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BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pra-experimental dengan one 

group pretest postest design, yang bertujuan untuk menilai sebab akibat antara 

variabel dependen dan variabel independen dalam kurun waktu tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi sit-up, plank 

dan crunch exercise terhadap penurunan lingkar perut mahasiswi dengan 

aktivitas fisik sedang. Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan dan 

dilakukan sebanyak 3x dalam seminggu. 

 

 

Bagan 4.1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

S : Sampel 

Q1 : Pengukuran lingkar perut pada kelompok perlakuan sebelum 

diberikan intervensi 

X : Pemberian intervensi berupa kombinasi sit-up, plank dan crunch 

  exercise 

Q2 : Pengukuran lingkar perut pada kelompok perlakuan sesudah diberikan 

  intervensi 

 

 

 

P S Q1 X Q2 
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B. Kerangka Penelitian 

Berikut merupakan kerangka penelitian pengaruh kombinasi sit-up, 

plank dan crunch exercise terhadap penurunan lingkar perut mahasiswi dengan 

aktivitas fisik sedang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian 
 

Desain Penelitian : One Group Pretest Postest Design 

Populasi : Mahasiswi FIKES UMM Angkatan 2016 

 

Teknik Sampling : Purposive Sampling 

Sampel : Mahasiswi aktif FIKES UMM angkatan 2016 

dengan kategori aktivitas fisik sedang berdasarkan IPAQ dan 

kondisi lingkar perut berlebih 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Kombinasi Sit-Up, Plank 

Dan Crunch Exercise 

Lingkar Perut 

Instrumen : SOP 

Instrumen : Midline 

Skala : Interval 

Analisis Data : Menggunakan SPSS 

Hasil : Kombinasi Sit-Up, Plank Dan Crunch Exercise Terhadap 

Penurunan Lingkar Perut Mahasiswi Dengan Aktivitas Fisik Sedang 

H0 :Tidak ada pengaruh 

kombinasi sit-up, plank dan 

crunch exercise terhadap 

penurunan lingkar perut 

mahasiswi dengan aktivitas 

fisik sedang. 

 

H1 : Ada pengaruh kombinasi 

sit-up, plank dan crunch 

exercise terhadap 

penurunan lingkar perut 

mahasiswi dengan 

aktivitas fisik sedang. 
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C. Populasi, Sampling dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

maupun objek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang telah 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2010). Populasi dari penelitian ini adalah 

mahasiswi aktif Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan 2016 dengan kategori aktivitas fisik sedang dan kondisi 

lingkar perut berlebih. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh suatu populasi dan dapat menggambarkan kondisi dari 

populasi tersebut. Untuk suatu penelitian eksperimen sederhana jumlah 

anggota dari sebuah kelompok berkisar antara 10 sampai dengan 20 orang. 

Dan untuk menghindari sampel drop out, maka perlu ditambahkan sampel 

sebanyak 10% dari jumlah sampel minimal (Sugiono, 2010). Sampel pada 

penelitian ini adalah mahasiswi aktif Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2016 yang memenuhi kriteria inklusi.  

3. Teknik sampling 

Pada penelitian ini teknik sampling yang akan digunakan adalah 

purposive sampling. Dengan teknik penarikan, non-probability sampling 

design yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk 

dipilih peneliti menjadi sampel, dan purposive sampling adalah teknik 
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pengambilan sampel sumber data dengan beberapa kriteria tertentu yang 

ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2010). 

Dan berikut merupakan kriteria dalam penelitian ini :  

a. Kriteria Inklusi (Penerimaan) 

1) Remaja akhir usia 18- 21 tahun. 

2) Mahasiswi aktif Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2016. 

3) Termasuk dalam kategori aktivitas fisik sedang berdasarkan 

IPAQ. 

4) Lingkar perut lebih dari 80 cm. 

5) Bersedia menjadi responden penelitian dan mengikuti jalannnya 

penelitian sampai selesai. 

b. Kriteria Ekslusi (Penolakan) 

1) Adanya cidera akut muskuloskeletal. 

2) Kehamilan. 

3) Pre-eklampsi. 

4) Keganasan pada tulang belakang. 

5) Gangguan pada sendi tulang belakang.  

6) Sampel menolak menjadi responden selama penelitian. 

c. Kriteria Drop Out (Gugur) 

1) Responden tidak mengikuti prosedur penelitian secara teratur 

sebanyak lebih dari 3x. 

2) Responden tidak menyelesaikan prosedur penelitian. 
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D. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini akan digunakan dua variabel yaitu sebagai berikut : 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang bebas dan dapat 

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang terikat dan dipengaruhi oleh 

variabel lain. Variabel dependen pada penelitian ini adalah lingkar perut 

berlebih. 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Malang pada mahasiswi aktif 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

F. Waktu Penelitian  

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama 7 minggu yaitu mulai 

tanggal 31 Desember 2018 hingga tanggal 15 Februari 2019. 
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G. Definisi  Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Instrumen Hasil 

Ukur 

Skala 

Data 

1. Variabel 

Independen: 

Kombinasi 

sit-up, plank 

dan crunch 

exercise 

Kombinasi sit-up, 

plank dan crunch 

exercise adalah 

latihan penguatan 

pada otot-otot 

abdoment untuk 

mengatasi lingkar 

perut berlebih. 

Latihan ini 

diberikan selama 7 

minggu dan 3 kali 

dalam seminggu. 

SOP - - 

2. Variabel 

Dependen: 

Lingkar 

perut 

berlebih 

Lingkar perut 

berlebih merupakan 

suatu kondisi 

dimana seseorang 

memiliki 

penumpukan lemak 

berlebih pada area 

perut. Ditandai 

dengan 80 cm pada 

wanita dan 90 pada 

pria untuk wilayah 

Asia Pasifik 

Midline - Interval 

 

H. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah hal yang sangat penting dalam melakukan suatu 

penelitian. Dan dikarenakan penelitian ini berhubungan langsung dengan 

manusia maka etika penelitian haruslah sangat diperhatikan. Berikut 

merupakan etika-etika yang harus diperhatikan selama berlangsungnya proses 

suatu penelitian menurut Nursalam, (2008) : 
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1. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuan merupakan suatu tanda persetujuan yang 

dilakukan oleh peneliti dan responden sebelum dilakukannya suatu 

penelitian, hal ini bertujuan membuat responden mengetahui dan 

memahami dari maksud, tujuan dan dampak dilakukannya penelitian. Jika 

responden bersedia maka responden harus menandatangani lembar 

persetujuan, namun apabila responden tidak bersedia maka peneliti wajib 

menghormati hak-hak responden. 

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Anonimity merupakan salah satu cara dalam menjaga kerahasiaan 

responden dengan cara tidak mencantumkan nama responden pada lembar 

alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau 

hasil yang disajikan. 

3. Menjaga Kenyamanan (Confidentiality) 

Selama berlangsungnya penelitian responden hanya akan diperiksa 

maupun di wawacarai dalam keadaan luang saja agar peneliti tidak 

mengganggu dalam kegiatan sehari-hari responden. 

I. Instrumen Penelitian 

Pengukuran lingkar perut pada penelitian ini menggunakan pita alat 

ukur yang telah di kalibrasi yaitu midline. Standar Operasional Prosedur 

digunakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan dalam pengukuran 

lingkar perut adalah, sampel penelitian akan di ukur dalam posisi berdiri dan 

kaki saling menutup, lalu tempelkan pita ukur secara horizontal langsung ke 

atas kulit perut. Pengukuran dilakukan di pertengahan antara batas tulang rusuk 



42 

 

 
 

yang dapat teraba dengan bagian atas krista iliaka. Sampel diminta untuk santai 

sebelum pengukuran dan mengambil nafas dalam, bernafas seperti biasa 

sebelum pengukuran dilakukan dan diukur saat fase ekspirasi normal. 

J. Prosedur Pengolahan Data 

1. Sumber Data 

 Sumber data pada penelitian ini merupakan data primer, yaitu data 

yang didapatkan secara langsung dari individu melalui proses pengisian 

lembar international physical activity questionnaire (IPAQ). 

2. Tahap Persiapan 

a. Peneliti terlebih dahulu melakukan studi pustaka mengenai penelitian 

yang ingin dilakukan. 

b. Peneliti mempersiapkan judul dan proposal penelitian. 

c. Peneliti mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan studi 

pendahuluan yang ditunjukan kepada Kaprodi Fisioterapi Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muahammadiyah Malang. 

d. Peneliti mempersiapkan bahan-bahan pengumpulan data yang 

diperlukan seperti lembar kuisioner dan lembar persetujuan. 

3.  Tahap Pelaksanaan 

a. Setelah mendapatkan izin dari Kaprodi Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muahammadiyah Malang, maka peneliti 

melakukan studi pendahuluan dengan cara membagikan IPAQ baik 

secara real maupun online kepada seluruh mahasiswi FIKES UMM dan 

mendapatkan gambaran secara umum jumlah mahasiswi FIKES UMM 

dengan aktivitas fisik sedang. 
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b. Peneliti kemudian meminta izin untuk mengukur lingkar perut dari 

subjek penelitian yang termasuk dalam kategori aktivitas fisik sedang 

c. Peneliti menentukan subjek penelitian yang termasuk di dalam kriteria 

inklusi dan eksklusi. 

d. Peneliti kemudian menjelaskan maksud, tujuan dan dampak dari 

dilakukannya penelitian kepada subjek penelitian, dan meminta subjek 

penelitian untuk bersedia menjadi responden penelitian, subjek dapat 

menolak maupun menerimanya. 

e. Apabila subjek menerima maka subjek menandatangani lembar 

persetujuan yang telah disiapkan peneliti dan mengisi data pribadi yang 

meliputi, nama, alamat, usia, tingkatan dan kelas serta kontak yang 

dapat dihubungi. 

f. Peneliti mengajukan surat izin penggunaan laboratorium sebagai 

tempat sosialisasi dan tempat pelaksanaan intervensi selama penelitian 

kepada Kepala Laboratorium Prodi Fisioterapi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

g. Setelah memperoleh izin maka peneliti akan mengumpulkan responden 

untuk menjelaskan prosedur dan teknik dari sit-up, plank dan crunch 

exercise. Intervensi akan diberikan sebanyak 3 kali seminggu selama 7 

minggu. 

h. Peneliti kemudian mengukur lingkar perut responden penelitian setelah 

penelitian dilakukan. 
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4. Tahap Pengolahan Data 

 Adapun berikut merupakan tahapan dalam pengolahan data dari 

seluruh data yang telah terkumpul menurut Setiadi, (2007) dalam Zagita, 

(2017) : 

a. Editing 

 Pada tahap ini peneliti akan memeriksa kembali mengenai jawaban 

yang telah diberikan responden di dalam kuisioner yang telah 

diberikan, tujuan dari tahapan ini adalah untuk memudahkan penelit 

dalam menganalisis data. 

b. Coding 

 Pada tahapan ini peneliti akan memberikan data kode pada data yang 

telah didapatkan. Coding juga membantu peneliti untuk 

mempermudah mengetahui responden mana yang sudah ataupun 

belum melakukan penelitian. 

c. Prosessing  

 Pada tahapan ini peneliti akan memproses data dengan cara 

melakukan entry terhadap data yang telah didapatkan dari setiap 

responden ke dalam komputer. 

d. Cleanning 

 Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses pengolahan data. 

Pada tahapan ini peneliti akan memeriksa kembali semua data dan 

memastikan jika tidak ada kesalahan data, sehingga selanjutnya akan 

data akan dianalisis. 
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K. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

 Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan untuk menjelaskan 

atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. 

Karakteristik responden yang dianalisa pada penelitian ini berupa usia, 

aktivitas fisik jenis kelamin dan lingkar perut.  

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis data yang digunakan untuk 

menganalisa hubungan variabel independen dengan variabel dependen. 

Sehingga dapat diketahui apakah terdapat pengaruh kombinasi sit-up, 

plank dan crunch excercise terhadap penurunan lingkar perut. Adapun 

berikut merupakan tahapan-tahapan dari analisa bivariat, yaitu : 

a. Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas Data dilakukan untuk mengetahui apakah 

sebuah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian 

ini digunakan uji Shapiro-Wilk sebagai metode untuk uji normalitas 

data. Uji Shapiro-Wilk dapat digunakan karena jumlah sampel pada 

suatu penelitian kurang dari 50 orang. Berikut merupakan 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 berdistribusi dengan tidak 

normal. 
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b. Paired T-Test

Paired T-Test adalah analisa yang dilakukan setelah 

dilakukannya uji normalitas. Analisa ini digunakan agar mengetahui 

pengaruh sebelum dan sesudah pemberian kombinasi sit-up, plank dan 

crunch excercise terhadap penurunan lingkar perut berlebih 

mahasiswi dengan aktivitas fisik sedang. Uji Paired T-Test adalah 

pengujian suatu data dengan skala interval dan data yang terdistribusi 

secara normal. Adapun dasar dari pengolahan nilai data melalui 

tingkat signifikasi Pvalue(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.


