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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif, yaitu 

rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan 

peristiwa penting yang terjadi pada masa kini secara apa adanya tanpa manipulasi 

dari peneliti (Nursalam, 2015). Desain penelitian ini adalah penelitian survei, 

yaitu dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel yang dalam penelitian 

ini dilakukan dengan kuisioner yang nantinya menggambarkan berbagai aspek 

dari populasi (Masturoh & T., 2018). Survei yang dilakukan adalah survei satu 

kali atau one-time survey yaitu survei yang dilakukan pada satu waktu tertentu 

untuk mendeskripsikan atau memaparkan keadaan subjek (Husna & Suryana, 

2017). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di empat desa yang merupakan bagian dari wilayah kerja 

Puskesmas Bebandem yaitu Desa Sibetan, Desa Bebandem, Desa Jungutan, dan 

Desa Macang. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan dari tanggal 15 – 19 April 2021. Jadwal penelitian 

terlampir. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi   

Populasi adalah seluruh subjek atau objek dalam suatu wilayah yang memiliki 

karakteristik tertentu yang akan dikenai generalisasi (Masturoh & T., 2018). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita yang telah menopause yang 

bertempat tinggal di lokasi penelitian.  

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang secara nyata diteliti dan ditarik 

kesimpulannya (Masturoh & T., 2018). Sampel dalam penelitian ini adalah wanita 

yang telah menopause yang bertempat tinggal di lokasi penelitian dan memenuhi 

kriteria inklusi. Adapun kriteria inklusi dan ekslusi dari sampel yang diambil 

adalah sebagai berikut. 

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi merupakan ciri – ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota 

populasi yang akan diambil sebagai sampel (Masturoh & T., 2018). Kriteria 

inklusi dalam penelitian ini yaitu : 

1) Bersedia menjadi responden penelitian. 

2) Kooperatif dan mampu berkomunikasi dengan baik. 

3) Saat dilakukan penelitian berusia 50 – 60 tahun. 

4) Lama menopause sudah ≥ 6 bulan dihitung sejak 12 bulan dari saat haid 

terakhir. 

b. Kriteria ekslusi 
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Kriteria ekslusi merupakan mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria 

inklusi karena suatu sebab (Masturoh & T., 2018). Kriteria ekslusi dalam 

penelitian ini yaitu : 

1) Memiliki riwayat penyakit gangguan tiroid. 

2) Sedang menjalani kemoterapi. 

3) Pernah melakukan operasi pengangkatan rahim, operasi mulut rahim, operasi 

pada kedua tubafalopi atau kedua ovarium. 

3. Jumlah dan besar sampel 

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 66 orang  

4. Teknik sampling 

Menurut Sugiyono (2001) dalam Masturoh & T. (2018), teknik sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan agar sampel yang diambil 

dapat mewakili populasinya sehingga diperoleh informasi yang tepat. Teknik 

sampling dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan purposive 

sampling. Non-probability sampling adalah cara pengambilan sampel yang tidak 

semua elemen atau subjek dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel (Masturoh & T., 2018). Purposive sampling adalah cara 

pengambilan sampel dengan memilih subjek berdasarkan pada karakteristik 

tertentu sesuai dengan kehendak peneliti (Surahman et al., 2016). Dalam 

penelitian ini peneliti memerlukan sampel sebanyak 66 orang yang memenuhi 

kriteria inklusi. 
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D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Berdasarkan sumbernya, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah data primer yaitu data yang didapatkan peneliti secara langsung dari 

responden. Berdasarkan skala pengukurannya data yang dikumpulkan untuk 

karakteristik usia menopause, lama menopause, dan pekerjaan serta keluhan fisik 

dan psikologis masa menopause pada masa pandemi COVID-19 adalah data 

nominal, yaitu data yang tidak memiliki tingkatan dan penggolongannya hanya 

bersifat membedakan (Masturoh & T., 2018). Sedangkan data yang dikumpulkan 

untuk karakteristik pendidikan dan pendapatan keluarga adalah data ordinal, yaitu 

data yang penggolongannya berdasarkan tingkatan (Masturoh & T., 2018). 

2. Cara pengumpulan data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara 

dengan kuisioner sebagai alat ukurnya. Kuisioner yang digunakan adalah 

kuisioner tertutup. Berikut adalah langkah – langkah dalam pengumpulan data 

penelitian ini. 

a. Tahap persiapan 

1) Adiministrasi 

a) Mengajukan surat permohonan ijin penelitian ke Ketua Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Denpasar melalui bidang pendidikan Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Denpasar. 

b) Setelah mendapat surat ijin penelitian  (Nomor: PP.02.02/020/0/0167/2021) 

dari Ketua Jurusan Keperawatan Potekkes Denpasar, peneliti mengajukan 
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surat permohonan ijin penelitian ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Provinsi Bali. 

c) Setelah mendapatkan surat pengantar (Nomor: 070/2142/IZIN-C/DISPMPT) 

dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, peneliti 

menyerahkan surat pengantar tersebut ke Dinas Perizinan Kabupaten 

Karangasem. 

d) Setelah peneliti mendapatkan surat keterangan penelitian (Nomor: 

070/82/DPMPTSP/2021) dari Dinas Perizinan Kabupaten Karangasem, 

peneliti kemudian menyerahkan surat tersebut ke Kepala Puskesmas 

Bebandem. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Peneliti menemui Kepala Puskesmas Bebandem untuk menjelaskan proses 

pemilihan sampel dan pengambilan data dalam penelitian. 

2) Peneliti lalu mendatangi anggota populasi penelitian yang bertempat tinggal di 

wilayah kerja Puskesmas Bebandem secara door to door atau yang kebetulan 

berada di lokasi penelitian (dengan mengikuti protokol kesehatan) dan 

menjelaskan tujuan serta prosedur penelitian. 

3) Anggota populasi penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi serta 

setuju untuk dijadikan sampel/responden kemudian di wawancara sesuai 

dengan pertanyaan yang terdapat di kuisioner. Selama wawancara responden 

dapat bertanya kepada peneliti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas. 

Peneliti juga bertanya kepada responden untuk memperoleh data yang lebih 

lengkap. 
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4) Kuisioner yang telah terisi lalu diperiksa kembali oleh peneliti untuk melihat 

kelengkapan data. 

5) Jika data sudah lengkap, peneliti lalu mengunjungi anggota populasi yang lain 

(kembali lagi ke langkah 1 – 4) sampai data yang terkumpul sudah sesuai 

dengan jumlah sampel yang diperlukan yakni 66 sampel. 

6) Jika data sudah lengkap, peneliti kemudian melakukan pengolahan dan analisis 

terhadap data yang telah terkumpul. 

3. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan kuisioner yang dibuat sendiri oleh 

peneliti mengenai keluhan fisik dan psikologis wanita menopause pada masa 

pandemi COVID-19. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup (closed 

ended questions) dengan pilihan jawaban ya dan tidak. Kuisioner terdiri dari 

sembilan pertanyaan mengenai keluhan fisik masa menopause dan tujuh 

pertanyaan mengenai keluhan psikologis masa menopause yang dibuat sendiri 

oleh peneliti. Kuisioner ini diuji validitas dan reliabilitas pada tanggal 12 - 13 

April 2021 di Desa Bungaya dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang yang 

memiliki karakteristik sesuai dengan sampel penelitian  

a. Uji validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur 

apa yang hendak diukur (Masturoh & T., 2018). Uji validitas instrumen penelitian 

ini menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment yang dilakukan di 

program SPSS dengan mengkorelasikan tiap skor item kuisioner dengan skor total 

jawaban responden. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan pada 20 wanita 
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menopause usia 50 – 60 tahun yang memiliki karakteristik yang sama dengan 

sampel penelitian.  

Nilai rtabel pada jumlah responden yang mengisi (n) = 20 orang responden 

adalah 0,444 dengan signifikansi 5%. Pada kuisioner keluhan fisik, berdasarkan 

output pada tabel di lampiran, nilai rhitung pada semua item kuisioner keluhan fisik 

lebih besar dari rtabel. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kesembilan item 

kuisinoer tersebut valid. Begitupula pada kuisioner keluhan psikologis, di mana 

nilai rhitung pada semua item kuisioner keluhan psikologis lebih besar dari rtabel. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketujuh item kuisinoer tersebut valid. 

b. Uji reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila pengukuran yang dilakukan secara 

berulang tetap menghasilkan hasil yang sama (Masturoh & T., 2018). Uji 

reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur. Uji reliabilitas 

dilakukan setelah kuisioner lolos uji validitas. Uji reliabilitas instrumen ini 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha menggunakan program SPSS. Jika nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,06 maka kuisioner dinyatakan reliabel, sedangkan jika nilai 

Croncbach’s Alpha < 0,06 maka kuisioner dinyatakan tidak reliabel. Kedua 

kuisioner memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,06 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua kuisioner tersebut dinyatakan reliabel. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data merupakan suatu proses mengubah data yang telah terkumpul 

menjadi informasi yang dibutuhkan (Masturoh & T., 2018). Pengolahan data 
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dalam penelitian ini menggunakan aplikasi pengolah data di komputer. Adapun 

langkah - langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Editing 

Editing atau pengeditan merupakan kegiatan pemeriksaan data yang telah 

dikumpulkan. Editing dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau 

menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan data dapat 

dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang, sedangkan kesalahan data 

dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk 

dianalisis.  

b. Coding 

Coding merupakan kegiatan mengubah data dalam bentuk huruf menjadi 

angka/bilangan. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk 

memberikan identitas data. Pemberian kode dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Usia menopause 

Tidak dilakukan coding. 

2) Lama menopause 

a) ≤ 5 tahun diberikan kode 1. 

b) > 5 tahun diberikan kode 2.  

3) Pendidikan 

a) Responden yang tidak sekolah diberikan kode 0. 

b) Responden dengan pendidikan terakhir SD diberikan kode 1. 

c) Responden dengan pendidikan terakhir SMP diberikan kode 2. 

d) Responden dengan pendidikan terakhir SMA diberikan kode 3. 
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e) Responden dengan pendidikan terakhir Perguruan Tinggi diberikan kode 4. 

2) Pekerjaan 

a) Responden yang tidak bekerja/ibu rumah tangga diberikan kode 0. 

b) Responden yang bekerja sebagai buruh/petani diberikan kode 1. 

c) Responden yang bekerja sebagai pedagang diberikan kode 2. 

d) Responden yang bekerja sebagai karyawan swasta diberikan kode 3. 

e) Responden yang bekerja sebagai PNS diberikan kode 4. 

3) Pendapatan keluarga   

a) Responden dengan pendapatan keluarga < Rp 2.555.000,00 (pendapatan 

keluarga rendah) diberikan kode 1. 

b) Responden dengan pendapatan keluarga antara Rp 2.555.000,00 – Rp 

3.555.000,00 (pendapatan keluarga menengah) diberikan kode 2. 

c) Responden dengan pendapatan keluarga > Rp 3.555.000,00 (pendapatan 

keluarga tinggi) diberikan kode 3. 

c. Processing 

Processing adalah proses pengetikan atau pemasukan data ke aplikasi 

pengolah data di komputer. Data yang dimasukkan adalah data yang telah 

melewati proses editing dan coding. 

d. Data Cleaning 

Data Cleaning adalah pemeriksaan kembali hasil pemasukan data pada 

komputer agar terhindar dari ketidaksesuaian antara data komputer dan koding 

kuisioner. 
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2. Teknik analisa data 

Teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 

deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalis data dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum 

(Masturoh & T., 2018). Dalam penelitian ini data yang telah dianalis disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi beserta persentasenya. 

 

F. Etika Penelitian 

Etika berarti kebiasaan atau peraturan dalam berperilaku (Masturoh & T., 

2018). Etika dalam penelitian membantu peneliti untuk melihat secara kritis 

moralitas dari sisi subjek penelitian (Masturoh & T., 2018). Tiga prinsip etika 

penelitian menurut Nursalam (2015), yaitu : 

1. Prinsip manfaat (beneficience) 

a. Bebas dari penderitaan 

Penelitian harus dilakukan tanpa menyebabkan penderitaan atau kesakitan 

pada subjek penelitian. 

b. Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek penelitian dalam penelitian yang dilakukan harus 

dihindarkan dari keadaan yang tidak menguntungkan. 

c. Risiko (benefits ratio) 

Peneliti harus mempertimbangkan risiko dan keuntungan secara hati – hati. 

Risiko dan keuntungan yang diperoleh oleh subjek penelitian harus seimbang atau 

setara. 

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect human right) 
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a. Hak untuk ikut atau tidak ikut menjadi subjek penelitian (right to self 

determination) 

Subjek penelitian berhak untuk memutuskan akan ikut atau tidak dalam 

penelitian tanpa ada paksaan atau sanksi apapun. 

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right to full 

disclosure) 

Peneliti harus memberikan penjelasan yang rinci dan siap bertanggungjawab 

apabila terjadi sesuatu terhadap subjek penelitian. 

c. Surat persetujuan ikut serta dalam penelitian (informed consent) 

Subjek penelitian harus mendapatkan informasi lengkap terkait penelitian yang 

akan dilakukan. Pada informed consent juga dicantumkan bahwa data yang 

didapat dari subjek penelitian hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian 

saja. 

3. Prinsip keadilan (right for justice) 

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (right in fair treatment) 

Subjek penelitian harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi baik 

sebelum, selama, dan sesudah penelitian. 

b. Hak untuk dijaga kerahasiannya (right to privacy) 

Subjek penelitian berhak meminta data yang diberikannya untuk dirahasiakan 

maka dari itu perlu adanya tanpa nama (anonymity) dan rahasia (confidentiality). 

 


