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BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pra-eksperimental 

dengan desain penelitian one group pretest postest design karena memiliki tujuan 

untuk sebab akibat di antara variable dependen dan variable independen dalam 

waktu yang sudah di tentukan. Peneliti mengangkat penelitian ini dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh sit-up, plank dan crunch exercise terhadap penurunan 

tebal lemak perut mahasiswi dengan aktivitas fisik sedang pada kelompok 

mahasiswi FIKES UMM angkatan 2016, penelitian ini akan dilakukan selama 7 

minggu dan sebanyak 3 kali dalam seminggu.  

 

   

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

 

Keterangan : 

 

P :  Populasi 

S :  Sampel 

O1        :  Pretest pengukuran dengan Skinfold Caliper 

X : Perlakuan diberikan dengan kombinasi sit-up, plank dan crunch   

exercise. 

O2 :  Postest pengukuran dengan Skinfold Caliper.

P S O1 x O2 
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B. Kerangka Penelitian 

Berikut merupakan kerangka penelitian pengaruh kombinasi sit-up, plank, 

crunch exercise terhadap penurunan tebal lemak tubuh mahasiswi dengan aktivitas 

fisik sedang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

      

  Bagan 4.2 Kerangkan Penelitian 

Desain Penelitian : One Group Pretest Postest Design 

Populasi : Mahasiswi FIKES UMM Angkatan 2016 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Sample : Mahasiswi FIKES UMM Angkatan 2016 dengan 

katagori aktivitas fisik sedang berdasarkan IPAQ. 

 

Variabel Independen 

 

Variabel Dependen 

 

Kombinasi Sit-Up, Plank dan 

Crunch exercise 

 
Instrumen : SOP 

Tebal Lemak Perut 

 
Instrumen : Skinfold Calipters 

 

Skala : Interval 

 

Analisis Data : Menggunakan SPSS 

 
Hasil : Kombinasi Sit-up, Plank dan Crunch exercise Terhadap Penurunan 

Tebal Lemak Perut Mahasiswi Dengan Aktivitas Fisik Sedang. 

H0 : Tidak ada pengaruh kombinasi 

sit-up, plank, dan crunch 

exercise terhadap penurunan 

tebal lemak perut mahasiswi 

dengan aktivitas fisik sedang.  

 

H1 : Ada pengaruh kombinasi sit-up, 

plank  dan crunch exercise terhadap 

penurunan tebal lemak perut 

mahasiswi dengan aktivitas fisik 

sedang. 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah sekumpulan elemen – elemen atau obyek yang memiliki 

informasi untuk dicari oleh peneliti untuk digunakan dalam menarik 

kesimpulan (Amirullah, 2015). Populasi yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah mahasiswi aktif angkatan 2016 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

2. Sampel 

Sampel merupakan suatu sub kelompok pengukuran dari populasi yang 

ditentukan untuk diambil dalam suatu penelitian. (Amirullah, 2015). Sampel 

dalam penelitian ini merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016 yang telah memiliki 

aktivitas fisik sedang dan memenuhi kriteria inklusi.  

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini ialah Purposive 

sampling dimana pengambilan sampel sumber data harus memiliki beberapa 

kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Dengan 

teknik penarikan non-probability sampling design yakni pemilihan sampel yang 

tidak dipilih secara random.  

Dan berikut kriteria yang ditetapkan oleh peneliti : 

a. Kriteria Inklusi : 

1) Mahasiswi aktif angkatan 2016 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2) Usia remaja 17 – 21 tahun.  
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3) Termasuk dalam kategori aktivitas fisik sedang dengan nilai MET ≥ 

600-1500 METs/minggu.  

4) Mahasiswi bersedia dan kooperatif untuk menjadi objek penelitian 

sampai selesai.  

b. Kriteria Eksklusi :  

1) Mahasiswi yang memiliki riwayat cidera atau fraktur tulang belakang 

2) Pernah melakukan operasi didaerah tulang belakang 

3) Sampel tidak bersedia menjadi responden penelitian 

4) Tidak sedang memiliki penyakit keganasan (tumor, HNP) 

5) Kehamilan. 

c. Kriteria Drop Out : 

1) Responden tidak pernah hadir dalam latihan 

2) Responden tidak mengikuti prosedur yang ada.  

D. Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua variable yakni : 

1. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variable yang sering disebut sebagai 

variable stimulus, predictor dan antesenden yang biasa disebut dalam bahasa 

Indonesia sebagai variable bebas. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 

kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise.  

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen biasa disebut sebagai variable output, kriteria dan 

konsekuen. Variable ini merupakan variabel terikat dan dapat dipengaruhi oleh 

variabel lain. Pada penelitian ini variabel dependen adalah tebal lemak perut.  
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E. Tempat Penelitian 

Pada penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Malang pada mahasiswi aktif 

angkatan 2016 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama 7 minggu yakni mulai 

tanggal 31 Desember 2018 sampai tanggal 15 Febuari 2019, dengan frekuensi 

latihan sebanyak 3 kali seminggu. 

G. Definisi Operasional 

 

                                        Tabel : 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Instrumen Skala 

Kombinasi sit-

up, plank dan 

crunch exercise. 

Sit-up merupakan sebuah 

latihan penguatan otot perut 

untuk mengatasi tebal lemak 

pada perut. dengan gerakan 

posisi baring lalu mengangkat 

sedikit badan ke depan.  

Plank Berupa latihan 

isometrik yang bersifat static 

kontraksi. Dengan gerakan 

posisi berbaring lurus, tangan 

membentuk siku lalu gerakan 

pinggul turun ke lantai dan 

ulangin ke posisi awal. 

Crunch Merupakan gerakan 

yang bertujuan mambangun 

isotonik dan daya tahan. 

Gerakan seperti mengayuh 

sepeda dengan posisi 

berbaring. 

SOP - 
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Tebal lemak 

perut.  

Tebal lemak adalah 

perbandingan lemak perut 

dengan jumlah jaringan 

seluruh tubuh.  

Skinfold 

Caliper 

Ordinal 

  

 

H. Etika Penelitian 

1. Informed Consent : Lembar persetujuan atau memberi izin untuk responden 

sebelum penelitian, Dengan demikian agar responden mengetahui maksud dan 

tujuan penelitian yang akan dilakukan serta hasil maupun dampak yang terjadi 

selama pengambilan data. Ketika responden bersedia dalam penelitian ini maka 

wajib menandatanganin lembar persetujuan dan bila tidak setuju maka peneliti 

harus menghormati keputusan responden (Nursalam, 2008).  

2. Anonimity : Segala upaya dalam menjaga kerahasiaan serta indentitas 

responden agar terjaga. Kerahasiaan informasi yang telah didapatkan juga 

dijamin aman oleh peneliti dengan menyimpan hasil rekam medik secara baik 

dan hanya dilaporkan pada saat penyajian riset (Nursalam, 2008).  

3. Confidentiality : Kerahasiaan informasi responden selama penelitian dijamin 

aman oleh peneliti karena hanya ada beberapa data tertentu saja yang 

ditampilkan atau dilaporkan sebagai hasil riset penelitian serta disimpan didata 

yang telah disiapkan peneliti (Notoatmodjo, 2010).    

 

I. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Skinfold Caliper 

Merupakan alat untuk mengetahui jumlah kelebihan tebal lemak dengan 

mengukur tebal lemak pada bagian tertentu. Metode penggunaan alat ini dengan 
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cara mengukur tebal lemak bawah kulit dengan tempat pengambilan sampel yang 

berbeda – beda (Irianto, 2004). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengukuran yaitu pada lipatan kulit suprailiaka.  

 

Gambar 4.1 Skinfold Caliper 

(DCD, 2010) 

 

2. SOP (Standar Operasional Prosedur) 

a. Alat dan Fasilitas 

1) Ruangan yang tertutup dari pandangan umum, namun jika tidak ada 

dapat menggunakan tirai pembatas. 

2) Skinfold Caliper 

3) Kertas atau buku 

4) Pulpen atau spidol 

b. Pelaksanaan Pengukuran 

1) Sediakan alat pengukur yaitu skinfold caliper 

2) Sampel penelitian akan di ukur dalam posisi berdiri tegak 

3) Lipatan kulit diambil dengan cara mencubit dibagian tepi crista iliaca 

4) Lipatan kulit yang diambil akan sejajar dengan garis – garis lipatan kulit. 
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5) Posisikan lipatan kulit diangkat menjauhi permukaan tubuh dan 

dipegang 

6) Pengukuran dimulai dengan cara menekan caliper dengan jari kedua 

tangan kanan lalu mencatat hasil nya.  

 

Gambar 4.2 Cara Pengukuran 

(Mira, 2018) 

 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Pada penelitian ini sumber data yang ada diperoleh secara langsung dari 

individu melalui proses pengisian kuisioner International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ).  

2. Tapan Persiapan  

a. Menyusun proposal penelitian  

b. Melakukan studi pendahuluan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang 

c. Mempersiapkan surat perijinan penelitian 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Hal pertama yang dilakukan adalah meminta izin dari Kaprodi Fisioterapi, 

setelah mendapatkan izin maka peneliti melakukan studi pendahuluan di 
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kampus dengan cara membagikan kusioner IPAQ secara terbuka maupun 

online kepada seluruh mahasiswi FIKES UMM angkatan 2016 untuk 

mendapatkan gambaran jumlah mahasiswi yang memiliki aktivitas fisik 

sedang.  

b. Selanjutnya peneliti meminta izin kepada mahasiswi yang termasuk dalam 

katagori aktivitas fisik sedang untuk di ukur tebal lemak perutnya.  

c. Peneliti memilih subjek penelitian yang termasuk kriteria inklusi dan 

eksklusi.  

d. Kemudian peneliti menjelaskan maksud dan tujuan serta manfaat dari 

diangkatnya penelitian ini kepada calon responden dan meminta untuk 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.  

e. Setelah bersedia menjadi responden, maka subjek menandatangi lembar 

persetujuan berupa informed consent yang meliputi data pribadi.  

f. Peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian sampai selesai di 

laboratorium kepada kepala Laboratorium Prodi Fisioterapi FIKES UMM.  

g. Setelah semua prosedur telah dilakukan maka latihan dalam penelitian ini 

berupa sit-up, plank dan crunch exercise dapat lakukan dengan intervensi 

yang akan diberikan sebanyak 3 kali seminggu selama 7 minggu dan dosis 

latihan 15 kali lalu istirahat 30 detik dalam 3 set.  

h. Peneliti kemudian mengukur tebal lemak dan menyusun data serta 

mendokumentasikan hasil penelitian.  
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K. Pengelolahan Data 

1. Editing Data 

Secara umum editing merupakan tahap dimana peneliti akan memeriksa 

kembali atau melakukan pengecekan data mengenai jawaban yang telah 

didapatkan oleh responden di dalam kuisioner yang telah diberikan dengan 

tujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data. 

2. Coding Data 

Tahapan ini bermaksud memberikan data kode yang terkumpul untuk di 

indentifikasikan dan juga coding mempermudah peneliti dalam melakukan 

analisa data untuk mengetahui responden yang sudah ataupun belum 

melakukan penelitian.  

3. Prosessing 

Setelah data yang di dapatkan sudah benar, tahapan selanjutnya adalah 

proses melakukan entry terhadap data yang sudah masuk agar dianalisi dari 

setiap responden ke dalam komputer. 

4. Cleanning 

Tahapan ini adalah tahapan terakhir berupa pengecekan kembali terkait 

dalam proses pengelolahan data. Pada tahapan ini akan memeriksa semua data 

dan memastikan ketidaklengkapan data sehingga dapat dianalisa. 

L. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat biasa digunakan untuk menjelaskan atau 

mengidentifikasi hubungan antara masing – masing variabel dependen. 
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Sehingga karakteristik responden dapat dianalisa pada penelitian berupa usia, 

aktivitas fisik dan tebal lemak. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariate digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara 

dua variable yaitu variable indepeden dan variabel dependen. Sehingga pada 

saat analisis data dapat diketahui apakah terdapat pengaruh kombinasi sit-up, 

plank dan crunch exercise terhadap penurunan tebal lemak perut.  

Adapun berikut tahapan – tahapan dari analisa bivariate, yakni : 

a. Uji Normalitas Data 

Pada penelitian ini uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui 

apakah data terdistribusi secara baik normal atau tidak. Dan juga pada 

penelitian ini menggunakan uji Shapiro – wilk sebagai metode uji 

normalitas data dan jika jumlah sampel tidak mencapai 50 orang.  

Berikut berdasarkan hasil dari pengolahan uji normalitas : 

1) Jika p ≥ 0,05 maka hasil analisa data berdistribusi dengan normal 

2) Jika p<0,05 maka hasil analisa data terdistribusi dengan tidak normal.  

b. Paired T-Test 

Paired T-Test merupakan sebuah analisa yang dilakukan setelah uji 

normalitas. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebelum dan 

sesudah pemberian kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise terhadap 

penurunan tebal lemak perut mahasiswi FIKES UMM angkatan 2016 

dengan aktivitas fisik sedang. Uji paired T-Test juga dapat digunakan 

sebagai pengujian suatu data dengan skala interval serta data yang 
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terdistribusi secara normal, dengan pengolahan nilai data melalui tingkat 

signifikasi Pvalue(α = 0,05), yaitu : 

1) Jika p ≥ 0,05 maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. 

2) Jika p < 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. 

c. Uji Wilcoxom 

Uji wilcoxom dapat digunakan sebagai uji pada saat data tidak 

terdistribusi secara normal. Sehingga dengan pengolahan nilai data melalui 

tingkat signifikasi P value(α = 0,05), sebagai berikut : 

1) Jika p ≥ 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

2) Jika p <0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 


