
39 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

B. Hipotesa Penelitian 

Adapun hipotesis pada penelitian yang akan dilakukan: 

Ha: Ada pengaruh mesmerism terhadap penurunan derajat nyeri dismenore  

Primer 

 

C. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif 

dengan quasy experiment design dan rancangan penelitian pretest-posttest 

non equivalent control group design.  

2. Desain Penelitian 

Desain pada penelitian ini menggunakan Non equivalent control 

group design dengan cara kelompok diobservasi sebelum dilakukan 

Mesmerism Penurunan derajat nyeri 

dismenore primer 

Variabel Independent Variabel Dependent 
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intervensi, kemudian diobservasi kembali sesudah intervensi. Kelompok 

eksperimen dibagi menjadi dua kelompok yakni satu kelompok diberikan 

Mesmerism dan kelompok yang lain diberikan tehnik relaksasi nafas 

dalam sebagai kelompok kontrol. Pengujian sebab akibat dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil pretest dan post-test.. Penelitian quasy 

experiment dengan rancangan non equivalent control group design 

digambarkan sebagai berikut: 

 Pre-test Perlakuan Post-test 

R (Kelompok Perlakuan) O1 X1 O2 

R (Kelompok Kontrol) O3 X2 O4 

 Keterangan: 

 O1 : Derajat nyeri sebelum intervensi pada kelompok perlakuan 

 X1  : Intervensi mesmerism  

 O2 : Derajat nyeri setelah intervensi  pada kelompok perlakuan 

 O3 : Derajat nyeri sebelum intervensi pada kelompok kontrol 

 X2   : Intervensi tehnik relaksasi nafas dalam 

 O4 : Derajat nyeri setelah intervensi pada kelompok kontrol 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi : 

1. Variable independent dalam penelitian ini adalah mesmerism 

2. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah penurunan derajat nyeri  

dismenore primer 
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional   

No Variabel Definisi Operasional 
Alat 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

1 Independent:Mesme

rism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaksasi nafas 

dalam 

Mesmerism adalah salah satu terapi 

komplementer dengan 

menggunakan energi untuk 

mengubah persepsi nyeri yang 

dirasakan klien dengan cara 

interview 

client,mesmerizing,deepening,termi

nation. Mesmerism akan diberikan 

selama 15 menit pada kelompok 

perlakuan saat hari ke 1 menstruasi 

dan akan diobservasi 10 menit 

setelah pemberian tindakan 

mesmerism 

 

 

 Kelompok kontrol adalah 

diberikan tehnik relaksasi nafas 

dalam  selama 15 menit saat hari ke 

1 menstruasi dan akan diobservasi 

10 menit setelah pemberian tehnik 

relaksasi nafas dalam 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

2 

 

 

Dependent: 

Derajat nyeri 

dismenore 

 

 

 

Tingkatan intensitas nyeri yang 

diukur sebelum dan sesudah 

intervensi pada kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan.  

 

 

Lemb

ar 

obser

vasi 

skala 

nyeri 

Bourb

anis 

 

 

0 : 

tidak 

nyeri 

1-3: 

nyeri 

ri 

ngan 

4-6: 

nyeri 

sed 

ang 

7-9: 

nyeri 

berat 

10: 

nyeri 

sa 

ngat 

berat. 

 

Interval 
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F. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 3 

Juni sampai dengan 3 Juli 2017. 

2. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Asrama Putri Bhakti Husada Blora 

G. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswi 

asrama putri Bhakti Husada di Kabupaten Blora yang mengalami 

dismenore berjumlah 50 mahasiswi.  

2. Sampel  

Besar sampel di hitung dengan menggunakan rumus penelitian analitis 

numerik tidak berpasangan sebagai berikut :  

           
        

      
   

Keterangan: 

Zα  = deviat baku alfa 

Zβ  = deviat baku beta 

S   = simpangan baku gabungan 

X1-X2  = selisih minimal rerata yang dianggap bermakna 

Simpangan baku gabungan (S/Sg) merupakan simpangan baku 

gabungan dari kelompok yang yang dibandingkan. Simpangan baku 

tersebut menggunakan rumus sebagai berikut (Dahlan,2013;68): 



43 
 

  

      
   

              
            

        
 

  

Keterangan: 

Sg = simpang baku gabungan 

(sg)
2 

= varian gabungan 

s1 = simpang baku kelompok 1 pada penelitian sebelumnya 

n1 = besar sampel kelompok 1 pada penelitian sebelumnya 

s2 = simpang baku kelompok 2 pada penelitian sebelumnya 

n2 = besar sampel kelompok 2 pada penelitian sebelumnya 

      
                                  

       
 

      
                             

  
 

      
     

  
 

      
  

  
 

           

             

 

           
              

    
   

           
         

    
   



44 
 

           
     

    
   

                   

                     

               

           

Untuk mengantisipasi adanya drop out dalam proses penelitian, maka 

ditambahkan sampel sebanyak 10% sehingga menjadi 20 sampel dari yang 

semula 18 sampel. 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka skripsi penelitian ini 

menggunakan 2 macam kelompok sampel yaitu dengan masing-masing 

kelompok perlakuan sebanyak 20 sampel dan kelompok kontrol sebanyak 

20 sampel. 

Penelitian kebidanan pada sampel dibagi dalam dua kriteria yaitu: 

a. Kriteria inklusi  

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah : 

1) Bersedia mengikuti mesmerism dari awal penelitian (pre-test) 

sampai post test dilakukan 

2) Berada di tempat pada saat penelitian  

3) Responden mengalami dismenore primer setiap bulannya 

dalam tiga bulan terakhir 

4) Responden mengalami dismenore hari pertama menstruasi 

5) Responden tidak ada penanganan farmakologis maupun non 

farmakologis sebelumnya 
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6) Responden tidak menderita penyakit syaraf 

b. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah responden yang berada di 

asrama putri bhakti husada  akan tetapi ketika dalam pemberian 

intervensi pindah di luar wilayah Kabupaten Blora yang tidak dapat 

dijangkau oleh peneliti. 

3. Tehnik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel random 

sampling dengan metode simple random sampling yaitu dengan cara 

membuat potongan kertas kecil sebanyak 50 buah yang berisi nama 

responden, kemudian di lakukan acak sederhana seperti kelompok arisan 

ketika memilih pemenang arisan sampai menghasilkan 40 nama 

responden.  

H. Tehnik Pengumpulan dan Jenis Data 

1. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dengan meminta surat izin penelitian pada 

Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang dan mengajukan 

permohonan izin melakukan penelitian di Asrama Putri Bhakti Husada 

Blora. Setelah mendapatkan izin, peneliti melakukan pengumpulan data 

pada responden yang mengalami dismenore primer sesuai dengan kriteria 

inklusi. Peneliti menemui responden di tempat penelitian. Peneliti 

memperoleh data dari data primer yaitu dengan melakukan observasi dan 
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wawancara secara langsung dengan responden. Adapun tehnik 

pengumpulan data yang  sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Meminta surat izin penelitian pada Ketua Jurusan Kebidanan 

Poltekkes Kemenkes Semarang dan mengajukan permohonan izin 

melakukan penelitian di Asrama Putri Bhakti Husada Blora. 

2) Peneliti sudah menentukan responden sesuai dengan kriteria inklusi 

dan eksklusi 

3) Sampel penelitian dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 20 responden 

sebagai kelompok intervensi dan 20 responden sebagai kelompok 

kontrol. Pembagian antara kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol dilakukan dengan cara membuat 40 buah potongan kertas 

kecil yang diberi angka 1-40. Angka yang keluar sebagai angka 

genap dijadikan kelompok intervensi dan angka yang keluar sebagai 

angka ganjil dijadikan kelompok kontrol. 

4) Peneliti memberikan penjelasan kepada penanggung jawab Asrama 

Putri Bhakti Husada Blora mengenai prosedur, maksud dan tujuan 

penelitian yang dilakukan. 

5) Peneliti menjelaskan kepada responden tentang tujuan, manfaat dan 

tata cara penelitian (tehnik Mesmerism dan relaksasi nafas dalam) 

saat bertemu dengan responden. 

6) Peneliti meminta persetujuan menjadi responden kepada mahasiswi 

Asrama Putri Bhakti Husada Blora dengan memberikan lembar 

informed consent untuk ditandatangani oleh responden. 



47 
 

7) Peneliti melakukan wawancara pada responden terkait dengan data 

yang tertulis dalam lembar observasi skala nyeri Bourbanis yang 

berisi nama, umur, dan tingkat semester. 

8) Peneliti melakukan pretest kepada responden dengan cara meminta 

responden mengisi lembar observasi skala nyeri Bourbanis pada 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

9) Selanjutnya peneliti melakukan intervensi sesuai dengan pembagian 

kelompok sebelumnya. Pada kelompok intervensi peneliti 

memberikan terapi Mesmerism dengan cara meletakan kedua telapak 

tangan peneliti didepan wajah responden kemudian memberikan 

instruksi kepada responden untuk mengikuti yang dirasakan saat 

terapi Mesmerism sampai responden merasa seperti tertidur 

(mesmeric trance) selama 15 menit dan setelah 15 menit kemudian 

dibangunkan. Selanjutnya dilakukan observasi kembali setelah 10 

menit pasca terapi Mesmerism dengan cara mengisi lembar 

observasi skala nyeri Bourbanis. 

10) Pada kelompok kontrol, peneliti memberikan relaksasi nafas 

dalam selama 15 menit dan kemudian diobservasi kembali dengan 

cara mengisi lembar observasi skala nyeri Bourbanis setelah 10 

menit pasca pemberian intervensi relaksasi nafas dalam. 

2. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Peneliti menggunakan 

data primer karena data diperoleh langsung dari sumbernya atau sampel 
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penelitian dan dicatat langsung oleh peneliti, dalam hal ini peneliti 

melakukan observasi langsung kepada reponden dengan melihat 

penurunan derajat nyeri dismenore sebelum dan sesudah terapi 

mesmerism. 

I. Instrumen / Alat Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi skala nyeri Bourbanis. 

Derajat nyeri diukur dengan menggunakan skala nyeri Bourbanis untuk 

mengetahui signifikansi penurunan derajat nyeri sebelum maupun sesudah 

diberikan mesmerism. 

J. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian ini tidak menggunakan uji validitas dan reliabilitas dikarenakan 

instrumen penelitian yang berupa skala nyeri Bourbanis merupakan skala baku 

untuk pengukuran derajat nyeri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Simamora, Sinaga, Olivia (2014) menunjukkan bahwa skala nyeri Bourbanis 

atau The Bourbonnais Pain Assessment Tool memiliki P-value =0,000. 

K. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Data diolah terlebih dahulu sebelum di lakukan analisis. Data akan diolah 

menggunakan program SPSS 16.0. Tahapan yang dilakukan dalam 

pengolahan data yaitu : 

a. Editing  

Hasil lembar observasi skala nyeri Bourbanis dari responden 

dilakukan pengecekan kembali untuk meneliti kelengkapan dan 
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dilakukan penyuntingan agar lebih mudah ketika melakukan 

pengolahan data. 

b. Coding 

Setelah semua lembar observasi dilakukan penyuntingan, selanjutnya 

dilakukan pemberian tanda kode yaitu mengubah data berbentuk 

kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. Penelitian ini 

coding yang dilakukan pada saat memasukkan data untuk pengolahan 

SPSS 16.0 kelompok intervensi diberi kode 1 dan kelompok kontrol 

diberi kode 2. 

c. Transfering 

Peneliti memindahkan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

kedalam master tabel yang digunakan untuk melengkapi penelitian. 

d. Tabulating 

  Data mentah yang didapatkan dari hasil penelitian oleh peneliti 

dilakukan penataan dan kemudian disusun dalam bentuk tabel. 

2. Analisa Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat pada penelitian ini dilakukan untuk melihat 

gambaran tingkat nyeri dismenore yang dialami oleh klien. Analisis 

univariat dilakukan menggunakan distribusi frekuensi dan presentase 

kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel.  
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b. Analisis Bivariat  

Tahapan awal penelitian yang dilakukan adalah melakukan uji 

normalitas data menggunakan Shaphiro-Wilk yang bertujuan 

mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam 

penelitian dimana dari seluruh data derajat nyeri pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol didapatkan nilai sig. > 0,05 yang 

artinya bahwa data berdistribusi normal sehingga pengujian data 

dilakukan dengan uji statistik dependent t-test (paired t-test) yaitu 

dengan cara mengukur derajat nyeri sebelum (pre) dan sesudah (post) 

mesmerism pada kelompok perlakuan dan relaksasi nafas dalam pada 

kelompok kontrol.  

Sedangkan untuk mengukur perbedaan dan selisih  derajat nyeri pada 

kelompok perlakuan yang diberikan tindakan mesmerism dan kelompok 

kontrol yang diberikan tindakan relaksasi nafas dalam, pengujian data 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik independent t-test karena 

uji normalitas menunjukkan sebaran data normal.  

Analisa bivariat mempunyai tujuan untuk menganalisis hubungan 

dua variabel. Analisa bivariat menguraikan perbedaan mean variabel 

derajat nyeri dismenore primer. Uji statistik untuk seluruh analisis 

dengan tingkat kemaknaan 95% (alpha 0,05).  
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L. Etika Penelitian 

1. Infomed Consent ( Lembar persetujuan menjadi responden) 

Peneliti memberikan informed consent kepada semua responden agar 

responden mengerti maksud dan tujuan peneliti serta mengetahui 

dampaknya. 

2. Anonymity  

Nama responden pada lembar observasi yang digunakan untuk 

penelitian hanya dituliskan dalam bentuk kode huruf nama depan. 

3. Confidentiality 

Semua informasi yang telah dikumpulkan pada penelitian ini dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil penelitian.  

M. Jadwal Penelitian 

Terlampir 


