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BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Rencana Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi eksperimental 

dengan menggunakan “ Two Group Pretest-Posttest Desain” yaitu yang 

menilai hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel 

dependen dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2011). Yaitu desain ini 

dibedakan dengan adanya pretest sebelum diberikan perlakuan.  Dalam 

penelitian ini, peneliti akan membagi sampel menjadi dua kelompok, 

kelompok A akan diberikan perlakuan berupa Prone plank exercise dan 

kelompok B akan diberikan perlakuan berupa Bicycle crunch exercise. 

Selanjutnya akan diberikan tes awal atau pretest berupa pengukuran 

lingkar perut menggunakan mideline, kemudian kelompok eksperimen 1 

diberikan perlakuan berupa prone plank exercise selama 4 minggu 

sebanyak 3 kali seminggu. Dan kelompok eksperimen 2 diberikan 

perlakuan berupa bicycle crunch exercise selama 4 minggu sebanyak 3 kali 

seminggu, kemudian kelompok eksperimen diberi posttest berupa 

pengukuran lingkar perut menggunakan mideline setelah diberikan 

treatment selama 4 minggu, sebanyak 3 kali seminggu. Berikut adalah 

design penelitian dalam bentuk bagan : 
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                                      Kelompok A : O1      X1      O2 

                                        Kelompok B : O3 X2        O4 

Keterangan : Bagan 4.1 Desain Penelitian 

P : Populasi 

S : Sampel 

R : Randomisasi 

O1 : Pengukuran lingkar perut sebelum mendapatkan intervensi prone 

 plank exercise 

O2 : Pengukuran lingkar perut setelah mendapatkan intervensi prone  

plank exercise 

O3 : Pengukuran lingkar perut sebelum mendapatkan intervensi bicycle  

crunch exercise  

O4 : Pengukuran lingkar perut sesudah mendapatkan intervensi bicycle  

 crunch exercise 

X1 : Intervensi prone plank exercise  

X2 : Intervensi bicycle crunch exercis 
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B. KERANGKA PENELITIAN 

Kerangka penelitian perbandingan efektifitas prone plank exercise dan 

bicycle crunch exercise terhadap pengecilan lingkar perut terhadap 

mahasiswa fakultas ilmu kesehatan muhammadiyah malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Penelitian 

 

Analisis data : Paired t test, 
Independent t test 

 

Hasil : pengecilan lingkar perut terhadap mahasiswa FIKES UMM 

Variabel Dependen 

Pengecilan lingkar perut 

Instrumen : Mideline 

Skala : Rasio 

Populasi : Masiswa FIKES UMM 

Teknik Sampling : Purposive sampling 

Sampel : Remaja putri sebanyak 60 umur 18-21 tahun yang sesuai dengan kriteria inklusi 

Variabel Independen 

Prone plank 
excercise 

Bicycle crunch 
exercise 

H0 : Ada pebedaan efektivitas 

prone plank exercise dan bicycle 
crunch exercise terhadap 

pengecilan lingkar perut pada 

mahasiswa Fikes UMM 

H1 : Lebih efektif pemberian prone 

plank exercise terhadap pengecilan 

lingkar perut pada mahasiswa Fikes 

UMM dibandingkan dengan bicycle 

crunch exercise. 
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C. Populasi, sampel, dan sampling 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang yang terdaftar aktif 

sebagai mahasiswa.  

2. Sampel 

  Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang yang terdeteksi lingkar perut tidak 

normal (buncit). 

 Menurut Sugiyono (2015: 118) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan 

sampel dilakukan jika populasinya besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi. 

 Menurut Sugiyono (2015: 131) dalam melakukan penelitian, 

ukuruan sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 

500. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel cluster sampling, 

teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objeknya sangat 

luas. 

3. Sampling 

 Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling, dimana jumlah sampel tidak sama dengan 
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populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel yaitu 

mahasiswa Ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

a. Kriteria Inklusi : 

1) Mahasiwa yang memiliki lingkar perut > 80cm. 

2) Mahasiswa remaja putri berusia 18-21. 

3) Obesitas Sentral 

4) Mahasiswa angkatan 2017,2016,2015. 

5) Bersedia menjadi responden. 

b.   Kriteria ekslusi : 

1) Tidak mengkonsumsi obat penurun berat badan dan tidak 

menjalani program diet selama penelitian, selain intervensi 

yang diberikan bicycle exercise dan prone plank exercise. 

2) Sampel memiliki riwayat penyakit jantung, HNP, hipertensi 

atau asma. 

c.   Drop Out : 

1) Tidak mengikuti latihan selama 3 kali dalam seminggu. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel 

independent dan variabel dependent. 
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1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel yang memperngaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variable dependen (Sugiyono, 2011). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perbandingan efektifitas 

prone plank exercise dan bicycle exercise. 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas.Variabel dependen menjadi satu kesatuan dengan 

variable independen dalam sebuah penelitian (Nursalam, 2011). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah lingkar perut lebih dari 

normal pada mahasiswa Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel tentang 

apa yang akan diukur oleh variabel yang bersangkutan dan mendefinisikan 

variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, 

memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran 

secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena, dengan kata lain 

variable tersebut dapat diukur, diamati, atau dihitung, kemudian muncul 

variasi (Nursalam, 2011). 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

 

Variabel Defenisi Operasional Alat 

Ukur 

Skala 

Data 

Variabel 

Independen: 

1. Prone 
plank 
exercis 

 

 

 

 

 

 

2. bicycle 
crunch 
exercise 

 

1. Posisi Tengkurap 

2. Dengan memperpanjang kaki 

diposisikan bersama-sama 

sambil menumpu tubuh 

bagian atas dengan lengan.  

3. Posisi siku menekuk, tahan 

otot abdomen dan gluteus. 

4. Lakukan 30 detik, 3 kali 

 pengulangan. 

 

1. Posisi Terelentang 

2. Angkat bahu dan angkat kaki 

posisi mengayuh 

3. Lakukan 15 kali tiap sisinya, 3 

kali pengulangan 

4. Lakukan seminggu 3 kali 

 

SOP 

 

 

 

 

 

 

 

SOP 

 

Variabel 

Dependen: 

Lingkar perut 

Indikator masalah kegemukan, 

pada remaja putri Fikes UMM. 

Medline Rasio 

 

 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lab Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 

UMM. 

G. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan selama 30 hari,  dari 19 febuari 2018 

sampai dengan 17  maret 2018. 
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H. Prosedur penelitian  

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sebuah proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik  subyek yang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Nursalam, 2016). Adapun langkah-langkah pengumpulan 

data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

2. Tahap persiapan 

a. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran 

lingkar perut. 

b. Mempersiapkan angket yang digunakan untuk pengumpulan data 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi. 

c. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada 

pihak yang berkepentingan. 

3. Tahap pelaksanaan 

a. Permintaan persetujuan responden (inform consent) dengan diberi 

penjelasan secara lisan dan tertulis tentang tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, prosedur penelitian dan hak responden. 

b. Mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mengukur lingkar 

perut responden. 

c. Melakukan pre-test pemeriksaan lingkar perut. 

d. Setelah pemeriksan selesai, hasil pengukuran lingkar perut dicatat. 

e. Pemberian prone plank exercise dan bicycle crunch exercise selama 

4 minggu 3 kali seminggu. 

f. Melakukan post-test pemeriksaan lingkar perut. 
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g. Setelah pemeriksan selesai, hasil pengukuran lingkar perut dicatat. 

h. Mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya kepada responden 

4. Tahap pengumpulan data 

a. Biodata berupa pertanyaan terbuka, meliputi nama, umur, dan 

ukuran lingkar perut. 

b. Mengecek kelengkapan data (pengukuran lingkar perut sesudah dan 

sebelum ) 

c. Memeriksa kembali jika ada pengisian yang kurang lengkap. 

5. Pengolahan Data 

Menurut Setiadi (2013) mengatakan bahwa pengolahan data pada 

dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau data 

ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan 

menggunakan rumus tertentu sehingga menjadikan informasi yang 

diperlukan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

pengolahan data dibagi menjadi 5 tahap, yaitu : 

a.  Editing(memeriksa) 

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan 

oleh para pengumpul data. 

b. Coding (memberi tanda kode) 

Coding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para 

responden ke dalam bentuk angka/bilangan. Biasanya klasifikasi 

dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada 

masing-masing jawaban. Misalnya kode yang diberikan berupa 

kelompok intervensi latihan prone plank exercise. 
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c. Processing 

Processing adalah memproses data agar data yang sudah di-entry 

dapat dianalisis. Selanjutnya mengubah jenis data bila diperlukan 

disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan tehnik analisis yang 

akan digunakan. Pemrosesan data dilakukan dengan cara meng-entry 

data yang telah terisi ke paket program komputer. 

d. Cleaning (pembersihan data) 

Cleaning merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah 

di-entry apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut 

dimungkinkan terjadi pada saat kita meng-entry data ke komputer. 

e. Mengeluarkan Informasi 

Disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. 

I. Rencana Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian, meliputi 

distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan (Notoatmodjo, 

2015) 

2. Analisa Bivariat 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisis data dengan paired t test dan 

independent t test, data terlebih dahulu akan diuji normalitas. Tujuan 

uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal (Santoso, 2010).. Uji 
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normalitas yang digunakan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. 

Kesimpulan hasil analisa data berdistribusi normal jika p > 0,05 

(Nisfiannoor, 2009). 

b. Paired T Test 

Analisis data bivariat digunakan untuk menganalisa efektifitas 

prone plank exercise dan bicycle crunch exercise  terhadap pengecilan 

lingkar perut dengan menggunakan uji t berpasangan (paired t test) 

merupakan uji statistika parametrik yang digunakan untuk menguji 

data dengan skala interval/rasio dari 1 kelompok sampel berpasangan. 

Syarat penggunaan paired t test adalah skala variabel berbentuk 

interval atau rasio, serta mempunyai distribusi data normal 

(Nisfiannoor, 2009). 

c. Independent T Test 

Analisis data bivariat digunakan untuk menganalisa perbandingan 

efektifitas prone plank exercise dan bicycle crunch exercise  terhadap 

pengecilan lingkar perut dengan menggunakan uji t bebas 

(independent t test). Uji t bebas (independent t test) merupakan uji 

statistika parametric yang digunakan untuk menguji data dengan skala 

interval/rasio dari 2 kelompok sampel bebas. Syarat penggunaan 

independent t test adalah skala variabel berbentuk interval atau rasio, 

serta mempunyai distribusi data normal (Nisfiannoor, 2009). 

J. Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti sebelumnya telah 

mengajukan permohonan izin kepada pihak yang bersangkutan untuk 
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mendapat persetujuan melakukan penelitian pada mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan UMM, kemudian peneliti melakukan penelitian dengan 

menekankan masalah etika. Menurut Nursalam (2010), penelitian yang 

menggunakan objek manusia tidak boleh bertentangan dengan etik agar hak 

responden dapat terlindungi. Penelitian dilakukan dengan etika sebagai 

berikut : 

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Consent) 

Informed consent merupakan lembar persetujuan kepada 

responden sebelum penelitian dilakukan bertujuan agar reponden 

mengetahui maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan serta hasil atau 

dampak yang akan terjadi selama pengambilan data. Jika responden 

bersedia diteliti maka harus menandatangani lebar persetujuan tersebut, 

bila tidak bersedia maka peneliti haru tetap menghormati hak-hak 

responden dan tidak memaksa.  

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Anonimity maksudnya adalah menjaga kerahasiaan identitas 

responden. Peneliti tidak diperkenankan mencantumkan nama responden 

pada lembar pengumpulan data, cukup hanya dengan memberikan kode. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi atau data yang telah dikumpulkan dan 

kerahasiaan dari responden dijamin oleh peneliti.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




