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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Pendekatan cross sectional adalah 

suatu pendekatan yang mempelajari hubungan antara kedua variabel 

yang diteliti. Dimana pengukuran terhadap variabel bebas (gejala 

menopause) dan variabel terikat (pemenuhan kebutuhan seksual) 

dilakukan sekali dan dalam waktu yang bersamaan (Creswell, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Rancangan Penelitian Cross sectional 
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B. Waktu Dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juni-Juli 2019 

2. Tempat penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di Di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan 

Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2019 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita usia 45-55 

tahun di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten 

Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang 

berjumlah 61  orang. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah wanitausia 45-55 tahun di 

Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 38 orang.  

Penentuan besar sampel menggunakan rumus besarsampel 

sebagai berikut. 

n =
𝑁

1 + (𝑁. 𝑒2)
 

Keterangan: 

n  =  Jumlah Sampel 
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N  =  Jumlah Populasi 

E  =  Standar Error (10%) 

(Nursalam, 2013) 

Penyelesaian : 

 n =
𝑁

1+(𝑁.𝑒2)
 

 n = 
61

1+(61𝑥 0,01)
 

 n =
61

1+0,61
 

 n = 
61

1,61
 

 n = 37,8 

 n = 38 orang 

Jadi, jumlah sampel keseluruhan adalah 38 orang. 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan tehnik 

purpossive sampling. Adapun kriteria sampling yakni sebagai berikut. 

a. Kriteria Inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh 

setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel 

(Notoadmodjo, 2012). 

1) Wanita usia 45-55 tahun 

2) Bisa baca tulis 

3) Sudah menopause 
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b. Kriteria Eklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat 

diambil sebagai sampel (Notoadmodjo, 2012). 

1) Mempunyai penyakit degeneratif 

2) Menderita gangguan jiwa 

D. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (independent)  

Variabel independent adalah suatu stimulus aktivitas yang 

dimanipulasi oleh peneliti untuk menciptakan suatu dampak pada 

dependen variabel (Nursalam, 2013). Pada penelitian ini yang 

menjadi variable independent adalah gejala menopause. 

2. Variabel terikat (dependent)  

Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas atau variabel independent (Nursalam, 2013). Pada 

penelitian ini variabel dependent adalah pemenuhan kebutuhan 

seksual. 

E. Definisi Operasional 

1. Gejala menopause adalah sesuatu kondisi fisiologis wanita yang 

telah memasuki masa penuaan (Aging) yang ditandai dengan 

menurunnya kadar hormonal estrogen ovarium yang sangat 

berperan dalam seksualitas terhadap perubahan yang ada 

dilingkungan (Proverawati, 2010).  

Kriteria Objektif : 

a. Berat  : Apabila ≥ median 50% 
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b. Ringan : Apabila < median 50% 

Skala pengukuran : Nominal 

(Sugiyono,2010 dalam Analestariastuti, 2013) 

2. Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan 

dasar manusia yang harus terpenuhi. (Haryono, 2016). 

Kriteria Objektif : 

a. Terpenuhi : Apabila median ≥ 50% 

b. Tidak Terpenuhi  : Apabila < median 50% 

Skala pengukuran : Nominal 

(Sugiyono,2010 dalam Analestariastuti, 2013) 

F. Instrument Penelitian  

Instrumen penelitian data yang akan digunakan pada penelitian 

ini adalah kuesioner mengenai variabel independen dan variabel 

dependen. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diisi oleh 

peneliti berdasarkan jawaban lisan yang diberikan oleh responden atau 

responden mengisi kuesioner secara mandiri (Notoatmodjo, 2010).  

1. Formulir A 

Formulir A adalah formulir yang dibuat sendiri oleh peneliti 

yang digunakan sebagai informed pada responden sebelum 

penelitian dimulai. Responden diberikan informasi mengenai 

prosedur penelitian dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian 

serta responden diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-

hal yang belum dimengerti (Puspitasari, 2016). 
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2. Formulir B 

Formulir B adalah formulir yang dibuat sendiri oleh peneliti 

yang digunakan sebagai concent pada responden sebelum 

penelitian dimulai. Peneliti meminta persetujuan responden untuk 

menjadi responden penelitian tanpa paksaan (Puspitasari, 2016). 

3. Formulir C 

Formulir C adalah lembar kuesioner untuk menilai gejala 

menopause yang berisi 25 pertanyaan yang dibuat berdasarkan teori 

gejala menopause yang diisi oleh responden. Lembar kuesioner 

memiliki empat pilihan jawaban yaitu tidak pernah, jarang, sering, 

selalu, dengan nilai tidak pernah=1, jarang=2, sering=3, selalu=4. 

Lembar kuesioner gejala perimenopause juga meliputi inisisial, 

alamat, umur, pendidikan dan jumlah anak (Astari, 2013). 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑜𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑜𝑎𝑙

2
 

    𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =
4𝑥25 + 1𝑥25

2
= 62 

4. Formulir D 

Formulir D adalah lembar kuesioner yang digunakan untuk 

menilai pemenuhan kebutuhan seksual. Lembar kuesioner yang 

digunakan berisi 20 pernyataan tertutup tentang pemenuhan 

kebutuhan seksual. Lembar kuesioner pemenuhan kebutuhan 

seksual menggunakan skala likert dengan empat pilihan jawaban 

yaitu, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. 
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Pernyataan dalam kuisioner berisi tentang pernyataan favourable 

sebanyak 11 point yaitu pernyataan yang mendukung teori yang ada 

dan pernyataan unfavourable sebanyak 9 point yaitu pernyataan 

yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Pada pernyataan 

favourable nilai jawaban setuju=4, sering=3, kadang-kadang=2, dan 

tidak pernah=1, sedangkan pernyataan unfavourable nilai jawaban 

setuju=1, sering=2, kadang-kadang=3, dan tidak pernah=4 (Tonika, 

2016).  

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑜𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑜𝑎𝑙

2
 

 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =
4𝑥20 + 1𝑥20

2
= 50 

G. Jenis dan sumber data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data primer, dimana data hasil 

wawancara menggunakan kuesioner penelitian 
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H. Alur Penelitian 

Alur penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Alur penelitian 

I. Analisis data 

1. Analisis Univariat 

Penelitian ini terdiri dari karakteristik umum dan khusus. 

Karakteristik umum dari penelitian ini yang merupakan karakteristik 

responden dari inisial nama, usia, pendidikan, pekerjaan. 

Karakteristik khusus dari penelitian ini terdiri dari variabel dependen 

dan variabel independen. Variabel independen adalah gejala 

menopause dan variabel dependen adalah pemenuhan kebutuhan 

seksual.  

Populasi 

Seluruh Wanita Usia 45-55 di desa Pombula Jaya sebanyak 61 orang 

 

Sampel  

Seluruh Wanita Usia 45-55 di desa Pombula Jaya sebanyak 38 orang 

 

Pengumpulan data 

 

Analisis data 

 

Pembahasan  

 

Kesimpulan  

 



40 

 

 

Data diolah dan disajikan kemudian dipresentasikan dan 

uraikan dalam bentuk table dengan menggunakan 

rumus: 

X 
f
x K 

n 
Keterangan : 

f:variabel yang diteliti 

n :jumlah sampel penelitian 

K:konstanta (100%) 

X:Persentase hasil yang dicapai 

2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

masing-masing variabel yaitu mengetahui hubungan antara gejala 

perimenopause dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Jenis data 

pada analisis bivariat antara variabel independen dan variabel 

dependen adalah nominal . Maka analisis yang digunakan adalah chi 

square untuk mengetahui hubungan kedua kelompok. Nilai α yang 

digunakan adalah 0,05 dengan menggunakan rumus : 

𝑥2 =  
∑(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Keterangan: 

∑ : jumlah 

𝑥2 : statistik chi square  

𝑂 : nilai frekuensi yang diobservasi  

𝐸 : nilai frekuensi yang diharapkan  
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J. Etika Penelitian 

Menurut Hidayat (2007), etika penelitian merupakan masalah yang 

sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian berhubungan 

langsung dengan manusia maka segi etika penelitian harus di 

perhatikan antara lain sebagai berikut: 

a. Inform Consent 

Merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan yang 

di berikan sebelum penelitian. Tujuannya agar subyek mengerti 

maksud dan tujuan penelitian, jika responden bersedia maka mereka 

harus menandatangani lembar persetujuan. 

b. Anonimity (tanpa nama) 

Merupakan pemberian jaminan dalam penggunaan subyek 

penelitian dengan cara tidak mencantumkan nama pada lembar 

kuisioner yang akan di sajikan. 

c. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Merupakan jaminan kerahasiaan hasil penelitian baik 

informasi atau masalah-masalah lainnya, semua informasi yang telah 

di kumpulkan di jamin kerahasiaannya oleh peneliti. 

 

 


