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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Fisiologi dan Kedokteran Olahraga. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Mei 2016 dan dilaksanakan di 

lapangan olah raga Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.  

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan two 

group pre-test and post-test design.  

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Target 

Populasi target adalah wanita berusia 20-22 tahun. 

3.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro yang berusia 20-22 tahun. 

3.4.3 Sampel 

Sampel penelitian adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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3.4.3.1  Kriteria Inklusi 

1) Wanita  

2) Berusia 20-22 tahun. 

3) Memiliki IMT 18-24,9 kg/m2 

4) Sehat pada saat penelitian. 

5) Bersedia diikutsertakan dalam penelitian. 

3.4.3.2  Kriteria Eksklusi 

1) Memiliki penyakit respirasi.  

2) Memiliki penyakit kardiovaskuler. 

3) Memiliki penyakit muskuloskeletal. 

3.4.4 Cara Pemilihan Sampel 

Pemilihan subjek dilakukan dengan cara purposive sampling dari daftar 

mahasiswi FK Undip yang memenuhi kriteria pemilihan. 

3.4.5 Besar Sampel 

Besar sampel diukur dengan menggunakan rumus besar sampel untuk uji 

hipotesis proporsi 2 populasi sebagai berikut 

n1 = n2 =
2 [(𝑧𝛼 + 𝑧𝛽)𝛿]²

(𝑥1 − 𝑥2)²
 

 

zα = 1,96 (α=0,05) 

zβ = 0,842 (β=0,2) 

δ   =  simpangan baku persentase lemak wanita sebelum melakukan 

aktivitas aerobik. 
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x1 = rerata nilai persentase lemak pada wanita sebelum melakukan 

aktivitas aerobik. 

x2 = rerata nilai persentase lemak pada wanita sebelum melakukan 

aktivitas aerobik.  

Apabila dari hasil penelitan sebelumnya diketahui rerata nilai persentase 

lemak pada wanita sebelum melakukan aktivitas aerobik adalah sebesar 23,3835 

(SD= 2,2194) meter dan perkiraan pada wanita yang melakukan aktivitas aerobik 

terjadi penurunan sebesar 1 SD menjadi 20,5015 dan nilai zα = 1,96 (α=0,05), zβ = 

0,842 (β=0,2) 

Maka besar sampel adalah 

n1 = n2 =
2[(𝑧𝛼 + 𝑧𝛽)𝛿]²

(𝑥1 − 𝑥2)²
 

                                       =
2[(1,96 + 0,842)2,2194]²

(23,3835 − 20,5015)²
 

     = 9,312  

∞  10 

Apabila diperkirakan besarnya drop out sebesar 10% maka besar sampel 

adalah 

𝑛 =
𝑛

(1 − 𝑑𝑜)²
 

       =  
10

(1 − 0,1)²
 

               =   12,345 

               ∞    13 
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Dari perhitungan besar sampel maka dapat disimpulkan bahwa besar sampel 

adalah 13 orang tiap kelompok. 

3.5       Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah olahraga lari dan latihan otot inti.  

3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah persentase lemak dan massa 

tulang. 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi operasional 

No Variabel Unit Skala 

1. Persentase lemak 

Jumlah massa lemak tubuh yang dapat 

diukur dengan menggunakan bioelectrical 

impedance analysis Transtek (glass body 

analyzer GBF 835). 

Massa lemak dinyatakan dalam persen. 

- Numerik 

2. 

 

 

 

Massa Tulang 

Jumlah mineral dalam tulang yang dapat 

diukur dengan menggunakan bioelectrical 

impedance analysis Transtek (glass body 

analyzer GBF 835). 

 

- Numerik 
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No. Variabel Unit Skala 

3. 

 

Lari aerobik 

Lari dengan durasi 20-60 menit, dengan 

intensitas 60-80% dari denyut jantung 

maksimal serta dengan frekuensi 3-5 kali 

seminggu. 

 

- 

 

Numerik 

4.  Latihan Otot inti 

Latihan kekuatan untuk melatih serta 

meningkatkan kualitas kerja otot-otot inti 

tubuh. 

Latihan otot inti yang dilakukan: 

1. Gerakan Plank 2 x 30 detik 

2. Gerakan Sit-Up 2 x 12 kali 

3. Gerakan Squat 2 x 12 kali 

- Numerik  

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1  Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut 

a) Stopwatch digital 

b) Timbangan bioelectrical impedance analysis Transtek (glass 

body analyzer GBF 835) 
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3.7.2  Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini seluruhnya adalah data 

primer yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti dari sampel penelitian. 

3.7.3 Cara Kerja 

1. Pemilihan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan 

tidak memiliki kriteria eksklusi. 

2. Calon subjek yang memenuhi kriteria di atas diberikan penjelasan secara 

lisan. Calon subjek penelitian diminta persetujuannya untuk menjadi 

subjek penelitian secara tertulis dengan mengisi informed consent. 

3. Calon subjek penelitian yang sudah menandatangani informed consent 

menjadi subjek penelitian. 

4. Pengambilan subjek dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan: lari 30 menit 

tanpa latihan otot inti dan lari 30 menit ditambah latihan otot inti. 

5. Subjek penelitian akan melakukan olahraga lari seminggu 2 kali pada 

sore hari setelah pulang kuliah selama 8 minggu. 

6. Subjek penelitian harus diukur persentase lemak dan massa tulangnya 

menggunakan timbangan bioelectrical impedance analysis sebelum lari. 

7. Setelah dilakukan pengukuran, subjek pada kelompok pertama 

melakukan lari selama 30 menit tanpa latihan otot inti.  

8. Subjek pada kelompok kedua, lari juga selama 30 menit lalu istirahat 

selama 10 menit. Kemudian diminta melakukan serangkaian gerakan 

latihan otot inti di atas matras yang telah disediakan, yaitu: 
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a) Plank dilakukan 2 set masing-masing selama 30 detik. Kemudian 

antara set pertama dan set kedua diberi waktu istirahat selama 15 

detik. 

b) Sit-up dilakukan 2 set dengan repetisi sebanyak 12 kali. Kemudian 

antara set pertama dan set kedua diberi waktu istirahat selama 15 

detik. 

c) Squat dilakukan 2 set dengan repetisi sebanyak 12 kali. Kemudian 

antara set pertama dan set kedua diberi waktu istirahat selama 15 

detik. 

9. Subjek penelitian diperiksa kembali persentase lemak dan massa 

tulangnya dengan menggunakan timbangan bioelectrical impedance 

analysis sesaat setelah dilakukan intervensi. 

10. Membandingkan hasil perlakuan, melihat mana yang lebih signifikan 

untuk menurunkan persentase lemak dan meningkatkan massa tulang 
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3.8 Alur Penelitian 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alur penelitian 
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3.9 Analisis Data 

Sebelum dilakukan analis data telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan 

dan kebenaran data.  Data selanjutnya akan diberi kode, ditabulasi dan dimasukkan 

ke dalam komputer dengan meggunakan program SPSS. Setelah dilakukan 

cleaning akan dilakukan analisis statistik dengan urutan sebagai berikut 

3.9.1 Analisis deskriptif 

 Variabel dalam penelitian ini berskala numerik sehingga disajikan sebagai 

rerata dan simpangan baku.  

3.9.2  Uji hipotesis 

Distribusi data diuji normalitasnya dengan menggunakan uji Saphiro-

Wilk. Bila didapatkan distribusi data normal dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji t berpasangan. Apabila distribusi datanya tidak normal maka 

menggunakan uji Wilcoxon. Nilai p dianggap bermakna apabila p<0,05.  

3.10  Etika Penelitian 

Sebelum penelitian dilakukan, ethical clearance akan diajukan kepada 

Komisi Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. Persetujuan berupa informed consent tertulis didapat dari subjek 

penelitian setelah menerima penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian. 

Demi memenuhi etika penelitian, identitas subjek penelitian dirahasiakan dan tidak 

dipublikasikan tanpa izin. 

 

 


