
BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Ilmu Kedokteran Fisik dan 

Rehabilitasi, Ilmu Kesehatan Anak dan Fisiologi . 

3.2 Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental dengan one group 

pre test post test design. 

3.3 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Bojongsalaman 2 dan SDN Petompon 2, 

Semarang. Waktu penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016. 

3.4 Populasi dan sampel penelitian 

3.4.1 Populasi target 

Populasi target dari penelitian ini adalah anak obesitas. 

3.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah anak obesitas yang terdapat 

di SDN Bojongsalaman 2, Semarang pada waktu Maret 2016. 

3.4.3 Sampel penelitian 

Sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi. 
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Kriteria inklusi: 

- Anak obesitas yang terdapat di SDN Bojongsalaman 2, Semarang yang berusia 

9-12 tahun. 

- Mendapat ijin dari orang tua untuk diikutsertakan dalam penelitian. 

- Anak dalam kondisi sadar, kooperatif dan bersedia ikut dalam penelitian serta 

sanggup melakukan latihan dengan menandatangani informed consent. 

Kriteria eksklusi:   

- Mempunyai riwayat gangguan saluran napas. 

- Mempunyai riwayat merokok aktif 

- Tidak bersedia mengikuti penelitian  

Kriteria drop-out: 

- Bila subjek penelitian tidak melakukan latihan 3 kali berturut-turut dari jumlah 

keseluruhan latihan. 

- Mengikuti latihan < 9 kali latihan 

3.4.4 Besar sampel 

Besar subjek penelitian diukur dengan menggunakan rumus besar sampel 

untuk uji hipotesis terhadap rerata dua populasi sebagai berikut :
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               = 9,89 ≈  0 

Kemungkinan drop out sebesar 20% 

Maka n= 10+2= 12 

Sehingga jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 12 orang. 

3.5 Cara sampling 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Simple random 

sampling. Anak yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan ke dalam 

kelompok perlakuan secara selang-seling berdasarkan urutan saat  

menandatangani  informed consent. 

3.6 Identifikasi variabel penelitian 

3.6.1 Variabel bebas 

 Variabel bebas penelitian ini adalah circuit training . 

3.6.2 Variabel terikat 

 Variabel terikat penelitian ini adalah nilai arus puncak ekspirasi. 

3.7 Definisi operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional 

No Variabel Unit Skala 

1. Circuit Training 

Latihan berupa rangkaian gerakan yang 

berbeda setiap posnya dalam satu set yang 

dilakukan selama 30 menit 

 

- Nominal 

2. Nilai Arus Puncak Ekspirasi 

Kecepatan aliran udara ketika menarik 

napas penuh, dan mengeluarkannya secepat 

mungkin. Diukur menggunakan Peak Flow 

Meter dengan satuan liter/menit. 

Liter/menit Numerik 



3.8   Cara pengumpulan data 

3.8.1  Alat  

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Kuesioner 

2. Timbangan berat badan digital 

3. Pengukur tinggi badan 

4. Tabel IMT dari CDC 

5. Peak Flow Meter Mini Wright 

6. Perlengkapan circuit training 

3.8.2  Jenis data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang diambil langsung oleh peneliti dari sampel penelitian. 

3.8.3  Cara kerja 

1. Survei awal untuk menentukan sekolah dasar untuk dijadikan lokasi penelitian 

dengan syarat siswa SD tersebut mempunyai karakteristik yang hampir sama. 

2. Sebelum penelitian dimulai, dilakukan sosialisasi program penelitian kepada 

orang tua subjek penelitian untuk menjelaskan tentang prosedur yang akan 

dilakukan selama penelitian dan manfaat yang akan diperoleh. 

3. Anamnesis dengan anak, ibu atau anggota keluarga terdekat yang merawat 

mengenai riwayat tumbuh kembang dan dilakukan pemeriksaan fisik meliputi 

jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, kondisi kesehatan anak, dan 

sesaat sebelum penelitian dilakukan dilakukan pemeriksaan APE.  



4. Dipastikan apakah subjek termasuk kelompok obesitas menggunakan grafik 

IMT yang tersedia. 

5. Anak yang masuk kriteria inklusi kemudian menjalani pemeriksaan APE 

sebanyak 3 kali dan diambil reratanya. Pemeriksaan berada di tempat yang 

tenang di dalam sekolah. Sebelumnya diedukasikan kepada subjek dan orang 

tua atau keluarga agar subjek cukup istirahat dan cukup tidur. Semua anak 

mendapat kudapan dan minuman sebelum pemeriksaan untuk memastikan 

mereka tidak lapar dan haus selama pemeriksaan. 

6. Subjek diberi circuit training selama  30 menit yang dilakukan 2 kali 

seminggu selama 6 minggu.  

7. Subjek yang tidak melaksanakan latihan sesuai prosedur penelitian dianggap 

drop out. 

8. Subjek yang latihan kurang dari 10 kali latihan, absen selama 3 kali berturut-

turut saat penelitian dilakukan dianggap drop out. 

9. Setiap kali latihan, peneliti datang untuk` memantau proses pelaksanaan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 



3.9   Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

3.10   Analisis data 

 Sebelum dilakukan analisis data, pada data yang terkumpul telah 

dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data. Data selanjutnya telah 

diberi kode, ditabulasi dan dimasukkan ke dalam komputer. Analisis data 

meliputi analisis deskriptif dan uji hipotesis. Pada analisis deskriptif data yang 

berskala numerik seperti nilai arus puncak ekspirasi akan dinyatakan sebagai 

rerata dan simpang baku. Normalitas distribusi data dianalisis dengan uji 

Saphiro-Wilk. Uji ini dipilih karena besar sampel dalam penelitian ini termasuk 
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sampel kecil (<50 subjek). Distribusi data normal maka uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji t berpasangan.. Analisis data dilakukan dengan program 

komputer. Perbedaan dianggap bermakna apabila nilai p<0,05. 

3.11   Etika penelitian 

 Penelitian ini telah dimintakan ethical clearance dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang -

RS.Dr. Kariadi de ga  No. 4 6 ∕ EC∕ FK-RSDK ∕ 0 6. Seluruh subjek penelitian 

dan keluarga subjek telah diminta persetujuannya untuk diikutsertakan dalam 

penelitian dalam bentuk informed consent tertulis. Sebelum memberikan 

persetujuan calon keluarga subjek penelitian telah diberikan penjelasan tentang 

tujuan, manfaat dan prosedur penelitian. Seluruh biaya yang berkaitan dengan 

penelitian ditanggung oleh peneliti sendiri. Identitas subjek penelitian 

dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin dari subjek penelitian 

 


