BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian observasional analitik
dengan desain penelitian potong-silang (cross sectional study). Penelitian
observasional analitik merupakan penelitian yang melakukan analisis terhadap
data yang dikumpulkan untuk mencari hubungan antar variabel tanpa
melakukan intervensi apapun terhadap variabel penelitian (Jasaputra dan
Santoso, 2008). Desain penelitian potong-lintang merupakan penelitian yang
hanya mengobservasi dan melakukan pengukuran sekali saja (Siyoto dan
Sodik, 2015).
Peneliti akan mengambil data tingkat kecemasan dan efikasi diri
sebanyak satu kali kemudian melakukan analisis dari data yang didapatkan
untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan dan efikasi
diri pada mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Pengambilan data dilakukan di Fakultas kedokteran. Waktu
pelaksanaannya pada bulan Desember 2020 hingga Juli 2021. Pengambilan
data dilakukan secara daring melalui google form yang disebar kepada subjek
penelitian dengan waktu pengambilan data selama bulan Agustus-September
2021.
C. Subjek Penelitian
Populasi target dari penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi
Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, dengan sub
populasi berupa mahasiswa angkatan 2020 dan 2018 Program Studi
Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang memenuhi
kriteria penelitian sebagai berikut:
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1.

Kriteria Inklusi
a.

Mahasiswa Angkatan 2018 dan 2020 Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang aktif dalam
kegiatan akademik.

b.

Bersedia menjadi responden dan telah menyetujui lembar informed
consent.

c.
2.

Skor LMMPI <10

Kriteria Eksklusi
a.

Responden tidak mengisi kuesioner secara penuh.

D. Teknik Pengambilan Sampel dan Besar Sampel
Sampel diambil dengan teknik simple random sampling, yaitu
pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi
(Siyoto dan Sodik, 2015). Besar sampel yang akan diambil pada penelitian ini
dihitung

dengan

bantuan

kalkulator

sampel

online

yaitu

Raosoft

(http://www.raosoft.com/samplesize.html) dengan batas kesalahan sebesar
10% dan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Rumus yang digunakan pada
kalkulator tersebut adalah sebagai berikut.
x =

Z(c/100)2r(100-r)

n =

Nx

E =

Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]

/((N-1)E2 + x)

Keterangan:
n: besar sampel
N: besar populasi
r: distribusi respons yang diinginkan
Z(c/100): Nilai kritis dari tingkat kepercayaan yang diinginkan
E: batas kesalahan
(Raosoft, 2004)
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Jumlah populasi mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret angkatan 2018 sebanyak 212 orang, sehingga
didapatkan besar sampel sebanyak 52 orang. Sedangkan jumlah populasi
mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 2020
sebanyak 239 orang, sehingga didapatkan sampel sebanyak 53 orang.

Gambar 3.1 Hasil Hitung Sampel Mahasiswa Angkatan 2018
Sumber: Raosoft, 2004

Gambar 3.2 Hasil Hitung Sampel Mahasiswa Angkatan 2020
Sumber: Raosoft, 2004
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E. Identifikasi Variabel
1. Variabel Bebas
Variabel bebas (independent variable) pada penelitian ini adalah perbedaan
tingkat tahun mahasiswa. Pada penelitian ini menggunakan subjek
penelitian mahasiswa tingkat pertama dan tingkat akhir yaitu mahasiswa
angkatan 2018 dan 2020 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat (dependent variable) pada penelitian ini adalah tingkat
kecemasan dan efikasi diri mahasiswa angkatan 2018 dan 2020 Program
Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3. Variabel Luar
a.

Kematian keluarga/kerabat/sahabat

b.

Perceraian dalam keluarga

c.

Menderita penyakit kronis atau cacat tubuh

F. Definisi Operasional Variabel
1.

Variabel Bebas
a.

Perbedaan Tingkat Tahun Mahasiswa
1) Definisi: Perbedaan tingkat tahun mahasiswa adalah perbedaan
kelompok mahasiswa berdasarkan tahun terdaftarnya mahasiswa
tersebut di perguruan tinggi. Berdasarkan definisi tersebut, maka
kelompok mahasiswa yang akan diteliti dibagi 2, yaitu mahasiswa
tingkat pertama dan tingkat akhir dengan deskripsi sebagai
berikut.
a) Mahasiswa tingkat pertama adalah mahasiswa angkatan
2020 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang aktif dalam
kegiatan akademik.
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b) Mahasiswa tingkat akhir adalah mahasiswa angkatan 2018
Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas
Sebelas Maret Surakarta yang aktif dalam kegiatan
akademik.
2) Instrumen Pengukuran: Kuesioner
3) Hasil Pengukuran: mahasiswa kedokteran angkatan 2018 atau
2020
4) Skala Pengukuran: Nominal
2.

Variabel Terikat
a.

Efikasi diri
1) Definisi: Efikasi diri adalah persepsi diri dan keyakinan
seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk mengatur dan
menjalankan tindakan tertentu supaya tujuan yang diinginkan
tercapai.
2) Instrumen Pengukuran: General Self-Efficacy Scale (GSE)
3) Hasil Pengukuran: 10-40
4) Skala Pengukuran: Interval

b.

Kecemasan
1) Definisi: Kecemasan adalah perasaan khawatir, tidak santai, dan
terancam sebagai bentuk pertahanan terhadap ancaman dan
kondisi yang tidak nyaman disertai dengan respons fisiologis,
kognitif, afektif, dan perilaku.
2) Intrumen

Pengukuran:

Zung

Self-Rating

Anxiety

Scale

(SAS/SRAS)
3) Hasil Pengukuran: 20-80
4) Skala Pengukuran: Interval
G. Instrumen Penelitian
Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
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1.

Lembar informed consent dan data diri.

2.

Lie Minnesota Multiphasic Personality Inventory (L-MMPI)
Lie Minnesota Multiphasic Personality Inventory (L-MMPI) yang
dikembangkan oleh Hathaway dan McKinley merupakan skala validitas
yang berfungsi untuk menguji kejujuran subjek dalam menjawab
pertanyaan yang diberikan dan dapat mendeteksi ketidakjujuran apabila
subjek berupaya secara sengaja untuk menampilkan dirinya terlihat baik
(Kaplan dan Saccuzzo, 2012). Kuesioner ini berisi 15 pertanyaan yang
harus dijawab dengan “ya” dan “tidak” sesuai dengan kondisi subjek.
Apabila subjek menjawab “tidak” lebih dari 10, maka dianggap invalid
(Semiun dalam Hartono, 2012).

3.

Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS/SRAS)
Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS/SRAS) adalah instrumen
penelitian berupa kuesioner yang digunakan untuk menilai adanya
kecemasan dan mengukur tingkat kecemasan secara kuantitatif.
SAS/SRAS dirancang dan dikembangkan oleh William W. K. Zung pada
tahun 1971 berdasarkan gejala kecemasan dalam Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-II) (Nursalam, 2014).
Instrumen ini telah diukur validitas dan reabilitasnya, diperoleh nilai
validitas tiap pertanyaan sebesar 0,663-0,918 (Nasution, et al. dalam
Hotijah, 2019) dan nilai reabilitas Cronbach’s alpha sebesar 0,965
(Haryana dalam Hotijah, 2019).
Kuesioner ini terdiri dari 20 pertanyaan yang harus diisi secara
mandiri oleh subjek penelitian, 15 pertanyaan mengarah pada peningkatan
kecemasan (unfavorable) yaitu pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 18, 20 dan 5 pertanyaan mengarah pada penurunan
kecemasan (favorable) yaitu pertanyaan nomor 5, 9, 13, 17, 19. Setiap
pertanyaan akan diberi skor dengan skala 1-4. Untuk pertanyaan yang
unfavorable respon tidak pernah bernilai 1, kadang-kadang bernilai 2,
sebagian waktu bernilai 3, dan hampir setiap waktu bernilai 4. Sedangkan
untuk pertanyaan yang favorable respon tidak pernah bernilai 4, kadang-
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kadang bernilai 3, sebagian waktu bernilai 2, dan hampir setiap waktu
bernilai 1. Interpretasi penilaian didapatkan dari penjumlahan skor 20
pertanyaan. Semakin rendah total skor menunjukkan jika subjek semakin
tidak cemas, sedanglan semakin tinggi total skor menunjukkan jika subjek
semakin cemas. Total skor 20-44 mengidentifikasi normal/tidak cemas,
45-59 mengidentifikasi kecemasan ringan, 60-74 mengidentifikasi
kecemasan sedang, 75-80 mengidentifikasi kecemasan berat (Nursalam,
2014; Zung, 1971).
4.

General Self-Efficacy Scale (GSE)
General Self-Efficacy Scale (GSE) merupakan instrumen penelitian
untuk mengukur efikasi diri secara mandiri yang dikembangkan oleh Ralf
Schwarzer dan Matthias Jerusalem pada tahun 1979 dalam Bahasa Jerman.
Skala pengukuran ini kemudian diadaptasi ke dalam 33 bahasa dan telah
diuji reabilitasnya pada 23 negara dengan hasil nilai Cronbach’s alphas
dalam rentang 0,76-0,90 (Schwarzer dan Jerusalem, 1995). Schwarzer et
al. dalam Hartono (2012), sudah mengadaptasi instrumen ini ke dalam
bahasa Indonesia, didapatkan hasil nilai koefisian validitas butir 0,02500,600 dan nilai Cronbach’s alpha 0,800. GSE berkorelasi positif dengan
emosi positif, optimism, harga diri, dan kepuasan terhadap kinerja; dan
berkorelasi negatif dengan depresi, kecemasan, stress, kelelahan, dan
masalah kesehatan (Kaplan dan Saccuzzo, 2012).
General Self-Efficacy Scale (GSE) berisi 10 item dengan masingmasing item memiliki empat pilihan jawaban yaitu tidak setuju (skor 1),
agak setuju (skor 2), setuju (skor 3), dan sangat setuju (skor 4). Skor ini
kemudian akan dijumlahkan sehingga didapatkan hasil antara 10-40,
dengan interpretasi semakin tinggi skornya maka semakin tinggi efikasi
diri individu tersebut (Schwarzer dan Jerusalem, 1995).
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H. Rancangan Penelitian

Gambar 3.3 Rancangan Penelitian

I.

Cara Kerja
1.

Menyebarkan online form lembar informed consent, data diri, dan
kuesioner L-MMPI, SAS/SRAS, dan GSE pada responden.

2.

Menghitung hasil skor kuesioner L-MMPI.

3.

Memisahkan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

4.

Melakukan random sampling pada responden yang memenuhi kriteria
inklusi.

5.

Menghitung skor kuesioner SAS/SRAS dan GSE.
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6.

Melakukan analisis data.

J. Teknik Analisis Data Statistik
Teknik analisis yang digunakan adalah uji komparasi parametrik berupa
uji t sampel independen kemudian data diolah dengan menggunakan program
Statistical Product and Service Solution (SPSS) 22.0 for Mac.

K. Jadwal Penelitian
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian
Bulan
Kegiatan
Konsultasi
Proposal
Ujian
Proposal
Pengajuan
ethical
clearance
Pengajuan
surat izin
penelitian
Pengambilan
data
Analisis data
Penyusunan
laporan
penelitian
Ujian Skripsi

April Mei

Juni

Juli

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

