet bola basket Charis National 

Academy 

 

Analisa Data 

Sampel : 30Atlet bola Basket Charis National 

Academyyang memenuhi kriteria inklusi 

 

Teknik Sampling :Purposive Sampling 

Peningkatan kecepatan 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Static Stretching Nordic 

Hamstring 
Skala :Rasio 

Instrumen :Lari 

60 meter 

H0 : tidak ada 

perbandingan efektifitas 

pemberian latihan static 

stretcihng dan Nordic 

Hamstring Exercise 

terhadap peningkatan 

kecepatan lari pada Atlet 

basket Charis National 

Academy 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2011), Populasi merupakan obyek/subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian disimpulkan hasilnya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 30 atlet bola basket Charis National Academy. 

2. Sampel 

  Menurut Sugiono (2011) sampel adalah bagian dari total dan ciri-ciri 

yang ada dalam populasi tersebut. Sampel merupakan subyek semua unit 

strata dan sebagainya yang ada dalam populasi.Sampel yang digunakan oleh 

peneliti gunakan dalam kajian merupakan populasi yang memenuhi kriteria 

inklusi (Bungin, 2009).Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang 

pemain bola Basket Charis National Academy memenuhi kriteria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

  Menurut Sugiyono (2011) teknik sampling merupakan teknik untuk 

pengambilan sampel. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik 

pendekatan non-probability sampling dengan menggunakan purposive 

sampling, yaitu teknik menentukan sample dengan pertimbangan khusus. 

Pertimbangan sampel dengan kriteria inklusi yaitu : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Atlet bola basket Charis National Academy 

2) Berjenis kelamin laki-laki  

3) Berusia 15-19 tahun. 

 

b. Kriteria Eksklusi 
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1) Memiliki riwayat post op fraktur ekstremitas bawah kurang dari 1 

tahun. 

2) Memiliki riwayat gangguan neurologi (contoh: HNP ) 

3) Sedang mengalami cedera pada ekstremitas bawah (contoh : Cedera 

Lutut) 

4) Responden melakukan latihan peningkatan kecepatan lari selain 

dengan metode penelitian static stretching dan Nordic hamstring 

c. Kriteria Drop Out 

1) Tidak mengikuti prosedur yang telah di sepakati. 

2) Tidak mengikuti kegiatan latihan selama 4 kali secara berturut-turut. 

3) Ketika penelitian dilakukan sampel mengalami cedera yang dapat 

mengganggu latihan. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

 Variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (Sugiono, 2011).Variabel independen atau variabel bebas pada 

penelitian ini adalah Static Stretching dan Nordic Hamstring. 

2. Variabel Dependen 

Variable yang di intervensi karena adanya variable bebas.Dalam suatu 

kajian variable dependen menjadi kesatuan dengan variable independen 

(Nursalam, 2011).Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

peningkatan kecepatan lari. 

E. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan penjabaran tentang batasan variabel 

tentang apa yang diukur oleh variabel yang berikatan dan mengartikan 
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variabel secara operasional berdasarkan ciri-ciri yang dipertimbangkan, yang 

membolehkan para peneliti untuk melakukan pemantauan atau pengukuran 

secara hati-hati terhadap suatu objek atau fenomena, dengan kata lain variabel 

ini dapat diukur, diperhatikan, atau dihitung, maka variasi akan muncul 

(Nursalam, 2011).   

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala Data 

dan  

Alat Ukur 

1.  Variabel 

Independen : 

Static 

Stretching 

Static streching exercise 

merupakan salah satu 

bentuk latihan peregangan 

yang digambarkan secara 

bertahap memperpanjang 

otot ke posisi maksimalnya 

atlet atau posisi ketidak 

nyamanan. Otot ditarik 

secara maksimal atau  ada 

penambahan gerakan dan 

rasa nyeri karena 

tertarik.Dan posisi itu 

kemudian ditahan untuk 

jangka waktu tertentu. 

Dilakukan 30 detik  3 set 

selama 4 minggu. Dalam 

seminggu diberikan 3 kali 

 

SOP 

(Standar 

Operasional 

Prosedure) 

 

 

2.  Variabel 

Independen : 

Nordic 

Hamstring  

Nordic hamstring exercise  

merupakan tegangan otot 

hamstring maksimal pada 

keadaan otot eksentrik 

dibandingkan otot 

konsentrik. Kerentanan otot 

akibat penggunaan oksigen 

yang sedikit pada gerakan 

eksentrik, tetapi pergerakan 

eksentrik dalam latihan 

Nordic hamsring 

SOP - 
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menghasilkan daya yang 

besar, karena adanya 

tahanan melawan gravitasi 

dengan menggunakan berat 

tubuh supaya terjadi 

penguluran otot yang akan 

meningkatkan pergerakan 

sendi. Latihan ini dilakukan 

sebanyak 8 repetisi 3 set 

selama 4 minggu dalam 

seminggu diberikan 3 kali 

3. Variabel 

Dependen : 

Peningkatan 

kecepatan lari 

Tes yang digunakan untuk 

kecepatan lari yaitu dengan 

menghitung waktu tercepat 

dengan rute yang telah 

disusun untuk menghitung 

peningkatan kecepatan 

lariatlet bola basket siswa 

Charis National Academy. 

Pengukuran 

kecepataan lari  

dengan 

menggunakan  

Run test 60 meter 

Ratio  

 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan bolabasket Charis National 

Academy. 

G. Waktu Penelitian 

Penelitian tentang perbandingan pengaruh latihan Static Stretching 

dan Nordic Hamstring Exercise terhadap peningkatan kecepatan pemain bola 

basket Charis National Academy dimulai pada bulan Februari 2019. 

 

H. Etika Penelitian 

1. Informed Consent 

Informed Consent adalah lembar untuk responden sebagai syarat 

persetujuan sebelum dilakukan penelitian yang akan bertujuan responden 

untuk mengetahui tujuan dan niat penelitian yang akan dijalankan serta 
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dampak dan hasil yang akan terjadi ketika pengambilan data. Sekiranya 

responden menandatangani lembar persetujuan tersebut berarti responden 

bersedia untuk diteliti.Jika responden tidak bersedia untuk menandatangani 

lembar persetujuan maka peneliti wajib menghormati hak dan keputusan 

responden (Nursalam, 2008). 

2. Anonymity 

Anonymity merupakan usaha untuk menjaga kerahasiaan, yang 

bermaksud identitas responden tetap dijaga. Kerahasiaan informasi yang 

telah dikumpulkan juga dijamin oleh penyelidik dengan menyimpan 

rekaman hasil tersebut secara baik dan hanya dilaporkan pada saat penyajian 

hasil penelitian (Nursalam, 2008). 

3. Confidentially 

Confidentally bertujuan menjaga keamanan dan kenyamanan 

responden ketika penelitian dilakukan. Selama dilakukan penelitian, peneliti 

melakukan tanya jawab dengan responden dan diperiksa ketika responden 

memliki waktu yang luang. Kenyamanan merupakan aspek pada penelitian 

ini untuk memberikan penjelasan bagaimana rangkaian pemeriksaan dan 

kemungkinan buruk yang akan terjadi melalui gangguan yang di teliti oleh 

peneliti (Nursalam, 2008). 

 

I. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan untuk mengukur 

peningkatan kecepatan larisebagai evaluasi dari pemberian latihan  yaitu 

Static Stretching dan Nordic Hamstring adalah Run test 60m. Run Test 60m 

merupakan salah satu tes yang paling sering di gunakan untuk mengukur 
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kecepatan lari. Run Test 60m adalah tes yang mudah dan akurat untuk di 

gunakan sebagai alat ukur kecepatan lari . Cara menggunakan Run Test 60m 

sebagai alat ukur kecepatan lari yaitu dengan cara : 

1. Pertama-tama peneliti harus menyiapkan apa saja yang di perlukan 

untuk melakukanRun Test 60m, yaitu 9 buah cone, stopwatch dan area 

lapangan yang luasnya 70 x 3 meter.  

2. Peneliti memberi tanda lapangan dengan luas 70 x 3 meter, kemudian 

letakkan 3 cone pada posisi awal (start). 3 cone selanjutnya diletakkan 

di bagian tengah jalur lari (30 m). 3 cone terakhir (60 m)  diletakkan di 

posisi akhir diberi tanda finish.  

3. Pemain berdiri di depan cone start, kemudian lari menuju cone ke tiga 

(finish).  

4. Ketika asisten peneliti memberikan aba-aba “yakk/peluit” maka 

responden harus berlari secepat mungkin mengikuti lintasan sampai 

garis finish, sementara asisten menjalankan stopwatch.  

5. Asisten peneliti mencatat waktu yang dicapai dengan table Run test 

dalam seconds. 

J. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

Prosedur persiapan adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti melakukan studi teori mengenai penelitian yang akan 

dilakukan melakukan studi pendahuluan 

b. Penyusunan proposal penelitian 

c. Melakukan kajian pendahuluan ditempat yang akan diteliti yaitu 

lapangan bola basket charis national academy. Informasi yang dicari 
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peneliti diantara lain adalah jumlah pemain yang aktif dalam 

permainan bola basket 

d. Peneliti meminta surat perizinan untuk melakukan studi pendahuluan 

yang dikhususkan untuk kepala sekolah charis national academy. 

e. Peneliti mempersiapkan semua alat pengumpulan data yang akan 

digunakan seperti lembar persetujuan serta alat dan bahan yang 

dibutuhkan dalam Run Test 60m. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti melakukan interview kepada atlet bola basket Charis National 

Academy untuk mengambil data jumlah pemain yang masuk dalam 

kriteria inklusi. 

b. Peneliti memilih subyek penelitian mana yang masuk dalam kriteria 

inklusi dan menentukan jumlah total dari responden yang akan diteliti. 

c. Menyiapkan semua alat dan bahan untuk melakukan perlakuan. 

d. Setelah mendapatkan populasi yang lolos kriteria inklusi, secara 

random ditarik untuk mengambil sample 30 dan dibagi kepada 2 

kelompok perlakuan. Selanjutnya peneliti mengemukakan lembar 

informed consent yang telah lolos pengundian. Jika mendapat 

kesepakatan dan persetujuan responden, peneliti akan menerangkan 

teknik intervensi yang akan di berikan dan kerahasiaan data yang akan 

diambil dari responden 

e. Setelah sample sebanyak 30 orang mau menjadi bagian dari sampel 

penelitian, maka peneliti memberikan latihan berupaStatic Stretching 

dan Nordic Hamstring. 
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f. Peneliti mengukur dan mencatat jumlah yang telah didapat pada 

sampel setelah dilakukan latihan berupa Static Stretching dan Nordic 

Hamstring yakni setiap kali dilakukannya latihan sehingga dalam 3 

minggu sehingga peneliti memiliki 6 data tentang kecepatan lariyang 

diukur dengan waktu dan point yang didapat oleh sampel. Peneliti 

menghitung rata-rata jumlah waktu yang di dapat sebanyak 6 kali 

setelah melakukan intervensi responden kemudian di bandingkan 

dengan peningkatan kecepatan lari sebelum dilakukannya latihan 

berupa Static Stretching dan Nordic Hamstring. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing  

 Menurut Hidayat (2009) editing atau penyuntingan merupakan 

usaha untuk mengkaji kembali kebenaran data yang didapat dari 

penelitian yang dikumpulkan.Pengeditan data boleh dilakukan pada 

tahap pegumpulan data atau setelah data dikumpulkan. 

b. Coding  

 Coding adalah pemberian kode untuk beberapa data dalam 

beberapa kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf untuk 

membedakan sample atau keputusan yang dilakukan, yakni sebelum 

dan selepas latihanStatic Stretching  dan Nordic Hamstring (Hidayat, 

2009). 

c. Entry Data 

 Merupakan suatu aktivitas untuk memasukkan data yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dijalankan untuk menentukan 

keputusan yang diperoleh dari intervensi yang dijalankan peneliti 
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melakukan input data dengan memasukkan nama inisial responden, 

umur, jenis kelamin, serta nilai pengukuran kecepatan lari sebelum dan 

sesudah dilakukan latihanStatic Stretching dan Nordic Hamstring, 

kemudian dilihat perbandingan kedua latihan tersebut terhadap 

peningkatan kecepatan lari (Hidayat, 2009). 

K. Analisis Data 

1. Analisa Univariate 

  Analisa univariate adalah analisis setiap variabel baik variabel 

independen dan variabel dependen dari hasil kajian. Analisis univariat 

menerangkan data dalam bentuk tabel atau grafik secara ilmiah yang 

didalamnya terdapat mean, median, modus dan standar deviasi 

(Notoatmodjo, 2010).  

2. Analisa Bivariate 

  Analisa bivariate digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel dependen. Kajian ini bertujuan untuk 

menentukan adanya perbandingan pengaruh latihan static stretching dan 

Nordic hamstring terhadap peningkatkan kecepatan laripada atlet Charis 

National Academy.Penelitian ini menggunakan analisis uji normalitas, uji 

hipotesa dengan menggunakan uji t berpasangan dan uji beda atau 

perbandingan menggunakan uji independent sample test. 

a) Uji Normalitas 

  Uji normalitas data ditujukan mengetahui sample yang 

digunakan di dalam kajian ini berasal dari populasi yang sama atau 

kajian ini berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Uji statistik 

dalam kajian ini dilihat dari normal atau tidaknya distribusi data.Uji 
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Shapiro-Wilk adalah analisa static dalam menguji normality data 

menggunakan aplikasi SPSS. Dasar pengambilan keputusan jika nilai 

signifikan 2 tailed  ≤ 0,05 maka H0 ditolak yang bermaksud bahwa 

data tidak berdistribusi normal dan jika nilai signifikan 2 tailed  ≥ 0,05 

maka H0 diterima yang bermaksud bahwa data berdistribusi normal. 

b) Uji Hipotesis 

   Uji t berpasangan (paired sample t-test) merupakan teknik 

pengujian hipotesa dimana data yang dikumpulkan tidak bebas 

(berpasangan) dengan salah satu ciri objek diberikan 2 perlakuan yang 

berbeda. Tujuan untuk membandingkan perubahan kecepatan lari 

dengan paired sample t- test sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

static stretching dan Nordic hamstring. Dasar pemberian keputusan 

pengujian untuk menerima atau menolak Ho pada uji paired sample 

T-test adalah sebagai berikut : 

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

diterima. 

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

H1 ditolak 

  Tujuan uji beda sebelum dan sesudah di penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah ada perbandingan kecepatan lari sebelum 

dan sesudah di beri latihan static stretching dan latihan Nordic 

hamstring. Kriteria untuk data uji t sampel berpasangan : 

a) Data untuk setiap pasang diuji pada skala interval atau rasio 

b) Data berdistribusi secara normal 

c) Nilai variannya sama atau tidak 
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c) T-test independent sample test 

  Analisis data yang digunakan jika ditribusi data normal adalah 

uji statistik parametrik yaitu Independen Sample T-test. Dasar untuk 

pengambilan keputusan uji Independen Sample T-test berdasarkan 

perbandingan nilai thitung dengan ttabel menggunakan tahap signifikansi 

2 tailed (α = 0,05) adalah : 

  Jika thitung  ≥ ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima.  

  Jika thitung  ≤ ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

d) Uji mann whitney 

Merupakan salah pilihan untuk uji non parametris jika 

uji independent T-test tidak dapat dilakukan atau data tidak bertrisbusi 

normal (tidak terpenuhi).Uji Mann Whitney untuk menguji perbedaan 

Median (nilai tengah) antara dua grub. Pengambilan keputusan 

pengujian Mann Whitney berdasarkan perbandingan probabilitas 

dengan nilai Asymp.signifikansi 2 tailed (α = 0,05) adalah : 

   Jika P > 0,05 maka dapat diartikan tidak bermakna. 

   Jika P < 0,05 maka dapat diartikan bermakna. 

 


