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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pre-eksperimental, dengan rancangan pre-test and post-test design yaitu 

penelitian ini dilakukan dengan cara kelompok subyek observasional sebelum 

dilakukan intervensi, kemudian di observasi lagi setelah intervensi (Sugiyono, 

2012).  

         

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

S : Sampel 

X1 : Pretest Sebelum Intervensi 

X : Intervensi kombinasi High Intensity Interval Training (HIIT) dan     

Resistance Training (RT) 

X2 : Postest Sesudah Intervensi 

P S X1 X X2 



35 
 

B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 kerangka penelitian 

Desain Penelitian : pre-eksperimental 

pre-test and post-test design 

Populasi : Mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Sampel : Mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri yang  Memenuhi Kriteria Inklusi 

Instrumen : SOP (Standar 

Operasional Prosedur) 

Skala Data : Rasio 

H0 : Tidak ada pengaruh kombinasi High 

Intensity Interval Training (HIIT) dan 

Resistance Training (RT) terhadap 

penurunan persentase lemak tubuh 

pada mahasiswi di Gontor Putri 

Kampus Lima Kediri. 

H1 : Ada pengaruh kombinasi High 

Intensity Interval Training 

(HIIT) dan Resistance Training 

(RT) terhadap penurunan 

persentase lemak tubuh pada 

mahasiswi  di Gontor Putri 

Kampus Lima Kediri. 

Hasil : Penurunan Persentase Lemak 

High Intensity Interval Training (HIIT) 

& Resistance Training (RT) 

 

Persentase Lemak 

Tubuh 

Instrumen : Bioelectric 

Impedance Analysis 
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C. Populasi, Sampling, Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah wilayah yang generalisasinya terdiri 

dari objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh 

peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah wanita dengan berat 

badan berlebih dan merupakan mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima 

Kediri.  

2. Sampel 

Sampel merupakan suatu objek yang diteliti dan dianggap mewakili 

seluruh populasi (Notoatmodjo, 2015). Sampel yang digunakan pada penelitian 

ini adalah mahasiswi di Gontor Putri Kampus Lima Kediri yang memenuhi 

kriteria inklusi.  

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan cara atau teknik pengambilan sampel 

(Zainudin 1995). Sampling adalah cara untuk mengambil sampel sehingga 

dapat memperoleh sampel dengan tepat dengan keseluruhan subjek penelitian. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Sampel penelitian diperoleh berdasarkan kriteria-kriteria inklusi, 

eksklusi dan drop out, sebagai berikut:  

a. Kriteria Inklusi  

1) Mahasiswi aktif Gontor Putri Kampus Lima Kediri 

2) Bersedian menjadi responden penelitian hingga penelitian selesai, yang 

dibuktikan dengan menandatangani inform consent. 
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3) Mampu mengikuti instruksi yang diberikan dan mengikuti semua 

prosedur penelitian dari awal hingga akhir. 

4) Subjek dengan berat badan berlebih berdasarkan IMT >23,0 (kategori 

overweight) dan beraktivitas fisik sedang berdasarkan IPAQ.  

b. Kriteria Eksklusi 

1. Menjalani program diet untuk menurunkan berat badan. 

2. Mengkonsumsi obat-obatan penurun berat badan. 

3. Memiliki riwayat penyakit kardiorespirasi kronis (Asma, Jantung, dll) 

dan gangguan atau cidera musculoskeletal. 

c. Kriteria Drop Out 

1. Respon tidak mengikuti prosedur penelitian dengan baik 

2. Responden tidak melakukan latihan selama tiga hari secara berturut-

turut selama penelitian berlangsung.  

D. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan karakter atau perilaku yang dapat memberi nilai beda 

terhadap sesuatu objek (Nursalam, 2003). Menurut Notoatmodjo (2012), variable 

penelitian merupakan sesuatu yang digunakan sebagai ciri-ciri, sifat atau ukuran 

yang dapat dimiliki oleh satuan penelitian dari sebuat teori.  

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu : 

1. Variabel Independen  

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang memiliki nilai 

untuk menentukan variabel lain (Nursalam, 2003). Variabel independen pada 

penelitian ini adalah High Intensity Interval Training (HIIT) & Resistance Training 

(RT). 
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2. Variabel Dependen  

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dapat dipengaruhi 

nilainya oleh variabel lain. Variabel terikat merupakan faktor yang dapat 

diamati dan diukur untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan ataupun 

pengaruh terhadap variabel bebas (Nursalam, 2015). Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah penurunan persentase lemak tubuh. 

E. Defini Operasional 

Definisi operasional merupakan poin yang mendefinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena (Nursalam, 2015).  

Tabel 4.1 Defini Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat ukur Skala 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

a. High Intensity 

Interval 

Training (HIIT) 

Sprint 

HIIT yaitu latihan kardio 

yang menggunakan 

kombinasi antara latihan 

intensitas tinggi dengan 

intensitas sedang atau rendah 

dalam selang waktu tertentu. 

Lari jarak pendek atau sprint 

merupakan salah satu jenis 

lari yang dilakukan dengan 

kekuatan dan kecepatan 

penuh sepanjang garis 

lintasan dari start hingga 

finish .  

HIIT Sprint dilakukan durasi 

selama 28 menit pada hari 

senin, pada hari rabu selama 

30,5 menit, dan pada hari 

jumat selama 28 menit, yang 

diwali dengan warming up 

dan diakhiri dengan cooling 

down. Intervensi dilakukan 

selama 4 minggu dengan total 

12 kali pertemuan.   

SOP 

(Standart 

Operational 

Prosedure) 

 

 

-  

b. Resistance 

Training (RT)  

Sit Up 

Resistance Training (RT)  

Sit Up merupakan latihan 

beban yang gerakannya 

SOP 

(Standart 

Operational 

-  
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melatih otot-otot perut 

mengangkat beban tubuh 

hingga membentuk sudut 900 . 

Sit up dilakukan selama 10 

menit sebanyak 20 kali sit-up. 

Intervensi dilakukan selama 4 

minggu dengan total 12 kali 

pertemuan.   

Prosedure) 

2. Variabel 

dependen : 

a. Persentase 

Lemak Tubuh 

Persentase lemak tubuh 

merupakan persentase berat 

lemak total dalam tubuh 

terhadap berat badan. 

Bioelectric 

Impedance 

Analysis 

 

 

Rasio 

F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Gontor Kampus Lima Kediri. 

G. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai 

bulan Februari 2019, dimana pada bulan Januari 2019 sebagai tahap persiapan dan 

pada bulan Februari 2019 sebagai tahap penelitian. 

H. Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, wajib untuk mengikuti aturan etik 

penelitian dan harus mengikuti aturan-aturan tersebut serta mendapat persetujuan 

dari subjek untuk bersedia menjadi responden selama penelitian berlangsung 

(Setiadi, 2007). Bentuk dari etika penelitian, berupa: 

1. Lembar Persetujuan (Informed Concent) 

Informed Concent atau lembar persetujuan merupakan suatu perjanjian 

antara peneliti dengan responden penelitian berbentuk lembar persetujuan. 

Informed Concent ini diberikan sebelum penelitian berlangsung yang bertujuan 

agar responden memahami maksud dari tujuan penelitian serta mengedukasi 

dampak dari penelitian tersebut. Jika responden bersedia, maka responden 

harus menandatangani lembar persetujuan. Dan jika responden tidak bersedia, 
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maka peneliti harus bisa menghormati keputusan serta hak responden 

(Nursalam, 2008). 

2. Kerahasiaan nama dan identitas (Anonymity) 

Anonymity adalah salah satu permasalahan etika untuk diberikannya 

jaminan agar menjaga kerahasiaan responden dan tidak mencantumkan nama 

responden pada lembar pengumpulan data ataupun hasil penelitian dan akan 

digantikan menggunakan inisial nama responden (Nursalam, 2008). 

3. Kerahasiaan (Confidentialy) 

Confidently merupakan suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk 

menjaga kenyamanan para responden selama penelitian berlangsung. Dalam 

proses penelitian. Aspek kenyamanan pada penelitian ini antara lain, 

diberikannya penjelasan menyangkut bagaimana proses pemeriksaan 

berlangsung serta kemungkinan buruk yang dapat terjadi pada saat penelitian 

melalui ganguan yang peneliti sedang teliti (Nursalam, 2008).   

I. Instrumen Pengumpulan data 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur atau fasilitas yang dapat 

dipergunakan oleh peneliti dalam menperoleh data agar lebih valid, lebih cermat, 

lebih lengkap serta tersistematis segingga memudahkan peneliti untuk mengelolah 

data yang diperoleh. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan Bioelectric 

Impedance Analysis (BIA) yang dilakukan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi high intensity interval training dan resistance training. 

J. Prosedur pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang  akan dibutuhkan dalam penelitian. 
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Langkah-langkah untuk dalam mengumpulkan data penelitian, antara lain sebagai 

berikut:  

1. Sumber Data  

Data primer yaitu sumber data awal yang didapatkan dari individu 

ataupun secara perorangan, contohnya melalui proses wawancara ataupun 

pengisian lembar kuisioner yang diberikan peneliti kepada responden 

(Sugiyono, 2012).  

2. Tahap persiapan : 

a. Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan surat 

permohonan izin kepada Kepala Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Setelah mendapatkan surat permohonan izin dari Kepala Prodi Fisioterapi 

Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti selanjutnya mengajukan 

permohonan izin untuk melakukan penelitian kepada instansi atau tempat 

penelitian yang dituju untuk penelitian. 

c. Setelah mendapat persetujuan dari pihak intansi atau tempat penelitian 

yang dituju, peneliti bisa dilaksanakan.  

d. Peneliti selajutnya membuat jadwal penelitian serta mempersiapkan segala 

sesuatu yang dibutuhkan selama penelitian.  

3. Tahap pelaksanaan : 

a. Peneliti memperkenalkan diri serta menjelaskan penelitian yang akan 

dilakukan. 

b. Peneliti menentukan sampel penelitian sesuai dengan kriteria inklusi yang 

telah ditentukan. 
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c. Permintaan persetujuan responden (inform consent) dengan memberikan 

penjelasan baik secara lisan maupun tulisan tentang tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, prosedur penelitian serta hak dari responden.  

d. Melakukan pre-test untuk mengetahui presentase lemak tubuh responden 

sebelum diberikannya intervensi.  

e. Menjelaskan intervensi yang akan diberikan kepada responden.  

f. Melakukan intervensi latihan kombinasi high intensity interval training 

dan resistance training dengan frekuensi latihan 4 minggu, dengan 

intensitas latihan 3 hari seminggu dengan total durasi waktu latihan selama 

38 menit sampai 40,5 menit lamanya.  

g. Melakukan post-test untuk mengetahui persentase lemak tubuh setelah 

diberikannya intervensi. 

h. Dilakukannya penyimpulan hasil persentase lemak tubuh responden 

sebelum dan setelah diberikannya intervensi. 

4. Tahap Pengolahan Data 

Tahapan pengelolaan data dilakukan melalui tahap editing, coding, 

entry data dan tabulating (Nototmodjo, 2012).  

a. Editing   

Proses editing merupakan proses dimana hasil penelitian yang 

didapat selanjutnya diperiksa kembali kebenarannya oleh peneliti yang 

dilakukan setelah atau ketika pada tahap pengumpulan data.  

b. Coding 

Coding data merupakan pengelompokkan atau pembagian dalam 

beberapa kategori dari hasil jawaban responden yang selanjutnya diberikan 

kode tertentu pada masing-masing hasil pengukuran dari kedua variabel. 

Berupa angka maupun huruf.  
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c. Entry 

Entry data dari hasil penelitian dimasukkan kedalam master table 

atau data base komputer, dan selanjutnya melakukan distribusi frekuensi 

sederhana ataupun dapat berupa tabel kotigensi. Data yang dimasukkan 

antara lain berupa informasi inisial responden, umur, jenis kelamin, berat 

badan, tinggi badan, IMT serta persentase lemak tubuh responden.   

d. Tabulating 

Tabulating data merupakan mengelola serta menyusun data 

sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk dimengerti dan 

dijumlahkan, disusun dan didata untuk dijadikan dan dianalisis 

(Notoatmodjo, 2012).  

K. Analisa Data 

Proses analisis data bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan. Proses ini meliputi persiapan tahap persiapan, 

tabulasi dan aplikasi data. Menurut Notoadmodjo (2012), data yang didapat 

selanjutnya akan diolah kemudian dianalisis melalui tahapan sebagai berikut :  

1. Analisa Univarat 

Analisa univariat merupakan analis satu variabel. Bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan setiap variabel penelitian. Pada umumnya 

dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari setiap 

variabel (Notoatmojo, 2010). Pada penelitian ini analisa univariat berdasarkan 

usia, tinggi badan, berat badan,  IMT, persentase lemak tubuh dan kapasitas 

fisik untuk mengertahui aktivitas fisik responden. 

2. Analisa Bivariat 

a. Uji Normalitas Data 
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Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan dalam penelitian berasal dari populasi yang sama atau distribusi 

data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Uji 

normalitas data menggunakan program SPSS dengan menggunakan uji 

Shapiro-Wilk yang digunakan karena jumlah data kurang dari 50. Dasar 

pengambilan keputusan, yaitu : 

1) Jika nilai  ≤ 0,05 maka H0 ditolak = tidak berdistribusi normal

2) Jika nilai  > 0,05 maka H0 diterima = data berdistribusi normal

b. Uji Statistik

Jika data tidak berdistribusi normal maka uji statistik non-parametrik 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Wilcoxon Signed Rank Test 

digunakan untuk menghitung hasil perubahan persentase lemak tubuh  

sebelum dan sesudah diberikan kombinasi high intensity interval training 

dan resistance training namun distribusi data tidak normal. Dasar 

pengambilan keputusan pengujian Wilcoxon Signed Rank Test berdasarkan 

perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikansi 2 tailed (α = 0,05) 

adalah : 

1) Jika nilai P ≥ 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak

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


