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BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah observasional analitik

dengan pendekatan studi Cross Sectional.

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat : ..SDN Dinoyo 1 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Waktu : ..21 November – 9 Desember 2019

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian

4.3.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswi

kelas 5-6 di SDN Dinoyo 1 Malang

4.3.2 Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswi kelas 5-6 yang

belum mengalami menarche.

4.3.3....Besar sampel

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan

rumus analitik bivariat korelatif:

P1 = 0,714 Q1 = 0,286

P2 = 0,391 Q2 = 0,689

�� � �� � Zα �PQ+Zβ P�Q�+P�Q�
P�−P�

2

�� � �� � �,64 �PQ+�,�8 P�Q�+P�Q�
P�−P�

2

n1 = n2 = 25,55 ≈ 26
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Keterangan:

Zα= deviat baku alpha (tingkat kesalahan tipe I) = 5 %, 1,64 (dari tabel)

Zβ = deviat baku beta(tingkat kesalahan tipe II) = 10 % = 1,86 (dari tabel)

P = ��+��
�

Q = 1 - P

P1 = rerata proporsi kategori 1 variabel bebas.

P2 = rerata proporsi kategori 2 variabel bebas.

Q1 = 1-P1

Q2 = 1-P2

Berdasarkan perhitungan rumus tersebut di dapatkan 26 untuk kelompok

kontrol (fungsi keluarga baik) dan 26 untuk kelompok kasus (fungsi keluarga

buruk), sehingga besar sampel yang didapatkan adalah 52 sampel.

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan

Teknik Simple Random Sampling.

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian

4.3.5.1 Karakteristik Inklusi

1. Siswi yang bersekolah di SDN Dinoyo 1 Malang

2. Siswi kelas 5 – 6

3. BelumMenarche

4. Hadir saat penelitian

5. Bersedia menandatangani informed consent

6. Bersedia menjadi responden penelitian
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4.3.5.2 Kriteria Eksklusi

1. Remaja putri yang memiliki kelainan jiwa yang sudah pernah

terdiagnosis sebelumnya oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa

sehingga dapat mempengaruhi usia menarche (Depresi, Skizofrenia,

Sindrom Tourette)

Variabel Penelitian

4.4.1 Variabel bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Fungsi Keluarga (APGAR

Family)

4.4.2 Variabel tergantung

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah Kesiapan remaja putri

dalam menghadapi menarche
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Variabel
Variabel

Definisi
Operasional

Indikator Alat
Ukur

Cara Ukur Skala
Ukur

Independen
1. Fungsi

Keluarga
(APGAR
Family)

Tingkat kepuasan
anggota. keluarga
yang diukur
berdasarkan :
a. Adaptation
b. Partnership
c. Growth
d. Affection
e. Resolve

.Keluarga .menjalan

.kan.fungsinya.yang
.semestinya...sepert
i.mendapatkan..kasi
h.sayang.,.kebebasa
n.
.untuk.
tumbuh .dan .berke
mbang.,.serta..melu
angkan.waktu..untu
k.kumpul.bersa.ma.
dalam.menyele-
.saikan .suatu .perm
asalahan

Kuesio
ner

- Nilai 0 - 5
menunjukan
bahwa
keluarga
tersebut
memiliki
fungsi...yang
buruk

- Nilai 6 - 10
menunjukan
bahwa
keluarga
tersebut
memiliki
fungsi..yang
baik.

Nominal

a.....Adaptation Segala.bentuk.per
nyataan pada.kue-
sioner yang. me-
nunjukan .bahwa
responden...men-
dapatkan bantuan
dari.anggota.kelu-
arga.lainnya.keti-
ka. sedang...mem
membutuhkan

..Membagi.
sumber.. ...daya
yang
melekat ...dengan
anggota.ke-
...luarga ..itu .sendiri
...atau .dengan kelu-
...arga lainnya

Kuesio
ner

- 0 = jarang /
tidak pernah

- 1 = kadang-
kadang

- 2 = sering
/ selalu

b....Partnership Segala bentuk per
nyataan pada kue-
sioner .yang .me-
nunjukan bahwa
responden meme-
cahkan ..masalah
dengan berkomu-
nikasi.dengan
dengan..anggota
keluarga lainnya

Pencapaian ..dalam
memecahkan
permasalahan
dengan komunikasi
dan bermusyawarah

Kuesio
ner

- 0 = jarang /
tidak pernah

- 1 = kadang-
kadang

- 2 = sering
/selalu

c......Growth Segala bentuk
per . . nyataan.pada
kue- ..kuesioner
yang . ..menunjuka
n.bah-..wa
responden me
Dapatkan kebeba
san untuk tumbuh
dan berkembang

..Penyediaan.ke-

..bebasan
untuk ..tumbuh
dan .. ..berkemban
g

Kuesio
ner

- 0 = jarang /
tidak pernah

- 1 = kadang-
kadang

- 2 = sering..
/ selalu

4.5 Definisi Operasional
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d.....Affection Segala bentuk per-
nyataan .pada kue-
sioner .yang
menunjukan
bahwa..responden
mendapatkan
kasih ,dan .sayang
serta .berinteraksi
emosional ..yang
diberikan ...
oleh .keluarganya

..Kepuasan
anggota ..keluarga .
terhadap ..reaksi ...e
mosional ..seperti
cinta, ..amarah,
dan ..benci
dalam ..keluarga

Kuesio
ner

- 0 = jarang /
tidak pernah

- 1 = kadang-
kadang

- 2 = sering
/selalu

e.....Resolve Segala bentuk per-
nyataan pada kue-
sioner..yang .me-
menunjukan
bahwa. responden
mendapatkan
waktu yang,disedi
akan keluarga
untuk menjalin
kebersamaan

..Kepuasan.anggota
..keluarga ...denga
n ..komitmen .yang
di ..buat.oleh.anggo
ta.
..keluarga
bagaimana
waktu, ..ruang.., .ke
uangan ..dibagikan

Kuesio
ner

- 0 = jarang /
tidak pernah

- 1 = kadang-
kadang

- 2 = sering
/selalu
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Dependen

Variabel Definisi Indikator Alat Cara Skala

Operasional Ukur Ukur Ukur
2
.

Kesiapan
remaja putri
dalam
menghadapi
menarche

Keadaan,yang me-
nunjukkan bahwa
seseorang siap men-
capai .salah..
satu kematangan
fisik yaitu
datangnya
menstruasi
pertama menarche
pada saat
menginjak usia
11-14 tahun

Siap menghadapi
Menarche adalah
pemahaman yang
mendalam tentang
proses menstruasi
sehingga siap me-
nerima dan
mengalami
menarche sebagai
proses yang
normal

Tidak siap meng-
hadapi menarche
adalah tidak
memahami proses
menstruasi.., takut.
serta cemas
menghadapi
menarche

Siap :
a. Percaya/. diri. .apa

yang dihadapi saat
menarche

b. Tidak ..takut.. dan
cemas dalam meng-
menghadapi
menarche

c. Mengetahui.. cara
menangani
menstruasi

Tidak Siap
a. Tidak.percaya..diri

apa..yang.dihadapi
saat menarche
Takut..dan...cemas
dalam.menghadapi
menarche

b. Takut..dan...cemas
dalam.menghadapi
menarche

c. Tidak..mengetahui
cara.menangani
menstruasi

Kuesioner - Skor 0 - 5
Tidak siap

- Skor 6 – 10
Siap

Nominal
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4.6 Instrumen Penelitian

Alat ukur dan alat bantu yang digunakan untuk penelitian ini adalah

kuesioner dan Alat Tulis

4.6.1 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan:

1. Data Primer didapatkan dari data yang diperoleh dari SDN Dinoyo 1

yaitu berupa kuesioner.

4.7 Etika Penelitian

4.7.1 Informed Consent

1. Meminta ijin penelitian ke kepala Sekolah SD Negeri Dinoyo

1 .....Malang

2. Meminta ijin kepada siswi kelas 5-6 yang telah memenuhi kriteria

inklusi .....untuk menjadi responden penelitian

4.7.2 Confidentiality (Kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi dari subjek dijamin oleh peneliti. Hanya kelompok

data tertentu yang akan disajikan pada hasil penelitian
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4.8 Kerangka Kerja

4.9 Analisis Data

Setelah dilakukan penentuan sampel sesuai dengan karakteristik yaitu

siswi SD kelas 5-6 yang belum mengalami menarche langkah berikutnya adalah

menentukan pengolahan dan analisis data. Analisis data pada penelitian ini

menggunakan analisis data univariat, analisis data bivariat

Survei Penelitian

SD Negeri Dinoyo 1
Malang

Populasi Penelitian

Kriteria Inklusi

Sampel yang diteliti

Analisis Data

Informed Consent

Pengisian Kuesioner

Laporan Hasil Penelitian

Kriteria Eksklusi
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4.9.1 Analisis Univariat

Langkah awal dari analisis setiap data setiap variabel penelitian untuk

melihat gambaran distribusi frekuensi atau besarnya proporsi menurut

karakteristik yang diteliti. Penyajian analisis disajikan dalam bentuk table

4.9.2 Analisis Bivariat

Analisis Bivariat berguna untuk melihat gambaran mengenai variabel

bebas serta variabel tergantung dengan menggunakan Chi-Square dan Regresi

Logistic


