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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain

penelitian Quasi Eksperimental dengan Pretest dan Posttest Two Group Design.

Desain ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efektivitas abdominal stretching

exercise dengan senam dysmenorrhea terhadap penurunan intensitas nyeri

dysmenorrhea. Penelitian ini dilakukan pada dua kelompok yang berbeda, yaitu

kelompok kasus dan kelompok pembanding yang masing-masing diberi perlakuan

yang berbeda dan diuji sebelum dan sesudah perlakuan pada masing-masing

kelompok.

Adapun desain penelitiannya sebagai berikut :

Bagan 4.1 Desain Penelitian

Keterangan :

P : Populasi

S : Sampel

S1 : Sampel kelompok kasus berupa perlakuan Abdominal Stretching Exercise

S2 : Sampel kelompok control berupa perlakuan Senam Dysmenorrhea

Pr1 : Pretest nyeri sebelum diberikan terapi Abdominal Stertching Exercise

Pr2 : Pretest nyeri sebelum diberikan terapi senam dysmenorrhea

P S

S1

S2 Po2

Po1

X2

X1

Pr2

Pr1
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X1 : Perlakuan berupa Abdominal Stretching Exercise (Kelompok kasus)

X2 : Perlakuan  berupa senam dysmenorrhea (Kelompok kontrol)

Po1 : Posttest nyeri setelah diberikan terapi Abdominal Stertching Exercise

Po2 : Posttest nyeri setelah diberikan terapi senam dysmenorrhea

B. Populasi, Sampel san Sampling

1. Populasi

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Rusunawa Universitas

Muhammadiyah Malang yang mengalami dysmenorrhea primer.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang memenuhi kriteria

inklusi.

3. Sampling

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik

Purposive Sampling. Adapun dalam teknik sampling ada beberapa penentuan sampel

dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi

1) Responden menderita dysmenorrhea primer.

2) Responden memiliki siklus menstruasi yang teratur.

3) Responden berusia 17 tahun-24 tahun.

4) Responden bukan merupakan seorang atlet atau rutin melakukan olahraga.

5) Responden bersedia mengikuti jalannya penelitian dan mau bekerja sama

hingga penelitian berakhir.

b. Kriteria Eksklusi :

1) Responden menderita dysmenorrhea sekunder.
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2) Responden yang sudah menikah atau pernah melahirkan.

3) Responden sedang dalam terapi farmakologi.

c. Drop out

1) Responden tidak melaksanakan prosedur yang telah disepakati dengan

peneliti.

2) Responden mengonsumsi jamu atau obat pereda nyeri selama penelitian

berlangsung.

3) Responden melakukan latihan lain selain yang diberikan oleh peneliti.

4) Responden meninggal dunia

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian adalah Abdominal Stretching Exercise

dan Senam Dysmenorrhea.

2. Variable Dependen

Variable dependen dalam penelitian ini adalah intensitas nyeri dysmenorrhea.

D. Definisi Operasional

Tabel 4.1 Definisi Operasional

No. Variabel Definisi Operasional Instrument Skala Data
1. Variable Independent I

:
Abdominal Stretching
Exercise

Abdominal Stretching
Exercise dilakukan 4x
sebelum menstruasi pada
mahasiwi Rusunawa UMM

SOP -

Variable Independen II
:
Senam Dysmenorrhea

Senam Dysmenorrhea
dilakukan 2x sehari selama 3
hari sebelum menstruasi pada
mahasiswi Rusunawa UMM

SOP -

2. Variable Dependen :
Intensitas Nyeri
Dysmenorrhea

Pengukuran intensitas nyeri
dysmenorrhea dilakukan
pada Mahasiswi Universitas
Muhammadiyah Malang.

NRS Rasio
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E. Kerangka Penelitian

Bagan 4.2 Kerangka penelitian “ Perbandingan Pengaruh abdominal stretching
exercise dengan senam dysmenorrhea terhadap penurunan intensitas nyeri

dysmenorrhea pada mahasiswi Rusunawa Universitas Muhammadiyah Malang”

Desain penelitian : Quasi Eksperimental

Skala Data : RasioSOP

Teknik sampling : Purposive Sampling

SOP

Variable Independen

Instrument : NRSSenam
Dysmenorrhea

Abdominal Stretching
Exercise

Variable Dependen : Nyeri

Sampel : Responden yang termasuk dalam kriteria

Populasi : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah
Malang

Analisis Data : Paired T-Test

Desain Penelitian : Quasi Eksperimental
Non-Equivalen Group Design

H0: tidak ada perbedaan pengaruh pemberian
Abdominal Stretching Exercise dengan
Senam Dysmenorrhea terhadap penurunan
intensitas nyeri Dysmenorrhea pada
Mahasiswi Rusunawa Universitas
Muhammadiyah Malang

H1: ada perbedaan pengaruh pemberian
Abdominal Stretching Exercise dengan
Senam Dysmenorrhea terhadap penurunan
intensitas nyeri Dysmenorrhea pada
Mahasiswi Rusunawa Universitas
Muhammadiyah Malang
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F. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rusunawa (Rumah Susun Mahasiswa)

Universitas Muhammadiyah Malang selama 3 bulan, dimulai dari bulan Januari 2018

sampai bulan  Maret 2018. Pada bulan Januari 2018 merupakan tahap persiapan dan

bulan Februari 2018 sampai bulan Maret 2018 merupakan tahap peneitian.

G. Etika Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan ijin

kepada institusi atau lembaga tempat pelaksanaan penelitian dengan membawa

rekomendasi dari institusi. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah penelitian dapat

melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika yang meliputi :

1. Informed Consent (Lembar Persetujuan)

Muslim (2007) Informed Consent adalah kesediaan yang disadari yang

mensyaratkan adanya kesediaan subjek penelitian untuk diteliti. Alasannya, yaitu

:

a) Subjek penelitian tidak minta untuk diteliti, tetapi pihak penelitilah yang

yang menginginkan subjek untuk diteliti.

b) Subjek penelitian memiliki hak asasi untuk menolak, sehingga peneliti tidak

boleh melakukan pemaksaan.

c) Subjek penelitian akan memberikan informasi yang ada pada orang yang

baru saja dikenalnya. Sering sekali peneliti akan bertemu dengan subjek

penelitian yang mungkin seumur hidup belum dikenal. Wajar saja apabila

subjek penelitian tidak mau memberikan informasi pada orang yang baru saja

dikenal.
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Oleh karena itu, peneliti harus menjelaskan tujuan dan poses penelitian.

Dengan demikian, subjek penelitian tidak keberatan untuk diteliti.

2. Anonimity (Tanpa Nama)

Anonimity merupakan masalah etika yang memberikan jaminan dengan cara

tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data, tetapi

mengganti nama dengan mengubah inisial dengan nomor penelitian.

3. Confidentiality (Kerahasiaan)

Confidentiality memberi jaminan dengan cara menjaga hasil penelitian, baik

informasi maupun masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Hanya kelompok data tertentu yang akan

dilaporkan pada hasil penelitian.

H. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrument lembar pengukuran nyeri yang

menggunakan skala penilaian NRS (Numerical Rating Scale). Subjek penelitian

menilai nyeri yang dirasakan dengan menggunakan skala angka yang dimulai dari

angka 0 sampai angka 10, yang dimana nilai 0 tidak nyeri, nilai 5 nyeri sedang dan

nilai 10 nyeri berat.

I. Prosedur Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari

subjek pertama dilapangan penelitian melalui kuesioner, observasi atau

wawancara. Data yang diperoleh daei sumber primer disebut data primer (Muharto
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dan Ambarita, 2016). Data primer didapatkan dengan cara memberikan lembar

tingkat nyeri yaitu NRS (Numerical Rating Scale).

2. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dari penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2018, adapun

tahapannya sebagai berikut :

a. Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu peneliti mengajukan surat

permohonan izin kepada Kepala Prodi Fisiotrapi Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Setelah mendapatkan surat permohonan izin dari Kepala Prodi Fisioterapi

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti

mengajukan permohonan ijin penelitian kepada instansi atau tempat penelitian

yang ingin dituju.

c. Setelah mendapat izin melakukan penelitian ditempat yang dituju, peneliti

membuat jadwal penelitian dan melaksanakan penelitian.

d. Peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama atau dalam

penelitian.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Peneliti menentukan sampel penelitian sesuai kriteria inklusi yang ditentukan.

b. Peneliti memberikan informed consent kepada responden yang berisi terkait

penjelasan penelitian dan meminta responden untuk menandatangani surat

pernyataan ketersediaan menjadi responden selama penelitian.

c. Memberikan instruksi bagaimana cara melakukan intervensi Abdominal

Stretching Exercise dan Senam Dysmenorrhea.
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d. Melakukan intervensi Abdominal Stretching Exercise dan Senam

Dysmenorrhea pada kelompok yang mengalami dysmenorrhea 1 minggu

sebelum menstruasi.

e. Penelitian tentang perbandingan efektivitas pemberian Abdominal Stretching

Exercise dengan Senam Dysmenorrhea dalam menurunkan intensitas nyeri

dysmenorrhea primer pada Mahasiwi Universitas Muhammadiyah Malang ini

dilakukan dalam 2 bulan mulai dari bulan Februari 2018 hingga bulan Maret

2018.

f. Setiap kali selesai memberikan intervensi abdominal stretching exercise dan

senam dysmenorrhea sebelum menstruasi, peneliti selalu mengevaluasi

perubahan nyeri pada responden.

g. Meminta responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti

dengan jujur dan sebenar-benarnya.

J. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian dari rangkaian kegiatan penelitian setelah

pengumpulan data. Pengolahan data menggunakan bantuan computer untuk

mempermudah. Langkah-langkah pengolahan data meliputi editing, coding,

processing, cleaning dan tabulating (Lapau, 2012).

a. Editing merupakan tahapan kegiatan memeriksa validitas data yang masuk

seperti memeriksa relevansi jawaban, pengisian kuesioner, kejelasan jawaban

dan keseragaman suatu pengukuran.
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b. Coding merupakan tahapan kegiatan mengklasifikasi data dan jawaban

menurut kategori masing-masing sehingga memudahkan dalam

pengelompokan data.

c. Processing merupakan tahapan kegiatan memproses data agar dapat

dianalisis.

d. Pemrosesan data dikakukan dengan memasukkan data hasil pengisian

kuesioner kedalam database komputer.

e. Cleaning merupakan tahapan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah

dientry dan melakukan koreksi bila terdapat kesalahan.

f. Tabulating merupakan tahapan kegiatan pengorganisasian data sedemikian

rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun dan ditata untuk disajikan

dan dianalisis.

2. Analisa Data

Analisis data adalah suatu kegiatan analisis data dalam penelitian yang

meliputi persiapan, tabulating dan aplikasi data (Zakaria & Soekidjo, 2010). Data

yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan, sebagai

berikut :

a. Uji  Normalitas Data

Uji normalitas adalah suatu uji yang menggunakan pengolahan data

statistik untuk mengetahui mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. (Herawati, 2016). Uji

Normalitas dilakukan pada pretest dan posttest pada abdominal stretching

exercise dan senam dysmenorrhea. Analisa statistik dalam menguji normalitas

data menggunakan program SPSS dengan menggunkan rumus uji Shapiro –

Wilk jika jumlah sampel ≤50. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari :
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1) Jika nilai signifikan 2 tailed ≤ 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti data

tidak berdistribusi dengan normal.

2) Jika nilai signifikan 2 tailed ≥ 0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti data

berdistribusi dengan normal.

Analisis data yang digunakan apabila jumlah sampel >50 yaitu 51

sampai 200 sampel menggunakan uji Kolmogorov smirnov. Dasar

pengambilan keputusan dilihat dari :

1) Jika nilai signifikan 2 tailed > 0,05 maka data berdistribusi normal.

2) Jika nilai signifikan 2 tailed < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

b. Analisa Univarat

Analisa univariat merupakan analisis tiap variable yang dinyatakan

dengan menjelaskan dan mendeskripsikan data suatu variable dengan cara

ilmiah dalam bentuk table atau grafik ( Setiadi, 2007 dalam Fauziah, 2015 ).

Analisa univariat di dalam penelitian ini digunakan karakteristik responden

berdasarkan BMI normal, umur, dan intensitas nyeri.

c. Analisa Bivariat

Analisa bivariat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara

dua variabel, Analisis data yang digunakan untuk uji dua sampel berpasangan

adalah uji statistik parametrik yaitu Paired Sample T-Test. Paired Sample T-

Test digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh selisih pretest dengan

posttest abdominal stretching exercise dan pretest dengan posttest senam

dysmenorrhea. Dasar pengambilan keputusan Paired T-Test berdasarkan

perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikan 2 tailed (α = 0,05), yaitu :

1) Jika nilai α ≥ 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

2) Jika nilai α ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.
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Dasar pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan antara t-

hitung dengan t-tabel, yaitu :

1) Jika nilai t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima.

2) Jika nilai t-hitung < t-tabel makaH0 diterima dan H1 ditolak.

Analisis data yang digunakan untuk uji dua sampel tidak berpasangan

adalah uji statistik parametrik yaitu Independent Sample T-Test. Independent

Sample T-Test digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh selisih abdominal

stretching exercise dengan senam dysmenorrhea terhadap penurunan nyeri

dysmenorrhea. Dasar pengambilan keputusan Paired T-Test berdasarkan

perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikan 2 tailed (α = 0,05), yaitu :

1) Jika nilai α ≥ 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

2) Jika nilai α ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan antara t-hitung

dengan t-tabel, yaitu :

1) Jika nilai t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima.

2) Jika nilai t-hitung < t-tabel makaH0 diterima dan H1 ditolak


