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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

suatu penelitian dan keberhasilan suatu penelitian tergantung  pada 

metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuantitatif. Menurut Azwar (2016, h.5) metode 

kuantitatif adalah lebih menekankan analisisnya pada data data 

numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika.   

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (dalam Nathania, 2015, h.43), identifikasi 

variabel penelitian merupakan langkah yang dilakukan untuk 

menentukan variabel- variabel utama dalam penelitian serta 

kegunaannya. Variabel adalah konsep yang punya variasi nilai. 

Variabel adalah sesuatu yang secara kuantitatif maupun kualitatif 

bervariasi. 

Pada penelitian ini terdapat satu variabel tergantung dan satu 

variabel bebas yaitu: 

1. Variabel tergantung : Kecemasan wanita menghadapi  menopause  

2. Variabel bebas         : Pengetahuan tentang menopause 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel 

tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2016, h.74).  
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Definisi operasional bertujuan untuk memperoleh pengertian 

yang jelas tentang variabel dalam penelitian ini, maka dirumuskan batas 

operasional masing-masing variabel berikut ini: 

1. Kecemasan Wanita Menghadapi Menopause  

Kecemasan wanita menghadapi menopause adalah respon 

seorang individu ketika menghadapi penurunan fungsi indung telur 

yang mengakibatkan berhentinya menstruasi yang dialami wanita 

pada usia 45-55 tahun. Kecemasan wanita  menghadapi menopause 

dapat diketahui dengan menggunakan skala. Skala disusun berdaskan 

gejala kecemasan menghadapi menopause, yaitu gejala fisik, gejala 

behavioral, gejala kognitif. Tinggi rendahnya skor yang diperoleh 

diukur menggunakan skala. Skala yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala kecemasan. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

maka semakin tinggi kecemasan yang dialami, begitu sebaliknya.  

2. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah sesuatu  yang didapat manusia terhadap 

suatu benda melalui indera yang dimiliki. Pengetahuan tentang 

menopause diungkap dengan aspek pengertian menopause, gejala 

menghadapi menopause, faktor yang memengaruhi usia menopause, 

dan upaya menghadapi menopause. Tinggi rendahnya skor yang 

diperoleh diukur menggunakan tes. tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes pengetahuan tentang menopause. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi  pengetahuan yang 

dimiliki, begitu sebaliknya. 
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D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Arikunto (2002, h.108), populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang belum 

mengalami menopause, dengan karakterisitik sebagai berikut: 

a. Wanita berusia 40- 45 tahun 

b. Status menikah  

c. Memiliki anak  

2. Teknik Sampling  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Sample 

diambil menggunakan teknik pengambilan  yang bertujuan untuk 

memenuhi populasi (Arikunto, 2002, h.109).  

Penelitian ini menggunakan  incidental sampling. Arikunto  

(2002, h.112) mengatakan bahwa incidental sampling adalah sebuah 

teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan 

kebetulan artinya siapapun orangnya yang bertemu dengan peneliti 

melihat orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Prosedur  yang digunakan selalu  

ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah 

penelitian yang ingin dipecahkan. (Nazir, 1999, h.211) 
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Metode dalam penelitian ini menggunakan skala dan tes. 

Menurut Suryabarata (dalam Nathania, 2015, h.47) skala adalah daftar 

pertanyaan yang dijawab serta diisi oleh subjek sesuai dengan kondisi 

dirinya. Berdasarkan hasil yang dijawab, peneliti akan menyimpulkan 

mengenai subjek yang diteliti. Sedangkan tes (Azwar, 2004, h. 32) 

adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

Penelitian tentang hubungan pengetahuan tentang menopause 

dengan kecemasan menghadapi menopause menggunakan skala dan tes. 

Variabel kecemasan menggunakan skala dan variabel pengetahuan 

menggunakan tes. Skala kecemasan menggunakan pernyataan yang 

berarah mendukung objek sikap atau biasa yang disebut dengan item 

favourable. Tes pengetahuan berisi tentang pertanyaan tentang 

pengetahuan yang berkaitan dengan menopause.   

Penyusunan jawaban menggunakan dua alternatif yang memiliki 

skor yang berbeda-beda. Pernyataan  pada variabel kecemasan, nilai 1 

pada jawaban benar dan nilai 0 pada jawaban salah.  Soal pada variabel 

pengetahuan, untuk pertanyaan  favourable jawaban benar bernilai 1 

dan jawaban salah bernilai 0 sedangkan pertanyaan unfavourable  

jawaban benar bernilai 0 dan jawaban salah bernilai 1. 

 

 

 



34 
 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Skala kecemasan wanita menghadapi menopause 

       Skala ini terdiri dari 24 item yang digunakan untuk mengungkap 

kecemasan menghadapi menopause. Skala ini disusun berdasarkan 

gejala menurut  Nevid ( 2005, h.164), yaitu: 

a. Gejala  fisik dari kecemasan  

Seseorang yang mengalami kecemasan dapat tercermin dari 

kondisi fisiknya, seperti tangan bergetar, muncul banyak keringat, 

kesulitan berbicara, suara bergetar, mucul keinginan buang air 

kecil, jantung berdebar lebih keras, kesulitan bernafas, merasa 

lemas, atau pusing. 

b. Gejala behavioral dari kecemasan 

Kecemasan yang dialami seseorang dapat terlihat dari 

perilakunya. Perilaku individu yang mengalami kecemasan seperti 

menghindar, melekat dan dependen, dan perilaku terguncang. 

c. Gejala kognitif dari kecemasan 

Gejala kognitif merupakan gejala yang terjadi dalam pikiran 

seseorang yang mengalami kecemasan, seperti sulit untuk 

berkonsentrasi, berpikir tidak dapat mengendalikan masalah, 

adanya rasa khawatir, ketakutan akan terjadi sesuatu dimasa 

depan, timbul perasaan terganggu, atau adanya keyakinan yang 

muncul tanpa alasan yang jelas bahwa akan segera terjadi hal yang 

mengerikan. 
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Tabel 1 

Blueprint Skala Kecemasan menghadapi Menopause 

Gejala Indikator Nomor Item Jumlah 

Item 

Fisik  Tangan bergetar  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

8 

Muncul banyak keringat 

Kesulitan berbicara  

Suara bergetar  

Muncul keinginan buang air 

kecil  

Jantung berdebar lebih keras 

Kesulitan bernafas  

Merasa lemas atau pusing 

 

Behavioral  

Menghindar 9,10,11,12,13,14

,15,16 

8 

Melekat  atau dependen 

Perilaku terguncang 

Kognitif  Sulit untuk berkonsentrasi 17,18,19,20,21, 

22,23,24 

8 

Berpikir tidak dapat 

mengendalikan masalah 

Adanya rasa khawatir 

Ketakutan akan terjadi 

sesuatu dimasa depan 

Timbul perasaan terganggu 

atau adanya keyakinan yang 

muncul tanpa alasan yang 

jelas bahwa akan segera 

terjadi hal yang mengerikan 

Total                24  
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2. Tes pengetahuan tentang menopause 

        Tes ini terbagi menjadi 32 item yang digunakan untuk  

mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimliki mengenai 

menopause 

a. Pengertian menopause 

 Menopause adalah berhentinya menstruasi yang dialami 

oleh seorang wanita yang terjadi pada usia 45-55 tahun. 

b. Gejala menghadapi menopause 

1) Rasa panas (hot flush) 

Hot flush ( perasaan panas dari dada hingga wajah), 

wajah dan leher menjadi berkeringat. Kulit menjadi 

kemerahan muncul di dada dan lengan terasa panas ( hot 

flush) terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum 

berhentinya menstruasi yang berlangsung selama beberapa 

detik hingga satu jam. 

2) Kekeringan pada vagina 

Berkurangnya esterogen berpengaruh terhadapi area 

genital yang menjadi kering serta tipis. . Hal ini bisa 

mengakibatkan infeksi pada vagina.  

3) Insomnia (susah tidur) 

Beberapa wanita mengalami kesulitan saat tidur, 

mereka tidak dapat tidur dengan mudah ataupun bangun 

terlalu dini. Hal ini berkaitan dengan rasa tegang akibat 

berkeringat malam hari. 
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4) Siklus haid yang tidak teratur 

Siklus haid yang tidak teratur diakibatnya berubahnya 

kadar hormon esterogen.  

c. Faktor yang memengaruhi usia menopause 

1) Usia saat haid pertama (menarche) 

Beberapa penelitian menemukan bahwa adanya 

hubungan antara usia pertama kali haid dengan usia 

seseorang mengalami menopause. Semakin muda 

mengalami menstruasi pertama kali maka semakin tua 

mengalami menopause. 

2) Faktor psikis 

Keadaan seorang wanita yang tidak menikah dan 

bekerja dapat memengaruhi perkembangan psikis 

seseorang. Wanita akan mengalami menopause lebih cepat 

dibandingkan mereka yang menikah dan tidak bekerja 

ataupun tidak menikah dan tidak bekerja.  

3) Jumlah anak 

Beberapa penelitian menemukan bahwa semakin 

sering seorang wanita melahirkan maka semakin tua untuk 

mengalami masa menopause. Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan kadar progesteron pada saat melahirkan yang 

mengakibatkan memperlambat usia menopause seseorang.  

4) Merokok  

Wanita perokok cenderung lebih cepat mengalami 

menopause. Hal ini disebabkan merokok memengaruhi 
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cara tubuh memproduksi dan membuang hormon 

esterogen.  

d. Upaya menghadapi gejala menopause 

1) Menjaga pola makan yang teratur dengan gizi yang 

seimbang. Perilaku hidup sehat dapat memengaruhi 

tingkat gejala yang dialami menghadapi menopause. 

2) Olahraga teratur dapat memengaruhi gejala seseorang 

menghadapi menopause. 

3) Menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok. Merokok    

dapat mempercepat terjadinya sindrom premenopause  

karena penelitian membuktikan bahwa wanita yang 

merokok  mempunyai kadar esterogen yang lebih rendah 

     daripada yang tidak merokok. 

4) Kopi, alkohol, dan makanan pedas sebaiknya dihindari  

karena dapat menyebabkan efek yang mengganggu 

kesehatan dan meningkatkan gejala sindrom 

premenopause.  
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 Tabel 2  

Blueprint Tes Pengetahuan tentang Menopause 

Aspek Indikator Favourable Unfavourable 

Pengertian  Berhenti menstruasi  1, 5, 9, 13 3, 7, 11, 15 

Terjadi pada usia 

45- 55 tahun 

Menurunnya fungsi 

indung telur 

Dialami oleh wanita  

 

Gejala 

menghadapi 

menopause   

Rasa panas 2, 6, 10, 14 4, 8, 12, 16 

Kekeringan pada 

vagina 

Insomnia 

Siklus haid tidak 

teratur 

Faktor yang 

memengaruhi 

usia 

menopause 

Usia saat haid 

pertama 

17, 21, 25, 

29 

19, 23, 27, 31 

Faktor psikis 

Jumlah anak  

Merokok 

Upaya 

menghadapi 

menopause 

Menjaga pola 

makan teratur  

18, 22, 26, 

30 

20, 24, 28, 32 

Olahraga teratur 

Berhenti merokok 

Hindari kopi dan 

alkohol 

Total  16 16 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur  

Validitas adalah sifat suatu alat ukur untuk menghasilkan data 

akurat sesuai dengan tujuan ukurnya (Azwar, 2004, h.89). Validitas 



40 
 

sangat erat kaitannya dengan tujuan pengukuran penelitian, maka 

validitas hanya dapat menghasilkan data yang valid untuk satu 

tujuan ukur saja. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi 

product momen dari Pearson menggunakan program SPSS versi 16. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

 Reliabilitas merupakan taraf konsistensi atau kepercayaan 

pada hasil ukur skala (Azwar, 2004, h.86). Reliabilitas digunakan 

untuk menguji kestabilan alat ukur. Pada penelitian ini digunakan 

teknik perhitungan reabilitas koefisien Alpha Cronbach, dengan 

menggunakan program SPSS versi 16. 

G. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang akan digunakan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan adalah dengan menggunakan korelasi 

product moment yang bertujuan mengetahui hubungan antara 

pengetahuan dengan kecemasan pada wanita menghadapi menopause 

 


