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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitik dengan 

menggunakan metode observasional karena melihat Hubungan Overweight 

pada Mahasiswi terhadap Intensitas Dismenore Primer. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian untuk 

mempelajari dinamika hubungan antara faktor resiko dengan efek, dengan 

observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 

2010). 
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B. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Kerangka Penelitian  

 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Overweight 

Intensitas Dismenore 

Primer 

 

Indeks Massa Tubuh 

Numerical Rating Scale 

dalam kuesioner 
Skala : Ordinal 

Skala : Numerik 

Analisis data  

H0 : Tidak ada hubungan  

overweight pada mahasiswi 

terhadap intensitas dismenore 

primer  

H1 : Ada hubungan overweight 

pada mahasiswi terhadap 

intensitas dismenore primer  

Observasi analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Populasi : Mahasiswi Angkatan 2016 dan 2017 Fakultas Ilmu 

Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Malang 

Purposive Sampling 

Sampel : Mahasiswi Angkatan 2016 dan 2017 Fakultas Ilmu 

Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Malang yang sesuai 

dengan kriteria 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah subjek penelitian atau objek yang dteliti secara 

keseluruhan (Notoatmodjo, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswi angkatan 2016 dan 2017 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi 

(Swarjana, 2012). Menurut Sugiyono (2016), sampel merupakan bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswi angkatan 2016 dan 2017 Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan kriteria 

inklusi dan eklusi. 

Apabila jumlah populasi (N) diketahui maka teknik pengambilan 

sampel menggunakan rumus Slovin sebagi berikut : (Siswanto et al., 

2016) 

𝑛 =
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

Dimana : 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d² = presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%) 

3. Teknik sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 

2016). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Non 
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Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling. Non 

probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

berdasarkan pada elemen-elemen sampel yang ditentukan oleh peneliti 

sehingga kemungkinan atau peluang individu untuk terpilih menjadi 

anggota sampling tidak diketahui. Metode purposive sampling  

merupakan teknik sampel berdasarkan pemilihan penilaian atau 

pandangan peneliti yang sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, 

dimana peneliti memilih elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam 

sampel (Amirullah, 2015). Metode purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan dipilih berdasarkan 

dengan kriteria inklusi dan ekslusi sebagai berikut. 

a. Kriteria inklusi : 

1) Bersedia menjadi responden dan menandatangani informed 

consent 

2) Mahasiswi aktif angkatan 2016 dan 2017 Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 

3) Jenis kelamin perempuan 

4) Memiliki nilai Indeks Massa Tubuh (IMT) >23,0 

5) Mengalami dismenore primer 

6) Aktivitas fisik rendah sampai sedang 

b. Kriteria ekslusi : 

1) Dismenore Sekunder 
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D. Defenisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Defenisi Operasional 

No Variabel Defenisi 

Operasional 

Alat ukur Hasil Ukur Skala 

1 Variabel 

Independen: 

Overweight 

Kelebihan berat 

badan akibat 

adanya 

ketidakseimbangan 

gizi dan aktivitas 

fisik yang kurang 

Indeks 

Massa 

Tubuh 

(IMT) 

>23,0 – 24,9 : 

beresiko 

25,0 – 29,9 : 

obes 1 

≥30 : obes 2 

 

Ordinal 

2 Variabel 

Dependen: 

Intensitas 

Dismenore 

Primer 

Nyeri perut bawah 

yang dirasakan saat 

menstruasi tanpa 

adanya kelainan 

pelvis, yang dapat 

menggangu 

aktivitas sehari-hari 

Numerical 

Rating 

Scale 

(NRS) 

dalam 

kuesioner 

0 : tidak ada 

nyeri 

10 : nyeri 

hebat 

Numerik  

 

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan di 

Universitas Muhammadiyah Malang 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 minggu pada bulan Desember 2018 

G. Etika Penelitian 

1. Autonomity 

Merupakan hak seseorang untuk memilih menjadi responden atau 

tidak. Hal ini dilakukan dengan membagikan lembar pengantar kuesioner 

kepada subjek penelitian, dengan tujuan agar supaya subjek mengetahui 

identitas peneliti, maksud, tujuan dan manfaat penelitian serta dampak 

yang diteliti selama pengumpulan data. Subjek diminta untuk menjadi 

responden dalam penelitian. Jika subjek penelitian bersedia, maka subjek 

penelitian akan menandatangani surat persetujuan Informed Consent. 
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Namun jika subjek penelitian tidak bersedia maka peneliti tidak 

memaksa. 

2. Anonymity 

Merupakan menjamin kerahasiaan indentitas responden akan terjaga 

dengan cara peneliti tidak mencantumkan nama lengkap responden pada 

lembar kuesioner tetapi diganti dengan inisial nama responden. 

3. Confidentiality 

Yaitu menjaga data dan informasi responden dalam kuesioner dan 

hasil pengukuran disimpan dalam arsip penelitian dan hanya peneliti yang 

dapat mengakses informasi tersebut. 

H. Alat Pengumpulan Data 

1. Numeric Rating Scale (NRS) 

Numeric Rating Scale (NRS) menggambarkan skala nyeri yang terdiri 

dari 0 sampai 10 tingakatan nyeri. Instrumen ini digunakan untuk 

mengukur intensitas nyeri dismenore primer pada mahasiswi Fakultas 

Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

 
Gambar 4.1 Numeric Rating Scale (NRS) (Sumber : physiopedia) 

Pada penelitian ini, Numerical Rating Scale terdiri dari skala 0-10, 

dimana 0 adalah tidak ada nyeri dan jika skalanya semakin naik atau 

mencapai skala 10 maka nyeri yang dirasakan semakin hebat. 
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2. Kuesioner 

Kuesioner diberikan kepada responden untuk mengetahui data umum 

dan data khusus responden penelitian dengan instrumen lembar 

kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi 9 

pertanyaan dismenore primer dan 1 pertanyaan skala nyeri Numeric 

Rating Scale (NRS) serta data umum tinggi badan dan berat badan untuk 

menilai Indeks Massa Tubuh (IMT). 

3. IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) 

Data aktivitas fisik diperoleh dengan menggunakan International 

Physical Activity Quetionnaire (IPAQ) yang terdiri dari 5 bagian dimana 

masing-masing bagian terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan meliputi 

kegiatan atau aktivitas fisik yang dilakukan mulai dari aktivitas fisik 

rendah, sedang dan berat. Pada pengukuran aktivitas fisik dengan IPAQ 

ini, akan didapatkan skor nilai aktivitas fisik dalam MET-menit/minggu 

berdasarkan penjumlahan aktivitas fisik rendah, sedang dan berat dalam 

durasi (menit) dan frekuensi (hari). Kemudian skor MET dikalikan 

dengan kegiatan yang dilakukan dalam menit. Nilai MET untuk aktivitas 

fisik rendah atau berjalan yaitu 3,3 , aktivitas sedang 4,0 dan aktivitas 

fisik berat yaitu 8,0 (IPAQ, 2005). 

I. Prosedur Pengumpulan data 

1. Tahap persiapan 

a. Penyusunan proposal penelitian 

b. Melakukan studi pendahuluan pada beberapa mahasiswi Fakultas 

Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Malang 
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c. Permohonan izin di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang 

d. Mempersiapkan alat instrumen penelitian, informed consent, serta alat 

dan bahan yang digunakan untuk pengukuran. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Menyiapkan alat dan bahan untuk menyaring sampel berdasarkan 

kriteria inklusi dan ekslusi 

b. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden 

penelitian dengan menandatangani surat persetujuan dalam informed 

consent. Jika responden setuju maka peneliti akan menjamin terkait 

dengan kerahasiaan data responden. 

c. Sampel diminta untuk mengisi kuesioner 

d. Pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh responden 

e. Observasi dan penilaian dari peneliti terhadap intensitas dismenore 

primer dengan menggunakan Numeric Rating Scale (NRS) 

3. Tahap pengolahan data 

a. Editing 

Editing adalah pemeriksaan kembali tentang kebenaran data 

yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan baik saat 

pengumpulan data maupun setelah data terkumpul (Hidayat, 2009). 

b. Coding 

Coding merupakan memberikan kode untuk beberapa data 

pada masing-masing variabel penelitian untuk memudahkan dalam 

analisis data (Septiawan, 2013). 
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c. Entry 

Memasukan data dalam program computer untuk pengolahan 

data yang sesuai dengan variabel. Peneliti melakukan entry data 

dengan memasukkan nama inisial responden, usia, IMT, Numeric 

Rating Scale (NRS), kuesioner dismenore dan International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) 

d. Tabulasi 

Pengelompokkan data berdasarkan dengan tujuan penelitian 

kemudian menyusunnya dalam bentuk tabel untuk mempermudah 

dalam pembacaan hasil penelitian (Septiawan, 2013). 

J. Rencana Analisis Data 

Analisis data statistik untuk mengolah data yang diperoleh dan 

digunakan dalam program komputer dilakukan dengan analisa univariat dan 

analisa bivariat. 

1. Analisa Univariat 

Analisis univariat merupakan analisis yang bertujuan untuk 

menjelaskan karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010 

dalam Kurniawati, 2017). Analisa ini digunakan untuk menentukan 

frekuensi distribusi variabel bebas dan variabel terkait. Analisa univariat 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara descriptive variable 

penelitian dan mengidentifikasi distribusi karakteristik responden. 

Deskriptif variable meliputi usia, aktivitas fisik, usia menarche, siklus 

menstruasi dan lama menstruasi. 
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2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat merupakan analisa dalam menguji korelasi antara dua 

variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen (Dahlan, 2014 

dalam Kurniawati, 2017). Data ini diperoleh dari analisis statistik untuk 

mengidentifikasi bahwa ada hubungan overweight pada mahasiswi 

terhadap intensitas dismenore primer. Karena data yang disajikan 

merupakan numerikal dan ordinal maka data dianalisa menggunakan uji 

Normalitas terlebih dahulu. Jika jumlah sampel >50 maka menggunakan 

uji normalitas Kolmogorof-Smirnov dan jika jumlah sampel <50 maka 

menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Data dinyatakan normal jika 

niai p >0,05. Setelah itu uji Chi-Square dengan kriteria hipotesis nol 

(H0) diterima jika p >0,05 dan ditolak jika p <0,05. Namun jika uji 

normalitas didapatkan nilai p <0,05 (tidak normal) maka dilakukan uji 

Spearman dengan ketentuan hipotesis nol (H0) diterima jika p >0,05 dan 

ditolak jika p <0,05  (Sariyana, 2016). 


