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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

desain penelitian  Quasi Eksperimental yang bertujuan untuk menilai hubungan 

sebab dan akibat antara variable independen dan variable dependen. Penelitian ini 

menggunakan studi  pendekatan  study pre and post test two group design  adalah 

dengan cara membandingkan waktu pemberian latihan abdominal stretching 

exercise  sebelum periode menstruasi dan pemberian latihan abdominal stretching 

exercise  saat periode menstruasi (ketika dysminorrhea  dirasakan ) setelah itu 

dilihat  perbandingan peengaruh antara waktu sebelum responden mengalami 

periode menstruasi atau waktu saat responden sedang mengalami nyeri 

menstruasi. Peneliti memilih jenis penelitian ini untuk mengetahui perbandingan 

pengaruh pemberian  abdominal stretching exersie sebelum dan saat periode 

menstruasi dalam menurunkan nyeri disminorrhea primer pada mahasiswa 

Rusunawa Universitas Muhammadiyah Malang. Program latihan akan dilakukan 

selama 8 minggu dengan rincian pemberian latihan Abdominal Stretching 

Exercises pada kelompok periode sebelum menstruasi dilakukan latihan hari ke 7 

setelah mesntruasi hari terakhir  dengan waktu latihan 6 hari selama seminggu 

sampai waktu periode menstruasi tiba dan pemberian latihan Abdominal 

Stretching Exercise pada kelompok saat periode menstruasi dilakukan latihan 

pada hari pertama sampai hari ketiga periode menstruasi. 
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Keterangan  

P     : Populasi atau objek penelitian  

S      Sample 

X    : Pemberian intervensi Abdominal stretching exercise 

K1  :Kelompok pemberian Abdominal stretching exercise 

sebelum  periode  menstruasi  

K2 : Kelompok pemberian Abdominal stretching exercise selama periode menstruasi 

01 : Pretest nyeri pada perlakuan pemberian abdominal stretching exercise  

sebelum    periode menstruasi 

02 : Post -Test nyeri pada perlakuan pemberian abdominal stretching 

exercise  sebelum periode menstruasi  

03:  Pretest nyeri pada perlakuan pemberian abdominal stretching exercise 

selama terjadinya periode menstruasi  

04 : Post-test nyeri pada perlakuan pemberian abdominal stretching exercise 

selama terjadinya periode menstruasi 

K1 01 X 02 

K2 04 03 X 

K P S 
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B. Kerangka penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Kerangka Penelitian 

Populasi : Mahasiswi Rusunawa Universitas Muhammadiyah Malang 

yang mengalami dysminorrhea primes  

Teknik sampling : Purposive Sampling 

Abdominal 

Stretching Exercise 
Skala : Rasio 

Penurunan Nyeri  

Variabel Independen  

Sample : Responden yang termasuk kriteria inklusi  

Analisa Data : Uji T Berpasangan 

Desain Penelitian : Quasi Eksperimental Pre Test 

– Post Test Two Group Desaign 

Variabel Dependen  

H1 : Ada Perbedaan pengaruh 

pemberian abdominal Stretching 

Exercise Sebelum dan saat period

e mestruasi dalam menurnkan dys

minorrhea primer pada 

Mahasiswi Rusunawa UMM 

 

HO : Tidak ada Perbedaan 

pengaruh  pemberian abdominal 

Stretching Exercise Sebelum dan 

saat periode menstruasi dalam me

nurnkan dysminorrhea primer 

pada Mahasiswi Rusunawa UMM 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik sampling 

1. Populasi  

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang memiliki potensi dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk diamatai, dipelajari, dan kemudian diambil kesimpulannnya (Sugiyono, 

2010). Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Rusunawa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang mengalami riwayat nyeri haid atau dysminorrhea 

primer. 

2. Sampel  

Sample adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2010). Menurut Sugiyono (2012) 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi  

yang memenuhi kriteria inklusi. 

3. Teknik sampling 

Teknik sampling adalah teknik atau cara dalam pengambilan sampel pada 

sebuah penelitian (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini teknik pengambilan 

sampel yang digunkan adalah teknik purposive sampling dimana subjek yang 

menjadi sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan pribadi sendiri dengan 

menentukan kriteria inklusi (Notoatmojo,2012). Adapun dalam teknik sampling 

ada beberapa penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan yaitu : 

a. Kriteria Inklusi  

1) Primary Dysminorrhea 

2) Memiliki siklus menstruasi yang teratur 

3) Bukan merupakan seorang atlet atau tidak memiliki kegiatan olahraga 

rutin. 
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4) Usia 17 tahun – usia 24 tahun 

5) Bersedia menjadi responden penelitian hingga penelitian selesai. 

6) Belum pernah melahirkan 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Memiliki gangguan ginekologi tertentu atau secondary dysminorrhea 

2) Subjek dalam pengawasan terapi farmakologi 

3) Subjek sudah menikah atau pernah melahirkan. 

c. Drop out 

1) Responden melakukan latihan selain yang diberikan peneliti. 

2) Responden tidak mengikuti prosedur yang telah disepakati selama 

penelitian 

3)  Responden menggunakan obat pereda nyeri ketika  menstruasi selama 

dilakukan penelitian. 

4) Responden Meninggal Dunia  

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variable Independen 

  Variabel independen pada penelitian tentang Perbandingan pengaruh 

pemberian  Abdominal Stretching Exercise sebelum dan saat periode 

menstruasi dalam menurunkan nyeri dysminorrhea primer pada mahasiswi 

Rusunawa Universitas Muhammadiyah Malang adalah Abdominal Stretching 

Exercise. 

2. Variable Dependen 

   Variabel dependen  pada penelitian tentang Perbandingan pengaruh 

pemberian Abdominal Stretching Exercise sebelum dan saat periode 
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menstruasi dalam menurunkan nyeri dysminorrhea primer pada mahasiswi 

Rusunawa Universitas Muhammadiyah Malang adalah intensitas nyeri 

dysminorrhea primer. 

 

E. Definisi Operasional 

 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel  Definisi opersional Instrumen Skala data 

Variabel 

independen 

1. Abdominal 

Stretching 

Exercise 

 

 

 

 

 

 

Latihan peregangan pada otot perut 

untuk mengatasi nyeri kram akibat 

nyeri haid atau dysminorrhe dan 

dapat meningkatkan kekuatan otot, 

daya tahan serta meningkatkan 

flesibilitas. 

Latihan pada sebelum menstruasi 6 

hari seminggu dan 

latihan saat mengalami nyeri haid 

yaitu 3 hari dimulai dari hari 

pertama sampai dengan hari ketiga 

menstruasi. Tiap latihan dilakukan 

selama 10 menit 

SOP 

 

 

 

 

 

-  

Variabel dependen 

1. Penurunan 

nyeri 

dysminorrh

ea 

Dysminorrhea adalah nyerikram 

yang dirasakan pada daerah perut 

dan pegal – pegal pada pinggul 

hingga ekstremitas  sebagai akibat 

dari produksi zat 

prostaglandin. Alat yang digunakan 

untuk mengukur nyeri 

menggunakan skala pengukuran 

nyeri berupa NRS ( Numerical 

Rating Scale) Pengukuran penuruan

an intensitas nyeri pada Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah 

Malang 

NRS ( 

Numerical 

Rating 

Scale ) 

Rasio 

 

 

F. Tempat Penelitian 

Pada penelitian tentang Perbandingan pengaruh Pemberian Abdominal 

Stretching Exercise Sebelum dan Saat Periode Menstruasi dalam Menurunkan 

Nyeri Dysminorrhea Primer pada Mahasiswi Rusunawa Universitas 
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Muhammadiyah Malang yang akan dilakukan di Rusunawa ( Rumah susun 

Mahasiwa) putri  Sang Surya Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

G. Waktu Penelitian 

Pada penelitian Perbedaan efectivitas pemberian Abdominal stretching exercise 

sebelum dan saat nyeri menstruasi dalam menurunkan intensitas nyeri 

dysminorrhea primer pada Mahasiswi Rusunawa Universitas Muhammadiyah 

Malang akan dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai bulan Maret 2018, 

dimana pada bulan Januari 2018 sebagai tahap persiapan dan pada bulan Februari 

sampi bulan Maret  2018 sebagai tahap pelaksanaan penelitian. 

 

H. Etika Penelitian 

Penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek sehingga tidak boleh 

bertentangan dengan kode etik. Dalam penelitian yang akan dilakukan harus 

mengikuti aturan etik penelitian yaitu harus adanya persetujuan dari subjek untuk 

menjadi responden selama penelitian ( Setiadi, 2007 ). Bentuk etika penelitian 

antara lain : 

1. Lembar Persetujuan ( Informed Concent ) 

 Tujuan dari lembar persetujuan ini adalah untuk memberitahukan responden 

maksud, tujuan, dan dampak yang mungkin terjadi selama penelitian 

berlangsung. Jika subjek penelitian bersedia sebagai responden, maka subjek 

harus bersedia menandatangani lembar persetujuan untuk diteliti dengan tetap 

menghormati hak – haknya sebagai subjek dalam penelitian. 

2.  Tanpa nama  (Anonimity ) 
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 Menjaga kerahasiaan responden, maka peneliti tidak akan mencntumkan 

nama asli responden pada lembar pengumpulan data, sebagai gantinya penelitu 

menggubakan inisial nama dan nomor responden. 

3. Kerahasiaan ( Confidentiality ) 

 Peneliti harus menjaga kerahasiaan indentitas dan informasi yang telah 

diberikan responden kepada peneliti. Semua catatan dan data responden disimpan 

sebagai dokumentasi penelitian. 

4. Asas Kemanfaatan 

 Peneliti harus secara jelas mengetahui manfaat dan resiko yang mungkin 

terjadi selama proses penelitian. Penelitian ini boleh dilakukan apabila manfaat 

yang didaptkan atau dampak positifnya lebih besar daripada resiko atau dampak 

negative yang akan diperoleh. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan 

prosedur penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal mungkin bagi 

responden penelitian dan dapat digeneralisasi ditingkat populasi (beneficence) . 

 

I. Instrumen Penelitian 

 

  Pada penelitian ini menggunakan instrument lembar pengukuran tingkat 

nyeri. Pengukuran intensitas nyeri pada penelitian ini menggunakan skala penilaian 

nyeri numerik (Numerical Rating Scale ) banyak digunakan sebagai pengganti alat 

pendeskripsian kata. Dalam hal ini klien menilai nyeri yang dirasakan dengan 

menggunakan skala angka dimulai dari angka 0 sampai angka 10. Skala nyeri 

Numerical Rating Scale   merupakan skala yang paling efektif digunakan untuk 

menilai atau memberikan hasil pada instensitas nyeri sebelum dan sesudah klien 

diberikan intervensi atau perlakuan. Pada skala nyeri Numerical Rating Scale 
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memiliki kategori derajat nyeri yaitu mulai angka 0 dikatagorikan tidak nyeri, dari 

angka 1 sampai dengan 5 dikatagorikan nyeri sedang dan dari angka 6 sampai 10 

dikatagorikan nyeri hebat atau nyeri tinggi. 

  

Gambar 4.1 Skala Nyeri Numerical RatingScale 

Sumber : Purnamadewi, 2014  

 

J. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

 Data primer merupakan data sumber pertama yang diperoleh dari individu 

atau secara perorangan, contohnya melalui hasil wawancara atau dari hasil 

pengisian lembar kusioner yang diberikan peneliti kepada responden atau subjek 

sasarnnya (Sugiyono, 2012 ). Data primer diberikan dengan cara memberikan  

lembar pengukuran tingkat nyeri yaitu NRS ( Numerical Rating Scale) 

2. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2018 yaitu 

dimulai dari persiapan : 

a. Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan surat 

permohonan izin kepada Kaprodi jurusan Fisioterapi fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Setelah mendapatkan surat permohonan izin dari Kaprodi jurusan 

Fisioterapi fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
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Malang, peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian kepada 

instansi atau tempat penelitian yang ingin dituju 

c. Setelah mendapatkan izin melakukan penelitian dari instansi atau 

tempat penelitian yang dituju, penelitian bisa dilaksanakan. 

d. Peneliti membuat jadwal penelitian dan mempesiapkan segala sesuatu 

yang dibutuhkan selama melakukan penelitian 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti menentukan sample penelitian sesuai kriteri inklusi yang telah 

ditentukan. 

b. Peneliti memberikan informed consent kepada responden yang berisi 

penjelasan tentang peelitian dan meminta responden untuk 

menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi responden selama 

penelitian berlangsung. 

c. Memberikan instruksi bagaimana cara melakukan intervensi tentang 

Abdominal Stretching Exercise.  

d. Melakukan intervensi Abdominal Stretching Exercise  pada kelompok 

yang sedang mengalami nyeri haid atau dysminorrhea yaitu dilakukan 

pada menstruasi hari pertama sampai dengan menstruasi hari ketiga. 

e. Setelah selesai melakukan Abdominal Stretching Exercise responden 

yang sebelumnya menjadi kelompok pemberian Abdominal Stretching 

Exersie saat mengalami nyeri menstruasi akan menjadi responden 

pada kelompok pemberian Abdominal Stretching Exersie  sebelum 

periode  menstruasi yaitu perlakuan pemberian Abdominal Stretching 

Exercise satu minggu setelah mengalami menstruasi hari terakhir dan 

latihannya 6 hari seminggu sampai menstruasi bulan selanjutnya. 
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f. Penelitian tentang Perbandingan pengaruh pemberian Abdominal 

Stretching Exercise sebelum dan saat periode menstruasi dalam 

menurunkan nyeri dysminorrhea  primer pada Mahasiswi Rusunawa 

Universitas Muhammadiyah Malang ini dilakukan 2 bulan dimulai 

dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018. 

g. Setiap selesai memberikan intervesi pemberian Abdominal Stretching 

Exersie sebelum periode menstruasi maupun saat periode menstruasi 

peneliti harus selalu menanyakan kepada responden tentang 

bagaimana perubahan nyeri. 

h. Meminta responden untuk menjawab pertanyaan peneliti  dengan 

benar dan sejujur – jujurnya. 

4. Pengolahan Data  

a. Editting 

 pada tahap ini peneliti memeriksa kelengkapan isi kusioner, kejelasan 

penulisan jawaban, relevasi, dan konsisten dengan pertanyaan pada lembar 

kusioner  yang dibagikan kepada responden. Setelah peneliti melakukan 

pengecekan pengisian kusioner, maka kusioner yang tidak lengkap, tidak 

jelas, tidak relevan, dan tidak konsistendengan pertanyaan akan 

diklarifikasi langsung kepada responden yang bersangkutan. Tujuannya 

untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data. 

b. Coding 

  Coding adalah mengklarifikasi jawaban – jawaban yang telah 

diberikan oleh responden kedalam bentuk angka atau bilangan. Biasanya 

klarifikasi dilakukan dengan cara memberikan tanda atau kode berbentuk 
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angka pada masing – masing jawaban (Setiadi, 2013 ). Skor yang didapat 

oleh responden dihitung dengan kategori sebagai berikut 

1). Jika jawaban benar diberikan nilai 1 

2). Jika jawabn salah diberikan nilai 0 

c. Processing 

Pada tahap ini peneliti memproses semua data selama penelitian 

dengan cara melakukan entry  data dari masing – masing responden 

kedalam program komputer dalam bentuk angka sesuai dengan skor 

jawaban yang telah ditentukan ketika coding. 

 

d. Cleaning  

Tahap akhir dalam pengolohan data. Peneliti mengecek kembali data 

yang telah dimasukan kedalam program komputer, setelah dipastikan tidak 

ada kesalahan maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu analisa data sesuai 

dengan jenis data. 

 

K.  Rencana Analisa Data 

1. Uji  Normalitas Data 

 Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 

sebuah penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian berasal dari 

populasi yang sama atau distribusi data dalam penelitian berdistribusi 

normal atau tidak ( Gozali, 2006 ). Normal atau tidaknya distribusi data 

menentukan uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian. Analisa 

statistik dalam menguji normalitas data menggunakan program SPSS 

dengan menggunkan uji Kolomogorov Smirnov. Dasar pengembilan 
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keputusan jika nilai signifikan 2 tailed < 0.05 maka H0 ditolak yang artinya 

data tidak berdistribusi normal dan jika nial signifikan 2 Tailed  > 0,05 

maka H1 diterima yang artinya bahwa data dapat berdistribusi normal. 

2. Analisa Univariat  

 Analisa univarat merupakan analisa tiap variable yang dinyatakan 

dengan menggambarkan dan meringkas data dengan cara ilmiah dalam 

bentuk table atau grafik ( Setiadi, 2007 ). Sedangkan menurut (Sugiyono, 

2009 & Notoatmodjo, 2010 ) mengungkapkan analisa univarat merupakan 

analisa tiap variabel baik independen dan dependen. Variabel univarat 

terbagi menjadi statistik  deskriptif dan statistic inferensial.  

 Perhitungan dalam statistik inferensial dilakukan setelah 

dilaksanakannya uji normalitas data. Jika distribusi data normal maka uji 

statistik yang digunakan yaitu paired sample T-Test. Paired sample T-Test 

bertujuan untuk melihat perbandingan pengaruh intensitas nyeri sebelum 

dan saat periode menstruasi diberikan perlakuan Abdominal Stretching 

Exercise. Dasar pengambilan keputusan pengujian paired sample T-Test 

berdasarkan perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikasi (α=0,05) : 

 Jika nilai P≥0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak 

 Jika nilai P≤0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima 

Jika data tidak berdistribusi normal maka uji statistik non parametrik 

menggunakan Wilcoxon signed rank test. Wilcoxon signed rank test 

bertujuan untuk melihat perbandingan pengaruh penurunan nyeri sebelum 

dan sesudah diberi perlakuan Abdominal Stretching Exercise. Dasar 

pengambilan keputusan pengujian Wilcoxon signed rank testberdasarkan 
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perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikasi 2 tailed (α=0,05) 

adalah : 

 Jika nilai P≥0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak 

 Jika nilai P≤0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima 

3. Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara 

dua variabel, yaitu mengidentifikasi perbandingan efektifitas pemberian 

abdominal stretching exercise sebelum dan saat menstruasi untuk 

menurunkan nyeri primary dysminorrhea pada Mahasiswi Rusunawa 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan menggunakan uji statistik. 

Analisa data yang digunakan jika distribusi data normal adalah uji statistik 

parametrik yaitu Independent sample T-Test berdasarkan perbandingan 

probabilitas dengan tingkat signifikasi 2 tailed (α=0,05) : 

Jika nilai P≥0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak 

Jika nilai P≤0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima 

Analisa data yang digunakan jika distribusi data tidak normal adalah uji 

statistik non parametrik yaitu uji Mann-whitney. Dasar pengambilan 

keputusan pengujian uji Mann-whitneyberdasarkan perbandingan 

probabilitas dengan nilai Asymp. Sig. 2 tailed (α=0,05) adalah : 

  Jika nilai P≥0,05 maka diartikan tidak bermakna 

  Jika nilai P≤0,05 maka diartikan bermakna 


