
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan rancangan one group 

pretest-posttest design. Dalam design penelitian ini, responden diberi pretest terlebih 

dahulu, setelah itu diberi perlakuan dalam hal ini yaitu penyuluhan, dan setelah 

perlakuan diberi posttest (Notoadmojo, 2005). Design penelitian ini sangat sesuai 

digunakan untuk evaluasi program pendidikan kesehatan atau pelatihan lainnya 

(Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan dalam penanganan dismenorea diukur sebelum 

dan sesudah dilakukan penyuluhan. 

 

P1 : Pre-Test 
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Gambar 2. Pola Rancangan One Group Pre-test dan Post-test Design   

(Arikunto,2010). 
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B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Santo Yoseph 

Denpasar, pada bulan Mei-Juni 2018. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswi kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Santo Yoseph Denpasar yaitu 169 siswi yang terdiri dari 8 kelas. 
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2. Sampel 

  Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). 

Kriteria siswi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kriteria inklusi 

1) Siswi yang sudah mengalami menstruasi 

2) Siswi yang bersedia menjadi responden dalam kegiatan penelitian 

b. Kriteria Ekslusi 

Siswi yang yang tidak hadir saat kegiatan penelitian karena sakit atau ijin. 

 

  Berdasarkan kriteria inklusi dari penelitian ini maka responden penelitian 

yang diambil yaitu siswi kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Santo Yoseph 

Denpasar yang sudah mengalami menstruasi, hadir dan bersedia menjadi responden 

dalam penelitian.  

3. Jumlah dan besar sampel 

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah semua anggota populasi 

yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian. Besar sampel yang dipergunakan 

didapatkan berdasarkan rumus yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael dengan 

tingkat kesalahan 5 % (Sugiyono, 2017). 

Rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui : 

  

          S = 
 



Keterangan : 

S = Jumlah sampel 

 = 1, taraf kesalahan  5% 

N = jumlah populasi 

P = Peluang benar = 0,5 

Q = Peluang salah = 0,5 

d = Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi = 0,05 

Diketahui populasi siswi kelas VIII SMP Santo Yoseph = 169 siswi 

Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan besar sampel minimal 63 orang (hasil 

perhitungan pada lampiran), besar sampel ditambah sebanyak 10% dari total sampel 

untuk menghindari terjadinya drop out sampel, sehingga besar sampel menjadi 69 

orang. Jumlah siswi tiap kelas tidak sama sehingga untuk memperoleh sampel yang 

representatif maka pengambilan subjek pada setiap kelas ditentukan secara 

proporsional dengan banyaknya siswi pada tiap-tiap kelas. 

Besar sampel pada tiap kelas dihitung dengan rumus : 

 

 

Keterangan : 

ni   = jumlah sampel pada tiap kelas 

Ni  = jumlah populasi tiap kelas 

N   = jumlah populasi total = 169 siswi 

n   = besar sampel= 69 responden 

ni =  X n 

 



 

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh besar sampel pada tiap kelas :.  

VIII A = 8 Responden   

VIII B = 9 Responden 

VIII C = 9 Responden 

VIII D = 9 Responden 

VIII E = 8 Responden 

VIII F = 8 Responden 

VIII G = 9 Responden 

VIII H = 9 Responden 

4. Teknik pengambilan sampel 

  Pada penelitian ini digunakan Purposive sampling yang merupakan teknik 

mengambil sampel dengan tidak berdasarkan  random, daerah atau strata, melainkan 

berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto, 

2006).  Pengambilan sampel dengan cara non random sampling disesuaikan dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditentukan. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis pengumpulan data 

  Data dalam penelitian ini merupakan data primer berupa pengetahuan 

responden mengenai upaya penanganan dismenorea sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan. 



 

2. Cara pengumpulan data 

  Pengumpulan data menggunakan kuisioner tentang pengetahuan terkait upaya 

penanganan dismenorea yang diisi berdasarkan pengetahuan  responden. Kuisioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden (Arikunto, 2006). Kuisioner pre-test diberikan sebelum melakukan 

penyuluhan kemudian untuk kuisioner post-test akan diberikan 1 minggu setelah 

kegiatan penyuluhan. 

3. Instrument pengumpulan data 

Pada penelitian ini pengetahuan dikaji dengan memberikan kuisioner yang 

terdiri dari 20 pertanyaan yang disusun sendiri oleh peneliti dengan cara memilih 

jawaban yang dianggap benar. Sebelum kuisioner digunakan untuk mencari data pada 

responden, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

a. Uji validitas 

Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas content (isi). Uji validitas isi 

dilakukan dengan membandingkan antara isi kuisioner dengan isi yang terdapat 

dalam konsep. Untuk menguji validitas konten, maka dapat digunakan pendapat para 

ahli. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan dosen Kebidanan Poltekkes 

Denpasar ibu Ni Nyoman Suindri, S.Si.T.,M.Keb dan ibu Made Widi Gunapria 

Darmapatni,S.ST.,M.Keb. Setelah uji validitas isi selesai selanjutnya dilakukan uji 

coba kuisioner tersebut pada responden yang mempunyai karakteristik yang sama 

yang mana pada penelitian ini akan dilakukan pada siswi kelas VIII SMPTK Pelita 

Hati Denpasar. Uji coba kuisioner dilakukan pada 20 orang responden dan 



selanjutnya, hasil masing-masing item kuisioner dikorelasikan dengan skor total 

(korelasi product moment) untuk mendapatkan validitas instrumen. Setelah 

dikorelasikan ke-20 item soal pada kuisioner memperoleh nilai Cronbach’s Alpha  

lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan ke-20 item soal valid. 

b. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang 

ditunjukan oleh instrument pengukuran. Metode yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas dalam penelitian ini adalah metode statistik dengan rumus alpha cronbach 

dan nilai koefisien reliabilitas nilai r ≥ sebesar 0,6 (Sugiyono, 2017). Berdasarkan uji 

reliabilitas yang dilakukan pada kuisioner penelitian ini diperoleh nilai alpha 

cronbach pada ke-20 soal yakni 0,867. Nilai ini lebih besar dari 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ke-20 item soal reliable. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

  Menurut Arikunto (2002) teknik pengolahan data dilakukan melalui 4 

tahapan, yaitu : 

a. Editing ( Penyuntingan Data) 

 Merupakan proses pemeriksaan kuisioner, dengan melihat kelengkapan 

identitas dan kelengkapan jawaban. Kuisioner yang belum berisi identitas responden 

dilengkapi. 

 

 



 

b. Coding (Membuat lembaran kode) 

  Memberi kode untuk jawaban menggunakan huruf dan angka yang telah 

ditentukan. Setiap pertanyaan untuk jawaban benar dan sumber informasi yang 

diperoleh diberi tanda √ dan untuk nomor responden, diberi nomor 1 sampai 69. 

c. Tabulating (Pentabulasian) 

  Merupakan proses pengelompokan data sesuai tujuan penelitian kemudian 

dimasukan ke dalam tabel-tabel yang telah ditentukan berdasarkan kuisioner yang 

telah ditentukan skornya. 

d. Entry data (memasukan data)  

 Merupakan kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam 

tabel atau database computer. 

2. Analisis data 

  Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh akan menggunakan 

program komputer dimana akan dilakukan 2 macam analisa data, yaitu analisa 

univariat dan analisa bivariat. Sebelum dilakukan analisa univariat dan bivariat 

dilakukan uji normalitas data. 

a. Uji normalitas 

  Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas yang dapat dilakukan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, 

dimana uji ini direkomendasikan untuk sampel (lebih dari 50) dan kriteria normal 

pada uji ini adalah p > 0,05 (Dahlan, 2014). 



  Berdasarkan uji normalitas data yang dilakukan pada hasil pengisian kuisioner 

penelitian ini diperoleh nilai p = 0,368 lebih besar 0,05. 

b. Analisis univariat  

  Analisa univariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari 

hasil penelitian dengan mencari distribusi dan persentase hasil penelitian 

(Notoatmodjo, 2005). Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui skor 

pengetahuan tiap responden menurut hasil pengisian kuisioner. 

Dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan :  

    P = Persentase jawaban responden respon 

    f  = Jumlah jawaban benar,   n = Jumlah pertanyaan 

c. Analisis bivariat   

  Analisa bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel 

yang meliputi variabel bebas dan variabel terikat (Setiawan dan Sarwono, 2011). 

Analisis ini digunakan untuk  menguji ada atau tidaknya perbedaan pengetahuan 

(variabel terikat) penanganan dismenorea sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan 

(variable bebas).  

  Berdasarkan hasil uji normalitas data pada penelitian ini diketahui data 

berdistribusi normal sehingga untuk mengetahui adanya perbedaan pengetahuan 

sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan uji Paired Sample test.  

 

G. Etika Penelitian 

P =   x 100% 

 

 



  Etika penelitian dalam menjalankan tugas peneliti hendaknya memegang 

teguh sikap ilmiah serta berpegang teguh pada etika penelitian, meskipun mungkin 

penelitian yang dilakukan tidak akan merugikan atau membahayakan bagi subyek 

penelitian (Notoatmodjo, 2010). Penelitian yang akan dilakukan harus mengikuti 

aturan etik penelitian yaitu mengikuti prinsip dasar penelitian. Bentuk etika penelitian 

dalam rancangan penelitian ini adalah: 

1. Lembar persetujuan (informed consent) 

 Tujuan lembar persetujuan adalah agar responden mengetahui maksud, tujuan 

dan dampak yang mungkin terjadi selama dilakukan penelitian. Jika subjek penelitian 

bersedia menjadi responden, maka subjek harus bersedia menandatangani lembar 

persetujuan dan akan diteliti dengan tetap menghormati hak-haknya sebagai subjek 

penelitian. 

2. Tanpa nama (anonimity) 

  Untuk menjaga kerahasiaan responden, maka peneliti tidak akan 

mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data, cukup tanda tangan 

pada lembar persetujuan sebagai responden. Untuk mengetahui keikutsertaan 

responden, peneliti akan menggunakan kode pada masing-masing lembar persetujuan. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

 Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari subjek akan dijamin 

kerahasiaannya. Hanya data tertentu saja yang akan disajikan atau dilaporkan pada 

hasil riset. 

4. Asas kemanfaatan (beneficience) 



 Peneliti harus secara jelas mengetahui manfaat dan risiko yang mungkin 

terjadi. Penelitian akan dilakukan apabila manfaat yang diperoleh lebih besar 

daripada risiko atau dampak negatif yang akan terjadi. Peneliti akan melaksanakan 

penelitian sesuai dengan prosedur penelitian agar dapat bermanfaat semaksimal 

mungkin. 

 


