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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Skema 3.1 kerangka konsep 
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stretching exercise 

 

Kadar prostaglandin 
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Usia menarche  

Lama menstruasi 
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Independen 

 Variabel 

Dependen 
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B. Hipotesis 

1. Hipotesis Mayor  

Ada pengaruh abdominal strethcing exercise terhadap intensitas nyeri  

pada dismenore primer. 

2. Hipotesis Minor   

a. Ada pengaruh abdominal stretching exercise terhadap penurunan 

intensitas nyeri.  

b. Ada pengaruh abdominal stretching exercise terhadap penurunan kadar 

prostaglandin. 

  

C. Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan  quasy-experiment dengan rancangan  pre test-

post test with control group design. 

 

 

Keterangan:  

01 : Pre test pada kelompok intervensi = kadar prostaglandin dan intensitas 

nyeri sebelum perlakuan.  

X1 : Perlakuan abdominal strethcing exercise (10-15 menit  selama 4 hari 

sebelum mens berikutnya)  

02  : Post test  = kadar prostaglandin dan intensitas nyeri sesudah perlakuan 

01    X1     02 

03    X2    04 
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03 : Pre test pada kelompok kontrol = kadar prostaglandin dan intensitas 

nyeri awal 

X2 : Senam kesegaran jasmani (SKJ 2015 10-15 menit selama 4 hari) 

04 : Post test pada kelompok kontrol = kadar prostaglandin dan intensitas 

nyeri akhir.  

 

D. Populasi dan sampel penelitian  

1. Populasi  

Populasi target adalah seluruh remaja putri yang sudah menstruasi. 

Populasi terjangkau atau studi adalah seluruh remaja putri usia 16-18 tahun 

yang mengalami dismenore primer yang berada di Pondok Pesantren Putri 

Ibrohimiyyah Desa Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian populasi studi yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi sebagai berikut: 

a. Kriteria inklusi  

1) Remaja wanita yang mengalami dismenore primer pada hari pertama 

menstruasi dalam tiga bulan terakhir 

2) Siklus menstruasi teratur  

3) Tidak sedang mengkonsumsi antioksidan tiga hari terakhir   

4) Berusia antara 16-18 tahun  

5) Belum pernah menikah 
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6) Bersedia menandatangani lembar persetujuan penelitian (informed 

consent). 

b. Kriteria eksklusi  

1) Terdiagnosa menderita penyakit ginekologis tertentu atau dismenore 

sekunder, yang didapatkan dari anamnesa atau pengkajian.   

2) Tidak bisa mengikuti abdominal strethcing exercise selama tiga hari 

sebelum menstruasi  hari pertama. 

3) Bila menstruasi  keluar sebelum hari ketiga dan setelah hari kelima 

diberikan perlakuan abdominal strethcing exercise.  

Alur pengambilan sampel penelitian yaitu dimulai dari survei data 

pendahuluan di pondok pesantren putri ibrohimiyyah yang berjumlah sekitar 

200 orang santri putri, yang memenuhi kriteria inklusi penelitian yaitu 26 

orang, yang kemudian dijadikan sebagai sampel dalam penelitian yang 

terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok intervensi dan kontrol dengan 

masing-masing berjumlah 13 orang. 

Perhitungan sampel penelitian ini menggunakan uji hipotesis terhadap 

rerata dua populasi independen dengan rumus sebagai berikut:  

  

Berdasarkan rumus besar sampel minimal diatas didapatkan, yaitu 

sebagai berikut: 
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Menjadi 12 responden kelompok intervensi dan 12 responden 

kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan 

cara purposive sampling, peneliti mengambil semua subjek sesuai kriteria 

sampai jumlah subjek minimal terpenuhi. Untuk mengantisipasi adanya 

kemungkinan sampel yang drop out, maka dilakukan penambahan jumlah 

sample sebanyak 10% pada kelompok. Total sampel pada penelitian ini 

yang didapatkan sebanyak 26 remaja putri. 

 

E. Definisi Operasional, Variabel Penelitian, Dan Skala Pengukuran  

Tabel. 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

No 

 

Variabel Definisi Cara Ukur Hasil ukur Skala 

Variabel dependent   

1. 
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2.   

 

Dismenore 

primer  

 

 

nyeri yang 

dirasakan 

mulai hari 1 

sampai hari 

ke 2 saat 

menstruasi 

 

 

Kelompok 

intervensi dan 

kelompok 

kontrol diminta 

menunjukkan 

angka pada 

rentang skala 

nyeri yang 

telah 

disediakan 

 

Skor 0-10   

 

Rasio  

Variabel independen  

 

1. Abdominal 

stretching 

exercise 

Salah satu 

metode tanpa 

obat yang  

menggunakan 

aktivitas fisik 

 

Lembar 

observasi  

1=diberi 

perlakuan  

2=tidak diberi 

perlakuan  

Nominal  

2. Senam 

kesegaran 

jasmani 2015 

Salah satu 

bentuk senam 

untuk 

kebugaran   

Lembar 

observasi 

 Nominal  

 

 

F. Alat Dan Cara Penelitian 

1) Alat pengukuran data  

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner pengukuran intensitas 

nyeri. Sedangkan lama menstruasi dan riwayat dismenore sebelumnya 

menggunakan format isian pengambilan data.  

a. Kuesioner pengukuran intensitas nyeri  

Pengukuran intensitas nyeri dilakukan dengan menggunakan 

numerik rating scale. NRS merupakan skala numerik, skala ini 

merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat intensitas 

nyeri. Skala ini dapat digunakan pada anak usia sekolah hingga usia 
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remaja, skala ini berupa grafik horizontal sepanjang 10 cm. Ujung 

sebelah kiri menggambarkan kondisi tidak dirasakan nyeri dan ujung 

sebelah kanan menggambarkan intensitas nyeri yang amat berat.  

Mekanisme pengukuran dengan skala numerik NRS, yaitu 

responden diminta untuk menandai salah satu titik pada grafik garis yang 

dianggap mendekati atau menggambarkan intensitas nyeri yang 

dirasakan saat pengukuran.  

b. Kuesioner skor kecemasan 

Kuesioner skor kecemasan dilakukan dengan menggunakan ZSRAS 

(Zung Self Rating Anxiety Scale). ZSRAS merupakan alat ukur dengan 

skala numerik yang terdiri dari 18 pernyataan. Mekanisme pengukuran 

yaitu responden diminta untuk menandai salah satu kolom yang berisi 

pernyataan yang dianggap mendekati atau menggambarkan kecemasan 

yang dirasakan saat pengukuran. 

c. Bahan yang dipakai sebagai sampel pemeriksaan adalah darah penderita  

d. Kit pemeriksaan kadar PGF2α 

2) Cara Penelitian  

a. Tahap Persiapan  

Proses kegiatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara 

akademi, kemudian peneliti mempersiapkan surat permohonan ijin 

melakukan penelitian.  
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1) Sosialisasi terhadap responden sehingga diperoleh pengertian dan 

bersedia menjadi sampel sukarela. Hal ini didukung dengan 

penandatanganan surat persetujuan. 

2) Sampel diperlakukan secara acak dengan teknik purposive sampling 

dipilih sebanyak jumlah sampel yang diperlukan. 

3) Sampel hanya kelompok perlakuan 

b. Prosedur  Teknis  

1) Menjelaskan bahwa responden akan diambil darah sebanyak 3 cc 

pada saat hari pertama menstruasi. 

2) Mengukur intensitas nyeri pada saat hari pertama menstruasi, 

responden dilakukan penilaian nyeri berdasarkan “numerical rating 

scale”. 

3) Darah yang diambil adalah darah vena mediana cubiti sebanyak 3 cc 

dengan spuit 3 cc dan wing needle G24. 

4) Setelah jumlah sampel darah lengkap dilakukan pengukuran kadar 

PGF2 α dengan metode ELISA. 

c. Pemberian Perlakuan 

1) Abdominal strethcing exercise diberikan selama empat hari secara 

berturutan sebelum menstruasi  hari pertama. 

2) Penentuan waktu pemberian perlakuan didasarkan pada perkiraan 

siklus menstruasi berdasarkan siklus menstruasi sebelumnya. 

Misalnya, siklus menstruasi bulan sebelumnya tanggal 24 Januari, 
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jika sampel memiliki siklus menstruasi 28 hari, maka diperkirakan 

hari pertama menstruasi yang akan datang tanggal 22 Februari, 

sehingga pemberian perlakuan dilakukan mulai tanggal 18-21 

Februari. 

3) Menyampaikan kepada Responden bahwa peneliti akan mendatangi 

lagi pada tanggal yang telah ditentukan untuk diberi perlakuan 

pertama. 

4) Perlakuan yang diberikan adalah abdominal strethcing exercise.  

d. Pengukuran Setelah Perlakuan 

1) Setelah menjalani perlakuan selama empat hari diambil darah 

kembali pada hari pertama menstruasi. 

2) Selain diambil darah, sampel juga diukur intensitas nyeri menstruasi 

nya dan diukur berdasarkan NRS. 

3) Setelah jumlah sampel darah lengkap dilakukan pengukuran kadar 

PGF2 α dengan metode ELISA. 

4) Hasil dianalisis dengan statistik.  

5) Setelah dilakukan pengambilan sampel darah, bagi subjek penelitian 

yang mengalami nyeri dan memerlukan pengobatan diberikan obat 

anti nyeri untuk mengurangi nyerinya. 
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G. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3.2 Alur Penelitian  

 

 

 

 

Remaja putri yang mengalami dismenore primer 

Responden  

Pemeriksaan kadar PGF2 α dan intensitas nyeri 

hari pertama menstruasi (pre test) 

Kelompok Kontrol Kelompok Perlakuan 

Senam kesegaran 

jasmani 10-15 menit 

selama 4 hari 

Diberikan abdominal 

stretching exercise 10-

15 menit selama 4 hari 

sebelum hari pertama 

menstruasi bulan ke-II 

Pemeriksaan kadar PGF2 α dan intensitas nyeri 

hari pertama menstruasi bulan ke-2 (post test) 
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H. Tehnik Pengolahan dan Analisa Data  

1. Pengolahan data  

Proses pengolahan data terdapat langkah-langkah yang harus ditemput, 

meliputi: 1) editing; coding, dan data entry. Berikut ini penjelasan tentang 

langsung-langsung dalam proses pengolahan pengolahan data:  

a. Editing 

Editing adalah meneliti kembali apakah isian dalam lembar observasi 

sudah lengkap dan diisi, dilakukan ditempat pengumpulan data sehingga 

jika da kekurangan data dapat segera dikonfirmasi pada responden yag 

bersangkutan .  

b. Coding 

Coding merupakan kegiatan kode numeric (angka) terhadap data yang 

terdiri atas beberapa kategori.  

c. Data entry atau tabulating  

data enty adalah proses memasukkan data kedalam kategori tertentu 

untuk dilakukan analisa data. kegiatan memasukkan data yang telah 

dikumpulkan ke dalam master tabel atau database komputer. Peneliti 

kemudian membuat tabel distribusi frekuensi sederhana atau dengan 

membuat tabel kontingesti.  

d. Cleaning  

Cleaning adalan mengecek kembali data yang sudah di entry apakah ada 

kesalahan atau tidak.  



 
 

65 

2. Analisis data     

Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Analisis univariat 

 Data penelitian yang dilakukan uji univariat adalah data dalam bentuk 

prosentase tentang karakteristik responden berdasarkan usia, menarche, 

skor kecemasan dan lama menstruasi. Data disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi kemudian diinterpretasikan. 

b. Analisis bivariat 

1) Analisis data diawali dengan uji normalitas data untuk mengetahui 

karakteristik data, kemudian data disajikan dalam bentuk tabel. Uji 

normalitas menggunakan Shapiro-Wilk Test.  

2) Karakteristik responden dilakukan uji beda rerata antara kelompok 

perlakuan dengan kelompok kontrol, pada karakteristik menarche dan 

skor kecemasan diuji dengan Independent T Test karena data 

berdistribusi normal sedangkan pada karakteristik usia dan lama 

menstruasi dilakukan uji Mann-Whitney Test karena data tidak 

berdistribusi normal. 

3) Mengetahui perbedaan rerata kadar prostaglandin pada kelompok 

perlakuan dilakukan uji Paired T Test dan kelompok kontrol 

dilakukan uji Wilcoxon Rank Test. Untuk beda rerata sebelum 

intervensi pada kelompok tidak berpasangan dilakukan uji 

Independent T Test dan dilakukan uji Mann-Whitney Test sesudah 
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intervensi. Sedangkan untuk mengetahui selisih dilakukan uji 

Independent T Test. 

4) Mengetahui perbedaan rerata intensitas nyeri dismenore pada 

kelompok intervensi dan kontrol dilakukan uji Paired T Test. Untuk 

mengetahui selisih rerata sebelum dan sesudah intervensi pada 

kelompok tidak berpasangan dilakukan uji Independent T Test, 

sedangkan untuk mengetahui selisihnya dilakukan uji Mann-Whitney 

Test.  

 

I. Etika Penelitian  

Selama melakukan penelitian, peneliti memperhatikan dan menjunjung 

tinggi etika penelitian. Ada lima hak dasar manusia yang harus dipenuhi yaitu : 

1. Right to self determination  

Hak ini berlandaskan rasa hormat dan menghargai setiap orang. 

Responden pada penelitian ini mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi 

atau tidak dalam penelitian tanpa paksaan. Setelah mendapatkan penjelasan 

dari peneliti yang berisi prosedur penelitian, manfaat, dan resiko terapi, 

kemudian responden diberi kesempatan untuk memberikan persetujuan atau 

penolakan berpartisipasi dalam penelitian.  

2. Right to privacy and dignity  

Peneliti melindungi privacy dan martabat responden. Selama 

penelitian, kerahasiaan informasi dan data yang didapat dari responden 
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dijaga. Pada proses penjelasan, persetujuan, pengambilan data dan 

pelaksanaan tindakan dilakukan peneliti hanya dengan responden dan teman 

dekat yang diizinkan responden untuk ikut bersamanya. Pelaksanaan terapi 

dilakukan di tempat yang disepakati bersama dengan responden. Sebagian 

besar responden lebih nyaman untuk dilakukan pemberian terapi di ruang 

tertutup.   

3. Right to anonymity and confidentiality  

Selama penelitian, kerahasiaan dijaga dengan cara merahasiakan 

identitas responden. Data penelitian yang berasal dari responden tidak 

disertai dengan identitas responden tetapi hanya dengan mencantumkan 

kode responden. Data yang diperoleh dari setiap responden hanya diketahui 

oleh peneliti, dan responden yang bersangkutan. Selama pengolahan data, 

analisis, dan publikasi dari hasil penelitian tidak mencantumkan identitas 

responden. Informasi yang didapatkan dari responden tidak disebarluaskan 

pada orang lain tanpa seizin responden.  

4. Right to fair treatment  

Kedua kelompok penelitian mendapatkan intervensi yang sama, hanya 

waktu pemberiaannya saja yang berbeda. 

5. Righ to protection from discomfort and harm  

Penelitian dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan responden, 

dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan responden. Selain itu 

penelitian ini juga meminimalkan risiko dari tindakan yang diberikan. 
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Selain itu kenyamanan responden baik fisik, emosi dan lingkungan tetap 

dipertahankan, dimana sebagian besar responden lebih merasa nyaman jika 

ditemani oleh teman dekatnya pada saat pemberian terapi. 

6. KOMISI ETIK 

          Ethical clearance telah diterbitkan No. 337/ EC/ FK- RSDK/ 2016. 

 

 

 

 


