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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah quasi 

eksperimental dengan menggunakan desain penelitian The One Group 

Pretest-Posttest desain yang dapat melihat hubungan sebab-akibat. Pada 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan satu kelompok, yakni kelompok 

yang akan diberikan Strong by Zumba. Peneliti akan mengidentifikasi 

pengaruh Strong by Zumba terhadap tebal lemak perut. 

Bagan 4.1 Desain penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

S : Sampel 

O1 : Pretest pengukuran dengan Skinfold Caliper 

X  : Perlakuan dengan Strong by Zumba 

O2 : Posttest pengukuran dengan Skinfold Caliper 

P S O1 X O2
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Eksperimental 

(The One Group Pretest-Posttest 

Design) 

Seluruh wanita yang mengikuti olahraga 

di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas 

Variabel Independent 

Strong by 

Zumba 

Variabel Dependent 

Penurunan Tebal 

Lemak 

SOP 
Skinfold 

Ordinal 

Analisa Data 

H0 : Tidak ada pengaruh Strong by 

Zumba terhadap tebal lemak perut 

H1 : Ada pengaruh Stong by 

Zumba terhadap penurunan tebal 

lemak perut 

Non-probability Sampling 



25 
 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah subjek penelitian manusia, benda-benda, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa 

sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam 

penelitian (Nawawi, 2003). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 31 

orang wanita di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil secara 

representatif sehingga mewakili populasi yang bersangkutan atau yang 

diamati (Iskandar, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah wanita 

yang mengikuti olahraga di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

non-probability sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang mempunyai pertimbangan tertentu yaitu 

mencari sumber data yang dianggap paling mengerti apa yang 

diharapkan (Sugiono, 2013). Penelitian ini hanya memilih subjek 

wanita yang mengikuti olahraga di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas 

dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Inklusi  

1) Peserta di F2 Studio Fresh and Fit Tlogomas 

2) Usia 20-35 tahun 

3) Bersedia menjadi responden 
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b. Enklusi  

1) Wanita yang memiliki riwayat penyakit (Hipertensi, PJK, 

TBC,DM) 

2) Riwayat fraktur < 1 tahun 

3) Minum obat diet 

4) Sedang menjalankan diet 

5) Wanita yang tidak bersedia menjadi responden 

c. Drop Out 

1) Tidak pernah mengikuti latihan 

2) Tidak mengikuti prosedur latihan  

D. Definisi Operasional 

Tebel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala 

Independent 

: 

1. Strong 

by 

Zumba 

 

1. Strong by Zumba 

adalah senam aerobic 

yang digabung 

dengan tarian. 

Latihan zumba 

dilakukan seminggu 

tiga kali dengan 

waktu 60 menit. 

 

1. SOP 

 

- 

 

Dependent : 

Penurunan 

tebal lemak  

Tebal lemak adalah 

perbandingan lemak 

tubuh dengan jumlah 

jaringan seluruh tubuh. 

Skinfold 

Caliper 

Ordinal 

 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di F2 Studio Fresh n Fit 

F. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Diaksanakan 3 kali seminggu 

dimulai pada 30 April – 26 Mei 2018 
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G. Etika Penelitian 

1. Informed Consen : merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dan 

responden dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consen 

diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar 

persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan Informed Consen yaitu 

agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian. Beberapa 

informasi yang harus ada dalam informed consen adalah partisipasi 

pasien, tujuan dilakukan tindakan, jenis data yang dibutuhkan, 

komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, 

manfaat, kerahasiaan (Hidayat, 2007). 

2. Anonimity  : memberikan jaminan dalam penggunaan subjek 

penelitian dengan cara tidak mencantumkan nama responden pada 

lembar alat ukur dan kode pada lembarpengumpulan data atau hasil 

pada penelitian yang disajikan (Hidayat, 2007). 

3. Confidentiality : memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, 

baik informasi ataupun masalah lainya. Semua informasi yang telah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data 

tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset (Hidayat, 2007). 

H. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Skinfold Caliper 

Merupakan alat untuk mengetahui jumlah tebal lemak dengan 

mengukur tebal lemak pada bagian tertentu. Metode penggunaan alat 

ini dengan cara mengukur tebal lemak bawah kulit dengan tempat 

pengambilan sampel yang berbeda (Irianto, 2004). Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan titik pengukuran yaitu perut (Abdominal). 
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Gambar 2.4 Skinfold Caliper (Data pribadi, 2018) 

2. SOP (Standar Operasional Prosedur) 

 Standar operasional prosedur dilakukan ketika memberikan 

perlakukan dengan metode Strong by Zumba  

I. Prosedur Pengumpulan Data  

1. Tahap persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan di F2 Studio Fresh n Fit Tlogomas 

c. Mempersiapkan surat perijinan penelitian 

d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan, serta 

menyediakan alat dan tempat untuk melakukan latihan. 

2. Tahap pelaksanaan  

a. Menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan Strong by  

Zumba  

b. Memastikan bahwa sampel bersedia menjadi responden dalam 

penelitian 
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c. Mengumpulkan responden  

d. Mengukur tebal lemak sebelum diberikan Strong by Zumba 

e. Pemberian perlakuan Strong by Zumba  

f. Mengukur tebal lemak setelah diberikan intervensi selama 1 bulan 

g. Mengevaluasi selisih tebal lemak sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi 

3. Tahap pengumpulan data 

a. Mengecek kelengkapan identitas responden dan kesesuaian 

responden 

b. Mengecek kelengkapan data 

c. Memeriksa kembali jika ada pengisian yang kurang lengkap 

J. Analisa data 

1. Analisa Univariate 

Analisa univariate bertujuan untuk mendeskripsikan suatu 

variabel penelitian. Pada umumnya analisis ini menghasilkan 

distribusi dan presentase dari setiap variabel (Notoatmodjo, 2010). 

Dalam penelitian ini menggunakan kriteria dari setiap variabel berupa 

usia, IMT. 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat merupakan analisa dengan dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkolerasi (Notoatmodjo, 2010). Berikut 

adalah uji yang peneliti gunakan dalam analisa bivariat : 

a. Uji normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data menyimpang atau mendekati distribusi normal. Pada penelitian 
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ini uji normalitas menggunakan uji kolmogorov swirnov dengan 

kesimpulan jika nilai (p) > 0,05 maka distribusi normal sedangkan 

jika (p) < 0,05 maka data distribusi tidak normal. 

b. Uji Hipotesa 

Uji hipotesa merupakan lanjutan dari uji normalitas untuk 

mengetahui data tersebut normal atau tidak normal. Data tersebut 

berdistribusi normal menggunakan uji Paired T Test. 

1. Paired T Test 

Teknik analisa pada penelitian tentang pengaruh Strong by 

Zumba terhadap penurunan tebal lemak menggunakan uji t 

berpasangan (Paired T Test). Peneliti menggunakan uji tersebut 

karena untuk mengetahui ada tidaknya penurunan tebal lemak 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, yang diketahui dengan 

membandingkan rata-rata dari nilai pretest dan postest. Jika P value 

>  (0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak, jika P value < (0,05) 

maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya pengaruh Strong by 

Zumba terhadap tebal lemak perut. 

  


