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BAB IV

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Orientasi Kancah Penelitian Dan Persiapan Penelitian

1. Orientasi Kancah Penelitian

Penelitian “coping stress pada wanita yang mengalami nyeri 

menstruasi (dismenorea) primer” ini melibatkan subjek yaitu 

wanita yang mengalami nyeri menstruasi dan wanita yang tidak 

mengalami nyeri menstruasi dengan usia 20-24 tahun. Pada saat 

pengambilan data, peneliti melakukan screening subjek. 

Screening dilakukan dengan pengambilan data sebanyak 10 

orang responden dengan menggunakan angket dan wawancara 

singkat kepada setiap responden. 

Responden pertama yang ditemui adalah YW. Responden 

kedua adalah PB. Responden ketiga yaitu SM. Responden 

keempat berinisial AJ. Responden kelima yang ditemui adalah 

YK. Responden keenam yakni NJ, Responden ketujuh yaitu RA. 

Responden kedelapan yang ditemui oleh peneliti berinisial HL. 

Responden kesembilan adalah PN dan responden kesepuluh 

berinisial TI.

Setelah itu peneliti memilih lima subjek yang sesuai dengan 

kriteria, yaitu HL  yang dijadikan subjek pertama. YW yang 

dijadikan subjek kedua. PB subjek dengan pengisian angket 

nomor dua dijadikan sebagai subjek ketiga. TI dipilih menjadi 

subjek keempat dan YK sebagai responden dengan pengisian 



59

angket nomor lima dijadikan subjek kelima. Penelitian 

dilanjutkan dengan meminta ijin pada subjek untuk menjadi 

subjek dalam penelitian, melakukan observasi, melakukan 

wawancara,  serta memberikan skala coping stress untuk diisi 

oleh subjek, serta melakukan wawancara akhir dengan subjek.

Kancah penelitian merupakan kediaman subjek, tempat kerja 

subjek serta tempat subjek melakukan aktivitas. Semua subjek 

berdomisili di Semarang. Tempat yang digunakan peneliti untuk 

melakukan penelitian adalah tempat tinggal subjek pertama yang 

berada di daerah Tembalang yang merupakan salah satu 

kecamatan di kota Semarang. Tempat tinggal subjek kedua yang 

berada di daerah Siliwangi yang merupakan bagian dari 

kecamatan Semarang Barat. Tempat tinggal subjek ketiga yang 

berada di daerah Kalisari yang merupakan bagian dari kecamatan 

Semarang Timur. Tempat tinggal subjek keempat yang berada di 

daerah Tinjomoyo termasuk bagian kecamatan Banyumanik. 

Tempat tinggal subjek kelima yang berada di daerah Tlogosari 

yang merupakan bagian dari kecamatan Pedurungan. Selain itu 

peneliti juga melihat tempat subjek sering melakukan aktivitas di 

luar rumah seperti: salah satu mall yang sering dikunjungi subjek 

pertama. Perpustakaan yang dikunjungi subjek kedua. Tempat 

berolahraga yang sering dikunjungi subjek ketiga. Perpustakaan 

yang sering dikunjungi subjek keempat, serta sekolah tempat 

subjek kelima mengajar. Kelima tempat tersebut berada di 

kawasan Semarang.
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2. Persipan penelitian

Persiapan penelitian mencakup pencarian subjek, melakukan 

modifikasi alat ukur, serta mengajukan permohonan penelitian. 

Peneliti mencari subjek menggunakan teknik purposive sampling. 

Kriteria subjek adalah wanita yang mengalami nyeri menstruasi 

dan wanita yang tidak mengalami nyeri menstruasi dengan usia 

20-24 tahun, dengan salah satu atau beberapa gejala seperti: 

lelah, mual dan muntah, nyeri punggung bawah, sakit kepala, 

vertigo, perasaan cemas, gelisah, hingga jatuh pingsan. Subjek 

yang mengalami rasa nyeri saat sebelum menstruasi atau di awal 

menstruasi. Rasa nyeri yang timbul beberapa jam atau ada 

kalanya beberapa hari.

Peneliti melakukan pencarian subjek dengan bertanya kepada 

teman maupun kerabat untuk mendapatkan subjek sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Peneliti memperoleh informasi 

bahwa banyak dari teman dari peneliti mengalami nyeri saat 

menstruasi. Peneliti menggunakan angket untuk screening subjek 

agar mendapatkan subjek sesuai dengan kriteria. Saat melakukan 

screening subjek, peneliti juga melakukan wawancara singkat 

dengan subjek. Berdasarkan wawancara singkat dan hasil angket 

yang telah disebar oleh peneliti, peneliti semakin yakin untuk 

menjadikan subjek yang mengisi pada angket nomor 8 ini sebagai 

subjek penelitian karena subjek tersebut memenuhi kriteria 

tersebut. Subjek nomor 8 ini dijadikan peneliti sebagai subjek 

pertama. Subjek tinggal di kota semarang
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Orang dengan pengisian angket nomor 1 didapatkan peneliti 

dari wawancara singkat yang dilakukan dengan subjek. Subjek 

pernah bekerja satu kantor dengan peneliti dan sekarang subjek 

melanjutkan pendidikan pasca sarjana di salah satu universitas di 

kota Semarang. Setelah dilakukan wawancara singkat dan 

diberikan angket, subjek memenuhi kriteria sebagai subjek 

penelitian, sehingga peneliti bermaksud menjadikan subjek 

dengan nomor angket 1 tersebut sebagai subjek dalam penelitian 

ini. Subjek kedua ini bertempat tinggal di kota semarang.

Subjek ketiga merupakan rekan peneliti di bangku sekolah. 

Setelah melakukan wawancara singkat dan mengisi angket nomor 

2. Subjek ketiga ini memenuhi kriteria dan bertempat tinggal di 

kota semarang. Melalui wawancara dan angket yang telah 

dikerjakan oleh subjek, peneliti mengunjungi kediaman subjek 

dan menyampaikan maksud kedatangan yaitu melakukan 

penelitian.

Subjek keempat merupakan rekan satu organisasi peneliti 

saat di bangku perkuliahan. Subjek keempat adalah mahasiswa 

yang berasal dari Bekasi, subjek tinggal di Semarang untuk 

menyelesaikan pendidikan sarjana. Subjek keempat kos di dekat 

kampus tempatnya kuliah. Setelah dilakukan wawancara singkat 

dan hasil dari pengisian angket nomer 10. Subjek keempat sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Peneliti mendatangi 

subjek keempat dan menyampaikan maksud kedatangan yaitu 

untuk melakukan penelitian.
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Subjek kelima adalah rekan peneliti pada klub olahraga di 

luar kampus. Setelah dilakukan wawancara awal dan angket 

nomor  5 yang telah dikerjakan oleh subjek. Subjek kelima ini 

memenuhi kriteria dan bertempat tinggal di kota Semarang. 

Peneliti mengunjungi kediaman subjek dan menyampaikan 

maksud kedatangan yaitu untuk melakukan penelitian. Setelah 

mendapatkan subjek penelitian dengan memberikan angket 

sebagai screening subjek, peneliti melakukan pengumpulan data 

dari kelima subjek tersebut dengan melakukan wawancara, 

observasi, dan pemberian skala coping stress untuk diisi oleh 

subjek.

Alat ukur untuk screening subjek, dibuat berdasarkan kriteria 

DSM-IV untuk diagnosis PMDD serta gejala-gejala nyeri 

menstruasi (dismenorea) primer dan sekunder. Angket terdiri dari 

tiga item, masing-masing item terdapat pertanyaan. Semua 

jawaban adalah jawaban dua pilihan yaitu ya dan tidak, disertai 

dengan jawaban keterangan jika memungkinkan. Kunci jawaban 

akan disesuaikan dengan peneliti sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya untuk menjadi subjek penelitian.

Skala coping stress terdiri dari 3 cerita dan masing-masing 

cerita terdapat 12 item yang berisi sebaran tentang jenis coping 

stress yaitu problem focused coping dan emotional focused 

coping. Item disusun berdasarkan jenis coping stres yaitu 

problem focused coping dan emotional focused coping. Pada 

problem focused coping, jenis-jenisnya adalah : self active, 



63

planning, self control, carefull, instrumental action, negotiation, 

sedangkan pada emotional focused coping jenis-jenisnya adalah 

seeking social support, distancing, escape avoidance, self 

control, accepting responsibility, positive reappraisal. Pada 

masing-masing jenis coping stress terdapat 6 strategi. Jadi 

masing-masing soal terdapat 12 item jawaban. 

Perijinan untuk melakukan penelitian dilakukan secara 

personal dengan menggunakan informed consent. Kelima subjek 

yang hendak dijadikan subjek ditemui secara personal oleh 

peneliti.

B. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 26 Agustus 2014 sampai 26 

September 2014. Jadwal penelitian dilakukan berdasarkan 

persetujuan dengan pihak subjek, sehingga bersifat fleksibel sesuai 

dengan waktu yang diinginkan subjek. Hal ini dikarenakan subjek 

memiliki kesibukan masing-masing, sehingga peneliti tidak ingin 

menggangu aktivitasnya.

Proses pelaksanaan penelitian dan pengambilan data terdiri dari 

lima tahap. Tahap pertama, peneliti menajalin rapport terhadap 

subjek atau melakukan pendekatan, pengisian angket sambil 

melakukan wawancara singkat. Tahap kedua, peneliti melakukan 

pengamatan untuk mengobservasi perilaku yang tampak. Tahap 

ketiga, merupakan tahap wawancara serta pengambilan data melalui 

skala coping stress oleh subjek penelitian. Tahap keempat, diisi 
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dengan melakukan wawancara akhir pada subjek penelitian dengan 

tujuan melengkapi data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap 

kelima adalah melakukan cross cek pengambilan data yang sudah 

diambil dengan mewawancari orang terdekat subjek untuk 

membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menanyakan pada orang terdekat subjek tersebut.

Halaman selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci melalui tabel 

jadwal pelaksanaan penelitian oleh kelima subjek. Tabel 6 merupakan 

pelaksanaan penelitian pada subjek pertama sampai tabel 10 yang 

merupakan jadwal pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada subjek 

kelima.

Tabel. 6

Pelaksanaan Penelitian Subjek 1

Hari, Tanggal Waktu Lokasi
Tahap

Pengambilan Data

Rabu, 27 Agst 2014 17.30 - 19.20 Tempat tinggal subjek - Menjalin rapport

- Pengisian angket

- Wawancara singkat

Rabu, 3 Sept 2014 17.30-18.30 Tempat tinggal subjek Observasi 

Kamis, 4 Sept 2014 17.45-20.00 Tempat tinggal subjek - Pengisian skala

- Wawancara

Selasa, 9 Sept 2014 17.30-20.00 Food court di mall Wawancara akhir

Kamis, 11 Sept 2014 19.30-20.30 Tempat tinggal subjek Wawancara dengan 

kerabat subjek
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  Tabel. 7

Pelaksanaan Penelitian Subjek 2

Hari, Tanggal Waktu Lokasi
Tahap

Pengambilan Data

Selasa, 26 Agst 2014 15.30-16.30 Tempat tinggal subjek - Menjalin rapport

- Pengisian angket

- Wawancara singkat

Senin, 8 Sept 2014 17.30-19.00 Tempat tinggal subjek Observasi 

Rabu, 10 Sept 2014 14.45-16.00 Perpustakaan - Pengisian skala

- Wawancara

Kamis, 11 Sept 2014 16.30-19.00 Tempat tinggal subjek Wawancara akhir

Selasa, 16 Sept 2014 11.00-11.30 Tempat kerja rekan 

subjek

Wawancara dengan 

kerabat subjek

Tabel. 8

Pelaksanaan Penelitian Subjek 3

Hari, Tanggal Waktu Lokasi
Tahap

Pengambilan Data

Selasa, 26 Agst 2014 17.00-17.45 Tempat tinggal subjek - Menjalin rapport

- Pengisian angket

- Wawancara singkat

Minggu, 7 Sept 2014 06.30-08.30 Lapangan luas Observasi 

Rabu, 10 Sept 2014 18.00-20.30 Tempat tinggal subjek - Pengisian skala

- Wawancara

Rabu, 17 Sept 2014 17.30-20.30 Tempat tinggal subjek Wawancara akhir

Kamis, 18 Sept 2014 20.00-20.45 Tempat tinggal subjek Wawancara dengan 

kerabat subjek
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Tabel. 9

Pelaksanaan Penelitian Subjek 4

Hari, Tanggal Waktu Lokasi
Tahap

Pengambilan Data

Jumat, 29 Agst 2014 17.30-18.30 Kosan Subjek - Menjalin rapport

- Pengisian angket

- Wawancara singkat

Jumat, 12 Sept 2014 10.30-11.30 Perpustakaan Observasi 

Jumat, 19 Sept 2014 17.30-20.00 Kos subjek - Pengisian skala

- Wawancara

Senin, 22 Sept 2014 17.30-18.30 Kos subjek Wawancara akhir

Jumat, 26 Sept 2014 16.30-18.00 Food Court Wawancara dengan 

kerabat subjek

Tabel. 10

Pelaksanaan Penelitian Subjek 5

Hari, Tanggal Waktu Lokasi
Tahap

Pengambilan Data

Selasa, 26 Agst 2014 21.00-22.00 Tempat tinggal subjek - Menjalin rapport

- Pengisian angket

- Wawancara singkat

Senin, 15 Sept 2014 15.30-17.30 Sekolah, tempat 

subjek mengajar

Observasi 

Sabtu, 20 Sept 2014 18.30-21.00 Tempat tinggal subjek - Pengisian skala

- Wawancara

Selasa, 23 Sept 2014 19.10-20.45 Tempat tinggal subjek Wawancara akhir

Kamis, 25 Sept 2014 16.00-17.30 Lapangan olahraga Wawancara dengan 

kerabat subjek
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