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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dan rancangan 

penelitian yang   digunakan adalah Cross Sectional Study.  

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang pada  tahun 2019 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016. 

4.3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 

2016 yang masuk kriteria inklusi. 

4.3.3 Besar Sampel 

Penentuan besar sampel dari mahasiswi FK UMM angkatan 2016 

yang sedang mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah 

Malang sehingga dapat digunakan beberapa rumus yang salah satunya 

adalah Rumus Chi-Square k x 2. 

Rumus Chi-Square k x 2 :  

 

 

 

n =     6 (Za + Zb)2 

ln(OR)2 (1 – (P1
3 + P2

3 + P3
3) 
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Keterangan : n = jumlah sampel 

       Za = Nilai standart a 

          a = Kesalahan Tipe 1 

        Zb = Nilai Standart b 

          b = Kesalahan Tipe 2 

        P1 = Rerata Proporsi Kategori 1 

      P2 = Rerata Proporsi Kategori 2 

     P3 = Rerata Proporsi Kategori 3 

    OR = Odds Ratio 

Besar Sampel :  

 

  

Dari rumus perhitungan di atas, besar sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 62 sampel. 

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple 

random sampling.  

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian  

a.3.5.1 Kriteria Inklusi : 

a. Mahasiswi Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang  angkatan 

2016 yang sedang mengikuti perkuliahan. 

b. Mahasiswi Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang  angkatan 

2016 yang bersedia mengikuti penelitian. 

 

 

 
n =      6 (Za + Zb)2 

 ln(OR)2 (1 – (P1
3 + P2

3 + P3
3) 

    = 62 
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        4.3.5.2 Kriteria Eksklusi : 

a.  Mahasiswi menderita penyakit fisik kronik (Asma, hipertensi, diabetes 

melitus, hipertiroid). 

b.  Mahasiswi sedang diet / asupan makan sedikit. 

c. Mahasiswi meminum obat-obat tertentu yang dapat menambah nafsu 

makan (misalnya obat hormonal) atau menurunkan nafsu makan 

(misalnya obat diet, stimulan, depresan). 

d. Mahasiswi dengan aktivitas fisik berat berdasarkan kuesioner Baecke 

(Baecke JAH, 1982). 

  4.3.5.3 Kriteria Drop-Out 

   a. Mahasiswi tidak tuntas mengisi kuesioner. 

4.3.6  Variabel Penelitian  

4.3.6.1 Variabel bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah derajat stress mahasiswi 

FK UMM angkatan 2016. 

4.3.6.2 Variabel tergantung  

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah peningkatan

 berat badan mahasiswi FK UMM angkatan 2016. 

4.3.7 Definisi Operasional 

1. Stres adalah suatu keadaan yang membebani atau membahayakan  

kesejahteraan mahasiswi fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Malang. Untuk mengukur derajat stres, digunakan Kuesioner Kessler. 

Hasil dari pengisian Kuesioner Kessler oleh mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang ini akan dinilai 

berdasarkan skor yang didapat. Skor di bawah 20 berarti tidak mengalami 
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stres, skor 20-24 stres ringan, skor 25-29 stres sedang, dan skor 30 atau 

lebih berarti stres berat. Skala yang digunakan dalam pengukuran derajat 

stres ini termasuk dalam skala ordinal. 

2. Peningkatan berat badan adalah meningkatnya berat badan mahasiswi 

Fakultas Kedokteran UMM yang dihitung dengan mengukur berat badan 

subjek di awal dan akhir penelitian pada waktu tertentu. Berat badan awal 

ditulis berdasarkan data tes kesehatan yang dilakukan pada saat menjadi 

mahasiswa baru fakultas kedokteran sedangkan berat badan akhir diukur 

pada saat penelitian menggunakan timbangan badan, kemudian dilihat 

berat badannya meningkat atau tidak. Skala yang digunakan dalam 

peningkatan berat badan ini termasuk skala nominal. 

3. Berat badan tidak meningkat adalah menurunnya atau tidak berubahnya  

berat badan mahasiswi Fakultas Kedokteran UMM yang dihitung dengan 

mengukur berat badan subjek di awal dan akhir penelitian pada waktu 

tertentu. Berat badan awal ditulis berdasarkan data tes kesehatan yang 

dilakukan pada saat menjadi mahasiswa baru fakultas kedokteran 

sedangkan berat badan akhir diukur pada saat penelitian menggunakan 

timbangan badan, kemudian dilihat berat badannya meningkat atau tidak. 

Skala yang digunakan dalam berat badan tidak meningkat ini termasuk 

skala nominal. 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

      Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kuesioner biodata yang berisi daftar pertanyaan tentang identitas/data demografis 

responden, riwayat kegemukan pada keluarga, asupan makan, aktivitas fisik, dan 
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keterangan berat badan pada saat awal masuk FK dan berat badan yang sekarang 

(Baecke JAH, 1982 ; Anggraeni, 2008 ; dan Amelia, 2009) 

2) Timbangan badan. 

3)  Kuesioner Kessler Psychological Distress Scale terdiri dari 10 pertanyaan yang 

diajukan kepada responden dengan skor 1 untuk jawaban dimana responden tidak 

pernah mengalami stres, 2 untuk jawaban dimana responden jarang mengalami 

stres, 3 untuk jawaban dimana responden kadang-kadang mengalami stres, 4 untuk 

jawaban dimana responden sering mengalami stres, dan 5 untuk jawaban dimana 

responden selalu mengalami stres dalam 30 hari terakhir. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala ordinal. Tingkat stres dikategorikan sebagai berikut:  

- Skor di bawah 20 : tidak mengalami stres  

- Skor 20-24 : stres ringan  

- Skor 25-29 : stres sedang 

- Skor 30 dan di atas 30 : stres berat 

4.5 Prosedur Penelitian 

      4.5.1 Pengisian Biodata 

Mahasiswi FK UMM angkatan 2016 akan diberikan kuesioner yang berisi daftar 

pertanyaan tentang identitas / data demografis responden, riwayat kegemukan pada 

keluarga, aktifitas fisik, asupan makan, serta keterangan berat badan saat penelitian.  

4.5.2 Penimbangan Berat Badan 

Berat badan awal ditulis berdasarkan data tes kesehatan yang dilakukan pada saat 

menjadi mahasiswa baru fakultas kedokteran yang data nya sudah dikumpulkan 

terlebih dulu oleh peneliti, sedangkan berat badan saat penelitian akan ditimbang 

saat itu juga (Serlachius A, Hamer M, dan Wardle J, 2007). 
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4.5.3 Pengisian Kuesioner Kessler Psychological Distress Scale 

Kuesioner ini berisi pertanyaan yang berhubungan dengan tingkat stres berdasarkan 

penyebabnya. Kuesioner ini telah diuji validitas yang diadopsi dari penelitian 

Carolin pada tahun 2011 yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan 

menggunakan teknik korelasi “product moment” dan uji Cronbach (cronbach 

alpha) dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) versi 21. Tingkat stres dikategorikan sebagai berikut:  

- Skor di bawah 20 : tidak mengalami stres  

- Skor 20-24 : stres ringan 

- Skor 25-29 : stres sedang 

- Skor 30 dan di atas 30 : stres berat (Kessler RC et al, 2003). 
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4.6 Alur Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Analisis Data  

Data diperoleh dari kuesioner biodata dan Kessler Psychological Distress Scale. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji Chi-Square 4x2 untuk mengetahui 

pengaruh derajat stres psikologis terhadap peningkatan berat badan. Kemudian, jika data 

tidak memenuhi syarat uji Chi-Square berupa nilai expected count <5 tidak boleh lebih 

dari 20% , maka akan menggunakan uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney. Selain itu 
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digunakan juga uji regresi logistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh derajat stres 

psikologis terhadap peningkatan berat badan. Analisis data yang diperoleh diolah 

menggunakan program komputer Statistical Packege for The Social Science (SPSS). 

4.8 Jadwal Penelitian 
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