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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimental dengan desain penelitian (Pre-Post Test 

Group Design). Penelitian ini dilakukan dengan metode cross 

sectional. Desain ini melibatkan kelompok subyek yang diberi 

intervensi eksperimental (kelompok eksperimen). Dari desain ini efek 

suatu perlakuan terhadap variabel dependen akan di uji dengan cara 

membandingkan hasil pre-post test. 

 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

1. Waktu   

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2014 

 

2. Tempat  

Penelitian ini dilakukan di Kolam Renang Universitas Lampung 
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3.3 Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi  

Seluruh mahasiswa laki-laki FK UNILA angkatan 2012 yang 

berjumlah 52 orang. 

2. Sampel  

Estimasi besar sampel diukur menggunakan rumus slovin 

Notoadmodjo, (2011) yaitu:  

 

Keterangan 

 

1: konstanta 

 

 

 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling 

yaitu teknik penentuan sampel dengan memberi kesempatan 

yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota 

sampel kemudian proses pemilihan sejumlah sampel n dari 

populasi N yang dilakukan secara random (Dahlan, 2009). 
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3.4 Kriterian Inklusi 

1. Laki-laki 

2. Mampu berenang 

3. Sampel yang bersedia mengikuti penelitian 

4. Sampel yang tidak memiliki gangguan kardiorespirasi 

5. Tinggi badan 160-180cm 

 

3.5 Kriterian Eksklusi 

1. Mempunyai penyakit paru 

2. Tidak bisa berenang 

3. Tidak hadir saat penelitian 

 

3.6 Identifikasi Variabel 

 

3.6.1 Variabel Bebas  

 

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau 

mempengaruhi yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi 

atau dipilih peneliti untuk menentukan hubungan antara 

fenomena yang diobservasi atau diamati. Dalam penelitian ini 

variabel bebasnya adalah latihan renang.  

 

3.6.2 Variabel Terikat : 

 

Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi atau 

diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas 

yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah 
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sesuai yang diperkenalkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah penilaian FVC dan FEV1. 

 

3.7 Definisi Operasional 

 

 Tabel 2. Definisi Operasional 

 
No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil 

Ukur 

Skala 

      

1 Olahraga 

Renang 

Olahraga renang dilakukan 

dengan gaya bebas, selama 

20 menit dengan berhenti 

satu kali selama 5 menit 

setiap 10 menit 

Renang dilakukan di kolam 

renang dengan ukuran 

kolam renang 25x50 meter 

dengan kedalaman 2 meter. 

Stopwatch 

 

 

 

 

 

Ya/Tidak 

0=Tidak 

1= Ya 

Kategorik 

2 FVC Adalah volume total dari 

udara yg dihembuskan dari 

paru-paru setelah inspirasi 

maksimum yang diikuti 

oleh ekspirasi paksa 

minimum 

Spiro 

Metri 

% Ratio  

2 FEV1 Adalah volume udara yang 

dapat dikeluarkan dengan 

ekspirasi maksimum per 

satuan detik, setelah subyek 

menghembuskan napas. 

Spiro 

metri 

% Ratio  
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3.8 Instrumen dan Cara Penelitian 

 

3.8.1 Alat Penelitian 

 

1. Alat Tulis 

2. Lembar inform consent 

3. Stetoskop 

4. Tensi meter 

5. Timbangan 

6. Pengukur tinggi badan 

7. Termometer  

8. Spirometri  

9. Stopwatch  

 

3.8.2 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian secara urut-urut disajikan di bawah ini, 

1. Mengurus perizinan ke pengelola kolam renang Universitas 

Lampung untuk menggunakan kolam renang sebagai tempat 

penelitian. 

2. Pembuatan ethical clearence diawali dengan pemenuhan 

persyaratan. Adapun persyaratannya yaitu telah melaksanakan 

seminar proposal dan mengumpulkan proposal ke bagian 

akademik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 
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3. Mengurus perizinan ke pengelola kolam renang Universitas 

Lampung untuk menggunakan kolam renang sebagai tempat 

penelitian. 

4. Pemilihan sampel dipilih secara acak menggunakan rumus 

slovin dan teknik penelitian simple random sampling. Sampel 

sebelumnya dilakukan pengukuran tinggi badan. Sampel yang 

diambil adalah yang memiliki tinggi badan 160-180 cm. 

5. Subyek penelitian mengikuti latihan di Kolam Renang 

Universitas Lampung selama 2 minggu yang dilakukan 3 kali 

dalam seminggu.  

6. Subyek yang akan melakukan penelitian terlebih dahulu di 

periksa keadaannya mulai dari tekanan darah, suhu tubuh, 

pernafasan dan nadi. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan 

bahwa subyek dalam keadaan sehat maka subyek dapat 

mengikuti penelitian. 

7. Subyek akan diperiksa kapasitas vital paksa dan volume 

ekspirasi paksa dalam satu detik hasil ini akan dijadikan 

sebagai nilai pretest. Kemudian subyek melakukan pemanasan 

selama 5 menit yang kemudian subyek melakukan eksperimen 

yaitu dengan berenang selama 20 menit dan beristirahat selama 

5 menit setiap 10 menit.  

8. Selesai melakukan latihan renang secara lengkap, pada hari ke 

14 subyek dilakukan pemeriksaan KVP dan VEP1. Hasil akan 

dijadikan nilai postest.  
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3.9 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Alur penelitian 

Membuat surat izin penelitian kepada Fakultas Kedokteran Unila untuk melakukan 

penelitian di Fakultas KedokteranUnila, Bandar Lampung 

 

Mendapatkan izin penelitian di Fakultas Kedokteran Unila dari dekan 

Fakultas Kedokteran Unila, untuk melakukan penelitian di kolam renang 

Universitas Lampung 

 

Pembuatan ethical clearence diawali dengan pemenuhan persyaratan, yaitu 

telah melaksanakan seminar proposal dan mengumpulkan proposal ke bagian 

ethical clearence Fakultas Kedokteran Universitas Lampung . 

 

Pemilihan sampel dipilih secara acak menggunakan rumus slovin dan teknik 

penelitian simple random sampling. Sampel sebelumnya dilakukan 

pengukuran tinggi badan dan berat dan menyebarkan kertas informed 

consent kepada sampel yang memenuhi kriteria inklusi. 

Setelah sampel bersedia menjadi sampel dalam penelitian, dilakukan 

pengukuran tanda-tanda vital dan nilai KVP dan VEP1 pada hari ke-1 

sebelum melakukan olahraga renang  
 

Sampel melakukan olahraga renang selama 2 minggu 

dengan frekuensi 3x dalam seminggu. Sampel melakukan 

olahraga renang selama 20 menit setiap melakukan 

olahraga renang 

 

Pada hari ke-14 dilakukan lagi pengukuran KVP dan 

VEP1 setelah melakukan olahraga renang, kemudian 

membandingkan hasil nilai KVP dan VEP1 sebelum 

berenang pada hari ke-1 dengan hasi nilai KVP dan 

VEP1 sesudah berenang pada hari ke-14 

Entri data dan pengolahan data 

Kesimpulan 
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3.10 Pengolahan dan Analisis Data 

 

3.10.1 Pengolahan  data 

 

Data yang diperoleh dari proses mengumpulan data akan diubah ke 

dalam bentuk tabel-tabel. Kemudian data diolah menggunakan 

program komputer. Kemudian proses pengolahan data ini terdiri 

dari beberapa langkah: 

1. Coding 

Yaitu kegiatan mengklasifikasikan data dan memberikan kode 

untuk masing-masing kelas sesuai dengan tujuan 

dikumpulkannya data. 

2. Editing 

Yaitu penyuntingan data sebelum data dimasukkan. Kegiatan 

ini untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pengumpulan 

kuisioner 

3. Entry Data 

Tahap ini adalah  tahap memasukkan data ke dalam computer 

4. Cleaning 

Tahap ini adalah pemeriksaan kembali data yang telah 

terkumpul seperti kelengkapan pengisian, kesalahan pengisian, 

dan konsekuemsi jawaban hal ini dilakukan agar data menjadi 

bersih dan siap untuk dianalisis. 
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3.10.2 Analisis data 

 

Analisis ini untuk mengolah data yang akan menggunakan 

computer. Ada dua macam analisa data yaitu : 

1. Analisa univariat 

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui variabel independen 

yang diteliti. Melihat distribusi frekuensi variabel dependen 

dan independen meliputi mean, median, modus dan ukuran 

variasi range, standar deviasi yang digambarkan dalam bentuk 

table dan grafik. 

2. Analisa bivariat 

Analisa bivariat ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat menggunakan uji 

statistik. 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Uji normalitas data  

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu data 

terdistribusi normal atau tidak. Uji ini berupa uji Kolmogorof-

Smirnov yang digunakan apabila sampel lebih dari 50 

sedangkan, uji Shapiro-Wilk digunakan apabila sampel kurang 

dari 50. Distribusi normal baku adalah data yang telah diubah 

kedalam bentuk p dan diasumsikan normal. Jika nilai p lebih 

dari 0.05 maka data dinyatakan normal dan bila p dibawah 0.05 

maka data dinyatakan tidak normal (Dahlan, 2009). 
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2. Uji T berpasangan  

 

Uji ini merupakan uji parametrik (distribusi data normal). 

Digunakan untuk membandingkan dua mean populasi yang 

berasal dari populasi yang sama. Tetapi, bila data tidak normal 

dapat digunakan uji Willcoxon (Dahlan, 2009). 


