
 

 

   

 

 

 

III.METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian analitik, dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional, dimana obyek penelitian hanya 

diobservasi sekali dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau 

variabel obyek pada saat pemeriksaan dengan cara pendekatan dan 

pengumpulan data sekaligus pada satu saat (Notoatmodjo, 2011). 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengukuran 

langsung dibantu oleh panduan kuesioner yang diisi oleh peneliti. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Penelitian dilakukan 

pada bulan Agustus 2014. 

 

C. Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah sejumlah subyek yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Karakteristik subyek ditentukan sesuai dengan ranah dan 

tujuan penelitian. (Sastroasmoro, 2007) 

Populasi untuk penelitian ini adalah semua siswi dalam  kelas yang berada di 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung selama penelitian berlangsung. 
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D. Sampel Penelitian  

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah consecutive sampling. 

Pada consecutive sampling, semua subyek yang datang dan memenuhi kriteria 

pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subyek yang 

diperlukan terpenuhi. Consecutive sampling ini merupakan jenis non-

probability sampling yang paling baik, dan sering merupakan cara termudah. 

Sebagian besar penelitian klinis (termasuk uji klinis) menggunakan teknik ini 

untuk pemilihan subyeknya. (Sastroasmoro, 2007). Dengan menggunakan 

teknik tersebut, maka populasi memiliki kesempatan yang sama untuk 

dilakukan penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dijadikan sebagai sampel 

penelitian.  

 

Sampel yang diambil  menggunakan consecutive sampling dengan kriteria 

inklusi sebagai berikut: 

1. Wanita yang telah menarche. 

2. Bersedia ikut serta dalam penelitian setelah mendapatkan penjelasan 

mengenai apa yang akan dilakukan dan menandatangani informed consent. 

Adapun kriteria eksklusi sebagai berikut: 

1. Adanya penambahan berat badan akibat penyakit yang sedang ia derita 

misalnya oedema akibat serosis. 
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E. Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Bebas  

a. Obesitas 

 

2. Variabel Terikat  

a. Siklus menstruasi 

 

 

F. Definisi Operasional 

 

Tabel 2. Defisini oprasional 

No. Variabel Definisi Alat ukur Hasil ukur Skala 

1.  Obesitas Hasil dari berat badan 

(kilogram) dibagi 

tinggi badan  (meter) 

kuadrat lebih dari 25. 

Timbangan 

dan micro 

toise 

a. Obesitas 

b.Tidak Obesitas 

Nominal 

2. Siklus Menstruasi Jarak antara hari 

pertama haid sampai 

hari pertama  

haid berikutnya 

berkisar 22-35 hari. 

Kuesioner a. Tidak teratur 

b. Teratur 

Nominal 

 

 

G. Alat dan Cara Penelitian 

 

1. Alat penelitian 

Pada penelitian ini digunakan alat-alat sebagai berikut: 

a. Lembar informed consent (merupakan lembar persetujuan untuk 

berpartisipasi dalam penelitian). 

b. Kuesioner penelitian. 

c. Alat tulis. 



37 

 

 

d. Timbangan 

e. Microtoise 

f. Komputer yang dilengkapi program statistik  

2. Cara penelitian 

a. Perizinan penelitian 

b. Membuat kuesioner dan informed consent. 

c. Melakukan pengumpulan data. 

d. Melakukan pengolahan data. 

e. Melakukan intepretasi data. 

 

 

 

H. Pengolahan dan Analisa Data 

 

1. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data disederhanakan ke 

dalam bentuk tabel-tabel, kemudian data diolah menggunakan program 

komputer. Proses pengolahan data menggunakan program komputer ini 

terdiri dari beberapa langkah: 

a. Koding, untuk menerjemahkan data yang dikumpulkan selama 

penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis. 

b. Data entry, memasukan data ke dalam komputer. 

c. Verifikasi, melakukan pemeriksaan secara visual terhadap data yang 

telah dimasukan ke komputer. 

d. Output komputer, hasil analisis yang telah dilakukan oleh komputer 

kemudian dicetak. 
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2. Analisa Data 

a. Analisa univariat 

Analisa ini digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi variabel 

bebas dan terikat yang bertujuan untuk melihat variasi masing-masing 

variabel tersebut ( Dahlan, 2012). 

b. Analisa bivariat 

Analisa ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara 

variabel terikat dengan variabel bebas.  Uji statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Chi-Square namun apabila syarat uji Chi-

Square tidak terpenuhi maka akan dilanjutkan dengan uji Fischer 

(Dahlan, 2012). 

Pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan tingkat kepercayaan tersebut, 

maka bila p-value<0,05 maka hasil perhitungan statistik bermakna dan 

bila p-value>0,05 maka hasil perhitungan statistik tidak bermakna. 

 


