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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang saya lakukan meru .pakan jenis Quasi Eksperimental, 

dengan desain peneliti .annya adalah pre and post test two group design. Cara 

yang dilakukan yakni kelompok perla.kuan diberi program latihan circuit namun 

tidak dikasih apapun untuk kelompok kontrol. 

Percobaan dimulai dengan mengukur tebal lem .ak dari kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan, disini peneliti memer .lukan alat ukur yakni Skin Fold 

Caliper. Setelah selesai diukur ketebalan lemaknya langs .unglah untuk kelompok 

perlakuan diberikan intervensi, jangka waktu pemberian program latihan ini 

menurut Yudiana (2012) adalah sela .ma 4 minggu dan dalam seminggu tersebut 

dilakukan 3 ka.li latihan selama 20 menit perharinya. Menurut Yudiana (2012), 

latihan dengan jangka waktu seperti itu untuk memberi kesempatan untuk otot 

beristirahat diantara empat hari lainnya yang tidak diberikan porsi latihan  

tersebut. 

Latihan ini hanya ditujukan unt.uk kelompok perlakuan. Pada akhir 

penelitian masing-masing kelompok akan diukur lagi tingkat ketebalan 

lemaknya menggunakan Skinfold Caliper sekali .gus diamati apakah ada lemak 

dari kelompok perlakuan sudah mulai berkurang setelah dilakukan latihan 

circuit. Setelah itu dilakukan juga penga.matan tentang adanya perbedaan antara 

kedua kelompok tersebut. 
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Gambar 4.1 Rumus desain kelompok rancangan Pre and Post test two group 

desaign. 

Keterangan : 

P = Populasi 

S = Sampel 

O1 = Kelompok yang tidak d.i.berikan latihan 

O2 = Kelompok Circuit Training sebelum intervensi 

O3 = Kelompok Circuit Training setelah intervensi. 

P1 = Tanpa Latihan 

P2 = Latihan Circ.uit Training. 

X = Hasil pre and post test tanpa latihan. 

Y = Hasil pre and post test setelah latihan Circuit Training. 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Kerangka Penelitian 

 

Populasi : Pemain Futsal Yaya.san Bina Insa.ni Kota Malang 

Teknik Sampling: Purp.os.ive sam.pling 

Sampel: Pem.ain Futsal Usia 20-2.2 tahun 

Variable Ind.ependen Varia.b.le Dependen 

Analisa Data: Uji T berpasangan, Uji T tidak berpasan .gan 

Circuit Train.ing Penuru.nan Intensitas 

Lemak 

Instrum.en : 

Skinfold Caliper 

Skala : Rasio 

Hasil: Peruba.han Pada Tebal lemak 

H0 : 

Tidak ada pengaruh latihan Circuit 

Training te.rhadap penurunan tebal 

lemak pada p.emain futsal Yayasan 

Bina Insani Sukses Kota Malang 

H1 : 

Ada pengaruh latihan Circuit 

Training terhadap. penurunan tebal 

lemak pada pemain fut .sal Yayasan 

Bina Insani Sukses Kota Malang 

 

 

Instrumen: SOP (standart 

operasion.al .prosedure) 
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C. Populasi, Sampling, Sampel 

1. Populasi 

Definisi populasi adalah kum.pulan subjek yang akan diteliti. Menurut 

Sugiyono populasi memiliki definisi yaitu wilayah generalisasi  yang terdiri 

dari subjek dan objek ya.ng punya kualitas dan karakteristik tertentu dan 

dipilih peneliti sebagai bahan pelej .aran yang bisa ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2011). Popu.lasi dalam penelitian ini adalah pemain futsal Yayasan 

Bina Insa .ni Sukses kota Malang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagia.n besar dari popu.lasi yang akan diteliti sehingga 

dengan adanya sampel dapat mew .akili ju.mlah popu.lasi yang ada. Sampel 

dalam penelitian ini adal .ah tim futsal Yayasan Bina Insani Sukses Kota 

Malang yang memenuhi kri.teria inklusi. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara atau tek .nik pengambilan sampel 

(Zainuddin, 1995). Sam .pling merupaka.n suatu cara pengambilan sampel agar 

diperoleh sampel yang tepat den .gan keselu.ruhan subjek penelitian. Teknik 

sampling y.ang digunakan dalam penelit .i.an ini adalah purposive sampling. 

Sampel diambil berdasa.rkan kriter.ia-kriteria inklusi, eksklusi dan dropput 

sebagai berikut : 

a. Inklusi 
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Kriteria inklusi ada.l.ah kriteria at.au ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh 

setiap anggota popu.lasi yang dap.at diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 

2012). Kriteria inklusi dalam pen.e.litian ini yaitu : 

1. Laki-laki. 

2. Tim Futsal aktif yay.asan bina insani kota Malang. 

3. Usia 20-22 tahun. 

4. Memiliki IMT diata.s 23,0-25,0 (pra obes IMT laki-laki). 

5. Bersedia menjadi respo.nden dan mengikuti pene.liti.an sampai selesai. 

b. Ekslusi 

Kriteria ekslusi adalah ciri-.ciri anggota popu.lasi yang tidak dapat 

diambil sebagai sam .pel, dimana subjek penel .itian tidak dapat mewakili 

sampel karena tidak memen .uhi kr.iteria syarat sebagai penelitian 

(Notoatmojo,2012). Kriteria e.kslusi dala.m penel.itian ini yaitu : 

1. Memiliki riway.at penyakit jantu.ng dan paru-paru. 

2. Perokok berat dengan gangg.uan paru.-paru (sesak). 

3. Responden me.ngalami cidera muskulos.keletal seperti 

frakture/dislokasi. 

4. Dropout 

a. Responden tidak mengikuti lati .han yang diberikan secara penuh. 

b. Responden mengikuti latihan lai.nnya selama peneliti melakukan 

penelitian. 

c. Responden menin.ggal dunia ket.ika penelitian. 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah pe.r.ilaku atau karakt ..eristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (benda, manusia, dll) (Nursalam, 2003). Variabel penelitian 

adalah ciri atau khusus yang mel .ekat pada obj .ek penelitian baik bersifat fisik 

(nyata) atau psi.kis (tidak nyata) na.mu.n penelitian lain menyebutkan yaitu 

sesu.atu yang digunakan sebagai ciri-ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki oleh 

satuan penel.itian dari sebuah teori (Noto .atmodjo, 2012). Dalam penelit .ian ini di 

beda.kan menj .adi dua variabel yaitu variabel independen dan dependen, berikut 

penjelasannya : 

1. Variabel Independen 

Variabel Indepe.nden (bebas) adala.h variabel yang nilainya menetukan 

variabel lain (Nursalam, 2003). Var.iabel indep.enden dalam penelitian ini 

adalah Circuit Training. 

2. Variabel Dependen 

Variabel Depend.en (terikat) adalah varia.bel yang dipengaruhi nilainya 

oleh variabel lain. Variabel terikat adala .h fa.ktor yang diamati, dan diukur 

untuk menentukan ada tidak. .nya hubu.n.gan atau pengaruh dari variabel bebas 

(Nursalam, 2015). Variabel dependen dal .am pene.litian ini adalah penurunan 

tebal lemak pa.da pemain futs.al yayasan bina insani kota Malang 

E. Defini Operasional 

Definisi operasional mer.up.akan poin yang mendefinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karak .teristik yang diamati, mem .ungkinkan peneliti 

untuk melak.ukan observasi atau peng.ukuran secara cermat terhadap suatu objek 

atau fenomena (Nursalam, 2015).  
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Tabel 4.1 Defini Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat ukur Skala 

1 Circuit Training 

Merupakan latihan terdi .ri dari 

beberap.a stasiun da.n di setiap 

stasiun seorang atlet melakukan 

jenis latihan. yang telah di 

tentukan. Stasiun la .tihan dibagi 

menjadi 10 pos, dalam satu 

circuit dilakukan selama 10 

menit dan latiha .n ini dilakukan 

sebanyak dua circuit yang 

dilakukan sesuai dengan 

prosedur seperti pada SOP 

SOP 

(Standart 

Operational 

Prosedure) 

 

2. 

Variable Dependen 

Penurunan Tebal 

Lemak 

jaringan lemak yang terdiri 

dari sel- sel le.mak dan 

tersebar di bawah kulit dan 

sekitar or.gan tub.uh yang 

diukur menggun .akan Skinfold 

Caliper dengan cara mencubit 

4 bagian tubuh antara lain, 

biceps, tric.eps, subscapular, 

suprailliaca yan.g diukur 

menggunakan skinfold caliper 

ke dalam tabel persentase 

lemak tubuh. Ha.sil persentase 

lemak tubuh dapat diketahui 

setelah menjumlahkan 

ketebalan lem.ak em.pat 

bagian tubuh tersebut lalu 

dimasukka.n ke dalam tabel 

persentase lemak tubuh 

sesuai den .ga.n hasil 

penjumlahan ketebalan lemak 

dan jenis kelaminnya. 

Skinfold 

Caliper 
Rasio 

F. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang akan dila ..kukan dalam penelitian ini yaitu 

bertempatan di Yayasan Bin .a Insani Sukses Kota Malang. 
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G. Waktu Penelitian 

Waktu. penelitian yang akan dilak ...ukan pada penelitian ini yaitu dilakukan 

sebanyak 3 kali dalam sat .u minggu s.elama satu bulan  pada bulan Februari – 

Maret tahun 2019 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen didefinisikan seb.ag.ai alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian merupakan suatu alat yang digunakan unt.uk mengukur variabel yang 

diamati (Sugiyono, 2010: 148). Selaras de.ngan hal tersebut, Suharsimi 

Arikunto (2010: 203) menyatakan instr.u.men penelitian adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan peneliti dalam mengum.pulkan data agar pekerjaannya leb.ih 

mudah dan hasilnya le.bih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga le.bih mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dal .am 

penelitian ini, yaitu: 

1. Persentase Lemak 

Instrumen untuk men .gukur persentase lem.ak tubuh menggunakan 

skinfold caliper penguk.uran dilakukan pad.a, bicep, tricep, subscapula, 

suprailliaca dengan cara menj.umlah teb.al lemak pada emp.at daerah 

pengukuran, selanjutnya menggu.nakan tab .el sesuai jenis kelaminnya untuk 

mene.ntukan besarnya persentase lemak tubuh. Adapun cara pelaksanaan 

metode ini ada.lah: 
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a.) Biceps 

Cubitan dilakukan deng.an ibu jari dan jari telunj .uk tangan kiri 

pada mid acromiale-radiale line se.hi.ngga arah cubitan vertical dan 

paralel  dengan  aksis  len.gan  at.as.  Subjek  berdiri  dengan  lengan 

rileksasi serta sendi si.ku eksten.si dan se.n.di bahu sedikit eksorotasi. 

Cubitan dilakukan pada aspek paling anterior dari permuk.aan depan 

lengan atas pada penampakan da.ri samping. 

b.) Triceps 

Cubitan dilakukan de.ngan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri 

pada  sisi  posterior  mid  acromiale-radiale  line.  Cubitan  dila.kukan 

pada permukaan paling posterior dari len.g.an atas pada daerah m. triceps 

brachii pada penam.pakan. dari samping. Saat pengukuran lengan dalam 

ke.adaan relaksasi dengan sendi bahu sedikit eksorotasi dan sendi siku 

ekstensi disamping badan. 

c.) Subscapula 

Subjek dalam posisi berd.iri tegak den .gan kedua lengan di samping 

badan. Ibu jari me.raba bagian ba.wah angular inferior scapulae unt.uk 

mengetahui tepi bagian terse.but. Cubitan pada kulit dilakukan den.gan 

arah cubit.an miring ke lateral bawah membentuk sudut 45º terhadap 

garis horizontal. 

d.) Suprailliaca 

Cubitan dilakukan pada dae..r.ah (titik) perpotongan a.ntara garis 

yang terbentang dari spina illiaca ant.erior superior (SIAS) ke batas 

anterior  axilla  dan  garis  horiz.ontal  yang  melalui  tepi  atas  crista 
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illiaca. Titik ini terletak sekitar 5-7 cm di atas SI.AS tergantung pada 

subjek dewasa, dan lebih kecil pada anak-anak atau antara sekitar 2 

cm, arah cubitan mem.b.e.ntuk sudut 45º terhadap garis horizontal. 

Massa lemak dihitung sebag.ai perse.ntase terhadap berat badan dengan   

menjumlah   tebal   lemak   pada   4   daerah   pengukuran, selanjutnya 

meng.gunakan tabel 4 untuk menentukan besarn .ya persentase lemak tubuh. 

Gambar 4.2 Skinfold Caliper 
Sumber (Dokumen Penelitian 2019) 

J. Prosedur pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah proses pend .e.katan kepada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik su .bjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2003). Metode pe.ngump.ulan data ialah “Teknik atau cara-cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengambil data”. Adapun langkah-langkah dalam 

pengum.pulan data dalam penel . itian ini seba.gai berikut : 
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1. Tahap persiapan : 

a. Melakukan study pendah ..uluan pada pemain futsal Yayasan Bina Insani 

Sukses Kota Malang 

b. Melakukan pe.nyusu.nan proposal skripsi. 

c. Mempersiapkan instr.umen penelitian. 

d. Mempersiapkan surat-surat yang bers.ifat administratif untuk melakukan 

penelitian 

2. Tahap pel.aksanaan : 

a. Menyiapkan alat-alat untuk latih.an circuit training. 

b. Pemintaan persetujuan resp .o.nden (inform consent) dengan memberikan 

penjel.asan secara lisan dan tertulis tentang tujuan penelitian, manfaat 

pe.nel.itian, dan hak dari responden. 

c. Melakukan pre-tes untuk mengeta .huan tebal lemak responden sebelum 

diberikan intervensi. 

d. Membagi re.sponden menjadi d.ua kelompok, kelompok A : di berikan 

latihan circuit training, dan k.elom.pok B : tidak dibe.rikan latihan. 

e. Dilakukan latihan 3 kali seminggu dalam sebulan 

f. Dilakukan kembali penguk.uran tebal lemak setelah dilakukan intervensi. 

g. Dilakukan peny.impulan hasil pengukuran tebal lemak setelah dan sebelum 

di berikan perlakuan. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap pre anal .isa, dilaku..kan pengolahan melalui tahap checking/ 

editing, coading, entry data dan tabulating (Nothoatmodjo, 2012). 
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a. Editing   

Editing data, yaitu penulis meli .hat tul.isan sudah jelas dan bisa di 

pahami. Dalam penelit .ian ini, pene.liti mengumpulkan lembar koisioner 

ya.ng telah di bagikan ke responden, kemudian peneliti melakukan 

pengecekan terhadap kelen.gkapan dan kekura.ngan dari jumlah pertanyaan 

kuisoner, pengecekan terhada.p item-item pertanyaan sudah terisi s .emua 

atau belum dan valid. 

b. Coading 

Coding data, yaitu men.gklasi.sf .ikasikan hasil dari jawaban 

responden, dengan memb .erikan kode pada masing-masing hasil ukur dari 

kedua variabel. 

c. Entry 

Entry data, yait.u kegiatan mema.sukan data yang. telah di kumpulkan 

kedalam master tabel atau data base k .omputer, kemudian membuat 

dist.ribusi frekuensi sed.er.hana atau bisa juga membuat tabel kotigensi. 

d. Tabulating 

Tabulating data, yaitu pen.gol.ahan dan penyusunan data sedemikian 

rupa agar mu .dah di pahami dan di jumlahkan, di susun dan di data untuk 

di ja.dikan di analis (Nothoatmodjo, 2012). 

K. Analisa Data 

Analisa data adalah proses dalam m .erinci data yang akan ditulis pada 

penyaji data (Hidayat, 2007). Analisa dat .a ada dua metode yaitu analisa bivarat 

dan univarat. Analisa data ini dilaku .kan untuk melihat pengaruh pemberian 
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latihan c.ir.cuit training terhadap penurunan tebal lemak pada pemain futsal 

Y.ayasan Bina Insani Sukses Kota Malang. 

1. Analisa Univarat 

Analisa univariat merupak .an anal.is satu variabel. Bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan setiap variabel penelitian. Pada umumnya 

dalam analisis ini han .ya mengh .asilkan distribu.si dan presentase dari setiap 

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

be.rdasarkan tebal lemak tubuh responden. 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat merupak .an analisa yang .dilak.ukan terhadap dua 

variabel yang di duga berh .ubungan atau berkolerasi (Notoatmojo, 2010). 

Perhitungan analisis biv .ariat dilakukan sete.lah ked.ua variabel data terkumpul 

yaitu data sebelu .m di berikan latihan circuit training kemudian sesudah 

diberikan latihan. 

a. Uji normalitas 

Sebelum melaku.kan an.alisis data dengan uji t berpasangan, data 

terlebih dahulu akan .diuji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah ingin 

mengetahui apakah distr.ibusi sebuah data mengik .uti atau mendekati 

distribusi normal (Santoso. 2010). Uji yang dilakukan dengan shapi.ro-wilk 

jika sampe.l <50, dan menggunakan uji kolmogorov-smirnov jik.a sampel 

>50. Kesimpulan hasil analisa data dengan pemaknaan berdistr .ibusi 

normal jika p > 0.05 dan data tidak berdistribusi secara normal j .ika p < 

0.05 (Nisfiannoor, 2009). Pada penelitian ini menggunakan shap.iro-wilk 

kar.ena sample <50 responden. 
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b. Uji T berpasangan (paired t-test) 

Analisa data digunakan un .tuk menga.nalisa efektivitas latihan circuit 

training terhadap pen.urunan tebal lemak pada pemain futsal yayasan bina 

insani kota Malang menggunakan uji t berpasangan (paired t-test) 

meru.pakan uji statistika param .etrik yang digunakan untuk menguji data 

dengan skala inter.val rasio dari satu kelompok sampel berpasangan. Syarat 

pengujian uji t berpas.angan (paired t-test) adalah skala variable berb.entuk 

interval/ra.sio, serta mempunyai distribusi normal. Penggunaan uji t 

berp.asangan pada penelitian ini bertujuan untuk mem .bandingkan 

penurunan tebal lemak se.belum dan setelah mel .akukan Latihan circuit 

training. Jika p value> a (0.05) maka H0 diterima da.n H1 ditolak, jika p 

value< a (0.05) maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

L. Etika Penelitian 

Masalah etika penelitian merupa.kan hal yang sangat penting, dalam 

melakukan penelitian pene.liti perlu membawa rekomen.dasi dari institusi untuk 

pihak lain, dengan cara menga.jukan surat permohonan. izin penelitian kepada 

lembaga/institusi y.ang akan di teliti. Setelah mendapat perst .ujuan, barulah 

peneliti da.pat mela.k.ukan penelitian dengan memperhatikan  masalah etika yang 

meliputi (Notoatmodjo, 2012) : 

 

1. Informed consent  

Informed consent. merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian den .gan memberikan lembar persetujuan. Informed 

consent di berikan sebelum penelitia.n di lak.ukan dengan memberikan lemb.ar 
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persetuj.uan untuk menjadi responden. Jika subjek bersedia maka dia harus 

menandat.angani lembar persetuju.an dan apabila tidak bersedia maka peneliti 

tidak dpat memaksak.an dan tetap mengho.rmati hak-hak subjek. 

2. Confidentiality (Kerahasian). 

Confidentiality merup.akan masalah eti .ka dengan memberikan jaminan 

kerahsiaa.n hasil pene.litian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya.semua informasi yang telah di kumpu .l.kan di jamin kerahasiaan oleh 

peneliti, hanya kelom .pok data tertentu yang akan di laporkan pada hasil riset. 

3. Right to self determination 

Right to self determination adal.ah subjek. harus diperlakukan secara 

manusiawi. Subjek memp.u.nyai hak memutuskan  apakah mereka bersedia 

menjadi subjek ataupun .tidak, tanpa adanya sangsi ap .a pu.n atau akan 

berakibat terhadap kesembuhannya, jika mereka seorang klien. 

4. Benefits Ratio 

Benefit ratio adalah Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko 

dan keuntungan y.ang akan bera.kibat kepada subjek pa.da setiap tindakan yang 

dilakukannya kepada responden. 
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