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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang fisiologi dan 

kedokteran olahraga. 

  

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Sekolah Sepak Bola Universitas 

Diponegoro Semarang. Waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 

2016 sampai dengan Maret 2016. 

 

3.3. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini berjenis experimental dengan desain penelitian yang 

digunakan adalah post-test only group design dengan  siswa Sekolah 

Sepak Bola Universitas Diponegoro sebagai subjek penelitian. Skema 

rancangan penelitian ditampilkan pada gambar berikut: 
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Gambar 3. Rancangan Penelitian 

 

Keterangan: 

S1 : Sesi 1 

S2 : Sesi 2 

S3 : Sesi 3 

P  : Kelompok perlakuan 

LIT : Latihan Interval Training 

X  : Intervensi 

AM = air mineral (kontrol), SC = susu cokelat, MO = minuman 

olahraga 

O1P : Observasi 1 pada kelompok perlakuan 

O2P : Observasi 2 pada kelompok perlakuan 

O3P : Observasi 3 pada kelompok perlakuan 
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3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Target 

Populasi target pada penelitian ini adalah kelompok remaja usia 15 – 

18 tahun.  

3.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah kelompok remaja usia 

15 – 18 tahun yang terdaftar sebagai siswa Sekolah Sepak Bola 

Universitas Diponegoro. 

3.4.3 Sampel 

3.4.3.1 Kriteria Inklusi 

a) Berusia 15 – 18 tahun 

b) Berdasarkan anamnesis subjek dalam keadaan sehat 

c) Memiliki BMI 17,5 – 24,9  

3.4.3.2 Kriteria Ekslusi 

a) Cedera atau dalam perawatan dokter,  

b) Merokok dan mengkonsumsi alkohol 

c) Mengalami intolenransi laktosa 

d) Memiliki riwayat penyakit berhubungan dengan jantung dan paru – 

paru 

e) Menolak untuk dijadikan subjek penelitian 

3.4.4 Cara Sampling 

Cara pemilihan subjek adalah non random sampling, yaitu subjek 

dipilih secara tidak acak dari siswa Sekolah Sepak Bola Universitas 
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Diponegoro. Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode Purposive Sampling. 

3.4.5 Besar Sampel 

Besar sampel untuk membuktikan hipotesis susu cokelat merupakan 

minuman pemulihan yang lebih baik dibandingkan dengan minuman 

olahraga adalah menggunakan rumus besar sampel tunggal untuk 

perkiraan rerata. 

n= 2  
 Za+Zβ s

x1-x2
 2 

Dari hasil penelitian sebelumnya oleh Alessandro
37

, diketahui bahwa 

nilai indeks kelelahan atlit sepeda sebesar 40,62 ± 9,11. Nilai X1 = 40,62 – 

(2 x 9,11) = 22,4 (diharapkan terdapat penurunan indeks kelelahan sebesar 

2 SD) dan nilai x2 = 40,62. Nilai Zα = 1,96, Zβ = 0,842. Maka besar sampel 

adalah:  

n= 2  
 1,96+0,842 9,11

22,4-40,62
 2 =7,87 

Dari perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel = 7,87 orang 

yang dibulatkan menjadi 8 orang. Dengan perkiraan drop-out sebesar 2 

orang, maka jumlah sampel yang dibutuhkan menjadi 10 orang.  

 

3.5. Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian susu cokelat 

dan minuman olahraga. 
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3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah indeks kelelahan. 

 

3.6. Definisi Operasional. 

Tabel 5. Definisi Operasional 

No Variabel Unit Skala 

1. Pemberian susu cokelat 

Jumlah susu cokelat yang diberikan 

sebanyak 250 mL  

mL Nominal 

2. Pemberian minuman olahraga 

Jumlah minuman olahraga yang diberikan 

sebanyak 250 mL  

mL Nominal 

3. Indeks Kelelahan 

Menunjukkan tingkat di mana power 

menurun untuk atlet 

Watt/s Kontinyu 

Nilai indeks kelelahan 

Tinggi > 10 

Rendah < 10 

Watt/s Nominal 

 

3.7. Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a) Air mineral 

b) Susu cokelat 

c) Minuman olahraga 
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3.7.2 Alat 

a) Lintasan lurus, rata, tidak licin, lintasan lari sepanjang 35 meter.  

b) Bendera start 

c) Peluit  

d) Cone 

e) Stop watch  

f) Formulir tes  

g) Alat tulis  

h) Kalkulator  

3.7.3 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini seluruhnya adalah 

data primer yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti dari sampel 

penelitian. 

3.7.4 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. 
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4) Calon subjek penelitian yang sudah menandatangani informed consent 

menjadi subjek penelitian. 

5) Penelitian dibagi menjadi 3 sesi dimana masing-masing sesi 

pelaksanaannya berjarak 1 minggu. 

6) Subjek penelitian melakukan interval training. 

7) Segera setelah test selesai, subjek penelitian pada diberi minuman 

kontrol dan intervensi berupa 

Sesi 1 : Air putih sebanyak 250 ml 

Sesi 2 : Susu cokelat sebanyak 250 ml 

Sesi 3 : Minuman olahraga sebanyak 250 ml 

8) Subjek penelitian diistirahatkan selama 15 menit 

9) Subjek penelitian melaksanakan Running-based Anaerob Test (RAST) 

dengan cara: 

a) Sikap permulaan peserta berada di belakang garis start 

b) Pada aba-aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri, siap 

untuk  lari 

c) Pada aba-aba “YA” dengan di bunyikannya peluit, peserta lari 

secepat mungkin, menempuh jarak 35 meter, selama 6 repetisi, dan 

interval istirahat antar repetisi adalah 10 detik dan terus dilakukan 

sampai repetisi ke 6.  

d) Mencatat masing-masing waktu antar repetisi sejak aba-aba “YA” 

hingga bunyi “pluit” tanda waktu selesai yang didapat selama lari 6 

repetisi, kemudian data di konversi melalui RAST Calculator untuk 
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mengetahui power dan indeks kelelahan yang menunjukkan dari 

kemampuan kapasitas anaerobik. 
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3.8. Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rancangan Penelitian 
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minuman olahraga 
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Populasi terjangkau 

Memenuhi kriteria 

inklusi 

Subjek penelitian (10 orang) 

Kriteria ekslusi 

Pengukuran BB dan TB 
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3.9. Analisis Data 

Sebelum dilakukan analisis data telah dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan dan kebenaran data.  Data selanjutnya diberi kode, ditabulasi 

dan dimasukkan ke dalam komputer.  

Analisis data meliputi analisis deskritif dan uji hipotesis. Pada analisis 

deskriptif,  data yang berskala kontinyu seperti umur subjek penelitian, 

indeks kelelahan dan sebagainya dinyatakan sebagai rerata dan simpang 

baku apabila berdistribusi normal atau median dan rentang apabila 

berdistribusi tidak normal. Normalitas distribusi data dianalisis dengan uji 

Saphiro-Wilk. Uji ini dipilih karena besar sampel dalam penelitian ini 

termasuk sampel kecil (<50 subjek). Data yang berskala nominal seperti 

jenis kelamin subyek penelitian, kategori indeks kelelahan dan sebagainya 

dinyatakan sebagai distribusi frekuensi dan persentase.  

Perbedaan indeks kelelahan antara dalam kelompok dan  

antarkelompok penelitian dianalisis dengan uji one way ANOVA yang 

dilanjutkan dengan uji post-hoc Fisher (LSD = Least Square Difference) 

apabila distribusi data normal. Apabila data berdistribusi tidak normal 

analisis data nilai indeks kelelahan dalam kelompok penelitian akan 

dianalisis dengan uji Friedman yang dilanjutkan dengan uji Wilcoxon. 

Perbedaan atensi antarkelompok penelitian akan diuji dengan uji Kruskal-

Wallis yang dilanjutkan dengan Mann-Whitney. Perbedaan dianggap 

bermakna apabila nilai p<0,05. 
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3.10. Etika Penelitian 

Sebelum penelitian dilakukan, ethical clearance diajukan kepada 

Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokterann 

Universitas Diponegoro. Persetujuan berupa informed consent tertulis 

didapat dari subjek penelitian setelah menerima penjelasan tentang tujuan 

dan manfaat penelitian. Demi memenuhi etika penelitian, identitas subjek 

penelitian dirahasiakan dan tidak dipublikasikan tanpa izin dari subjek 

penelitian. Seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian ditanggung 

oleh peneliti. Subjek penelitian diberi imbalan sebagai rasa terima kasih 

sesuai dengan kemampuan peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


