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BAB IV 

METODOLOGI PENELETIAN 
 

A. Desain Penelitian 

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode pre experimental. Desain yang akan digunakan adalah pretest – 

posttest one group design dilakukan dengan cara kelompok subjek 

dilakukan intervensi (Nurasalam, 2008). Peneliti memilih penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh kombinasi sit up, plank, dan crunch exercise 

terhadap peningkatan kekuatan otot perut pada mahasiswi dengan 

aktivitas sedang. 

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

S : Sampel 

X : Intervensi diberikan dengan pemberian kombinasi Sit up, Plank,   

          dan  Crunch  Exercise 

Q : Kelompok perlakuan yang diukur dengan Curl Up Test sebelum  

     intervensi 

Q1 : Kelompok perlakuan yang diukur dengan Curl Up Test sesudah  

          intervensi 

  

P        S                Q1                  X           Q2 
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B. Kerangka Penelitian 

 

Kerangka penelitian pengaruh kombinasi sit up, plank, dan crunch 

exercise terhadap peningkatan kekuatan otot perut pada mahasiswi 

dengan aktivitas sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 

Populasi : Mahasiswi FIKES UMM 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Sample : Mahasiswi FIKES UMM dengan katagori 

aktivitas fisik sedang berdasarkan IPAQ 

 

Variabel Independen 

 

Variabel Dependen 

 

Kombinasi Sit-Up, Plank dan 

Crunch exercise 

 

Instrumen : SOP 

Kekuatan otot perut 

 

Instrumen : curl up test 

 

Skala : Interval 

 

Analisis Data : Menggunakan SPSS 

 

Hasil : 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 

peningkatan kekuatan otot perut 

mahasiswi dengan aktivitas fisik 

sedang  
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 

1. Populasi 

Populasi adalah wialyah yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai sebuah kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif FIKES angkatan 2016 yang mengalami kelemahan 

otot perut dan memiliki aktivitas fisik yang sedang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2011). Sampel merupakan sebagian dari 

keseluruhan obyek yang diteliti atau populasi dan dianggap mewakili 

seluruh populasi yang ada (Notoatmodjo, 2010). Sampel dalam 

penelitian yang sekarang dilakukan adalah Mahasiswi FIKES 

angkatan 2016 yang dapat memenuhi kriteria inklusi.  

3. Teknik Sampling 

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

penarikan Non-probability Sampling Design yaitu dengan 

menggunakan Purposive sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang 

sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih peneliti untuk menjadi 

sampel dan Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan beberapa kriteria tertentu yang diterapkan 

peneliti (Sugiyono, 2012). 
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a. Kriteria inklusi (penerimaan) : 

1) Mahasiswi FIKES angkatan 2016 

2) Usia 18-21 tahun 

3) Termasuk kategori Aktivitas fisik sedang dan Rendah 

4) Bersedia mendokumentasikan setiap kali latihan dilakukan. 

5) Mampu mengikuti instruksi dan bersikap kooperatif pada saat 

proses penelitian 

b. Kriteria eksklusi (penolakan) : 

1) Subyek memiliki kriteria aktivitas yang tinggi 

2) Kehamilan 

3) Terdapat cidera dan fraktur pada tulang belakang 

4) Pre-eklampsi 

c. Kriteria drop out (gugur) : 

1) Responden tidak mengikuti prosedur yang telah disepakati. 

2) Responen tidak hadir saat post-test dan pre-test. 

3) Tidak mengikuti program latihan sebanyak 3 kali. 

D. Variabel Penelitian 

 

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat dua jenis veriabel yang 

akan digunakan yaitu : 

1. Variable Bebas (Independen) 

variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya merupakan 

pengertian dari variabel bebas (Independen) (Hidayat, 2012). Variabel 
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independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh 

kombinasi sit up, plank, dan crunch exercise. 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang bisa 

dipengaruhi oleh variabel independen (Hidayat, 2012). Variabel 

dependen didalam penelitian ini adalah peningkatan kekuatan otot 

perut pada mahasiswi dengan aktivitas sedang. 

E. Defini Operasional 

 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Instrumen Skala Data 

1. Variabel 

Independen 

 

kombinasi sit 

up, plank, 

dan crunch 

exercise  

Kombinasi sit 

up, plank, dan 

crunch exercise 

adalah latihan 

yang dilakukan 

untuk 

penguatan otot 

perut pada 

responden. 

Latihan ini 

diberikan 

selama 4 

minggu, 3 kali 

dalam 

seminggu 

SOP - 

2 Peningkatan 

kekuatan otot 

perut  

Kekuatan otot 

perut adalah 

kemampuan 

otot perut untuk 

melakukan 

kontraksi 

maksimal guna 

membangkitkan 

tegangan 

terhadap suatu 

tahanan atau 

beban. 

Curl up test Interval 
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F. Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas 

Muhammadiyah Malang . 

G. Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan selama 7 minggu dengan frekuensi 3 kali dalam 

seminggu pada tanggal 28 Desember 2018 hingga tanggal 15 Februari 

2019. 

H. Instrumen Penelitian 

 

Peningkatan kekuatan otot perut dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan curl up test. Curl up test merupakan latihan yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan otot perut. 

I. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti mendapat izin dari universitas 

muhammadiyah malang untuk melakukan penelitian. Setelah mendapat 

ijin, dilanjutkan melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika 

yang meliputi : 

1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuan diberikan dan dijelaskan kepada responden 

yang telah masuk dalam kriteria inklusi dan disertai judul 

penelitian serta manfaat penelitian, dengan tujuan responden dapat 
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mengerti maksud dari penelitian ini. Jika subyek menolak untuk 

menjadi responden maka peneliti tidak diperbolehkan untuk 

memaksa dan menghormati hak-hak subyek. 

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Penelitian tidak diperbolehkan untuk mencantumkan nama pada 

lembar pengumpulan data yang diisi subyek, tetapi hanya 

memberikan kode tertentu, hal ini dilakukan dalam menjaga 

kerahasiaan identitas subyek yang diteliti. 

3. Menjaga Kenyamanan  

Selama berlangsungnya penelitian untuk menjaga kenyamanan 

dari responden, pengambilan data melalui wawancara hanya 

dilakukan ketika responden mempunyai waktu yang luang 

sehingga tidak mengganggu kegiatan sehari- hari responden 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan penelitian dalam 

melakukan pengumpulan data. Langkah-langkah yang akan dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer, yaitu 

data yang di dapatkan secara langsung dari individu melalui proses 

pengisian lembar quisioner IPAQ.  

2. Tahap Persiapan 

a. Peneliti menyiapkan proposal penelitian . 
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b. melakukan studi pendahuluan di Fakultas Ilmu kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang mengenai penelitian yang 

akan dilakukan 

c. mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan studi 

pendahuluan yang ditujukan kepada bagian Tata Usaha Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

d. mempersiapkan alat pengumpulan data seperti kuisioner, lembar 

persetujuan. 

3. Tahap pelaksanaan 

a. menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

pengukuran dan metode latihan. 

b. Melakukan koordinasi dengan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang  

c. Memastikan sampel bersedia menjadi responden dalam penelitian 

dengan memberikan surat persetujuan. Jika responden setuju, maka 

selanjutnya peneliti menjelaskan untuk menjamin kerahasiaan data 

dari responden. 

d. Mengumpulkan responden dalam suatu tempat. 

e. Mengukur kekuatan otot perut sebelum melakukan intervensi 

dengan curl-up test 

f. Menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah diberikan kombinasi 

sit-up, plank dan crunch exercise terhadap peningkatan kekuatan 

otot perut mahasiswi dengan aktivitas fisik sedang. 
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K. Tahap Pengolahan Data 

 

Proses pengolahan data dilakukan ketika telah memliki seluruh data 

yang diperlukan Adapun tahap dalam pengolahan data pada penelitian ini 

sebagai berikut (Setiadi, 2007) : 

1. Editing 

Setelah data diterima dari responden. Pada tahap ini peneliti 

memeriksa kembali kejelasan jawaban di quisioner dan 

kelengkapan data. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam 

menganalisis data.  

2. Coding 

Coding merupakan tahap pemberian kode pada data yang 

telah dikumpulkan. Tujuan dari tahap ini untuk membedakan dan 

menjaga kerahasiaan responden selama penelitian. Coding juga 

diperlukan untuk menandai responden mana yang belum latihan. 

Kode yang diberikan dapat berupa huruf, angka atau symbol 

lainnya. Pada pemberian kode biasanya dibuat daftar kode dalam 

satu buku (Code book) yang mana berisi tentang penjelasan kode 

yang tertear dengan tujuan untuk memudahkan peneliti mengenai 

anti kode. 

3. Entry Data 

Entry Data merupakan kegiatan memasukan data, dan 

membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan 

membuat tabel kontigensi. Pada penelitian ini melakukan entry data 

dengan memasukan nama inisial responden, usia, dan pengukuran 



41 

 

 

kekuatan otot perut sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

dengan curl up test. 

4. Cleaning 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari tahap 

pengolahan data yaitu  peneliti  memeriksa kembali semua data dan 

memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi, dan selanjutnya data 

akan dianalisis. 

L. Rencana Analisis Data 

 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariate bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variable penelitian. Pada 

penelitian ini yang dianalisa adalah karakteristik responden 

berdasarkan usia, jenis kelamin dan pengukuran kekuatan otot perut. 

2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen untuk 

memperoleh jawaban apakah kedua variabel tersebut ada atau 

tidaknya pengaruh kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise  

terhadap peningkatan kekuatan otot perut pada mahasiswi dengan 

aktivitas rendah. Adapun tahapan dalam analisis bivariate adalah : 

a. Uji Normalitas Data 

Tujuan dari uji normalitas data yaitu untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data tersebut normal atau tidak. Pada penelitian 

ini menggunakan uji Shapiro-wilk sebagai metode analisis uji 
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normalitas data. Uji shapiro-wilk digunakan apabila sampel 

kekurangan dari 50 sampel (Santoso, 2010). Uji normalitas data 

dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi Software 

Statistical Package For the Social Science (SPSS). Berikut ini 

merupakan hasil dari pengolahan uji normalitas adalah sebagai 

berikut : 

1) Jika p>0,05 maka hasil analisis data berdistribusi dengan 

normal. 

2) Jika <0,05 maka hasil analisa data berdistribusi denga tidak 

normal. 

b. Paired T-Test 

Analisa ini dilakukan setelah uji normalitas data. Analisa 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh sebelum 

dan sesudah pengaruh kombinasi sit-up, plank dan crunch 

exercise terhadap peningkatan kekuatan otot perut mahasiswi 

dengan aktivitas rendah di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan Uji Paired T-

test. Uji Paired T-test merupakan pengujian satu data dengan 

skala ordinal serta data berdistribusi dengan normal. Asumsi 

data pengolahan nilai melalui tingkat signifikan Pvalue(α = 0,05), 

sebagai berikut: 

1) Nilai signifikan p>0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

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

 


