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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik 

dengan jenis rancangan cross Sectional Study yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan pengamatan sesaat atau dalam satu periode tertentu dan setiap subjek 

studi hanya dilakukan satu kali pengamatan selama penelitian, dengan tujuan 

mengetahui adanya hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) terhadap VO2 Max 

pada atket karate di Dojo Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang. 

Bagan 4.1 Skema Penelitian 

Keterangan : 

X : Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Y : VO2 Max 

  

X Y 
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B. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian hubungan indeks massa tubuh terhadap VO2 Max 

pada atlet karate di Dojo Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang:  

Bagan 4.1 Kerangka Penelitian 

  

Teknik Sampling : Accidental Sampling 

Sampel : Anggota karate Dojo Lanud Abdul Rachman Saleh Malang 

Variabel Independen Variabel Dependen 

IMT VO2 Max 

Instrumen: 

Microtoise dan 

Antropometri 

Skala : Ratio Skala : Ratio 

Instrumen: 

Test Balke 

Analisa Data 

Hasil : Hubungan IMT terhadap VO2 Max pada atlet karate di Dojo 

Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang 

H0 : Tidak ada hubungan 

Indeks Massa Tubuh (IMT) 

terhadap VO2 Max pada Atlet 

Karate di Dojo Pangkalan 

Udara Abdul Rachman Saleh 

Malang. 

H1 : Ada hubungan Indeks 

Massa Tubuh (IMT) terhadap 

VO2 Max pada Atlet Karate di 

Dojo Pangkalan Udara Abdul 

Rachman Saleh Malang. 

Populasi : Atlet Karate di Dojo Lanud Abdul Rachman Saleh Malang 



25 

 

C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Atlet Karate yang 

berada di Dojo Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang. 

2. Sample 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh suatu populasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 

orang  

3. Sampling 

Pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling yaitu 

mengambil sampel yang ada di ranting karate yang terdapat di Dojo 

Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh Malang yang secara kebetulan 

dijumpai pada saat dilaksanakan tes terhadap pemain. Sampel pada 

penelitian ini ditarget sebanyak 83 orang atlet dengan kriteria inklusi dan 

ekslusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi (Penerimaan) : 

1) Bersedia menjadi sampel penelitian dari awal hingga selesai 

dengan kooperatif. 

2) Anggota salah satu ranting karate di Kota Malang. 
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b. Kriteria Eksklusi (Penolakan) : 

1) Memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. 

2) Memiliki riwayat penyakit respirasi. 

D. Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel indepen den atau variabel bebas pada penelitian ini adalah 

Indeks Massa Tubuh (IMT). 

b. Variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah VO2 

Maks 

2. Definisi Operasinonal 

Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang 

memungkinkan penelitian mengumpulakan data secara relevan sehingga 

dari masing- masing variabel tersebut lebih terarah dan sesuai dengan 

metode pengukuran yang telah di rencanakan. 
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Definisi penelitian operesional masing- masing variabel adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala 

1. Variabel 

Independen: 

Indeks 

Massa 

Tubuh 

(IMT) 

Indeks Massa Tubuh 

(IMT) adalah cara 

sederhana melihat status 

giizi yang berkaitan 

dengan kekurangan atau 

kelebihan berat badan 

dengan cara membagi 

berat (kg) dengan 

kuadrat dari tinggi (m) 

Tinggi Badan: 

microtoise 

Berat badan: 

Timbangan 

Rasio 

2.  Variabel 

Dependen: 

VO2 Maks 

VO2 Maks adalah 

jumlah maksimal 

oksigen yang dikonsumsi 

selama aktifitas fisik 

selama terus-menerus 

sampai akhirnya terjadi 

kelelahan. VO2 Max 

akan diukur dengan cara 

lari selama 15 menit 

selama terus menerus 

tanpa istirahat. 

Tes Balke  Rasio 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Gedung Cakrawala Pangkalan Udara Abdul 

Rachman Saleh Malang. 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 juli 2018 sampai dengan 

tanggal 11 agustus 2018. 
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G. Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan 

izin kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan 

melakukan penelitian kepada kepala ranting karate, kemudian melakukan 

penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi : 

1. Lembar Persetujuan Penelitian (Informed Concent). 

Informed concent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan Informed 

Concent tersebut diberikan kepada responden penelitian sebelum 

melakukan penelitian dengan tujuan subjek mengetahui maksud dan tujuan 

dan tujuan penelitian serta dampaknya terhadap subjek penelitian selama 

pengumpulan data. Subjek bersedia diteliti maka responden harus 

menandatangani lembar persetujuan dan bila subjek tidak bersedia, maka 

peneliti harus menghormati keputusan tersebut. 

2. Tanpa Nama (Annonimity) 

Annonimity adalah masalah etika dalam penelitian dengan tidak 

memberikan nama responden pada lembar alat ukur hanya menuliskan 

kode pada lembar pengumpulan data. Untuk menjaga kerahasiaan identitas 

responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden secara lengkap 

pada lembar pengumpulan data (lembar observasi), tetapi diganti dengan 

inisial nama. 
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3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Confidentiality adalah masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil riset. 

4. Kejujuran (Veracity) 

Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, 

pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada 

kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. 

H. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengambil data per variabel: 

1. Indeks Massa Tubuh (IMT) (Variabel Independen) 

Data IMT diperoleh dengan mengukur tinggi badan dan berat 

badan, lalu dimasukkan kedalam rumus IMT: 

IMT = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝐾𝑔)

[ 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)]²
 

Tabel 4. 2 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh 

 Kategori IMT 

Kurus 
Kekurangan BB tingkat berat <17,0 

Kekurangan BB tingkat ringan 17,0 – 18,4 

Normal Normal 18,5 – 25,0 

Gemuk 
Kelebihan BB tingkat ringan 25,1 – 27,0 

Kelebihan BB tingkat berat >27,0 

(Sumber : Vembianto, 2016) 
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2. VO2 Maks (Variabel Dependen) 

Data VO2 Maks atlet diperoleh menggunakan tes lari dengan 

waktu selama 15 menit (Test Balke). 

Rumus untuk mencari VO2 Max: 

VO2 Max = 33,3 + ( 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ (𝑚)

15
– 133 ) x 0,172 

Tabel 4. 3 Kriteria VO2 Max Usia 20-29 tahun 

STATUS PRIA WANITA 

Sempurna >55 >48 

Sangat Baik 50-55 44-48 

Baik 45 - 49 39-43 

Sedang 40-44 34-38 

Cukup 36-39 30-33 

Kurang 31-35 25-29 

Kurang Sekali <31 <25 

(Sumber : Febrianto, 2009) 

I. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan penelitian yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data. Langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Melakukan studi pendahuluan. 

c. Mempersiapkan surat perijinan penelitian yang akan disampai kan 

kepada pihak yang berkepentingan yaitu untuk kepala ranting karate. 
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d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti 

utnuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan 

antropometri dan stature meter. 

e. Mengukur panjang lapangan untuk melakukan test balke 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian dengan memberikan surat persetujuan. Jika responden setuju 

melakukan dan melanjutkan, peneliti menjamin kerahasiaan data dari 

responden tersebut. 

b. Pengukuran berat badan dan tinggi badan akan dilakukan di pinggir 

lapangan. 

c. Test balke dilakukan sebanyak 5 orang setiap sekali test. 

d. Peneliti akan menunggu di pinggir lapangan. 

e. Setelah 15 menit peneliti akan meniup peluit dan atlet di perintahkan 

untuk berhenti. 

f. Peneliti mencatat jarang lari atlet. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Editing 

Menurut Hidayat (2009) editing merupakan upaya pemeriksaan 

kembali kebenaran data yang didapat dari penelitian yang 

dikumpulkan. Editing data dapat dilakukan pada tahap pengumpulan 

data atau setelah data terkumpul. 

  



32 

 

b. Coding 

Coding merupakan pemberian kode untuk beberapa data dalam 

beberapa kategori. Kode yang diberikan berupa angka atau huruf untuk 

membedakan sampel setelah dan sebelum dilakukan pengukuran atau 

hasil yang dilakukan indeks massa tubuh (IMT), dan VO2 Max 

(Hidayat, 2009). 

c. Entry Data 

Merupakan kegiatan memasukkan data yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan untuk menentukan hasil yang didapat 

dari pengukuran yang dilakukan peneliti melakukan entry data dengan 

memasukkan data nama inisial responden, usia, serta nilai pengukuran 

yang sudah dilakukan, kemudian di hubungkan antar kedua 

pengukuran tersebut (Hidayat, 2009). 

J. Rencana Analisa Data 

Setelah semua data penelitian terkumpul dilakukan analisis data 

dengan uji statistik yang diproses dengan SPSS. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis univariat. 

1. Analisa Deskriptif 

Analisa deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendiskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian mengenai faktor-

faktor serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Analisis deskriptif ini 

pada umumnya menampilkan tabel distribusi frekuensi, grafik, dan mean. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat gambaran tabel distribusi 

frekuensi dari berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh dan VO2 

Max. 

2. Uji Normalitas

Dalam menentukan penggunaan statistik yang akan bekerja pada 

suatu penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Data yang 

normal akan memperkecil terjadinya bias. Dalam penelitian untuk 

mengetahui kenormalan distribusi data menggunakan uji kolmogorof-

smirnov dan shapiro-walk. Kolmogorof-smienov digunakan jika sample 

lebih dari 50 dan shapiro-walk digunakan ketika sample kurang dari 50. 

3. Uji Korelasi Pearson

Uji korelasi pearson merupakan uji parametrik yang digunakan 

untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan 

variabel Y hanya digunakan untuk data bertipe ratio dan interval dan 

distribusi datanya normal. 

4. Uji Chi-Square

Chi-Square adalah salah satu jenis uji komparatif nonn parametris 

yang dilakukan pada dua variable. Di mana skala data ke dua variable 

adalah nominal. Apabila dari 2 variabel ada 1 variabel dengan skala 

nominal maka dilakukan uji chi square dengan merujuk bahwa harus 

digunakan uji pada derajat terendah. 
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