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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Tipe penelitian kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen yaitu untuk 

mengetahui pengaruh pemberian distraksi imajinasi terbimbing 

terhadap perubahan skala nyeri pada pasien inpartu kala 1 fase 

aktif persalinan normal ibu primigravida. 

 Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian dengan 

melakukan kegiatan percobaan, yang bertujuan untuk mengetahui 

gejala atau pengaruh yang timbul, sebagai akibat dari adanya 

perlakuan tertentu atau eksperimen tersebut ( Notoadmojo, 2010).  

 
3.2 Desain Penelitian Eksperimen 

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen semu atau 

quasi experiment design, dengan rancangan pre dan post tanpa 

kelompok kontrol atau pre and post test without control yaitu penulis 

hanya melakukan intervensi pada satu kelompok tanpa 

pembanding (Kelana Kusuma Dharma, 2011). Efektivitas perlakuan 

dinilai dengan cara membandingkan nilai pre test dengan post test 

(Kelana Kusuma Dharma, 2011). 

 



51 
 

Bagan rancangan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2. Bagan rancangan penelitian 

 

  

 

Keterangan: 

R : Semua responden penelitian  yang mendapat perlakuan 

O1 : Pre test pada kelompok perlakuan 

X : Perlakuan dengan teknik distraksi imajinasi tembimbing 

O2 : Post test pada kelompok perlakuan 

 
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi pada penelitian ini 

adalah ibu primigravida yang mengalami nyeri di RSB Mutiara 

Bunda-Salatiga. 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Sampel dalam 

penelitian ini adalah pasien inpartu kala I ibu primigravida yang 

mengalami nyeri. 

 

R  O1   X  O2 
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Kriteria inklusi : 

1. Ibu primigravida usia produktif 20-35 Tahun 

2. Persalinan kala 1 fase aktif 

3. Persalinan normal  

4. Responden yang tidak mendapat medikasi/obat anti nyeri 

5. Bersedia menjadi responden. 

Kriteria eksklusi : 

1. Persalinan dengan menggunakan alat (vacum/forcep) 

2. Persalinan pembedahan (SC) 

 Pemilihan sampel secara Non-Probability Sampling adalah 

pemilihan sampel yang tidak dilakukan secara acak. Non-

Probability Sampling menghasilkan peluang yang tidak sama pada 

individu dalam populasi untuk terpilih menjadi sampel. Meskipun 

peluang untuk terpilih menjadi sampel tidak sama, namun Non-

Probability Sampling masih dibenarkan jika sampel terpilih dapat 

mewakili populasinya (Kelana Kusuma Darma, 2011). Non-

Probability Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011). 

Hal ini sering digunakan, bila jumlah populasi relatif kecil, kurang 

dari 30 orang.  
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3.4 Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen : pemberian teknik distraksi imajinasi 

terbimbing 

2. Variabel Dependen : intensitas nyeri inpartu kala I fase 

aktif 

 
3.5 Definisi Operasional  

Menurut Notoatmodjo (2005), definisi operasional adalah ruang 

lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati / diteliti. 

 
Tabel 3.5 Variabel Penelitian, 

Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran 

N
o 

Variabel Definisi Operasional Cara ukur Hasil  
Ukur 

Skala 
Ukur 

1 Teknik 
distraksi 

imajinasi 
terbimbing 

Cara mengalihkan 
perhatian responden 

dengan mengajak 
responden untuk 
membayangkan hal -

hal yang 
menyenangkan/hal- 
hal yang disukai dan 

mengonsentrasikan 
diri pada bayangan 
tersebut sehingga 

responden tersebut 
tidak terlalu fokus 
terhadap nyeri yang 

dirasakan, berupa: 
a. Responden dalam 

keadaan relaksasi  

b. Responden 
sedang berada di 
pesisir pantai 

sambil mendengar 
desiran bunyi 
ombak  

c. Responden 
membayangkan 

Dengan 
memberikan 

tindakan distraksi 
imajinasi 
terbimbing sesuai 

dengan protap 
yang telah 
disiapkan. 

Dilakukan selama 
ibu berada pada 
kala I fase aktif 

Dilakukan/ 
tidak dilakukan 

Nominal 
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anak yang akan 

lahir ibarat sedang 
mengikuti lomba 
lari jadi responden  

harus memberikan 
support. 
 

 Intensitas 

nyeri 
persalinan 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Respon 
psikologi 

pasien 
terhadap 
nyeri  

 
 

 
 

 

 

 

Tingkat nyeri pada 

saat kala I fase aktif 
persalinan yang 
diungkapkan secara 

verbal dengan 
menunjukan rentang 
skala nyeri 0-10.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Perilaku yang tampak 
pada saat mengalami 

nyeri 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Responden 

diminta untuk 

menggambarkan 

rasa nyeri yang 

dirasakan 

sebelum diberi 

perlakuan dan 

sesudah diberi 

perlakuan 

dengan 

melingkari salah 

satu angka (1-10) 

pada lembar 

observasi yang 

didalamnya 

terdapat rentang 

skala nyeri yang 

disediakan. 

Rentang nyeri 

yang digunakan 

yaitu Verbal 

Numerical Rating 

Scale (VNRS) 

 

Menggunakan 
lembar observasi 
yang 

menunjukkan 
respon 
responden 

terhadap nyeri 
sebelum dan 
sesudah diberi 

perlakuan 
dengan pilihan 
jawaban: 

 

Tidak Nyeri: 0  

Nyeri Sedang: 
1-3  
Nyeri Sedang: 

4-6  
Nyeri Berat:  
7-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skor respon 
responden 

terhadap nyeri 
sebesar           
24 – 48. 

24 - 35: 
(Respon 

Terkontrol) 

Responden 

mampu 
mengontrol 
nyeri yang 

Rasio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Ordinal 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur atau menilai variabel pada subjek penelitian (Kelana 

Kusuma Darma, 2011). Instrumen yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu dengan menggunakan alat ukur skala rentang nyeri, lembar 

observasi respon psikologi dan fisiologi, biodata responden dan 

skala nyeri yang dirasakan responden sebelum dan sesudah 

pemberian distraksi imajinasi terbimbing (Kelana Kusuma Darma, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respon 

fisiologi 
pasien 
terhadap 

nyeri  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Perubahan sistem 
fisiologi yang tampak 
pada saat mengalami 

nyeri 
 

 

 

1: Tidak  

2: Ya 

 

 

 

 

 
 

Menggunakan 
alat pengukur 
tekanan darah 

dan melakukan 
perhitungan 
denyut nadi  

dirasakan.  

36 – 48: 
(Respon tidak 

Terkontrol) 

Responden 

tidak mampu 
mengontrol 
nyeri yang 

diarasakan 
 

Nilai normal  
tekanan darah 
sistole antara 
90-120 mmHg 
dan  diastole 
60-90 mmHg. 

Nadi normal 

60-100x/menit 

 

 

 

 

 

 

Rasio 
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3.7 Metode dan Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 

yang langsung didapat dari responden. Penulis melakukan 

pengumpulan data ini dengan metode observasi terhadap ibu. 

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dengan 

menanyakan skala nyeri yang dialami sebelum dan sesudah 

diberikan tindakan distraksi imajinasi terbimbing dan menggunakan 

lembar observasi (Kelana Kusuma Darma, 2011) 

 
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

3.8.1 Pengolahan Data  

3.8.1.1 Editing (memeriksa) 

  Editing adalah memeriksa daftar observasi yang telah 

dilakukan mencakup kelengkapan pengisian lembar 

observasi, keterbacaan pengisian dan relevansi pengisian.  

3.8.1.4 Entry Data 

 Nilai-nilai dalam lembar observasi dijumlahkan dan 

dimasukkan dalam tabel hitung. 

3.8.1.5 Cleaning 

 Pembersihan data, dengan melihat variabel apakah data 

sudah benar atau belum. 
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3.8.2 Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa univariat 

dan bivariat. Dilakukan tabulasi data-data penelitian terkait dengan 

pengelompokkan responden. Analisa univariat adalah analisa yang 

dilakukan untuk satu variabel atau tiap variabel. Analisa ini hanya 

menghasilkan distribusi dan presentase data tiap variabel seperti 

rata-rata, standar deviasi (Notoadmodjo, 2002). Analisa bivariat 

dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan. Penulis menggunakan Uji Compare 

Means: Paired t-test sebagai uji statistik. 

 
3.9 Prosedur Penelitian 

3.9.1 Pelaksanaan Penelitian 

3.9.1.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di ruang tindakan RS Bersalin 

Mutiara Bunda, Salatiga  selama 2 minggu 5  hari mulai dari 

tanggal 22 November sampai dengan 9 Desember 2012. RS 

Bersalin Mutiara Bunda terletak di jl. Merak No.8, RT/RW 04/09, 

Klaseman Salatiga. RS Bersalin Mutiara Bunda didirikan pada 

tahun 2004 dengan status sebagai Rumah Bersalin dan pada 

tahun 2010 resmi menjadi RS Bersalin Mutiara Bunda dengan 

jumlah kamar sebanyak 20 dan kapasitas 26 tempat tidur. RS 

Bersalin Mutiara Bunda juga terkenal sangat baik dalam 

memberikan pelayanan sehingga hal inilah yang membuat 
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penulis tertarik melakukan penelitian di Rumah Sakit Mutiara 

Bunda Salatiga. 

3.9.1.2 Persiapan 

Sebelum melakukan penelitian, penulis meminta surat 

pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang berisi ijin 

penelitian yang ditujukan kepada Direktur RS Bersalin Mutiara 

Bunda, Salatiga untuk memohon ijin melakukan penelitian dan 

pengambilan data. Setelah proses ijin disetujui direktur RS 

Bersalin Mutiara Bunda Salatiga, penulis diijinkan ke ruang 

Tindakan untuk melakukan proses penelitian. 

3.9.1.3 Proses Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam eksperimen ini dilakukan kepada 

setiap  responden yang memiliki standar sesuai kriteria inklusi 

yang sudah ditetapkan oleh penulis. Proses penelitian ini 

dilakukan satu-persatu disesuaikan dengan  responden yang 

ada. Sebelum memulai proses penelitian, penulis membangun 

Bina Hubungan Saling Percaya (BHSP) dan memberikan 

informed consent kepada  responden serta menjelaskan alur 

penelitian sesuai dengan protap yang telah ditetapkan. 

 
3.10 Etika Penelitian 

 Masalah etika penelitian merupakan masalah yang sangat 

penting dalam penelitian mengingat keperawatan akan 

berhubungan langsung dengan manusia. Maka segi etika penelitian 
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harus dipertahankan karena manusia mempunyai hak asasi dalam 

kegiatan penelitian. Menurut Nursalam (2003), masalah etika dalam 

penelitian keperawatan dapat meliputi: 

1. Informed Concent (Persetujuan) 

 Penulis memberikan penjelasan tentang tujuan serta maksud 

penelitian sebelum memberikan surat permohonan menjadi 

responden. Setelah pasien membaca lembar permohonan 

untuk menjadi responden dan menyetujui ikut berperan dalam 

proses penelitian kemudian penulis menyerahkan lembar 

persetujuan menjadi responden, pasien memberikan tanda 

tangan dilembar persetujuan sebagai bukti bersedia menjadi 

responden.  

2.  Anonimity (Tanpa nama) 

 Merupakan etika penelitian dengan cara tidak memberikan 

nama responden pada lembara alat ukur, melainkan hanya 

menuliskan kode pada lembar pengumpulan data. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Merupakan etika penelitian dengan menjamin kerahasiaan 

dan hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah 

lain. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaan oleh penulis, kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan pada hasil. 
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4. Self Determination 

Responden diberikan kebebasan untuk menentukan apakah 

bersedia atau tidak untuk ikut dalam kegiatan penelitian secara 

sukarela. 

5. Protection From Discomfort 

Responden terbebas dari rasa sakit baik secara fisik dan 

tekanan psikologis diluar dari nyeri persalinan yang dialami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


