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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal angka yang diolah dengan 

metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan dilakukan pada penelitian inferensial 

(dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada 

suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif 

akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan 

antara variabel yang diteliti (Azwar,2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara variabel 

religious coping  (sebagai variabel bebas, X) dengan Nyeri haid (sebagai variable 

terikat, Y). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang memunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Identifikasi 

terhadap variabel penelitian bertujuan untuk memperjelas dan membatasi masalah 

serta menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan.  

Adapun identifikasi variabel adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Independent (X) adalah Religius Coping 

b. Variabel Dependent (Y) adalah Nyeri saat Haid 

 



47 

 

 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dikemukakan dengan tujuan untuk memudahkan 

analisis dan menghindari kesalahan penafsiran, maka peneliti merasa perlu untuk 

memperjelaskan konsep operasional untuk masing-masing variabel penelitian. 

1. Nyeri saat Haid 

Nyeri saat Haid dalam penelitian ini diartikan sebagai pengalaman 

subjektif yang tidak menyenangkan terkait dengan gangguan fisik mulai dari 

ringan sampai berat yang bersifat kram pada daerah perut bagian bawah dan 

dapat menyebar hingga ke punggung bagian bawah, pinggang, panggul, paha 

atas hingga betis yang dapat disertai muntah dan diare yang dirasakan remaja 

ketika mulainya pendarahan haid dan dapat berlangsung hingga 32-48 jam 

sehingga menyebabkan hilangnya waktu kerja, sekolah, maupun kegiatan lain. 

Nyeri saat Haid diukur dengan menggunakan MCGill Pain 

Questionnaire yang dikembangkan oleh Melzack (1983) yang mengungkap 

aspek sensoris dikriminatif, aspek afektif  motivasional, aspek kognitif 

evaluatif dan aspek temporal. 

2. Religious Coping 

Religious coping merupakan salah satu upaya yang  dapat  digunakan  

untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dialami remaja akibat situasi yang 

penuh tekanan dengan penggunaan keyakinan kepada Allah SWT dan 

praktek ritual religiusnya seperti berdoa, berdzikir dan memohon ampun 

kepada Allah SWT yang bertujuan untuk membantu remaja beradaptasi 

dalam situasi kehidupan yang menekan. 
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Religious coping diukur dengan menggunakan skala RCOPE yang 

dikembangkan oleh Pargement (2000) yang berdasarkan dimensi-dimensi 

religious coping  yaitu menemukan makna yaitu mendapatkan keyakinan dan 

arti atas peristiwa negatif yang dialami sebagai ujian dan cobaan dari Allah 

SWT, mendapatkan kontrol yaitu mampu mengontrol diri atas peristiwa 

negatif, kenyamanan dan mencapai kedekatan dengan Tuhan yaitu dengan 

mendapatkan ketenangan jiwa dengan berdoa dan berdzikir, keintiman 

dengan orang lain yaitu menjalin hubungan dengan berbuat baik terhadap 

sesama manusia dan perubahan kehidupan yaitu dengan menemukan petunjuk 

baru dari Allah SWT sehingga lebih bersemangat dan membawa perubahan 

yang lebih baik.. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah siswi yang berada 

SMA Babussalam Pekanbaru dengan rentang usia 14-18 tahun yang 

mengalami nyeri pada saat haid.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswi kelas X, XI, XII di SMA Babussalam Pekanbaru  yang 

mengalami nyeri pada saat haid dengan jumah  77 orang. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Azwar (2013) juga menjelaskan bahwa sampel 

adalah sebagian dari populasi. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasi 

kepada populasi, maka sampel diambil secara representatif, artinya sampel 

haruslah mencerminkan dan bersifat mewakili populasi.  

Berdasarkan penjelasan diatas sampel dalam penelitian ini berjumlah 

77 siswi yang ada di SMA Babussalam Pekanbaru. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2013) teknik 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.  

Adapun karakteristik dalam pengambilan sampelnya sebagai berikut : 

1. Remaja putri usia 14 sampai 18 tahun  

2. Merupakan siswa dari pondok pesantren  

3. Mengalami nyeri pada saat haid 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument 

pengumpulan data. Instumen data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala psikologi, yaitu skala nyeri dan skala religious coping. Menurut Azwar 

(2010) skala merupakan suatu alat ukur yang stimulusnya berupa pertanyaan atau 
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pernyataan yang tidak langsung mengungkapkan atribut yang hendak diukur 

melainkan mengungkap  perilaku atribut yang bersangkutan. 

1. Skala Nyeri  saat Haid 

Skala nyeri saat haid yang digunakan untuk mengungkap nyeri yang 

dirasakan remaja ketika mengalami haid. Skala ini modifikasi dari The McGill 

Pain Questionnaire dari Melzack dan Torgerson yang terdiri dari empat aspek 

yaitu aspek sensoris diskriminatif, afektif motivasional, kognitif evaluatif dan 

temporal. Aspek sensori mencakup 10 aitem, aspek afektif 5 aitem, aspek 

evaluatif 1 aitem dan aspek temporal 4 aitem. Terdapat jumlah seluruh 20 

aitem yang didalamnya terdapat 78 kata  dengan menggunakan format respon 

ceklis yaitu memilih salah satu kata yang menggambarkan nyeri yang 

dirasakan. Pemberian skor pada setiap kata berdasarkan posisi pada kumpulan 

kata tersebut. Untuk skala ini bergerak dari 1 sampai 6 untuk aitem 1; skor 1 

sampai 5 untuk aitem 3, 5, 9, 14,16, 19, dan 20; skor 1 sampai 4  untuk aitem 

7, 8, 10, 17;  skor 1 sampai 3 untuk aitem 2, 4, 6, 13, 18;  dan pemberian skor 

1 sampai 2 untuk aitem 11, 12 dan 15. 

 

Tabel 3.1 

Rentang Skor Aitem Skala Nyeri saat Haid 
 

No Rentang Skor Nomor Aitem 

1 1 sampai 6 1 

2 1 sampai 5 3,5,9,14,16,19,20 

3 1 sampai 4 7,8,10,17 

4 1 sampai 3 2,4,6,13.18 

5 1 sampai 2 11,12,15 

 

 

 



51 

 

 

 

Tabel 3.2 
Blue print Skala Nyeri Saat Haid (Untuk Try Out) 
 

No Aspek No Aitem Jumlah Aitem 

1 Aspek sensoris dikriminatif 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 

2 Aspek afektif  motivasional 11,12,13,14,15 5 

3 Aspek kognitif evaluatif. 16 1 

4 Aspek temporal 17,18,19,20 4 

 Jumlah Total 20 20 

 

2. Skala Religious Coping 

Religious coping diukur menggunakan Skala RCOPE  yang dibuat oleh 

Kenneth I.  Pargament  (2000),  merupakan  instrumen  religious  coping  yang 

didasarkan  pada  pendekatan  individu  dalam  pemecahan  masalah dalam  

konteks  hubungannya  dengan  Tuhan.  Terdapat  60  aitem pernyataan dalam 

kuesioner ini, yang menggunakan empat alternatif  jawaban yaitu Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian 

skor untuk skala ini bergerak dari 4 sampai 1 untuk aitem yang mendukung 

(favorable), sedangkan untuk aitem yang tidak mendukung (unfavorable) 

bergerak dari 1 sampai 4.  

Tabel 3.3 

Rentang Skor Aitem Skala Religious Coping 
 

Favorabel Unfavorabel 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban Skor 

SS Sangat Sesuai 4 STS Sangat Tidak Sesuai 1 

S Sesuai 3 TS Tidak Sesuai 2 

TS Tidak Sesuai 2 S Sesuai 3 

STS Sangat Tidak Sesuai 1 SS Sangat Sesuai 4 

Sumber : Azwar, 2015 
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Tabel 3.4 

Blue print Skala Religious Coping (Untuk Try Out) 
 

No Aspek religious coping No. Aitem Jumlah 

Aitem 

Favorabel Unfavorabel  

1 Menemukan makna 1,10,14,20,22,24 

32,36,52,57,60 

39 12 

2 Mendapatkan kontrol 2,8,15,23,40,45, 

46,50,53,58,59 

30 12 

3 Kenyamanan dan mencapai 

kedekatan dengan Tuhan  

4,12,25,33,38,47, 

51,54, 

7,21,41,49 12 

4 Keintiman dengan orang lain  9,13,16,18,31,35, 

37,42,56 

3,43,55 12 

5 Perubahan Kehidupan  5,6,11,19,26,27,28, 

34,44 

17,29,48 12 

 Jumlah Total 48 12 60 
 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum alat ukur digunakan untuk penelitian yang sebenarnya, maka alat 

ukur itu diujicobakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitas guna mendapatkan aitem-aitem yang layak digunakan 

sebagai alat ukur. Uji coba alat ukur dilakukan 19-23 Januari 2018 di MAN 

Diniyah Puteri Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dengan jumlah 

subjek 77 orang siswa. 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

dengan menggunakan validitas isi sebagai aitem dalam tes yang mencakup 

keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur dan mencerminkan ciri atribut 

yang hendak diukur (Azwar, 2010). Suatu tes atau instrumen dapat dikatakan 
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mempunyai validitas yang tinggi apabila dapat menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

 Dalam penelitian ini, alat ukur penelitian akan dipertimbangkan kriteria 

validitas isinya. Peneliti mempertimbangkan konsep validitas isi (content 

validity),karena suatu alat ukur dikatakan shahih apabila alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang hendak diukur. Validas isi yang digunakan ialah validitas 

yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau 

lewat professional judgement (Azwar, 2009). Pendapat professional dalam 

mengkaji validitas isi skala penelitian ini adalah pembimbing dan narasumber. 

2. Uji Daya Diskriminasi 

Dalam seleksi aitem skala psikologi yang mengukur atribut efektif, 

parameter yang paling penting adalah daya beda atau daya diskriminasi aitem. 

Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara 

individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang 

diukur. Indeks daya diskriminasi aitem merupakan indikator kerasan atau 

konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang 

dikenal dengan istilah konsistensi aitem total (Azwar, 2010). Umumnya skala 

psikologi yang digunakan untuk menentukan indeks daya diskriminasi diatas 0,30 

atau diatas 0,25 sudah dianggap mengindikasikan daya diskriminasi yang baik. 

Namun, apabila jumlah aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang dinginkan 

maka peneliti dapat menurunkan 0,30 menjadi 0,25 (Azwar, 2015). Dalam 

penelitin ini koefisien yang digunakan sebagai batas valid adalah 0,25.  
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Berdasarkan analisis terhadap 20 aitem skala nyeri saat haid yang telah 

diujicobakan, terdapat 4 aitem yang gugur dan 16 aitem yang valid dengan nilai 

validitas nyeri berkisar antara 0,264-0,594. Rekapitulasi setelah diujicobakan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.5 

Blue print Skala Nyeri saat Haid (Hasil Try Out) 
 

No Aspek Valid Gugur Total 

1 Aspek sensoris dikriminatif 1, 3,4,5,6,7,8, 10 2,9 10 

2 Aspek afektif  motivasional 11,13,14,15 12 5 

3 Aspek kognitif evaluatif. 16 - 1 

4 Aspek temporal 18,19,20 17 4 

 Jumlah Total 16 4 20 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 

ujicoba, maka disusun blue print skala nyeri yang baru untuk penelitian yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 3.6 
Blue print Skala Nyeri saat Haid (Untuk Penelitian) 
 

No Aspek No Aitem Jumlah Aitem 

1 Aspek sensoris dikriminatif 1,2,3,4,5,6,7,8 8 

2 Aspek afektif  motivasional 9,10,11,12, 4 

3 Aspek kognitif evaluatif. 13 1 

4 Aspek temporal 14,15,16 3 

 Jumlah Total 16 16 

 

Sementara itu pada pada skala Religious coping dari 60 aitem yang telah di 

ujicobakan, terdapat 24 aitem yang gugur dan 36 aitem yang valid dengan nilai 

validitas religious coping berkisar antara 0,270-0,643. Rekapitulasi setelah 

diujicobakan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.7 

Blue print Skala Religious Coping (Hasil Try Out) 
 

No Aspek religious 

coping 

Valid Gugur Total 

F UF F UF  

1 Menemukan makna 10,14,24 

32,52 

- 1,20,22, 

36,57,60 

39 12 

2 Mendapatkan kontrol 2,8,15,23,40, 

46,50,53,58 

- 45, 59 30 12 

3 Kenyamanan dan 

mencapai kedekatan 

dengan Tuhan  

12,25,33,38,47, 

51,54 

- 4 7,21,41,49 12 

4 Keintiman dengan 

orang lain  

9,16,18,31, 

37,42 

- 13,35, 

56 

3,43,55 12 

5 Perubahan Kehidupan  5,6,11,19,26,27,28, 

34,44 

- - 17,29,48 12 

 Jumlah Total 36 0 12 12 60 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 

ujicoba, maka disusun blue print skala nyeri yang baru untuk penelitian yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 3.8 

Blue print Skala Religious Coping (Untuk Penelitian) 
 

No Aspek religious coping Nomor Aitem Jumlah Aitem 

Favorabel  

1 Menemukan makna 6,9,15,21,33 5 

2 Mendapatkan kontrol 1,4,10,14,26, 

29,31,34,36 

9 

3 Kenyamanan dan 

mencapai kedekatan 

dengan Tuhan  

8,16,22,25,30, 

32,35 

7 

4 Keintiman dengan orang 

lain  

5,11,12,20, 

24,27 

6 

5 Perubahan Kehidupan  2,3,7,13,17,18, 

19,23,28 

9 

 Jumlah Total 36 36 
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3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mempunyai pengertian keterpercayaan, keandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi. Namun, ide pokok yang terkandung dalam konsep 

reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 

2009). Dalam penelitian ini, reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus 

koefisian reliabilitas Alpha diperoleh lewat penyajian suatu bentuk skala yang 

dikenakan hanya sekali saja pada kelompok responden (Azwar, 2010).  

Perhitungan ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer 

program SPSS 23.00 for windows, yakni melalui analisis reliabilitas Alpha 

Cronbach. Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas (rxx’) yang angkanya 

berada pada rentang 0 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi koefisian reliabilitas 

mendekati 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya bila koefisien 

yang semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendahnya reliabilitas 

(Azwar, 2010). 

Keseluruhan aitem nyeri saat haid dan religious coping yang valid 

kemudian diuji reliabilitasnya dan diperoleh koefisien reliabilitasnya sebesar 

0,795 untuk nyeri saat haid dan 0,898 untuk religious coping. Selanjutnya 16 

aitem untuk nyeri saat haid dan 36 aitem untuk religious coping akan digunakan 

dalam penelitian. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan korelasi product Moment dari Pearson. Teknik korelasi ini 

digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua 
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variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data 

dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Data yang dikumpulkan 

kemudian dianalisis secara statistik berdasarkan identitas variabel penelitian 

(Pearson dalam Azwar, 1996). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengkorelasikan antara variabel religious coping dan nyeri haid. Data hasil 

pengukuran nyeri saat haid yang dikumpulkan melalui skala akan dikorelasikan 

dengan data religious coping yang juga diperoleh melalui skala. Data dihitung 

dengan menggunakan program SPSS 23.0 for windows. 

 

H. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Babussalam Pekanbaru. Adapun jadwal 

penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.9 

Rincian Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan 

1. Pengajuan sinopsis 13 November 2017 

2. Persetujuan Seminar proposal 5 Desember 2017 

3 Seminar proposal 27 Desember 2017 

4. ACC revisi proposal 18 Januari 2018 

5. Uji coba (try out) dan pengolahan data 19-23 Januari 2018 

6. Pelaksanaan pelitian dan pengolahan data 

penelitian 

23 febuari – Mei 2018 

7. Seminar Hasil Penelitian 11 Juli 2018 

8. Ujian Munaqasyah 1 Agustus 2018 
 
 


