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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen, rancangan penelitian 

yang digunakan adalah pretest-posttest, non equivalent control group design. 

Penelitian ini melibatkan dua kelompok subjek yang tidak dipilih secara 

random dimana kelompok I mendapatkan perlakuan tabata workout dan 

kelompok II sebagai kelompok kontrol (Sugiyono, 2016). 

 

 KP-1 

                                       NR 

                                                                          KP-2 

Bagan 4.1 Desain Rancangan Penelitian 

Keterangan :  

P : Populasi 

S : Sampel 

NR : Non Randomisasi 

O1 : Total persentase lemak tubuh kelompok 1 sebelum perlakuan tabata          

workout 

O2 : Total persentase lemak tubuh kelompok 1 setelah perlakuan tabata      

wokout 

O3 : Total persentase lemak tubuh kelompok 2 (pretest) 

O4 : Total persentase lemak tubuh kelompok 2 (posttest) 

KP-1 : Kelompok 1 mendapatkan perlakuan tabata workout 

KP-2 : Kelompok 2 sebagai kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan

P S 

O1 

O3 

O2 

O4 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Desain Penelitian : Pretest-

posttest non equivalent control 

group design 

Populasi : Mahasiswa Jurusan Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Malang 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Sampel : Mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang yang Memenuhi Kriteria 

Tabata Workout 

SOP 

Persentase Lemak 

Tubuh 

Bioelectric 

Impedance Analysis 

Skala Data : Rasio 

Analisa Data: Paired T Test 

H0 : Tidak ada pengaruh 

tabata workout 

terhadap penurunan 

persentase lemak tubuh 

pada mahasiswa 

fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah 

Malang dengan IMT 

overweight. 

H1 : Ada pengaruh tabata 

workout terhadap 

penurunan persentase 

lemak tubuh pada 

mahasiswa fisioterapi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang dengan 

kategori IMT 

overweight 

Kesimpulan 
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C. Populasi, Sampling, Sampel 

1. Populasi 

Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang dapat terdiri atas objek atau subjek yang memiliki 

kualitas dan karekterisitik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

selanjutnya dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang 

penulis gunakan  dalam penelitian ini adalah semua orang dengan kategori 

massa indeks tubuh overweight yang sedang kuliah di jurusan fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Sugiyono, 2016). Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah sampel 

yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang telah ditetapkan 

sebagai subjek penelitian. Jumlah sampel meliputi semua mahasiswa yang 

memiliki indeks massa tubuh dengan kategori overweight. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah suatu tenik dalam pengambilan sampel. 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik non random/non probabilty sampling (purposive sampling), yaitu 

teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. 

Pemilihan subjek dalam penelitian ini berdasarkan kriteria inklusi yang 

telah ditetapkan oleh peneliti, jadi semua subjek yang didiagnosis 

mengalami indeks massa tubuh dengan kategori overweight dan memenuhi 

kriteria pemilihan akan dimasukkan dalam penelitian (Sugiyono, 2016). 
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a. Kriteria Inklusi 

1. Mahasiswa yang tergolong Indeks Massa Tubuh (IMT) kategori 

overweight dengan nilai IMT < 23 Kg/m2. 

2. Mahasiswa aktif jurusan fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3. Berusia 18-21 tahun (dewasa awal). 

4. Bersedia menjadi sampel yang dibuktikan dengan menandatangani 

infrom consent. 

5. Mampu mengikuti instruksi yang diberikan dan mengikuti proses 

penelitian dari awal hingga akhir. 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Memiliki riwayat penyakit kardiorespirasi dan gangguan 

musculoskeletal. 

2. Menjalani program diet. 

3. Mengkonsumsi obat-obatan penurun berat badan.  

c. Kriteria DO (drop out) 

1. Responden tidak menjalankan prosedur penelitian yang telah 

disepakati dengan baik. 

2. Responden tidak melakukan latihan selama dua hari secara 

berturut-turut atau tiga kali selama penelitian berlangsung. 
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D. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

NO. VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL INSTRUMEN 
SKALA 

DATA 

1. Tabata workout Tabata wokout adalah salah 
satu jenis dari latihan High 

Intensity Interval Training 

yaitu latihan yang 
menggabungkan latihan 

intensitas tinggi dan latihan 

intensitas rendah atau sedang 

dalam waktu yang relatif sangat 
singkat. Tabata workout 

memiliki format spesifik 20 

detik latihan dengan intensitas 
yang sangat tinggi, 10 detik 

istirahat, dan dilakukan 

sebanyak 8 kali repetisi 

sehingga mencapai total 4 
menit latihan. 

SOP - 

2. Persentase 

lemak tubuh 

Persentase lemak tubuh adalah 

persentase berat lemak total 
dalam tubuh terhadap berat 

badan. 

Bioelectric 

Impedance 
Analysis 

Rasio 

 

E. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah 

Malang, Jalan Bandung No. 1, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. 

F. Waktu 

Perlakuan pada penelitian ini dilakukan selama 2 minggu dengan 

frekuensi 3 kali seminggu selama 20 menit.  

G. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian maka ada beberapa hal yang terkait 

dengan etika penelitian yang harus penulis ikuti : 

1. Kerahasiaan (Confidentially) 

Data dan informasi mmengenai responden dalam kuisioner dan 

hasil pengukuran dengan skala disimpan dalam arsip penelitian dan hanya 
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peneliti saja yang bisa mengakses informasi tersebut, hal ini disebut dengan 

confidentially (Nursalam, 2008). 

2. Lembar Pernyataan (Informed Consent) 

Hak menjadi responden dengan menunjukkan lembar kuisioner 

kepada subjek penelitian, dengan tujuan agar subjek mengetahui maksud, 

tujuan, dan manfaat penelitian serta dampak yang diteliti selama 

pengumpulan data disebut dengan informed consent. Subjek penelitian 

diminta untuk menjadi responden dalam penelitian jika bersedia, maka 

subjek peneliti dipersilahkan menandatangani surat persetujuan informed 

consent. Akan tetapi, jika subjek penelitian tidak bersedia maka peneliti 

tidak bisa memaksa dan cukup mengucapkan terima kasih (Nursalam, 

2008). 

3. Tanpa Nama (Anonimity) 

Kerahasiaan identitas responden terjaga dengan cara peneliti tidak 

mencantumkan nama lengkap responden pada lembar kuisioner, tetapi 

diganti dengan inisial nama responden, hal ini disebut anonimity 

(Nursalam, 2008). 

H. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Pengukuran Berat Badan 

Prosedur pengukuran berat badan pada subjek penelitian yaitu 

meletakkan alat timbang digital ke lantai yang datar kemudian 

mengaktifkan alat timbang dengan cara menekan tombol on. Awalnya akan 

muncul angka 8,88 dan tunggu sampai muncul angka 0,00. Apabila sudah 

muncul bulatan (O) pada ujung kiri display, berarti timbangan siap untuk 

digunakan. 
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Subjek penelitian diminta untuk melepaskan alas kaki, jam tangan, 

jaket, dan mengeluarkan isi kantong yang berat seperti telepon genggam 

dan kunci. Selanjutnya subjek diminta naik ke alat timbang digital dengan 

posisi kaki berada di tengah alat timbang, subjek diminta untuk bersikap 

tenang, kepala lurus ke depan dan tidak menutupi kaca display pada alat 

timbang. Berat badan ditunjukkan dengan angka terakhir yang terbaca pada 

kaca display dan dibulatkan menjadi satu digit angka di belakang koma. 

Setelah selesai, subjek penelitian diminta untuk turun dari alat timbang. 

2. Pengukuran tinggi badan  

Prosedur pengukuran tinggi badan dilakukan dengan meminta 

subjek penelitian melepaskan alas kaki, penutup kepala, berdiri tegak, 

membelakangi dinding tempat microtoise tergantung. Posisi kepala,  

lengan, pantat, dan tumit menempel pada dinding. Pandangan lurus ke 

depan. Alat microtoise digerakkan sampai menyentuh bagian atas kepala 

tepat berada di tengah. Angka tinggi badan dapat terbaca pada display 

microtoise. Pencatatan hasil pengukuran dilakukan dengan ketelitian 

hingga satu angka di belakang koma. 

3. Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Kriteria overweight dihitung dengan rumus IMT. IMT adalah hasil 

bagi antara berat badan dalam satuan kilogram dengan tinggi badan kuadrat 

dalam satuan meter. Sampel yang memenuhi kriteria overweight dan 

obesitas adalah sampel dengan nilai IMT <23 Kg/m2. 

4. Pengukuran Bioelectric Impedance Analysis 

Bioelectric Impedance Analysis (BIA) adalah teknik non-invasif 

yang dapat mendeteksi kadar lemak bebas, massa sel tubuh, kadar total air, 
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serta kandungan cairan ekstraseluler dan intraseluler. Dengan demikian, 

Bioelectric Impedance Analysis dapat menentukan persentase lemak tubuh. 

BIA bekerja dengan mengalirkan aliran listrik yang rendah, sehingga  dapat 

memberikan nilai impedansi dan reaktansi kapasitif (Xc) tubuh. Makin 

tinggi persentase lemak tubuh dibanding total massa tubuh, makin tinggi 

resistensi tubuh. Resistensi berbanding terbalik dengan arus listrik. 

Sebaliknya apabila persentase kadar air dibanding total massa tubuh tinggi, 

resistensi rendah sehingga arus listrik menjadi besar. Dengan berpacu pada 

prinsip ini, dapat ditentukan persentase lemak tubuh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 4.1 Bioelectric Impedance Analysis 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

 

I. Prosedur  

1. Prosedur penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini melalui dua tahap yaitu : 

a. Tahap pertama : melakukan pengukuran awal sebelum dilakukan 

perlakuan (pre-test) dengan teknik wawancara dan pengukuran untuk 

menentukan indeks massa tubuh dengan menggunakan intrumen 

microtoise untuk mengukur tinggi badan dan timbangan berat badan 

untuk mengukur berat badan kemudian dilakukan penghitungan untuk 
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mendapatkan hasil indeks massa tubuh. Mengukur persentase lemak 

tubuh menggunakan bioelectric impedance analysis.  

b. Tahap kedua : melakukan pengukuran akhir (post-test) setelah kedua 

kelompok selesai menjalani program perlakuan. Pengukuran 

menggunakan teknik, alat ukur serta pengukur yang sama seperti pada 

pengukuran awal (pre-test). 

Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu : 

a. Tahap persiapan, meliputi : 

1. Peneliti membuat dan menjelaskan surat pernyataan persetujuan 

mengikuti program penelitian (inform consent) yang harus 

ditandatangani dan disetujui oleh subjek penelitian. 

2. Berkonsultasi untuk meminta ijin melakukan penelitian kepada 

Kepala Jurusan Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang 

agar dapat memfasilitasi sarana kampus dan mahasiswa. 

3. Menyiapkan alat tulis dan instrumen penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan, meliputi : 

1. Menetapkan subjek penelitian berdasarkan indeks massa tubuh 

kategori overweight. 

2. Menetapkan subjek yang terbagi ke dalam kelompok I dan 

kelompok II. 

3. Melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk 

menentukan indeks massa tubuh dan mengukur persentase lemak 

tubuh sebelum memberikan perlakuan. 
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4. Memberikan perlakuan tabata workout kepada kelompok I dan 

kelompok II sebagai kelompok kontrol sesuai jadwal yang telah 

diatur. 

5. Mengukur persentase lemak tubuh setelah memberikan perlakuan. 

6. Menyusun, mengolah dan menganalisis data. 

7. Mendokumentasikan data penelitian. 

8. Menarik kesimpulan. 

 

J. Analisa Data 

Agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka 

perlu melakukan proses analalisis data yang meliputi persiapan, tabulasi dan 

aplikasi data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui 

tahapan sebagai berikut (Notoatmodjo, 2012). 

1. Analisa Univariat  

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti. Analisis univariat 

akan mendistribusikan dan mempresentasekan tiap variabel (Notoatmodjo, 

2012). Analisa ini dinyatakan dengan menggambarkan dan meringkas data 

dengan cara ilmiah dalam bentuk tabel atau grafik. Analisis univariat dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui karakteristik responden 

berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, IMT, dan 

persentase lemak tubuh. Data univariat pada penelitian ini mampu 

menginterpretasikan pengaruh tabata workout terhadap penurunan 

persentase lemak tubuh pada mahasiswa fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan kategori IMT overweight. 
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2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisa dua variabel. Analisa bivariat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh dari tabata workout terhadap penurunan persentase lemak tubuh 

pada mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang dengan 

kategori IMT overweight.  

a. Uji Normalitas Data 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunakan metode analisis statistik nonparametrik (uji Kolmogorov-

Smirnov). Statistik parametrik dapat dilakukan   setelah sebaran data 

yang akan diteliti terdistribusi secara normal. Jika sebaran data tidak 

terdistribusi dengan normal, maka statistik parametrik tidak dapat 

digunakan sebagai alat analisis (Sugiyono, 2014). Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS. Hasil dari uji 

normalitas kemudian dibandingkan dengan nilai tabel kolmogorov 

smirnov. Pengujian dengan metode Kolmogorov-Smirnov digunakan 

apabila sampe lebih dari 50 responden atau sampel. 

   Interpretasi nilai dari uji normalitas sebagai berikut.  

1. Nilai uji normalitas < 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan 

normal.  

2. Nilai uji normalitas > 0,05 maka data terdistribusi dengan normal. 

b. Uji T Berpasangan 

Uji T-Berpasangan adalah uji yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah diberikan 
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intervensi berupa tabata workout terhadap sampel. Penelitian ini akan 

menggunakan uji T berpasangan jika data terdistribusi normal dengan 

menggunakan software SPSS. Pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh tabata workout tehadap penurunan persentase 

lemak tubuh pada mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan kategori IMT overweight. Dasar pengambilan 

keputusan uji T berpasangan adalah dengan membandingkan nilai thitung

dan ttabel menggunakan taraf signifikasi 2 tailed (α = 0,05), yaitu: 

1. Nilai thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak.

2. Nilai thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima.




