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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang fisiologi dan kedokteran 

olahraga. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro Semarang. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2015 sampai 

jumlah subyek penelitian terpenuhi. 

 

4.3 Jenis dan Rencana Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian experimental comparison group pre-

test and post test design. Skema rancangan penelitian ditampilkan pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4. Rancangan Penelitan 

Keterangan : 

R  : Random sampling 

K  : Kelompok kontrol 

P1  : Kelompok perlakuan 1 

P2  : Kelompok perlakuan 2 

O1K : Observasi 1 pada kelompok kontrol 

O1P1 : Observasi 1 pada kelompok perlakuan 1 

O1P2 : Observasi 1 pada kelompok perlakuan 2 

X1  : Intervensi 1 

O2K : Observasi 2 pada kelompok kontrol 

O2P1 : Observasi 2 pada kelompok perlakuan 1 

O2P2 : Observasi 2 pada kelompok perlakuan 2 

X2  : Intervensi 2 

    0 = tanpa intervensi, W = air mineral, IW = minuman isotonik 

O3K : Observasi 3 pada kelompok kontrol 

O3P1 : Observasi 3 pada kelompok perlakuan 1 

O3P2 : Observasi 3 pada kelompok perlakuan 2 
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4.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.4.1 Populasi Target 

  Kelompok dewasa usia 18-24 tahun. 

4.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang usia 18-24 tahun. 

4.4.3 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro yang memenuhi kriteria inklusi. 

 4.4.3.1 Kriteria Inklusi 

a. laki-laki dan perempuan berusia 18-24 tahun 

b. Memiliki suhu tubuh normal (tidak demam) 

c. Memiliki indeks massa tubuh 16-34 

d. Normohidrasi 

4.4.3.2 Kriteria Ekslusi 

a. Menolak sebagai sampel penelitian 

b. Ada riwayat kejang 

c. Ada penyakit yang dipicu oleh olahraga 

d. Ada kelainan refraksi yang belum dikoreksi 

e. Minum selama latihan/ sebelum waktu yang ditentukan 

4.4.3.3 Kriteria Drop Out 

a. Pada subjek yang kelelahan/ kelompok kontrol, boleh minum kapan 

saja atau sebelum waktu yang ditentukan jika memang membutuhkan 
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4.4.4 Cara Sampling 

Cara pemilihan subjek adalah random sampling, yaitu subjek dipilih 

secara acak dari daftar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

yang memenuhi kriteria inklusi. Cara alokasi subjek penelitian ke dalam kelompok 

penelitian secara random sederhana menggunakan tabel angka random. 

4.4.5 Besar Sampel 

Besar subjek penelitian yang digunakan ditentukan dengan menggunakan 

rumus Federer yaitu :  

 

( t – 1) ( 3 – 1) ≥ 15 

2 (t – 1) ≥ 15 

2t – 2 ≥ 15 

2t ≥ 17 

t  ≥ 8,5  t = 9 

Di mana t = perlakuan dan r = jumlah ulangan. Dalam penelitian ini 

jumlah ulangan adalah 3, sehingga jumlah subyek perkelompok perlakuan harus 

lebih dari 9. Pada penelitian ini menggunakan 10 orang perkelompok, sehingga 

jumlah yang dibutuhkan untuk penelitian eksperimental sebanyak 30 orang. 

 

4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1 Variabel Bebas 

   Variabel bebas dalam penelitian ini adalah rehidrasi dengan cairan 

isotonik 

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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4.5.2 Variabel Terikat 

  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah memori 

4.6 Definisi Operasional 

Tabel 4. Definisi Operasional 

No Variabel Unit Skala 

1. Pemberian cairan 

Jumlah cairan yang diberikan sebanyak 1,4x 

jumlah cairan yang hilang setelah induksi 

dehidrasi. 

a. Minuman isotonik Pocari Sweat 

b. Air mineral 

c. Tidak direhidrasi  

 

ml kontinyu 

2. Memori 

Memori yang diukur dengan menggunakan 

Tes kode dan ingatan, sebelum dan sesudah 

dehidrasi dan setelah rehidrasi. 

Milidetik Kontinyu 

 

4.7 Cara Pengumpulan Data 

4.7.1 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

b. Biolectrical Impedance Analysis (BIA) 

c. Aplikasi tes memori manual: Tes kode dan ingatan 

d. Laptop 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Minuman isotonik 

b. Air mineral 

4.7.2 Jenis Data 

  Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini seluruhnya adalah data 

pimer yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti dari sampel penelitian. 

4.7.3 Cara Tes Kode dan Ingatan 

Tes kode dan ingatan akan dibuat sebanyak 3 tipe soal dengan daftar 

nama dan kode yang berbeda dari masing-masing lembar soal, mengingat dilakukan 

observasi atau penilaian terhadap memori sebanyak 3 kali, hal ini untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

1. Lembar Soal 

Langkah pertama persiapkan sebuah kolom yang berisi daftar nama dan 

kode, seperti dibawah ini : 

 

Gambar 5. Petunjuk:  Baca dan ingat baik-baik daftar nama dan setiap kode pada 

setiap kolom di atas, waktu anda mengingat 15 menit. 

2. Lembar Jawaban 

Langkah kedua, kemudian jawablah dengan memberi tanda silang untuk 

setiap nama dan kode yang sesuai pada lembar soal waktu anda 15 menit. 
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Gambar 6. Lembar Jawaban 

Hasil penilaian dari tes ini dalam bentuk numerik, dengan rumus: 

                        , dengan hasil ini dapat dilihat apakah ada perbedaan 

fungsi memori sebelum dan sesudah direhidrasi dalam keadaan dehidrasi.
38 

4.7.4 Cara Kerja 

1. Pemilihan subjek penelitian dengan memberikan kuesioner yang harus diisi oleh 

calon subjek penelitian. 

2. Calon subjek penelitian harus dipastikan tidak dalam keadaan dehidrasi, 

sebelumnya harus tidur cukup selama 7-8 jam, tidak mengonsumsi kafein 24 jam 

sebelum penelitian, dan makan maksimal 2 jam sebelum penelitian. 

3. Calon subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria penelitian diminta 

persetujuannya untuk menjadi subjek penelitian dengan menggunakan informed 

consent tertulis. 

4. Calon subjek penelitian yang sudah menandatangani informed consent menjadi 

subjek penelitian. 
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5. Subjek penelitian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol, 

kelompok perlakuan 1, dan kelompok perlakuan 2 secara randomisasi. 

6. Subjek penelitian menjalankan penilaian memori menggunakan Tes Kode dan 

Ingatan. 

7. Pengukuran berat badan dan total body water subjek penelitian menggunakan 

BIA. 

8. Subjek penelitian berolahraga lari dengan jarak tempuh 5 kilometer dengan 

waktu tempuh maksimal 45 menit. Subjek penelitian lari di stadion Universitas 

Diponegoro, Semarang, sebanyak 12,5 putaran. Subjek penelitian boleh 

beristirahat setelah  lari minimal 25 menit. 

9. Pengukuran berat badan dan total body water subjek penelitian sesudah olahraga 

menggunakan BIA. 

10. Subjek penelitian kembali menjalankan penilaian memori menggunakan Tes 

Kode dan Ingatan sesudah olahraga. 

11. Rehidrasi kelompok perlakuan 1 dengan air mineral dan kelompok perlakuan 2 

dengan minuman isotonik sebanyak 1,4x jumlah cairan yang hilang. Kelompok 

kontrol tidak direhidrasi. Subjek penelitian harus meminum sejumlah cairan 

yang disediakan dalam jumlah tertentu, tergantung dari jumlah kehilangan cairan 

dan harus dihabiskan sebelum 10 menit 

12. Subjek penelitian diistirahatkan selama 20 menit. 

13. Subjek penelitian kembali menjalankan penilaian memori menggunakan Tes 

Kode dan Ingatan sesudah rehidrasi. 
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4.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alur Penelitian 

Informed consent 

Pemilihan calon sampel penelitian 

Memenuhi kriteria inklusi 

Ada kriteria ekslusi 

Bukan sampel 

K=11 orang 

Pengukuran memori 

dengan Tes kode dan 

ingatan (15 menit) 

Pengukuran BB dan 

TBW dengan BIA 

Sebelum Dehidrasi 

Induksi dehidrasi ( 

dengan lari 5 km, waktu 

maksimal  45 menit) 

Pengukuran BB dan 

TBW dengan BIA 

Setelah Dehidrasi 

 

 Pengukuran memori 

dengan Tes kode dan 

ingatan (15 menit) 

 

Rehidrasi (minuman 

isotonik) sebanyak 1,4 x 

defisit BB, (10 menit) 
 

Pengukuran memori 

dengan Tes kode dan 

ingatan (15 menit) 

Pengukuran memori 

dengan Tes kode dan 

ingatan (15 menit) 

Pengukuran BB dan 

TBW dengan BIA 

Sebelum Dehidrasi 

 

Induksi dehidrasi ( 

dengan lari 5 km, waktu 

maksimal  45 menit) 

Pengukuran BB dan 

TBW dengan BIA 

Setelah Dehidrasi 

 

Pengukuran memori 

dengan Tes kode dan 

ingatan (15 menit) 

 

Tidak direhidrasi 

Pengukuran memori 

dengan Tes kode dan 

ingatan (15 menit) 

Analisis data dan penyusunan laporan penelitian 

Sampel 

P1=10 orang P2=10 orang 

Pengukuran memori 

dengan Tes kode dan 

ingatan (15 menit) 

Pengukuran BB dan 

TBW dengan BIA 

Sebelum Dehidrasi 

 

Induksi dehidrasi ( 

dengan lari 5 km, waktu 

maksimal  45 menit) 

Pengukuran BB dan 

TBW dengan BIA 

Setelah Dehidrasi 

 

 Pengukuran memori 

dengan Tes kode dan 

ingatan (15 menit) 

 

Rehidrasi (air mineral) 

sebanyak 1,4 x defisit 

BB, (10 menit) 

Pengukuran memori 

dengan Tes kode dan 

ingatan (15 menit) 
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4.9 Analisis Data 

Sebelum uji hipotesis, data yang terkumpul di-edit, di-coding, di-entry ke 

dalam file komputer dan di-cleaning terlebih dahulu. Kemudian dilakukan analisis 

statistik deskriptif. 

 Pada analisis statistik deskriptif, dihitung nilai kecenderungan 

sentral (rerata dan median) dan sebaran (SD) dari variabel tergantung (memori). 

Kemudian hasil disajikan dalam bentuk tabel silang dan dibuat grafik menurut 

kelompok perlakuan. Untuk menilai abnormalitas dari variabel tergantung dilakukan 

uji Shapiro-Wilk karena besar subjek dalam penelitian ini termasuk kecil (<50 

subjek). 

Perbedaan memori antara pengukuran 1 (sebelum induksi dehidrasi), 2 

(sebelum rehidrasi) dan 3 (setelah rehidrasi) dalam kelompok dan antarkelompok 

penelitian dianalisis dengan uji repeated measure ANOVA yang dilanjutkan dengan 

uji post-hoc Bonferroni. Apabila data berdistribusi tidak normal analisis data 

perbedaan memori dalam kelompok penelitian dianalisis dengan uji Friedman yang 

dilanjutkan dengan uji Wilcoxon. Perbedaan memori antarkelompok penelitian diuji 

dengan uji Kruskal-Wallis yang dilanjutkan dengan Mann-Whitney. Perbedaan 

dianggap bermakna apabila nilai p<0,05. 

 

4.10 Etika Penelitian 

  Sebelum penelitian dilakukan dimintakan ethical clearance dari Komisi 

Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. 
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  Sebelum penelitian calon subjek penelitian diberi penjelasan singkat 

tentang tujuan, manfaat dari penelitian. Seluruh calon subjek yang memenuhi 

kriteria diminta bukti persetujuan keikutsertaan penelitian dalam bentuk informed 

consent tertulis. Calon subjek dapat menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian 

maupun berhenti sewaktu-waktu dari penelitian. 

  Sebagai kesepakatan bersama identitas calon subjek penelitian 

dirahasiakan dan tidak dipulikasikan tanpa izin dari subjek penelitian. Seluruh biaya 

berkaitan dengan penelitian ditanggung oleh peneliti sendiri dan subjek penelitian 

diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan peneliti. 

 


