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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Sesuai  dengan  rumusan  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  peneliti  

ingin mengetahui   besar   korelasi  saturasi oksigen dalam otot dengan kebugaran 

jasmani. 

 

3.1  Desain Penelitian 

 

Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian 

diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, 

pengumpulan data serta analisa data. Desain penelitian memberikan prosedur 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun dan 

menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, desain penelitian 

yang digunakan  adalah deskriptif kuantitatif, yang memiliki dua variabel. 

Penelitian ini menjelaskan mengenai korelai saturasi oksigen dalam otot dengan 

kebugaran jasmani, sebagai berikut: 

 

      

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 
Ket: 
X = Saturasi oksigen 

Y = Kebugaran jasmani 
 
 
 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 
 

Populasi  yang digunakan dalam penelitian adalah mahasiswa yang 

tergabung dalam UKM Softball UPI. 

 

3.3.2 Sampel 
 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dalam  hal  

ini,  peneliti menggunakan  purposive sampling sebagai  teknik  pengambilan  

sampel  dikarenakan sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu agar 

tercapainya tujuan penelitian. Berikut merupakan kriteria pemilihan sampel:  

X Y 
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Kriteria Inklusi : - Mahasiswa yang sudah berlatih > 1 tahun 

  - Subyek berdasarkan umur 18-25 tahun 

  - Tidak mempunyai riwayat penyakit kronis 

  - Sehat jasmani dan Rohani 

Kriteria Eksklusi : - Subyek memiliki riwayat penyakit kronis atau cedera 

berat 

  - Mahasiswa pemula 

Kriteria Drop Out : - Terjadi cedera saat penelitian berlangsung 

  - Subjek tidak mengikuti penelitian 

 

Sampel yang didapatkan pada penelitian ini berjumlah 7 orang yang 

merupakan mahasiswa yang tergabung dalam UKM softball UPI. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

 

Dalam  suatu  penelitian  dibutuhkan  suatu  alat  ukur,  karena  pada  

hakikatnya penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  pengukuran.  Instrumen  

penelitian  merupakan suatu  kata  yang  sering  digunakan  untuk  mewakili  alat  

ukur  penelitian.  Instrumen penelitian  merupakan  suatu  alat  yang  digunakan  

untuk  mengukur  fenomena  alam maupun sosial yang diamati, Sugiyono (2015,  

hlm. 148). 

 

3.3.1 Moxy (Muscle Oxygen Monitoring)  

 

Moxy  (Muscle oxygen monitoring) merupakan  alat yang dapat digunakan 

untuk mengukur atau memonitoring kadar saturasi oksigen dalam otot.  
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Gambar 3.2 Moxy muscle oxygen monitoring 

Alat ini memanfaatkan teknologi Near-Inrared Spectroscopy, yang sering 

disingkat sebagai NIRS. Elemen “Near Infrared” menandakan alat ini 

menggunakan cahaya merah pada spectrum yang dapat terlihat sampai dengan 

spectrum cahaya yang sudah tidak dapat terlihat oleh manusia. Moxy (Muscle 

oxygen monitoring) menggunakan cahaya dengan spectrum 680 nm yang terlihat 

jelas sampai 800 nm yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia.   

 

Gambar 3.3 Spektrum warna moxy 

 

Cahaya Near-Infrared bekerja baik dalam pengukuran ini karena dapat 

menjelajah jarak jauh melewati kulit, lemak dan otot tanpa terasorbsi sepenuhnya. 

Kemampuan dari cahaya Near-Infrared adalah dapat terasorbsi secara berbeda 

oleh molekul hemoglobin dan mioglobin yang membawa oksigen dan dapat 

diukur pada spectrum cahaya tertentu.  
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Gambar 3.4 Kurva Oxy dan Deoxy 

 

Pemantauan oksigen otot dengan Moxy memungkinkan pengajar untuk 

melihat apa yang sedang terjadi di dalam otot mahasiswa secara real time. Mereka 

dapat menggunakan informasi ini untuk lebih menilai mahasiswa mereka dan 

merancang pembelajaran yang lebih efektif. Moxy juga dapat digunakan untuk 

memandu pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Moxy adalah 

alat yang mudah untuk mengukur oksigenasi otot, dan itu non-invasif ke tubuh. 

Moxy dapat digunakan untuk mengukur otot oksigenasi terus menerus dengan 

validitas 0,92 dibandingkan dengan pengukuran langsung saturasi oksigen vena 

dan keandalan r = 0,77 hingga 0,99 (P≤0,01) (Sucharit, dkk, 2018, hlm. 361-369 ). 

 

3.3.2 Beep Test 

 

Pengukuran indikator kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan 

menggunakan Beep Test. Beep test biasanya digunakan untuk mengukur VO2 Max 

dan tingkat kebugaran seseorang. Test ini meliputi berlari terus menerus di antara 

dua garis yang berjarak 20 m selama terdengar suara beep pada suatu rekaman 

suara. Itulah sebabnya test ini sering juga disebut beep test.  

 

Gambar 3.5 Contoh Pelaksanaan Beep test 
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Mahasiswa berdiri di belakang garis pertama menghadap ke garis kedua, 

dan mulai berlari sesuai aba-aba dari CD atau tape. Kecepatan pada start sangat 

lambat. Mahasiswa terus berlari di antara kedua garis, berbalik arah bila terdengar 

suara beep yang sudah terekam. Sesudah sekitar satu menit, kecepatan 

suara beep akan bertambah dan tenggang suara beep menjadi lebih cepat. Hal ini 

akan berlangsung terus per satu menit (level). Bila mahasiswa belum mencapai 

garis pada waktu terdengar suara beep, mahasiswa harus mencapai garis yang 

dituju terlebih dahulu, kemudian berbalik dan berusaha menyesuaikan kecepatan 

larinya di antara dua beep. Apabila mahasiswa sudah mencapai garis sebelum 

terdengar beep, mahasiswa harus menunggu sampai terdengar beep. Test 

dihentikan bila mahasiswa dua kali gagal mencapai garis (kurang dari 2 meter) 

pada saat pembalikan dua kali berturut-turut. 

Beep test akan menjadi ukuran kebugaran tubuh. Upaya untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, perlu dilakukan kegiatan yang bermanfaat 

untuk menjaga dan meningkatkan kondisi fisik tubuh. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu olahraga secara teratur dan memiliki gaya hidup sehat. 

 

3.4    Prosedur Penelitian 

 

Dalam  sebuah  penelitian,  untuk  memudahkan  pada  saat  proses  

penelitian, dibutuhkan  alur penelitian. Dengan dirancangnya alur penelitian 

diharapkan penelitian dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  sudah  

direncanakan  sebelumnya.  Alur penelitian yang dirancang peneliti sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.6 Alur penelitian 
 
 

3.5 Analisis Data 

 

Analisis data merupakan suatu kegiatan mengolah data yang dilakukan oleh 

peneliti setelah mendapatkan data dari sebuah instrumen penelitian. Data yang 

sudah diperoleh dari instrumen penelitian harus diolah terlebih dahulu agar 

menjadi sebuah data yang memiliki arti. Data tersebut diolah menggunakan 

analisis statistik tertentu  sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. 

Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  program  Microsoft Excel 

dan SPSS Statistik 22. Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

2. Uji Normalitas 

3. Uji Homogenitas 

4. Uji Hipotesis 

 

Adapun analisis data yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut: 

 
1. Analisis Deskriptif  bertujuan  untuk  menilai karakteristik data dengan  

menghitung nilai mean, standar deviasi, minimal, dan maksimal. 

2. Uji Normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah variabel 

apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan pada 

Populasi 

Sampel 

Kebugaran jasmani 
Profil saturasi 

oksigen 

Analisis 

Kesimpulan 
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penelitian ini yaitu Saphiro wilk. Metode uji normalitas ini efektif dan valid 

jika digunakan untuk sampel berjumlah kecil (n < 30) 

3. Uji Homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada sebuah 

variabel bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Levene test. 

4. Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah pernyataan atau asumsi 

yang telah ditetapkan diterima atau ditolak. Uji hipotesis yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu Uji Pearson Product Moment. Uji ini digunakan 

untuk mengetahui derajat korelasi dua variabel.   

 

Tabel 3.1  

Tingkat Korelasi Dan Kekuatan Hubungan 

 

No Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199 Sangat lemah 

2 0,20 – 0,399 Lemah 

3 0,40 – 0,599 Cukup 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 0,100 Sangat kuat 

(Siregar & Syofian, 2014, hlm. 337) 

 


