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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode Penelitian Kuantitatif, 

sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, (2012)  Metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2012),  penelitian deskriptif 

yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, 

merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan.Adapun 

spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengangkat  

fakta,  keadaan,  variabel,  dan  fenomena-fenomena  yang  terjadi 

sekarang  (ketika  penelitian  berlangsung)  dan  penyajiannya  apa  

adanya.  

 
3.2  Tehnik Pengambilan Sampel. 

 Pada penelitian ini dilibatkan 60 orang responden yang 

dibagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok 

kontrol masing-masing 30 responden. 30 responden kasus 

dijangkau peneliti saat melakukan jogging di Lapangan Pancasila  

Salatiga, pagi dan sore hari. Pengukuran di Pancasila dilakukan 

setiap pagi, pada hari senin 25 juli 2016 sebanyak 11 responden 

dan Sabtu 30 juli 2016 sebanyak 19 responden. Alamat rumah 
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setiap responden  kasus berada di kota Salatiga, jarak tempuh 

antara rumah responden kasus dengan lapangan pancasila antara  

±100m s/d 7 km yang tersebar dalam 4 kecamatan di kota Salatiga 

yaitu Kecamatan Argomulyo, kecamatan Sidomukti, Kecamatan 

Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir. Untuk  kelompok kontrol juga di 

ambil 30 responden  yang tersebar di kota salatiga yaitu 13 orang di  

Kenteng Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo, 2 orang di 

pendem dengan jarak sekitar 3 Km dari lapangan pancasila 

salatiga,4 orang di gang Kemiri Raya jarak tempuh  ±3 Km dari 

Lapangan pancasila, 5 orang di Monginsidi dan Seruni kelurahan 

Sidorejo Lor, 6 orang di margosari kelurahan Salatiga kecamatan 

Sidorejo. Penelitian ini di laksanakan dari tanggal dari 25 juli 2016 

sampai 1 september  2016. Peneliti di bantu untuk pemeriksaan, 

pengukuran, dan pengisian kuisioner oleh rekan-rekan program 

studi Perawat semester 11 dan rekan-rekan Program studi  Gizi 

semester 11 Fakultas Ilmu Kesehatan UKSW Salatiga. Kriteria 

umum responden yaitu berusia minimal 40 tahun dan bersedia 

menjadi responden, sedangkan untuk kelompok kasus memiliki 

kriteria tambahan yaitu yang rutin jogging minimal 3x dalam 

seminggu, dan pada kelompok kontrol adalah responden yang 

jogging kurang dari angka minimal atau tidak sama sekali 

melakukan jogging.  

3.3  Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Lapangan Pancasila. Alasan 

peneliti memilih lokasi Lapangan Pancasila karena lokasi tersebut 

yang sering dan paling banyak digunakan masyarakat kota salatiga 

untuk jogging di pagi hari maupun sore hari. Alasan lain karena 

kedua lokasi tersebut berada atau terletak di tengah kota Salatiga 

yang mudah di jangkau oleh semua masyarakat yang ada di kota 

Salatiga. 
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3.4. Studi Populasi dan Sampling 

3.3.1.Populasi : Masyarakat Kota Salatiga yang melakukan 

jogging di lapangan pancasila. 

3.3.2. Metode Penyamplingan Case-Control  didasari pada 

kriteria yang telah ditentukan diantaranya: 

a. Kelompok Kasus: 

1. Jenis Kelamin : Pria dan wanita 

2. Usia    : 40 tahun ke atas 

3. Subjek penelitian : Pria dan wanita yang  

melakukan jogging minimal 3x /minggu dengan 

dengan alokasi waktu minimal 30 menit diluar 

pemanasan dan pendinginan. 

b. kelompok Kontrol:  

1. Jenis Kelamin : Pria dan wanita 

2. Usia    : 40 tahun ke atas 

3. Subjek penelitian : Pria dan wanita yang  jarang 

atau tidak sama sekali melakukan jogging. 

 

3.5  Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1.  Data Primer  

Data primer pada penelitian ini meliputi 4 hal yaitu :  

1. Data antropometri meliputi  Berat dan Tinggi Badan 

diukur dengan Bathroom Scale(model timbangan 

injak yang sekalian adanya alat pengukur tinggi 

badan) 

2. Data pengukuran klinis meliputi Pengukuran 

Tekanan darah , Gula darah dan kolesterol. Diukur 

menggunakan alat tensi jarum,dan alat GCU Easy 

Touch 3 in 1. 

3. Data bahan makanan yang dikonsumsi diambil 

dengan quisioner Food Frequency (FFQ)(Terlampir) 
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4. Data aktivitas fisik diwawancara menggunakan 

kuisioner, yaitu data aktivitas selama 24 jam. 

 

3.6  Analisis Data 

3.5.1 Analisis Kuantitatif  

Data-data hasil penelitian berupa angka pengukuran 

tekanan  darah dan angka pengukuran glukosa darah dari 

responden yang akan di peroleh, diolah  menggunakan 

statistik, dan diklasifikasikan dengan menggunakan tabel-

tabel, untuk mempermudah dalam menganalisis data. 

Teknik pengolahan data untuk aktivitas fisik di input ke 

dalam  program  Microsoft Excel, Kemudian analisis 

menggunakan Analisis Pivot dari EXCEL sedangkan data 

usia, pengukuran dan pemeriksaan tekanan darah, gula 

darah, dan kolesterol menggunakan SPSS . 

Tabel Metode Analisis data 

 

Pokok 

Pengukuran 

 

Variabel pengukuran 

 

Metode analisis data 

 

Antropometri 

Tinggi badan Menghitung IMT 

secara manual Berat badan 

 

Aktivitas Fisik 

Aktivitas Pagi hari Analisis Pivot pada 

exel 

Aktivitas Siang hari Analisis Pivot pada 

exel 

Aktivitas Sore hari Analisis Pivot pada 

exel 

Aktivitas Malam hari Analisis Pivot pada 

exel 

 Karbohidrat  Quisioner FFQ  /Tabel 
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Konsumsi Protein  Quisioner FFQ /  Tabel 

Sayuran Quisioner FFQ /Tabel 

Buah-buahan Quisioner FFQ /Tabel 

Lemak  Quisioner FFQ /Tabel 

Minuman manis, alkohol 

dan rokok 

Quisioner FFQ /Tabel 

 

3.7 Etika Penelitian 

Etika yang harus di jalankan dalam penelitian ini adalah:  

a. Peneliti mempertimbangkanhak – hak responden yaitu 

dengan Responden Memiliki kebebasan menentukan 

pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi 

dalam  kegiatan penelitian. Oleh karena itu peneliti 

melakukan lobi terlebih dahulu dan mempersiapkan 

formulir persetujuan responden (informed consent). 

b. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian 

yaitu semua data pengukuran maupun data wawancara 

yang di berikan responden kepada peneliti di jaga 

kerahasiaannya. 

c. Menghormati keadilan dan inklusivitas yaitu setiap 

responden berhak mendatkan pengukuran yang sama 

dengan stik pengukur gula darah yang terus diganti 

sehinnga setiap responden berhak saat pengukuran 

mendapat stik yang baru. 

Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang 

ditimbulkan Apabila intervensi penelitian berpotensi 

mengakibatkan cedera  atau stres pada responden, maka 

responden dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk 

mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stress 


