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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian

Kerlinger (1989 dalam Muhammad, 2008) menyatakan desain penelitian 

adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa untuk 

mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Rencana bersifat keseluruhan 

dari penelitian meliputi struktur masalah rencana penyelidikan yang akan dipakai 

untuk mendapat bukti empiris yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Metode  penelitian yang diterapkan pada penelitian semi eksperimental ini 

untuk melihat ada atau tidaknya korealasi dari variabel yang diteliti. Desain 

penelitian yang diterapkan adalah non equivalen group design. Dalam penelitian 

ini terdapat variabel bebas dan terikat, freeletics dan suplemen diet sebagai 

variabel bebas, kepadatan masa tubuh sebagai variabel terikat. 

Tujuan penggunaan studi korelasional adalah agar dapat mengetahui ada 

tidaknya hubungan atau pengaruh antara intervensi yang diberikan terhadap 

kepadatan masa tubuh dengan mengukur berat badan dan skinfold. 

Skema 4.1 Desain Penelitian 
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Keterangan: 

P    : Populasi 

S    : Sampel 

R    : Responden 

o1 : Pengukuran berat badan dan skinfold setelah 2 bulan freeletics 

o2 : Pengukuran berat badan dan skinfold setelah 2 bulan konsumsi suplemen diet 

A  : Intervensi berupa freeletics 

B  : Intervensi berupa suplemen diet 

o3 : Pengukuran berat badan dan skinfold setelah 3 bulan freeletics 

o4 : Pengukuran berat badan dan skinfold setelah 3 bulan konsumsi suplemen diet 

B. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari satuan yang akan diteliti (Bailey, 1994 

dalam Priyono, 2008). Populasi dari penelitian ini adalah wanita usia produktif 

(18 – 65 tahun) di Kota Malang yang melakukan program pembentukan badan 

(body shaping). 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik suatu populasi 

ataupun sebagian kecil dari populasi yang diambil dengan prosedur tertentu 

untuk mewakili (Sora, 2015). Sampel dari penelitian ini adalah wanita usia 

produktif di Kota Malang yang mengikuti freeletics dan sedang mengkonsumsi 

suplemen diet. 

3. Teknik Sampling 

Sampling adalah metodologi yang diterapkan dalam memilih dan 

mengambil unsur-unsur atau sebagian dari populasi untuk digunakan sebagai 

sampel yang mewakili (Muhamad, 2008). 
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Teknik pengambilan sampel non probability sampling, diambil dengan 

menerapkan metode purposive sampling dimana responden dipilih dengan  

syarat harus memenuhi kriteria dan eksklusi. 

Kriteria inklusi kelompok freeletics: 

a. Wanita berusia 18 -65 tahun (usia produktif sesuai WHO) 

b. Telah melakukan freeletics selama 2 bulan 

c. Tidak sedang mengkonsumsi suplemen diet 

d. Bertempat tinggal di Kota Malang 

e. Bersedia menjadi responden penelitian 

Kriteria inklusi kelompok suplemen diet: 

a. Wanita berusia 18-65 tahhun (usia produktif sesuai WHO) 

b. Telah mengkonsumsi suplemen diet selama 2 bulan 

c. Tidak sedang menjalani exercise 

d. Bertempat tinggal di Kota Malang 

e. Bersedia menjadi responden penelitian 

Kriteria eksklusi: 

a. Menderita gangguan kardiovaskular 

b. Mengalami gangguan metabolik 

c. Obesitas tipe III (IMT > 40,00) 

C. Definisi Operasional 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil dari 

dua perlakuan yang diberikan. 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Instrumen Skala Data 

1. Variabel 

Independen: 

a. Freeletics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Suplemen 

diet 

 

 

 

Freeletics adalah 

exercise yang 

menggabungkan 

body weight training 

dengan high interval 

intensity training. 

Berat tubuh 

dimanfaatkan 

sebagai beban alami 

saat melakukan 

gerakan dasar berupa 

push up, sit up, 

plank, leg lever, 

suat, jumping jack 

dan  burpess. 

Latihan berdurasi 

sekitar 15 - 60 menit. 

 

Produk yang 

digunakan untuk 

melengkapi nutrisi 

dan makanan yang 

dikonsumsi. 
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2. Variabel 

Depenen: 

a. Berat 

Badan 

 

 

 

b. Skinfold 

 

 

Pengukuran pertama 

dilakukan pada 

responden setelah 

melakukan 

 

intervensi selama 

dua bulan,  

kemudian 

dibandingkan 

dengan pengukuran 

kedua yang 

dilakukan di bulan 

ke-tiga 

 

 

Timbangan 

berat badan 

 

 

 

Skinfold 

caliper 

 

 

 

 

 

 

 

Body fat 

chart for 

woman 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 

D. Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Aula Vijaya Kusuma Ajendam V/Brawijaya, jalan 

belakang RSU nomor 1, Klojen,  Kota Malang. 
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E. Waktu Penelitian 

  Penelitian dilakukan selama satu bulan pada 10 April hingga 10 Mei 2018. 

F. Etika Penelitian 

 1. Informed Consent 

Merupakan suatu persetujuan antara peneliti dengan responden 

penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent 

tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan, dengan tujuan agar 

responden mengerti maksud, tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. 

Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati keputusan 

dan hak responden. 

 2. Confidenitiality (Kerahasiaan) 

Masalah etika yang memberikan jaminan dengan cara menjaga 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti, hanya data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil penelitian. 

3. Anonimity 

Masalah etika tenaga kesehatan yang memberi jaminan dengan tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur  

dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil 

penelitian yang akan disajikan. 

G. Alat Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa berat badan dan skinfold. Alat ukur berat 

badan berupa timbangan berat badan dan lipatan lemak menggunakan skinfold 

caliper dengan menerapkan multiple skinfold test pada wanita. 
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H. Prosedur Pengumpulan Data 

 1. Tahap Persiapan 

a) Menyusun proposal penelitian 

b) Survei pada kelompok freeletics Malang dan kelompok yang 

mengkonsumsi suplemen diet 

c) Studi pendahuluan pada kedua kelompok intervensi 

d) Persiapan instrumen penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

menggunakan informed consent, persiapan alat dan tempat intervensi 

e) Mempersiapkan lembar untuk pengambilan data sampel yang berisi 

nama, usia, alamat, tinggi badan, berat badan terakhir, dan lama 

menjalani intervensi (freeletics ataupun konsumsi suplemen diet) 

 2. Tahap Pelaksanaan 

  a) Mengajukan perijinan dan rencana perlakuan pada komunitas freeletics 

Malang dan komunitas konsumsi suplemen diet 

b) Meminta data keanggotaan pada komunitas 

  c) Memastikan kesediaan sampel untuk menjadi responden penelitian yang 

akan dilakukan ditandai dengan penandatanganan formulir persetujuan 

  d) Menjelaskan prosedur pelaksanaan pada responden mengenai 

pelaksanaan dan menjamin kerahasiaan data yang diperoleh 

  e) Mengumpulkan responden dalam suatu ruangan untuk selanjutnya 

dilakukan pengukuran 

  f) Melakukan pengukuran berat badan dan skinfold dan mencatatnya 

sebagai data awal 

  g) Pada pertemuan selanjutnya melakukan pengukuran berat badan dan 

skinfold sebagai data pembanding 
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  h) Menganalisis hasil intervensi terhadap kepadatan masa tubuh 

3. Tahap Pengolahan Data 

a) Editing 

Editing adalah upaya memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh. 

b) Coding 

Kegiatan pemberian kode pada data yang terdiri dari beberapa 

kategori. Kode berupa kelompok intervensi freeletics dan konsumsi 

suplemen diet. 

c) Entry Data 

Proses memasukkan data untuk distribusi frekuensi sederhana 

atau bisa juga dengan membuat tabel kontigensi. Data yang 

dimasukkan berupa nama inisial responden, usia, tinggi badan, berat 

badan terakhir, dan hasil pengukuran tebal lemak setalah 2 bulan 

intervensi (data pre) dan 3 bulan intervensi (data post).  

d) Melakukan Teknik Analisis 

Peneliti melakukan pengukuran berat badan dan tebal skinfold 

pada 2 bulan intervensi dan sesudah 3 bulan intervensi dengan 

menggunakan skinfold caliper kemudian disesuaikan dengan tabel 

pengukuran skinfold. Multiple skinfold test berskala rasio, selanjutnya 

dilakukan teknik analisa data. 

I. Rencana Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Menggambarkan dan menjelaskan setiap variabel dalam penelitian. Pada 

penelitian ini yang dianalisa adalah karakteristik wanita usia produktif 
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berdasarkan usia, tinggi badan dan berat badan untuk menentukan indeks 

massa tubuh. 

2. Analisa Bivariat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas terlebih dahulu dilakukan untuk melihat apakah distribusi 

data normal atau tidak. Uji normalitas merupakan langkah pertama yang 

dilakukan ketika menganalisis data berupa analisis statistik. Uji normalitas bisa 

dilakukan dengan uji Shapiro-wilk.atau Kolmogorov Smirnov tergantung dari 

banyaknya jumlah responden. 

b. Uji Pengaruh 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. 

Data didapatkan dari pengambilan nilai pre dan post tes pada masing-masing 

kelompok intervensi. Data yang diperoleh selanjutnya akan melalui beberapa 

tahap yakni: 

1) Uji Pengaruh 

Uji beda pre dan post pada setiap kelompok intervensi digunakan 

untuk mengetahui apakah intervensi yang diberikan berpengaruh terhadap 

tebal  lemak. Pengujian dilakukan dengan Uji T apabila data terdistribusi 

normal dan menggunakan Uji Wilcoxon apabila data tidak terdistribui 

normal. Intervensi yang diberikan akan dikatakan berpengaruh apabila 

nilai Sig >0,05 dan tidak berpengaruh apabila Sig < 0,05. 
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2) Uji Komparasi 

Uji komparasi dilakukan untuk mengetahui diantara dua kelompok 

intervensi, kelompok manakah yang paling berpengaruh terhadap 

penurunan tebal lemak. 

Pengujian dilakukan dengan independent sample T test apabila data 

terdistribusi normal dan Mann Whitney apabila data tidak terdistribusi 

nornal. Hasil uji pengaruh dimasukkan sebagai data yang akan 

dibandingkan. Hasil pengujian akan digunakan untuk menegakkan 

hipotesa. Ho diterima apabila nilai Sig > 0,05 dan H1 diterima apabila nilai 

Sig <0,05. 


