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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Ilmu Anatomi dan Ilmu Kedokteran 

Olahraga. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Stadion Universitas Diponegoro tempat 

latihan pemain sepak bola Diklat Diponegoro Muda PS Undip. Waktu penelitian 

dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2018. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah korelasional dengan menggunakan rancangan 

belah lintang (cross sectional). 

 

 

 

   Gambar 10. Rancangan Penelitian 
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3.4 Populasi dan Subjek Penelitian 

3.4.1 Populasi Target 

Populasi target adalah pemain sepak bola. 

3.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau adalah pemain sepak bola Diklat Diponegoro Muda PS 

Undip. 

3.4.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemain sepak bola Diklat Diponegoro 

Muda PS Undip yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak terdapat kriteria eksklusi. 

3.4.3.1 Kriteria Inklusi 

1. Bersedia menjadi responden. 

2. Merupakan pemain sepak bola. 

3. Responden tidak dalam kriteria obesitas (IMT 18,5-24,9 kg/m2). 

4. Berjenis kelamin laki-laki. 

5. Umur < 20 tahun. 

6. Telah mengikuti latihan sepak bola dalam rentang waktu yang sama. 

3.4.3.2 Kriteria Eksklusi 

1. Mengalami cedera. 

2. Menggunakan doping. 

3. Dalam periode waktu penelitian sedang menerima terapi cedera otot, 

tulang, dan/ atau tendo. 

4. Riwayat patah tulang. 

5. Sakit saat penelitian sedang berlangsung. 
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3.4.4 Besar Sampel 

Sesuai dengan desain penelitian belah lintang, besar sampel dihitung dengan 

rumus besar sampel untuk proporsi tunggal. Besarnya kesalahan tipe I = 5% 

(Zα=1,96). Besarnya kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 20% (Zβ=0,842). 

Besarnya koefisien korelasi belum diketahui sehingga diperkirakan 0,5 (korelasi 

derajat sedang). Perhitungan besar sampel adalah sebagai berikut: 

n = [
𝑍𝛼+𝑍𝛽

0,5𝑙𝑛(
1+𝑟

1−𝑟
)
] + 3 = [

1,96+0,842

0,5𝑙𝑛(
1+0,8

1−0,8
)
] + 3 = 9,50 ≈ 10 

Keterangan: 

Zα = 1,96 (α = 0,05) 

Zβ = 0,842 (β = 0,2) 

r = 0,85,7 

Berdasarkan perhitungan besar sampel, jumlah subjek minimal yang 

dibutuhkan adalah 10 orang pemain sepak bola Diklat Diponegoro Muda PS Undip. 

3.4.5 Metode Sampling 

Penelitian ini akan mengambil sampel dengan cara total sampling 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Total sampling adalah 

pengambilan sampel penelitian secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada 

dijadikan sasaran penelitian. Penelitian ini mengambil sampel seluruh pemain 

sepak bola Diklat Diponegoro Muda PS Undip yaitu sebanyak 22 pemain. Peneliti 

melakukan pengukuran dan pendataan terhadap seluruh pemain yang bersedia 

menjadi sampel penelititan, lalu mengambil seluruh sampel yang memenuhi kriteria 
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inklusi dan tidak terdapat kriteria eksklusi, dengan memperhatikan jumlah sampel 

minimal yaitu sebanyak 10 sampel. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah panjang tungkai dan kekuatan 

otot tungkai. 

3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecepatan lari. 

 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Skala 

1. Panjang Tungkai Tungkai adalah anggota gerak 

bawah yang terdiri dari tungkai 

atas dan tungkai bawah. Panjang 

tungkai diukur dari spina iliaca 

anterior superior (SIAS) ke 

malleolus medialis melalui 

patella.14,15 

Numerik 

2. Kekuatan Otot 

Tungkai 

Kekuatan otot adalah kemampuan 

untuk melakukan tugas gerak 

dengan usaha maksimum. 

Kekuatan otot tungkai dihasilkan 

dari kerja oleh kontraksi otot-otot 

tungkai atas dan tungkai bawah. 

Numerik 
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Kekuatan otot tungkai diukur 

dengan alat leg dynamometer.7 

3. Kecepatan Lari Kecepatan adalah kemampuan 

untuk menempuh suatu jarak 

dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. Kecepatan lari 60 

meter adalah kemampuan 

seseorang untuk berlari dari garis 

start hingga garis finish dengan 

catatan waktu sebagai tolak ukur 

pada jarak tempuh sepanjang 60 

meter. Kecepatan didapatkan dari 

pembagian antara jarak dengan 

waktu.9,20 

Numerik 

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Surat lembar persetujuan (informed consent). 

3.7.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Alat tulis 

2. Pita ukur 

3. Stopwatch 

4. Timbangan berat badan 

5. Microtoice 
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6. Leg dynamometer 

7. Peluit dan bendera 

3.7.3 Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer. Data 

diambil langsung oleh peneliti dari sampel penelitian. 

3.7.4 Cara Kerja 

1. Seleksi sampel 

Seleksi sampel dilakukan dengan melakukan pendataan yang diperlukan 

dari responden tersebut, kemudian ditentukan responden yang masuk 

dalam kriteria inklusi. 

2. Pengisian lembar persetujuan (informed consent) 

a. Wawancara untuk menentukan subjek yang masuk dalam kriteria 

inklusi, serta meminta kesediaan diri menjadi subjek penelitian 

beserta data pribadinya. 

b. Subjek penelitian diminta untuk mengisi lembar persetujuan 

(informed consent) setelah subjek diberi penjelasan mengenai 

penelitian secara lisan. 

c. Subjek diminta untuk tidak mengonsumsi minuman berenergi dan 

cukup tidur (6-8 jam) dalam 24 jam terakhir. 

3. Subjek yang sudah menandatangani informed consent menjadi subjek 

penelitian. 

4. Subjek penelitian menjalankan kegiatan penelitian. 
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3.8 Alur Penelitian

 

 

   Gambar 11. Alur Penelitian 
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Pengukuran Kecepatan 
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Pencatatan Hasil dan 

Analisis Data  

Kriteria Eksklusi  
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3.9 Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Data penelitian yang telah dikumpulkan diproses dengan editing, coding, 

dan entry. Analisis data menggunakan program SPSS for Windows. 

b. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran deskriptif 

dari masing-masing variabel penelitian yaitu panjang tungkai, kekuatan otot 

tungkai, dan kecepatan lari. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk  

frekuensi dan tabel distribusi. Analisis univariat dilakukan untuk 

menyajikan frekuensi dan tendensi sentral (mean, median, modus) serta 

standar deviasi.  

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Data diuji normalitas menggunakan uji 

Shapiro-Wilk. Uji ini dipilih karena besar sampel dalam penelitian ini <50 

subjek. Analisis hubungan menggunakan uji korelasi Pearson jika 

didapatkan hasil distribusi data normal. Uji Spearman dilakukan jika 

didapatkan hasil distribusi data tidak normal pada uji Saphiro-Wilk.  
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3.10 Etika Penelitian 

Protokol penelitian telah dimintakan persetujuan dan kelayakan etik dari 

Komisi Etik Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/ RSUP Dr. 

Kariadi Semarang dengan No. 222/EC/FK-RSDK/IV/2018 pada tanggal 25 Mei 

2018. Semua subjek penelitian diberikan penjelasan lengkap mengenai prosedur 

penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian sebelum memberikan persetujuan 

keikutsertaannya dalam penelitian. Apabila setuju untuk ikut serta dalam penelitian 

ini, maka diminta persetujuan dari subjek dalam bentuk tanda tangan pada lembar 

persetujuan (informed consent). Calon subjek penelitian bebas menolak untuk 

diikutsertakan dalam penelitian ataupun keluar dari penelitian. Identitas subjek 

penelitian dirahasiakan dan tidak dipublikasikan tanpa seizin subjek penelitian 

dengan cara tidak mencantumkan nama terang subjek penelitian. Seluruh subjek 

penelitian diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan peneliti. 

 

3.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 3. Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Penyusunan proposal penelitian        

2. Ujian proposal        

3. Pengambilan data        

4. Analisis data dan evaluasi        

5. Penyusunan laporan hasil        

6. Seminar hasil penelitian        


