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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan 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 diobservasi lagi setelah intervensi 

(Sugiyono, 2012). 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

P  : Populasi 

S  : Sampel 

Y1  : Pretest sebelum intervensi 

Y  :Intervensi High Intensity Interval Training dan Resistance Training 

Y2  : Postest sesudah intervensi 

 

P S Y1 P Y2 

Bagan  4.1 Desain Penelitian 
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B. Kerangka Penelitian 

 

  

Desain Penelitian : Pre-eksperimental 

pre-test and post-test design 

Populasi : Mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Sampel : Mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri 

yang memenuhi kriteria inklusi. 

Variabel Independen : High 

Intensity Interval Training & 

Resistance Training 

Variabel Dependen: 

Peningkatan VO2max 

Instrumen : SOP 

(Standar Oprasional 

Prosedur) 

Instrumen : Multistage 

Fitness Test (Bleep Test) 

Skala Data : Rasio 

Analisa Data : Wilcoxon Signed Rank Test 

Hasil : Peningkatan VO2max 

H0 :  

Tidak ada pengaruh kombinasi 

High Intensity Interval Training 

dan Resistance Training terhadap 

peningkatan VO2max pada 

mahasiswi di Gontor Putri 

Kampus Lima Kediri. 

 

H1 :  

Ada pengaruh kombinasi High 

Intensity Interval Training dan 

Resistance Training terhadap 

peningkatan VO2max pada 

mahasiswi di Gontor Putri Kampus 

Lima Kediri. 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 
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C. Populasi, Sampel, Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini merupakan wilayah yang pada umumnya 

terdiri dari objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu serta 

ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri yang berjumlah 150 orang. 

2. Sampel 

Sampel ialah suatu objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi (Notoadmodjo, 2015). Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah mahasiswi Gontor Putri Kampus Lima Kediri yang memenuhi 

kriteria inklusi. Mahasiswi yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 53 

orang. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sampling 

adalah cara untuk mengambil sampel sehingga dapat memperoleh sampel 

dengan tepat degan seluruh subjek penelitian. Teknik sampling dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian didapat 

berdasarkan kriteria inklusi, eksklusi dan drop out sebagai berikut :  

a. Kriteria Inklusi 

1. Memiliki aktivitas fisik rendah dan sedang berdasarkan 

international physical activity quetioner (IPAQ). 

2. Usia 18 – 22 tahun. 

3. Bersedia menjadi sampel yang dibuktikan dengan menandatangani 

informed consent. 
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4. Mampu mengikuti instruksi yang diberikan dan mengikuti semua 

prosedur penelitian dari awal hingga akhir. 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Hamil. 

2. Memiliki riwayat penyakit kardiorespirasi. 

c. Kriteria Drop Out 

1. Responden mengundurkan diri. 

2. Responden meninggal dunia. 

3. Responden tidak melakukan latihan selama tiga kali berturut-turut 

selama penelitian berlangsung. 

4. Responden tidak hadir saat pretest dan postest. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan karakter atau prilaku yang dapat memberikan nilai 

beda terhadap sesuatu objek (Nusalam, 2003). Variabel penelitian merupakan 

suatu ciri khusus yang terdapat pada suatu objek penelitian dan bersifat nyata 

ataupun tidak nyata. Menurut Noto Atmodjo (2012), variabel penelitian 

merupakan suatu yang digunakan sebagai ciri-ciri, sifat atau ukuran yang dapat 

dimiliki oleh satuan penelitian dari sebuah teori. 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu : 

1. Variabel Independen 

Variabel Independen (bebas) adalah variabel yang mempunyai nilai 

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

pada penelitian ini adalah High Intensity Interval Training (HIIT) dan 

Resistance Training (RT). 

2. Variabel Dependen 



37 

 

 

 

Variabel dependen (terikat) adalah 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 peningkatan VO2max. 

E. Definisi Oprasional  

Definisi oprasional 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). 

 

NO Variabel Definisi Oprasional Alat Ukur Skala 

1 Variabel 

Independen :   

a. High Intensity 

Interval 

Training 

(HIIT) Sprint 

HIIT yaitu latihan 

kardio yang 

menggunakan 

kombnasi antara latihan 

intensitas tinggi dengan 

intensitas 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: 

 Hari Senin :28 menit 

 Hari Rabu :30,5 menit 

 Hari Jumat: 28 menit  

Yang diawali dengan 

warming up dan 

diakhiri dengan cooling 

down, intervensi 

dilakukan selama empat 

SOP 

(Standar 

Operasion

al 

Prosedur) 

- 

Tabel  4.1 Definisi Operasional 
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minggu dengan total 12 

kali pertemuan.  

b. Resistance 

Training (RT) 

Sit Up 

Resistance Training 

(RT) Sit Up merupakan 

latihan beban yang 

gerakannya melatih 

otot-otot perut 

mengangkat beban 

tubuh hingga 

membentuk sudut 900 

Sit Up dilakukan 

selama 10 menit 

sebanyak 30 kali Sit 

Up. Intervensi 

dilakukan selama 4 

minggu dengan total 12 

kali pertemuan. 

SOP 

(Standar 

Operasion

al 

Prosedur) 

- 

2 Variabel 

Dependen : 

Peningkatan 

VO2max 

Merupakan 

kemampuankemapuan 

maksimal tubuh dalam 

pengambilan dan 

penggunaan oksigen 

selama latihan yang 

meningkat, diukur 

dengan Multistage 

Fitness Test (Bleep 

Test). Pengukuran awal 

dilakukan sebelum 

latihan (pretest). 

Setelah dilakukan 

selama 12 kali 

dilakukan pengukuran 

kembali (postest) untuk 

mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh 

terhadap VO2max.  

Multistage 

Fitness 

Test 

(Bleep 

Test) 

Rasio 
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F. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Gontor Putri Kampus Lima Kecamatan 

Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. 

G. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilakukan 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 

Etika penelitian merupakan hal penting dalam melakukan penelitian. 

Peneliti perlu membawa rekomendasi dari institusi untuk pihak lain, dengan 

cara mengajukan surat surat permohonan izin penelitian kepada 

lembaga/institusi yang akan diteliti. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah 

peneliti dapat melakukan penelitian dengan memperhatikan masalah etika 

yang meliputi (Notoatmodjo, 2012) : 

1. Informed Consent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed 

consent diberikan kepada subjek penelitian sebelum penelitian dilakukan 

dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Jika 

subjek bersedia maka yang bersangkutan akan menandatangani lembar 

persetujuan dan apabila tidak bersedia maka peneliti tidak dapat 

memaksakan dan tetap menghormati hak-hak subjek. 

2. Confidentialy  

Confidentialy merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 
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lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan harus dijamin 

kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil riset.   

3. Right to Self  Determination  

Right to Self  Determination adalah subjek harus diperlakukan secara 

manusiawi. Subjek mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia 

untuk menjadi subjek ataupun tidak, tanpa adanya sangsi apapun atau akan 

berakibat terhadap kesembuhannya jika mereka seorang klien. 

4. Benefits Ratio  

Benefits Ratio adalah peneliti harus berhati-hati dalam 

mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang akan berakibat kepada 

subjek pada setiap tindakan yang dilakukannya kepada responden. 

I. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument penelitian merupakan alat ukur atau fasilitas yang dapat 

digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data agar lebih valid, lebih cermat, 

lebih lengkap dan tersistematis sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengelola dapat yang didapat. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan 

multistage fitness test (beep test) yang dilakukan sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi high intensity interval training dan resistance training. 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristk subjek yang dibutuhkan dalam penelitian 

(Nursalam,2003). Tahap-tahap dalam pengumpulan data penelitian antara lain: 

1. Sumber Data 
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Data Primer merupakan sumber data awal yang diperoleh dari individu 

ataupun secara perorangan. Beberapa contoh dengan proses wawancara 

atau pengisian lembar kuisioner yang diberikan peneliti terhadap 

responden. 

2. Tahap Persiapan 

a. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan surat 

permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Prodi Fisioterapi Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Setelah mendapatkan surat permohonan izin, selanjutnya peneliti 

mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian kepada 

instansi atau tempat penelitian yang dituju untuk melakukan 

penelitian. 

c. Setelah mendapatkan izin dari instansi atau tempat penelitian yang 

dituju, penelitian dapat dilakukan. 

d. Peneliti membuat jadwal dan mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan selama penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan penelitian yang akan 

dilakukan. 

b. Peneliti menentukan sampel penelitian sesuai dengan kriteria inklusi 

yang telah ditentukan. 

c. Permintaan persetujuan kepada responden dengan memberikan 

penjelasan baik secara lisan maupun tulisan tentang tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, prosedur penelitian serta hak 

responden. 
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d. Melakukan pretest untuk mengetahui tingkat VO2max pada 

responden sebelum diberikan intervensi. 

e. Menjelaskan intervensi yang akan diberikan kepada responden 

f. Melakukan intervensi high intensity interval training dan resistance 

training dengan frekuensi empat minggu, intensitas latihan 3 hari 

dengan durasi waktu latihan selama 38 menit sampai 40,5 menit. 

g. Melakukan postest untuk mengetahui tingkat VO2max pada 

responden setelah diberikan intervensi. 

h. Melakukan penyimpulan terhadap tingkat VO2max pada responden 

sebelum dan sesudah diberikannya intervensi. 

4. Tahap Pengolahan Data 

Tahap dalam pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, 

coding, entry data dan tabulating (Notoatmodjo, 2012). 

a. Editing 

Editing merupakan proses dimana hasil penelitian yang 

diperoleh akan diperiksa kembali kebenarannya oleh peneliti yang 

dilakukan setelah atau ketika pada tahap pengumpulan data. 

b. Coding 

Coding data adalah pengelompokkan dalam beberapa kategori 

dari hasil jawaban responden yang selanjutnya diberikan kode 

tertentu pada masing-masing hasil pengukuran dari kedua variabel. 

c. Entry 

Entry data, yaitu kegiatan memasukkan data yang telah 

dikumpulkan kedalam master tabel atau data base komputer, 
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selanjutnya membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga 

membuat tabel kotigensi. 

d. Tabulating 

Tabulating data merupakan pengolahan data, yaitu pengolahan 

dan penyusunan data sedemikian rupa agar mudah dipahami, 

dijumlahkan, disusun dan didata untuk dijadikan sebagai analisis. 

K. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses dalam merinci data yang akan disajikan 

dalam penyajian data. Analisis data memiliki dua metode yaitu analisa bivariat 

dan univariat. Analisis data dilakukan untuk melihat pengaruh pemberian high 

intensity interval training dan resistance training terhadap peningkatan 

VO2max pada mahasiswi Gontor Putri Lima Kediri.   

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat merupakan analisis satu variabel yang bertujuan 

untuk menjelaskan atau mendeskripsikan setiap variabel penelitian. Pada 

umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase 

dari setiap variabel (Notoatmodjo, 2012). Pada penelitian ini analisa 

univariat berdasarkan usia, IMT, IPAQ dan VO2max. 

2. Analisa Bivariat  

Analisa bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk menganalisa 

hubungan terhadap dua variabel yaitu variabel independen dan variabel 

dependen dengan menggunakan uji statistika (Notoatmodjo, 2012). 

a. Uji Shapiro Wilk 

Sebelum melakukan analisa bivariat, terlebih dahulu akan 

dilakukan uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk 
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mengetahui apakah distribusi sebuah data dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji 

normalitas Shapiro Wilk karena jumlah data kurang dari 50. Dasar 

pengambilan keputusan jika nilai signifikan 2 tailed ≥ 0,05 maka H0 

diterima, artinya data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai 

signifikan 2 tailed ≤ 0,05 maka H1 diterima yang artinya data tidak 

berdistribusi normal (Nisfianoor, 2009). 

b. Uji Willcoxon Signed Rank Test 

Setelah melakukan uji normalitas, maka akan dilanjutkan dengan 

uji non parametrik dengan Wilcoxon signed ranked test yaitu uji non-

parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang 

berpasangan dengan cara melihat perbedaan kedua kelompok yang 

dibandingkan. Penarikan  dari kesimpulan ya dilakukan dengan cara 

membandingkan probabilitas (significant) dengan nilai α (0,05), jika 

probabilitas (significant) > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak dan 

jika probabilitas (significant) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

(Sarwono, 2011)
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