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III. METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik komparatif dengan teknik 

cross-sectional untuk meneliti besarnya VO2 maks dan daya ledak otot antara 

atlet renang dibandingkan dengan atlet lari sprint yang sedang melakukan 

latihan persiapan Pekan Olahraga Provinsi  di Bandar lampung. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2013. 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan di lapangan stadion olahraga Pahoman. 

 

C. Populasi dan Sampel penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta 

ciri-ciri yang telah ditetapkan (Nazir, 2003). Populasi penelitian ini adalah 
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para atlet renang dan lari sprint yang sedang melakukan latihan persiapan 

Pekan Olahraga Provinsi  di  Bandar lampung. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel Penelitian adalah sebagian populasi yang dipilih dengan kriteria 

tertentu hingga dianggap mewakili populasinya (Nazir, 2003). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling, di mana semua 

subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dijadikan objek 

penelitian.  

 

Kriteria inklusi sampel pada atlet renang dan lari sprint: 

1. Atlet dengan jenis kelamin laki-laki. 

2. Umur subjek penelitian > 18 - 25 tahun. 

3. Berbadan sehat (Tekanan darah= 110/70 - 120/80 mmHg,  

Respirasi= 16-20 x/menit, Nadi= 60-80 x/rmenit). 

4. Subjek merupakan atlet yang dipersiapkan untuk mengikuti Pekan 

Olahraga Provinsi. 

5. Bersedia untuk menjadi subjek penelitian yang dinyatakan dengan 

mengisi lembar informed consent. 

 

Kriteria eksklusi :  

1. Subjek tidak bersedia dijadikan objek penelitian. 
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D. Variabel  Penelitian 

1. Variabel independent 

a. Atlet renang  

b. Atlet lari spint 

2. Variabel dependen 

a. VO2 maks (ml/kg/menit) 

b. Daya ledak otot (cm) 

 

E. Definisi Operasional 

Tabel 3 . Definisi Operasional 

Variabel Definisi Cara Ukur Alat 

Ukur 

Hasil Skala 

Atlet 

renang 

Orang yang 

melakukan 

olahraga renang 

secara rutin dan 

terprogram untuk 

persiapan 

mengikuti Pekan 

Olahraga Provinsi  

wawancara  Terprogram  Nominal 

Atlet lari 

sprint 

Orang yang 

melakukan 

olahraga lari 

sprint  secara rutin 

dan terprogram 

untuk persiapan 

mengikuti  Pekan 

Olahraga Provinsi  

wawancara  Terprogram  Nominal 

VO2  

Maks 

Daya oksigen 

maksimal yang 

Menghitung 

VO2 maks 

Bleep 

test 

34.4 - 45.1 

 

Numerik 
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(ml/kg/ 

menit) 

dikonsumsi oleh 

tubuh selama 

melakukan latihan 

keseluruhan 

(whole body 

exercise) yang 

hebat  

Daya ledak 

otot (cm) 

Daya ledak otot 

adalah 

kemampuan untuk 

mengerahkan 

sejumlah daya 

dalam waktu yang 

cepat 

Menghitung 

daya ledak 

otot 

Vertical 

jump set 

 

214-240  

 

Numerik 

 

F. Alat Penelitian  

Untuk penelitian awal seperti berat badan, tekanan darah, dan pencatatan   

1. Timbangan berat badan digital  

2. Stetoskop  

3. Spighmometer  

4. Alat tulis  dan Lembar pencatatan  

 

Gambar 3. Alat-alat penelitian 
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1. Alat Pengukuran VO2 maks 

            a. Lintasan datar yang tidak licin sepanjang 20 meter . 

            b. Sebuah Cassette-player dengan volume suara cukup keras.  

            c. Meteran . 

  

2. Alat Pengukuran Daya Ledak Otot  

a. Vertical jump set 

b. Tripod  

 

G. Prosedur Penelitian 

Sebelum melaksanakan tes, subjek penelitian diberikan penjelasan yang 

memadai mengenai maksud, tujuan, dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan. 

Subjek penelitian kemudian mengisi lembar bersedia mengikuti tes dan 

kuesioner mengenai identitas dan keterangan. Kemudian dilakukan 

pengamatan umum dan pemeriksaan jasmani yaitu subjek di ukur tinggi 

badan, berat badan, tekanan darah dan denyut nadi saat istirahat. Setelah itu 

dilakukan tes VO2 maks dan daya ledak otot. 
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1. Pengukuran VO2 maks 

Subjek melakukan bleep test, Ikuti petunjuk dari kaset. Setelah 5 hitungan 

bleep, peserta tes mulai berlari/jogging, dari garis pertama ke garis 2. 

Kecepatan berlari harus diatur konstan dan tepat tiba di garis, lalu berbalik 

arah (pivot) ke garis asal. Jika peserta tes sudah sampai di garis sebelum 

terdengar bunyi bleep, peserta tes harus menunggu di belakang garis, dan 

baru berlari lagi saat bunyi bleep. Begitu seterusnya, peserta tes berlari 

bolak-balik sesuai dengan irama bleep. 

  

Lari bolak-balik ini terdiri dari beberapa tingkatan (level). Setiap tingkatan 

terdiri dari beberapa balikan (shuttle). Setiap level ditandai dengan 3 kali 

bleep (seperti tanda turalit), sedangkan setiap shuttle ditandai dengan satu 

kali bleep.  

 

Peserta tes berlari sesuai irama bleep sampai ia tidak mampu mengikuti 

kecepatan irama tersebut (pada saat bleep terdengar, peserta tes belum 

sampai di garis). Jika dalam 2 kali berturut-turut peserta tes tidak berhasil 

mengejar irama bleep, maka peserta tes tersebut dianggap sudah tidak 

mampu mengikuti tes, dan ia harus berhenti.  
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Diagram alir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram alir bleep test 

 

2. Pengukuran Daya Ledak 

 Subjek berdiri tegak diatas alas sensor. 

 Meminta subjek untuk melompat setingi-tingginya setelah bunyi 

alarm pertama. 

 Subjek mendarat di atas alas sensor kaki. 

 Meminta untuk melakukan lompatan ke dua. 

 Lihat dan catat hasil pengkuran yang tertera pada alat. 

 

 

 

 

Buat lintasan 20 meter 

Ikuti petunjuk dari kaset. 

Setelah 5 hitungan bleep  

peserta tes mulai berlari 

/jogging, dari garis pertama 

ke garis 2. 

Catat  level dan balikan yang 

mampu ditempuh oleh atlet 
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H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5 . Alur penelitian 

 

I. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data  

 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke 

dalam bentuk tabel-tabel, kemudian data diolah menggunakan program 

SPSS 17.0. for Windows  dengan nilai α < 0,05. 

 

Kemudian, proses pengolahan data menggunakan program komputer ini 

terdiri beberapa langkah: 

Persiapan Pembuatan 

Proposal 

Koordinasi Perizinan 

Pelaksanaan 

Pengolahan 

data 

Pengisian 

Informed 

consent 

Pengukuran 

VO2 maks 

Pengkuran 

daya ledak 

otot  

 
Pencatatan 

hasil 

Dengan spss 
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a)  Coding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang 

dikumpulkan selama penelitian kedalam simbol yang cocok untuk 

keperluan analisis.  

b)   Data entry,  memasukkan data kedalam komputer. 

c) Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap data 

yang telah dimasukkan kedalam komputer. 

d) Output komputer, hasil yang telah dianalisis oleh komputer kemudian 

dicetak.  

 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisa ini digunakan untuk menentukan distribusi frekuensi variabel 

bebas dan variabel terkait, yaitu distribusi rata-rata dari VO2 maks 

pada atlet renang, distribusi rata-rata dari daya ledak otot pada atlet 

lari sprint, distribusi rata-rata dari VO2 maks pada atlet lari sprint, dan 

distribusi rata-rata dari daya ledak otot pada atlet renang.  

 

b. Analisis Bivariat   

Analisa bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan uji statististik: 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran distribusi suatu 

data apakah normal atau tidak. Uji normalitas data berupa uji 

Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila besar sampel >50 

sedangkan uji Shapiro-Wilk digunakan apabila besar sampel ≤50 . 

Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke 

dalam bentuk p dan diasumsikan normal. Jika nilainya > 0,05 maka 

distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika 

nilainya <0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal 

(Dahlan, 2008). Tetapi pada penelitianii akan digunakan uji analitik 

Shapiro-Wilk dikarenakan jumlah subjek penelitian yang lebih dari 

50 (n<50). 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Parametrik 

Untuk menguji hipotesis dari dua kelompok data tidak 

berpasangan dan mempunyai sebaran data yang normal, maka 

dilakukan uji Independent Sample t-Test dengan CI= 95%,      

α < 0,05.  

b. Uji Alternatif Nonparametrik 

Untuk menguji hipotesis dari dua kelompok data tidak 

berpasangan dan tidak mempunyai sebaran data yang normal, 

maka dilakukan uji Mann-Whitney. 


