
BAB III 

METODOLOGI 

A. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini ada suatu treatment (perlakuan) yaitu perlakuan dengan metode 

dinamis, statis yang diterapkan kepada dua kelompok dalam periode waktu tertentu, 

kemudian dilihat pengaruhnya. Kedua kelompok tersebut dibagi berdasarkan hasil tes awal, 

dan anggota dari masing-masing kelompok mempunyai karakteristik yang homogen 

mengenai usia, jenis kelamin, dan juga 

kemampuan awal fleksibilitasnya. Frekuensi latihan yang diberikan sebanyak 3 kali dalam 

seminggu selama 2 bulan, kemudian dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan 

fleksibilitas batang tubuh dan sendi panggul.  

Oleh karena itu metode yang paling cocok dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Metode ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa terdapat dua variabel bebas sebagai 

perlakuan yang akan diuji pengaruhnya terhadap peningkatan fleksibilitas batang tubuh dan 

sendi panggul. Jadi metode eksperimen merupakan cara mengadakan kegiatan percobaan 

yang bertujuan untuk menemukan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang 

diselidiki. Selain itu suatu eksperimen mengandung upaya perbandingan mengenai akibat 

dari suatu perlakuan tertentu 

Pola : 

                         O1    X   O2 

Keterangan : 

O1 : Penilaian sebelum dilakukannya treatment (Pre-test) 

X : Pemberian treatment (latihan peregangan statis) 



28 
 

O2 : Penilaian setelah pemberian treatment 

 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa laki-laki kelas VIII  SMP Negeri 7 

Kotabumi Tahun Ajaran 2012 –  2013 sebanyak 200 siswa. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini sebanyak 30 siswa diambil secara acak menggunakan 

metode random sampling. 

 

C. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, 

adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

      a. Variabel Bebas 

Variabel bebes dalam penelitian ini adalah: 

1.      Model  latiahan peregangan statis (  Variabel X1 ). 

2. Model latihan peregangan dinamis ( Variabel X2 ). 

       

 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Fleksibilitas siswa kelas VIII SMP Negeri 7 

kotabumi ( Variabel Y ). 
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D. Definisi Oprasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Perbandingan 

Yang dimaksud Perbandingan dalam penelitian ini adalah membandingkan dua model 

latihan yaitu latihan peregangan statis dan peregangan dinamis. 

2. Latihan  

Yang dimaksud latihan dalam penelitian ini ialah tretmen yang dilakukan oleh siswa 

dan treatmen atau latihan tersebut ialah latihan peregangn ststis dan latihan peregangan 

dinamis. 

3. Peregangan Statis 

Yang dimaksud peregengan statis dalam penelitian ini adalah jenis latihan yang 

berfungsi untuk melatih sendi dan otot agar dapat bergerak dengan leluasa dan 

semaksimal mungkin, latihan yang di lakukan yaitu dengan  melakukan gerakan cium 

lutut. 

4. Peregangan Dinamis 

Yang dimaksud peregangan dinamis dalam penelitian ini adalah gerakan peregangan 

secara terkontrol yang dimaksud terkontrol adalah gerakan dilakukan secara 

berkesinambungan dengan hitungan 2 X 8. 
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4. Fleksibilitas 

Yang dimaksud fleksibilitas dalam penelitian ini adalah kemempuan sendi, otot serta 

ligamen untuk melakukan gerakan dengan semaksimal mungkin dalam melakukan 

gerakan cium lutut dan di ukur tingkat fleksibilitas dari sebuah sendi dan otot serta 

ligamen. 

E. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua bulan atau 8 minggu dengan frekuensi 

sebanyak 2 kali seminggu adapun tahapan sebagai berikut : 

a. Tahap persiapan 

Seluruh sampel selanjutnya dites fleksibilitasnya, kegiatan tes ini merupakan tes awal. 

Hasil penilaian kemudian disusun berdasarkan  hasil tes dari yang terbesar sampai yang 

terkecil, kemudian dikelompokan kedalam tiga kelompok menggunakan teknik ordinal 

pairing. Pada akhirnya terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok I sebagai 

kelompok eksperimen dengan latihan peregangan statis , kelompok II sebagai kelompok 

eksperimen dengan latihan peregangan dinamis, dan kelompok III sebagai kelompok 

kontrol. 

b. Tahap Peleksanan 

Tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan penelitian secara keseluruhan, karena itu kedua 

kelompok eksperimen masing-masing diberi perlakuan yang beda dengan beban latihan 

sama, seperti berikut ini, 

Waktu penelitian : 8 minggu 
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Frekuensi   : 2 X seminggu 

Set   : 2 x 30 menit 

c. Tahap Pengambilan Data 

Setelah 5 minggu dari masing-masing kelompok perlakuan selanjutnya dilakukan tes 

kembali sebagai tes akhir yang dilaksanakan seperti pada tes awal. 

F. Rancangan Penelitian 

Adapun rancangan penelitian yang dig unakan dalam penelitian ini adalah pre-test post-test 

group design, yaitu rancangan penelitian yang berdasarkan pembagian kelompok, diawali dan 

diakhiri dengan melakukan tes pada masing-masing kelompok. Sedangkan rancangannya 

dapat dilihat pada bagan berikut : 

 

             K1              XI               T2 

              

T1   OP           K2              X2              T2 

 

                                               K3                                T2 

Keterangan : 

T1  = Tes Awal (Pre test) 

OP = Ordinal Pairing 

K1 = Kelompok denagan latihan peregangan statis 

K2 = Kelompok dengan latihan peregangan dinamis 
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X1 = Perlakuan latihan peregangan sratis 

X2 = Perlakuan latihan peregangan dinamis 

K3 = Kelompok Control 

       T2 = Tes Akhir (Post test) 

Pembagian kelompok berdasarkan hasil tes awal fleksibilitas, langkah awal adalah melakukan 

tes awal kemudian direngking, dibagi dan dimasukkan dalam kelompok 1) latihan peregangan 

statis 2)latihan peregangan dinamis. Dengan demikian kedua kelompok tersebut memiliki 

kemampuan yang hampir sama sebelum diberi perlakuan. Apabila pada post tes nanti terdapat 

perbedaan, maka hal ini disebabkan oleh pengaruh perlakuan yang diberikan. Adapun 

pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan cara ordinal pairing sebagai berikut : 

1.                            2                        

 

                                                                   3                              4 

                                      6                                                           5 

                                      7                             8 

                                                           9                                10 

                                      12                                                                           11 

 

                                        dst 

 

                                                 Gambar 3. Bagan penarikan sample  Cara ordinal pairing 
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G. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Nama sekolah : SMP Negeri 7 Kotabumi 

Alamat  : Jln. Stadion Barat no 45 kotabumi lampung utara.  

2. Pelaksanaan penelitian 

Lama penelitian adalah dua bulan dalam pelaksanaan 24 kali treatment. 

 

 

H.  Instrumen Penelitiang 

Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengukur fleksibilitas siswa. Tes yang dipakai 

untuk mengukur fleksibilitas siswa adalah menggunkan tes duduk jangkau. Dengan validitas 

: face validity, dan reliabilitas : 0,94. 

Fasilitas dan alat : 1) lantai padat dan rata, serta 2) fleksometer atau mistar. 

Pelaksanaan : peserta tes duduk di lantai dengan kedua kaki dan lutut lurus ke depan 

selebar bahu. Di anatar kedua kaki terdapat fleksometer atau mistar dengan skala cm dan 

posisi 0 berada tepat pada ujung tumit. Selanjutnya, pelan-pelan peserta tes 

membungkukkan badan dengan posisi lengan lurus ke depan sejauh-jauhnya menempel 

mistar. Peserta tes diberi kesempatan tiga kali. 

Penilaian : skor terjauh dari tiga kali percobaan dicatat sebagai skor dalam satuan cm. 

Kemudian dikonversikan ke dalam tabel norma tes duduk dan jangkau. 
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Gambar 4. Fleksmometer Alat ukur fleksibilitas 

 

Tabel tes duduk jangkau 

Klasifikasi Skor  Fleksibilitas ( cm ) 

Sangat baik 5 > (19) 

Baik 4 (11,5) – (19) 

Cukup 3 (-1,5) – (11,5) 

Kurang 2 (-6,5) – (-1,5) 

Kurang sekali 1 < (-6,5) 

 

Sumber : David C. Nieman, DHSc. MPH, Fitness and Sports Medicine An Introduction,  

Bull Publishing Company, 1990. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung hasil tes awal dan 

akhir model latihan peregangan statis dan model latihan pereegangan dinamis menggunakan 

teknik analisa anava. Namun sebelum menggunakan teknis analisa anava, maka diperlukan 
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uji persyaratan seperti uji normalitas dan uji homogenitas. Adapun penjelasan rumus uji 

persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh 

mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak.  Untuk pengujian normalitas ini 

adalah menggunakan uji liliefors.  Langkah pengujiannya mengikuti produser Sudjana 

(2005 : 466) yaitu : 

a. Pengamatan   ,       dijadikan bilangan baku   ,       dengan menggunakan 

rumus      
      ̅

 
  ( ̅ dan s masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku 

sampel) 

 
b. Untuk bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(  ) = P (z ≤   ) 

c. Selanjutnya dihitung proporsi   ,       yang lebih kecil atau sama dengan   . Jika 

proporsi ini dinyatakan dengan S (Zi) maka 

 

 

d. Hitung selisih F(  ) – S(  ) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. Setelah harga 

terbesar(L0), nilai hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis L untuk 

uji Liliefors dengan taraf signifikan 0,05.  Jika L0 < Ltabel : normal, dan jika Ltabel < L0: 

tidak normal. 

2. Uji Homogenitas 
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Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel 

memiliki varians yang homogen atau tidak untuk pengujian homogenitas menggunakan 

uji F. Menurut Sudjana (2005 : 250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 terkecilVarians

 terbesarVarians
F  

Varians dinyatakan homogen apabila hipotesis nol (Ho) diterima (Fhit  Ftabel), dan 

varians dinyatakan tidak homogen apabila hipotesis altenatif (Ha) diterima (Fhit > Ftabel) 

dimana distribusi F mempunyai dk pembilang = (n1 – 1) dan dk penyebut = (n2 – 1). 

3. Uji Hipotesis 

 

Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung hasil tes awal 

dan akhir model pembelajaran latihan peregangan statis dan model latihan peregangan 

dinamis menggunakan teknik analisa varians tunggal (analisis of variant/ one ways 

anova).  Tahap-tahap analisisnya menurut Arikunto (2006: 323-325) adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT) dengan rumus : 

 JKT = ∑X
2

T  - 
      

 
 

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Kelompok (JKk), dengan rumus: 

 JKk = ∑
      

  
 - 

      

 
 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam (JKd), dengan rumus: 

 JKd  = JKT  - JKk 



37 
 

4. Menghitung Jumlah Derajat Kebebasan Total (dbT), dengan rumus: 

 dbT = N-1 

5. Menghitung Jumlah Derajat Kebebasan Kelompok(dbK), dengan rumus: 

 dbK  = K -1 

6. Menghitung Jumlah Derajat Kebebasan Dalam (dbd), dengan rumus: 

 dbd = N – K   

7. Menghitung Jumlah Mean Kuadrat Kelompok (MKk), dengan rumus: 

 MKk  = JKk : dbk   

8. Menghitung Jumlah Mean Kuadrat Dalam (MKd), dengan rumus: 

 MKd = JKd : dbd 

9. Mencari Fhitung,dengan rumus : 

 F0  = 
    

   
 dengan dbF = dbk lawan dbd 

10. Mencari Ftabel masing-masing kelompok dengan menggunakan  

α = 0,05. 

11. Menyusun Tabel Ringkasan Anava Satu Jalur untuk dasar penarikan kesimpulan 

analisis. 

12.  Membuktikan hipotesis (to) dengan menggunakan rumus : 

 to = 
     

√    
 

  
 

 

  

 

 

Pengujian taraf signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen peregangan statis dan 

kelompok eksperimen peregangan dinamis adalah bila 
hitungF <

tabel
F  berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen peregangan statis, 
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kelompok eksperimen peregangan dinamis dan kelompok kontrol. Sebaliknya bila
hitungF

> tabelF  berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen 

peregangan stais statis, kelompok eksperimen peregangan dinamis dan kelompok 

kontrol. 

 

 


