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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif (eksperimental). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pre-

Eksperimental dengan pendekatan “One shot case study (one group pretest and 

post test design). Sampel percobaan dilakukan dua kali pengukuran, pengukuran 

pertama dilakukan sebelum diberikan perlakuan dan pengukuran kedua 

dilakukan setelah diberikan perlakuan (Arikunto, 2013). 

Subjek Pre Perlakuan Post Test 

K                              O                                X                             O1 

                Membandingkan hasil pre test dan post test 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan: 

O  = Pre test (Pengukuran sebelum diberikan perlakuan Pilates exercise). 

X  = Pemberian perlakuan Pilates exercise terhadap sampel penelitian 

O1 = Post-test (Pengukuran setelah diberikan perlakuan Pilates exercise) 

B. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Fisioterapi Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Teknik Sampling  

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah Non 

Probability Sampling  dengan metode Purposive Sampling. Purposive 

Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu
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dengan pertimbangan dari peneliti (Sugiyono, 2017). Subjek penelitian 

adalah Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang  yang memenuh 

kriteria inklusi. 

3. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswi fisioterapi yang masuk 

dalam kriteria inklusi di Universitas Muhammadiyah Malang. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Mahasiswi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang 

2) Usia 18-22 tahun 

3) Memiliki rasio Lingkar pinggang-panggul lebih dari atau sama 

dengan 0,85 cm  

4) IMT normal-obesitas 

5) Bersedia menjadi responden selama penelitian berlangsung 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Kehamilan pada semester pertama 

2) Cidera/fraktur pada tulang belakang 

3) Mengkonsumsi obat penurun berat badan 

4) Mengikuti program latihan untuk penurunan berat badan 

5) IMT under weight 

6) Kelainan pada anatomi perut, misalkan adanya tumor/kanker 

7) Post partum 

8) Melakukan program diet makanan 

c. Kriteria Drop Out 

1) Tidak mengikuti prosedur yang telah di sepakati selama penelitian. 

2) Tidak megikuti latihan selama 2 minggu. 



39 
 

 
 

C. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Instrumen Skala 

Data 

V.Independent 

 Pilates 

Exercise 

Pilates exercises merupakan 

bentuk olah tubuh yang 

dilakukan dengan cara 

mengkombinasikan latihan 

kelenturan dan kekuatan 

tubuh serta pernapasan dan 

relaksasi. Pola dasar gerakan 

menitikberatkan pada 

gerakan-gerakan otot perut 

dengan frekuensi latihan 2 

minggu, Intensitasnya setiap 

hari satu kali, dan tipe 

latihannya low impact 

dengan durasi waktu selama 

satu jam. 

SOP  

V.dependen 

Penurunan 

Obesitas 

Sentral 

Obesitas sentral merupakan 

kondisi kelebihan lemak 

yang terpusat pada daerah 

perut (intra abdominal fat). 

Ditandai dengan rasio 

lingkar pinggang-panggul 

yang lebih dari 0,85 cm 

Pengukuran 

lingkar 

perut 

mengguna-

kan midline 

Interval 

LP 

<80= 

Normal 

LP 

>80= 

Obesitas 

Sentral 

 

D. Tempat Penelitian 

Lab electrotherapy Program studi Fisioterapi Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk sample yang bisa mengikuti latihan pada sore 

hari dan untuk sample yang bisa sore hari bertempat di kosan masing-masing 

sample. 

E. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanaan selama 14 hari berturut-turut dimulai pada 29 

April-11 Mei.  
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F. Etika Penelitian 

Sebelum dilakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengajukan 

permohonan izin kepada institusi atau lembaga tempat penelititan yang akan 

dituju dengan membawa rekomendasi dari institusi. Setelah mendapatkan 

persetujuan, barulah peneliti dapat melakukan penelitian. Sebelumnya diberikan 

penjelasan terlebih dahulu mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Seluruh 

biaya yang berhubungan dengan penelitian merupakan tanggung jawab peneliti. 

Data identitas pasien harus dirahasiakan dan tidak dipublikasikan tanpa izin dari 

pasien. Masalah etika meliputi: 

1. Informed Consent 

Informed Consent adalah suatu persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

Consent tersebut diberikan sebelum peelitian dilakukan dengan tujuan agar 

responden mengerti maksud, tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. 

jika responden bersedi, maka mereka harus menandatangani lembar 

persetujuan. Sedangkan, jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus 

menghormati keputusan dan hak pasien (Hidayat, 2009) 

2. Anonimity (Kerahasiaan nama atau identitas) 

Anonimity merupakan masalah etika yang memberikan jaminan 

dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada 

lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data 

atau hasil penelitian yang akan disajikan (Hidayat, 2009) 

3. Confidentiality (Kerahasiaan hasil) 

Confidentiality merupakan masalah etika yang memberikan jaminan 

dengan cara  menjaga kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi ataupun 
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masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan 

pada hasil riset (Hidayat, 2009). 

G. Alat Pengumpulan Data 

1. Kuisioner 

Kuisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada responden dengan 

panduan kuisioner. 

2. Pengukuran Fisioterapi 

a. Alat yang dibutuhkan 

1) Ruangan tertutup dari pandangan umum, jika tidak ada gunakan 

tirai pembatas. 

2) Midline (pita ukur) 

3) Pulen atau spidol 

b. Cara mengukur 

1) Pengukuran lingkar perut yang benar dilakukan dengan 

menempelkan pita pengukur di atas  kulit secara langsung 

(Nurbaeti, 2015) Pengukuran lingkar perut dilakukan dengan 

menggunakan pita pengukur yang tidak meregang. 

2) Pita pengukur diposisikan secara horizontal sejajar dengan lantai 

3) Pengukuran dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan kedua 

tangan disamping dan kaki rapat. Tentukan daerah krista iliaka 

yaitu tulang panggul paling atas, selanjutnya tetukan daerah tepi 

tulang iga di bawah payudara lalu ambil bagian tengah dan beri 

tanda dengan pulpen. 
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H. Prosedur Pengumpulan Data 

Menurut Nursalam (2008), pengumpulan data merupakan proses 

pendekatan dan proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan 

dalam penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data 

antara lain adalah: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan pada Mahasiswi Fisioterapi UMM 

c. Mempersiapkan surat permohonan ijin penelitian yang akan 

disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk kepala Lab 

Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. 

d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan digunakan 

penelitian untuk mendapatkan data yang di perlukan meggunakan 

kuisioner yang berisi sejumlah pertanyaan dan pemeriksaan guna 

memperoleh sampel sesuai dengan kriteria inklusi yang telah peneliti 

tetapkan. 

e. Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan 

informed consent, serta alat dan bahan yang digunakan untuk 

pemeriksaan kepada responden. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Meminta persetujuan dan menjelaskan tentang tujuan peneliti untuk 

melakukan uji sampel pada populasi. 

b. Menyiapkan alat dan bahan untuk uji sampel. 
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c. Melalukan uji sampel pada populasi yang telah lolos kriteria inklusi 

melalui kuisioner dan pengukuran fisioterapi untuk memastikan bahwa 

rasio lingkar pinggang-panggul sample benar-benar melebihi batas 

normal (obesitas sentral). 

d. Setelah mendapatkan sampel yag sesuai dengan kriteria inklusi yang 

telah ditetapkan, peneliti mengajukan persetujuan kepada responden 

yang telah lolos pegundian berupa informed consent sesuai persetujuan 

dan kesediaan respoden maka peneliti menjelaskan tentang intervensi 

dan kerahasiaan data yang diambil dari responden. 

e. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian dengan memberikan informed consent kepada respnden dan 

meminta responden untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan 

menjadi responden selama penelitian berlangsung. 

f. Mengumpulkan semua responden dalam satu ruangan. 

g. Membagikan lembar SOP Pilates Exercise dan menjelaskannya kepada 

sample agar dapat dilakukan di tempat masing-masing sample ketika 

sample tidak dapat melaksanakan latihan secara bersama-sama dalam 

satu ruangan. 

h. Memulai latihan Pilates 50-60 menit setiap hari selama 14 hari 

berturut-turut. 

I. Analisa Data 

Sebelum dilakukan analisis data, sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan dan kebenaran data. Selanjutnya data di edit, ditabulasi, dan 

dimasukkan ke dalam komputer.  
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1. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap 

variabel-variabel independen yang diteliti, melihat gambaran distribusi dan 

frekuensi variabel dependen dan independen yang akan diteliti meliputi: 

mean, median, modus, range, dan standart deviasi yang digambarkan dalam 

bentuk tabel atau grafik (Notoatmodjo, 2012). Analisa univariat dalam 

penelitian ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden 

penelitian berdasarkan usia, Indeks masa tubuh dan lingkar perut. 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisa yang digunakan untuk menganalisa 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan 

menggunakan uji statistika (Notoatmodjo, 2012). 

a. Uji Shapiro Wilk 

Sebelum melakukan analisa bivariat, terlebih dahulu akan 

dilakukan uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji 

normalitas Shapiro Wilk karena jumlah data kurang dari 50. Dasar 

pengambilan keputusan jika nilai signifikan 2 tailed ≥ 0,05 maka H0 

diterima, artinya data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai 

signifikan 2 tailed ≤ 0,05 maka H1 diterima yang artinya data tidak 

berdistribusi normal (Nisfianoor, 2009). 

b. Uji Wilcoxon 

Setelah melakukan uji normalitas, maka akan dilanjutkan dengan 

uji non parametrik dengan Wilcoxon signed ranked test yaitu uji non-
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parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang 

berpasangan dengan cara melihat perbedaan kedua kelompok yang 

dibandingkan. Penarikan  kesimpulan dilakukan dengan cara 

membandingkan probabilitas (significant) dengan nilai α (0,05), jika 

probabilitas (significant) > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak dan 

jika probabilitas (significant) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

(Sarwono, 2011) 


