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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara mencari, 

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya 

dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang 

jelas. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara fenomenologis di mana 

peneliti fokus terhadap totalitas pengalaman manusia yang terdiri dari 

nuansa pengalaman untuk menggali pengetahuan yang baru serta 

memahami dari suatu masalah atau peristiwa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran/deskriptif tentang suatu pengalaman hidup 

yang di lihat dari sudut pandang orang sebagai partisipan untuk memahami 

dan menggali pengalaman hidup yang di jalani (Moleong, 2012). Peneliti 

akan mengidentifikasi tentang pengalaman anak usia sekolah dasar saat 

menarche. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang 

ditetapkan (Nursalam, 2008). Populasi yang menjadi kriteria peneliti 

adalah siswi Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman Tamantirto, Kasihan, 

Bantul, Yogyakarta yang telah mengalami menarche  pada usia 
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sekolah 6-12 tahun. Jumlah total  siswi yang telah mengalami 

menstruasi adalah sebanyak 12 orang.  

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah anak perempuan yang telah 

mengalami menarche di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman Tamantirto 

Kasihan Bantul Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

Purposive sampling yaitu peneliti memiliki pertimbangan dalam 

memilih sampel dari populasi secara tidak acak dimana sampel 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2009). Penelitian 

ini memiliki jumlah sampel sebanyak 5 partisipan yang terdiri dari 

siswi kelas 5 sebanyak 2 orang dan siswi kelas 6 sebanyak 3 orang.  

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : 

a) Tercatat sebagai siswi Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman, 

Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 

b) Siswi Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman yang telah mengalami 

menarche  

c) Bersedia menjadi partisipan dengan melengkapi pernyataan dan 

menandatangani lembar persetujuan menjadi partisipan. 

C. Lokasi dan Waktu 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UKS Sekolah Dasar Negeri 

Ngrukeman, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Alasan peneliti 

mengambil lokasi penelitian di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman 
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Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta karena berdasarkan hasil 

studi pendahuluan didapatkan banyak siswi yang masih cemas, malu 

dan takut saat menarche.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Juli 2016 dan 

dilakukan pengambilan sampel secara bertahap. Peneliti pengambil 

data satu hari satu partisipan dan apabila masih ada data yang belum 

lengkap maka peneliti kembali lagi untuk mengambil data pada hari 

berikutnya. Peneliti mengambil pada partisipan pada saat jam istirahat. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian ini adalah :  

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Instrumen 

1 Pengalaman 

menarche  

Peristiwa yang 

pertama kali dialami 

saat mengalami 

menarche pada anak 

usia 6-12 tahun di 

Sekolah Dasar Negeri 

Ngrukeman 

Tamantirto Kasihan 

Bantul Yogyakarta 

yang didapatkan 

melalui wawancara 

menggunakan 

pedoman wawancara 

Pedoman 

wawancara 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

melakukan wawancara mendalam  atau disebut sebagai metode indepht 

interview dengan menggunakan semi struktur interview. Metode ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi detail yang kompleks yaitu berisi 

pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi  (Basuki, 2006).  

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, 

yaitu : 

1. Tahap Orientasi, peneliti mengenalkan diri dan menjelaskan 

maksud dan tujuan peneliti. Apabila partisipan bersedia, 

partisipan diminta menandatangani lembar persetujuan inform 

concent. 

2. Tahap Pelaksanaan, peneliti membuat kesepakatan wawancara 

dengan partisipan yang telah memenuhi kriteria sebagai 

partisipan yaitu siswi Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman, 

Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang telah 

mengalami menarche. Peneliti membutuhkan pendamping 

wawancara sebagai observer, peran observer  tersebut adalah 

sebagai pengamat selama kegiatan wawancara dan mencatat 

langsung setiap kegiatan wawancara. Wawancara dilakukan 

dengan cara membuat kelompok kecil siswi-siswi yang telah 

mengalami menarche. Peneliti memberikan pertanyaan yang 

bersifat menggali secara mendalam tentang pengalaman siswi 
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di Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman, Tamantirto, Kasihan, 

Bantul, Yogyakarta saat menarche, kemudian peneliti mencatat 

pokok pikiran dari hasil wawancara. Selama wawancara 

berlangsung peneliti menyiapkan tape recorder untuk merekam 

hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan disesuaikan 

dengan maksud dan tujuan penelitian. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Mengubah data dari tape recorder menjadi data verbatim  

kemudian menganalisa bagaimanakah pengalaman pertama 

anak usia sekolah dasar saat menarche. 

F. Instrumen  

Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti harus 

memperhatikan cara yang benar dalam mengajukan pertanyaan. Kriteria 

pertanyaan harus jelas, tidak ambigu dan menggunakan kata-kata yang 

tidak menyinggung  perasaan partisipan. Beberapa contoh pertanyaan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pada usia berapakah adik mengalami menstruasi pertama kali ? 

2. Apa yang adik ketahui tentang menstruasi ? 

3. Apakah yang adik rasakan saat pertama kali menstruasi ? 

4. Apakah yang adik lakukan saat menstruasi ? 

5. Seperti apakah pengalaman adik saat mengalami menstruasi pertama 

kali ?  

6. Perubahan apa saja yang terjadi setelah adik mengalami menstruasi ?  
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7. Bagaimana respon orang tua saat mengetahui adik mengalami 

menstruasi ? 

G. Analisis Data  

Penelitian analisa kualitatif ini menganalisis konten diskusi dengan 

berbagai tahapan, yaitu : 

1. Mengolah data menjadi verbatif  

2. Menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam  catatan  

lapangan,  dokumen  pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya.  

3. Mengadakan reduksi data yang dilakukaan dengan jalan abstraksi 

dengan bantuan aplikasi open code 

4. Menyusun menjadi satuan-satuan dan dikategorikan 

5. Kategori-kategori tersebut kemudian dilakukan koding. 

6. Pemeriksaan keabsahan data. 

H. Etika Penelitian 

Etika dalam sebuah penelitian sangat penting dalam pelaksanaan 

penelitian. Penelitian keperawatan akan berkaitan langsung dengan 

manusia yang memiliki hak asasi untuk diperhatikan selama kegiatan 

penelitian.  

Etika penelitian yang harus diperhatikan meliputi : 

1. Persetujuan (informed Consent) 
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Lembar persetujuan merupakan media untuk mengikat 

kesepakatan antara peneliti dengan partisipan. Lembar 

persetujuan dilakukan sebelum penelitian dengan maksud agar 

partisipan mengerti tentang maksud dan tujuan penelitian serta 

akibat yang mungkin terjadi. Partisipan yang bersedia harus 

menandatangani lembar persetujuan, serta bersedia untuk 

direkam, untuk partisipan yang tidak bersedia mengikuti 

penelitian maka peneliti harus menghormati hak pilih dari 

partisipan. 

2. Tanpa nama (Anonimity) 

Peneliti tidak mencantumkan nama untuk menjaga 

kerahasiaan identitas partisipan, peneliti hanya mencantumkan 

kode pada lembar identitas. 

3. Kerahasiaan (Condidentiality) 

Menjamin kerahasiaan merupakan salah satu etika 

dalam penelitian. Peneliti harus menjaga hasil informasi dan 

masalah-masalah yang terkait dari partisipan, untuk hasil 

laporan hanya kelompok data tertentu yang akan dilampirkan.     

I. Keabsahan Data 

Prosedur dari analisis data penelitian ini adalah peneliti mampu 

menjamin keabsahan/kejujuran saat mengambil data (trustteothiness). 

Berdasarkan kriteria penelitian kualitatif, prinsip keabsahan data meliputi : 
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credibility, dependability, confirmability, dan transferability (Streubert & 

Carpenter, 2003).  

1. Credibility  

Tujuan dari creadibility adalah untuk menilai kejujuran dari 

hasil penelitian kualitatif yang dapat dicapai melalui konfirmasi dan 

klarifikasi terhadap partisipan. Prosedur  kredibilitas dilakukan dengan 

cara peneliti mengembalikan transkrip yang telah dibuat kepada setiap 

partisipan yang kemudian akan diverifikasi keakuratan transkrip. 

Partisipan membaca transkrip, dan bila partisipan mengungkapkan 

bahwa transkrip penelitian memang benar sesuai pengalaman dirinya, 

maka transkrip dianggap mempunyai kredibilitas. 

2. Transferability  

Kemampuan untuk mentransfer suatu kesimpulan pada setting 

tertentu. Transferability merupakan validitas eksternal dimana 

menunjukkan derajat ketepatan atau hasilnya dapat diterapkan ke 

populasi dimana sampel tersebut diambil. Validitas tersebut 

menghasilkan deskripsi yang padat dan dapat digunakan pada setting 

lain dengan konsep yang sama, supaya orang lain dapat memahami 

hasil penelitian dan dapat diterapkan  maka peneliti membuat laporan 

dan mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil diskusi selanjutnya 

disusun dengan uraian rincian yang jelas, sistematis, dan dapat 

dipercaya. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran 

yang jelas dan memutuskan untuk dapat mengaplikasikan di tempat 
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lain, maka laporan tersebut memenuhi standar transferability 

(Moleong, 2012). 

3. Dependability 

 Bermakna sebagai reabilitas atau kestabilan data dari masa ke 

masa dan kondisi ke kondisi. Teknik untuk mencapai dependability 

adalah inquiry audit, melibatkan suatu penelaaahan data dan dokumen 

yang mendukung secara menyeluruh dan detail oleh seorang penelaah 

eksternal (Polit & Beck, 2010). Penelaah yang dilibatkan adalah 

pembimbing penelitian selama melakukan penelitian dan penyusunan 

skripsi. 

 Peneliti melakukan analisis data terstruktur dan berupaya 

untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga 

peneliti lain akan dapat membuat kesimpulan yang sama dalam 

menggunakan perspektif, data mentah dan dokumen analisis penelitian 

yang sedang dillakukan. 

4. Confirmability 

  Bermakna obyektifitas atau netralitas/konsistensi data. 

Kepastian dalam hal ini bisa diartikan tercapainya kesepakatan atau 

persetujuan dari beberapa orang terhadap pandangan, pendapat 

relevansi dan arti data (Creswell, 2003). Penelitian dikatakan objektif 

bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Peneliti melakukan 

confirmability dengan menunjukkan dan mendiskusikan seluruh 

trasnkrip yang sudah ditambahkan catatan lapangan, tabel 
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pengkategorian tema awal dan tabel analisis tema pada pembimbing 

penelitian yang selanjutnya bersama – sama menentukan analisis 

tematik hasil penelitian (Streubert & Carpenter, 2003). 

 


