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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penentuan Lokasi Waktu dan Sasaran Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di AKBID Sari Mulia Banjarmasin

2. Waktu

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 12 Juli 2018

3. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian yaitu mahasiswi AKBID Sari Mulia Banjarmasin

B. Metode Penelitian 

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  survei  analitik

dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

hubungan  indeks  massa  tubuh  (IMT)  dengan  siklus  menstruasi  mahasiswi

AKBID Sari Mulia Banjarmasin.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

a.i.1. Populasi 

Arikunto  (2010)  berpendapat  bahwa  populasi  adalah  keseluruhan

subyek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa semester

II AKBID Sari Mulia Banjarmasin yang berjumlah 86 mahasiswi.

a.i.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi  tersebut  (Sugiyono,  2011).  Sampel  dalam  penelitian  adalah

mahasiswi semester  II AKBID  Sari  Mulia  Banjarmasin. Besaran  sampel

dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin :

Keterangan :
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n : Jumlah sampel yang digunakan

N : Jumlah populasi

d : Tingkat kepercayaan ketepatan yang diinginkan 

Maka didapatkan :

Jadi jumlah sampel penelitian ini sebanyak 46 orang.

Tabel 3.1 Jumlah populasi perkelas  

No Kelas Jumlah Mahasiswi Sampel
1 A 41 22
2 B 45 24

Jumlah (Kelas A + B) 86 46

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik  pengambilan  data/sampel  pada  penelitian  Systematic

sampling  yaitu modifikasi dari sampel  random sampling. Caranya adalah

membagi jumlah atau anggota populasi dengan perkiraan jumlah sampel

yang  diinginkan,  hasilnya  adalah  interval  sampel.  (Notoatmodjo,  2005).

Cara pengambilan sampel dilakukan dengan mengundi nomor absen untuk

menentukan sampel pertama yang diambil, selanjutnya sampel ditentukan

dengan interval sampel.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a. Variabel Independen ( Bebas)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah indeks massa tubuh.

b. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah siklus menstruasi.

1. Definisi Operasional
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Definisi  operasional  adalah  mendifinisikan  variabel  secara

operasional berdasarkan karakter yang diamati, sehingga memungkinkan

peneliti  untuk  melakukan  observasi  atau  pengukuran  secara  cermat

terhadap  suatu  objek  atua  phenomena  (Hidayat,2011).  Definisi

operasional tertera pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Definisi operasional

Variabel Definisi
Operasional

Alat 
Ukur

Hasil 
Ukur

Skala
Ukur

Independen
Indeks  Massa
Tubuh

Hasil  pengukuran
dengan
timbangan  berat
badan  dan  tinggi
badan

Timbangan
berat  badan
dan alat ukur
tinggi badan

Normal : IMT 18,5-24,5

Tidak  normal  :  Kurus
IMT < 18,5  Berat badan
berlebih IMT ≥25,0-<27
Obesitas IMT ≥27
(Kemenkes, 2009)

Ordinal

Dependen
Siklus
Menstruasi

Apabila
responden
mengalami  siklus
21-35 hari

Kuesioner Teratur  :  21-35  hari
untuk  setiap  bulannya
minimal 1 bulan terakhir

Tidak  teratur  :  <21 atau
>35  hari  untuk  setiap
bulannya  minimal  1
bulan terakhir
(Prawirohardjo, 2008)

Nominal

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data

kuantitatif berupa berat dan tinggi badan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data

primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh

peneliti secara  langsung  dari subyek penelitian melalui  pengukuran berat

badan dan tinggi badan responden untuk mengetahuhi IMT dan pengisian
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kuesioner siklus menstruasi. Data sekunder diperoleh dari kampus AKBID

Sari Mulia Banjarmasin berupa jumlah mahasiswi.

F. Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  instrumen berupa

kuesioner,  timbangan  berat  badan  injak dan  pengukur  tinggi  badan

microtoise staturmeter. Menurut Martono (2010)  kuesioner  dilakukan untuk

memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan

sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. 

G. Analisis Data

1. Penyusunan data

a. Penyusunan data (editing)

Editing adalah  pengecekan  atau  pengoreksian  data  yang  telah

terkumpul,  tujuannya  untuk  menghilangkan  kesalahan-kesalahan

yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.

b. Klasifikasi data (Coding)

Coding  adalah  pemberian  kode-kode  pada  tiap-tiap  data  dalam

katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk

angka  atau  huruf  yang  memberikan  petunjuk  atau  identitas  pada

suatu  informasi  atau data  yang  akan dianalisis.  Mengklasifikasikan

responden kedalam kategori dari data yang sudah diperoleh peneliti

dengan pendekatan dan presensi.

Coding pada penelitian adalah sebagai berikut:

(Indeks massa tubuh) (Siklus menstruasi)

1 = Normal 1 = Teratur

2 = Tidak normal 2 = Tidak teratur

2. Pengolahan data
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Cara atau teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini

adalah:

1) Analisis Univariat

Analisis  univariat  bertujuan  untuk  menjelaskan  atau

mendeskripsikan  karakteristik  setiap  variabel  penelitian.  Pada

umumnya  dalam  analisis  ini  hanya  menghasilkan  distribusi

frekuensi dan persentase dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2005). 

2) Analisis Bivariat

Analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga

berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2005). Data tersebut

kemudian  ditabulasikan  dan  dianalisis  menggunakan  uji  chi

square yaitu  uji  analisis  yang  digunakan  untuk  mengukur

hubungan atau pengaruh antar variabel yang terdapat pada baris

dan kolom dengan cara nilai odds ratio (Or).

Rumus uji korelasi Chi Square:

Keterangan:

X2    = Chi Kuadrat

0      = Frekuensi yang diobservasi

E      = Frekuensi yang diharapkan

Asumsi uji Chi Square adalah:. 

a) Jumlah sampel besar

b) Skala data variabel kategorik

c) Bentuk tabel 2x2/3x2
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d) Jumlah  cell  dengan  frekuensi  harapan (expected count) kurang

dari 5 tidak boleh lebih dari 20%

 


