BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Analisis Deskriptif
Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional guna mengetahui
apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan dan efikasi diri pada mahasiswa
tingkat pertama dan tingkat akhir Program Studi Kedokteran Fakultas
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Pengambilan data dilakukan pada
mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas
Sebelas Maret angkatan 2020 dan 2018 selama bulan Agustus-September 2021
secara daring melalui google form. Dari total populasi target yang berjumlah
451 mahasiswa, terdapat 260 (57,6%) mahasiswa yang merespon dengan
rincian yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 240 (92,3%) mahasiswa serta
yang tidak memenuhi kriteria inklusi sebanyak 19 (7,3%) mahasiswa karena
tidak lulus tes kejujuran (L-MMPI) dan 1 (0,4%) mahasiswa tidak bersedia
menjadi subjek penelitian. Dari total respon yang diterima, peneliti kemudian
mengambil sampel secara acak sebanyak 105 mahasiswa dengan rincian 53
mahasiswa angkatan 2020 sebagai mahasiswa tingkat pertama dan 52
mahasiswa angkatan 2018 sebagai mahasiswa tingkat akhir.
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Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian
Tingkat Pertama (n=53)

Tingkat Akhir (n=52)

Karakteristik
n(%)

Mean + SD

n(%)

Mean + SD

Jenis Kelamin
-

Perempuan

36 (67,9)

33 (63,5)

-

Laki-Laki

17 (32,1)

19 (36,5)

Usia (Tahun)

19,09 + 0,77

20,81 + 0,63

-

18

11 (20,8)

0 (0)

-

19

28 (52,8)

2 (3,9)

-

20

12 (22,6)

9 (17,3)

-

21

2 (3,8)

39 (75,0)

-

22

0 (0)

1 (1,9)

-

23

0 (0)

1 (1,9)

Pada tabel 4.1 dapat dilihat jika karakteristik responden berdasarkan
jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan rincian 36 (67,9%)
responden pada kelompok mahasiswa tingkat pertama dan 33 (63,5%)
responden pada kelompok mahasiswa tingkat akhir. Adapun karakteristik
responden berdasarkan usia pada kelompok mahasiswa tingkat pertama
didominasi oleh responden yang berusia 19 tahun yaitu sebanyak 28 (52,8%)
responden dan pada kelompok mahasiswa tingkat akhir didominasi oleh
responden yang berusia 21 tahun yaitu sebanyak 39 (75,0%) responden.
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B.

Analisis Data
1.

Uji Asumsi
Data yang diolah dalam penelitian ini menggunakan skala numerik
yaitu skala interval. Untuk menentukan uji komparasi yang digunakan,
dilakukan uji asumsi terlebih dahulu yang berupa uji normalitas dan uji
homogenitas. Apabila data memenuhi uji tersebut, maka selanjutnya data
diolah dengan uji komparasi parametrik yaitu uji t sampel independen.
Sedangkan apabila tidak, maka data diolah dengan uji komparasi
nonparametrik yaitu uji Mann-Whitney.
a.

Uji Normalitas
Uji normalitas yang digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov
dengan interpretasi apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data
dikatakan berdistribusi normal.
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Skor Kecemasan dan Efikasi Diri
Berdasarkan Tingkat Tahun Mahasiswa
Tingkat Pertama
Variabel

Nilai
Signifikansi

b.

Tingkat Akhir

Keterangan

Nilai
Signifikansi

Kecemasan

0,200

Normal

0,005

Efikasi Diri

0,200

Normal

0,200

Keterangan
Tidak
Normal
Normal

Uji Homogenitas
Uji normalitas yang digunakan yaitu uji levene dengan
interpretasi apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data dikatakan
homogen.
Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Skor Kecemasan dan Efikasi Diri
Variabel

Nilai Signifikansi

Keterangan

Kecemasan

0,107

Homogen
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Efikasi Diri
2.

0,724

Homogen

Uji Komparasi
Berdasarkan hasil uji asumsi, maka uji komparasi yang akan
digunakan untuk variabel tingkat kecemasan adalah uji Mann-Whitney dan
untuk variabel efikasi diri adalah uji t sampel independen. Uji komparasi
berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan
dan efikasi diri mahasiswa tingkat pertama dan tingkat akhir berdasarkan
beda rerata masing-masing kelompok.
Pada tabel 4.4 diketahui apabila nilai signifikansi (p-value) variabel
tingkat kecemasan pada uji Mann-Whitney adalah sebesar 0,010, nilai
tersebut lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05. Hal ini berarti terdapat
perbedaan tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat pertama dan tingkat
akhir. Adapun nilai signifikansi (p-value) variabel efikasi diri pada uji t
sampel independen adalah sebesar 0,437, nilai tersebut lebih besar daripada
nilai probabilitas 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan efikasi diri
pada mahasiswa tingkat pertama dan tingkat akhir.
Tabel 4.4 Hasil Uji Perbedaan Tingkat Kecemasan Pada Mahasiswa
Tingkat Pertama dan Tingkat Akhir
Tingkat Tahun Mahasiswa
Tingkat Pertama

Tingkat Akhir

Nilai
Signifikansi
(p-value)

Tingkat
Kecemasan

39,38 + 8,64a

35,29 + 7,22b

0,010

Efikasi Diri

26,38 + 5,17a

25,60 + 5,08a

0,437

Keterangan: Huruf yang berbeda dalam satu baris menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan antar kelompok dengan uji Mann-Whitney,
sedangkan huruf yang sama dalam satu baris menunjukkan tidak ada
perbedaan yang signifikan antar kelompok dengan uji t sampel
independen.
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3.

Analisis Tambahan
a.

Gambaran Efikasi pada Mahasiswa Tingkat Pertama dan Tingkat
Akhir
Total skor pada kuesioner General Self-Efficacy Scale (GSE)
berada dalam rentang 10-40. Skor ini kemudian dikategorikan
menjadi rendah dan tinggi. Skor 10-24 skor menunjukkan efikasi diri
rendah dan skor 25-40 menunjukkan efikasi diri tinggi. Tabel 4.5
menunjukkan jika pada sampel lebih banyak yang memiliki efikasi
diri tinggi dibandingkan dengan yang memiliki efikasi diri rendah.
Pada mahasiswa tingkat pertama didapatkan sebanyak 33 (62,3%)
mahasiswa yang memiliki efikasi diri tinggi dan 20 (37,7%)
mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah. Sedangkan pada
mahasiswa tingkat akhir didapatkan sebanyak 28 (53,8%) mahasiswa
yang memiliki efikasi diri tinggi dan 24 (46,2%) mahasiswa yang
memiliki efikasi diri rendah.
Tabel 4.5 Gambaran Efikasi Diri
Tingkat Tahun Mahasiswa

Efikasi Diri

b.

Tingkat Pertama

Tingkat Akhir

Efikasi Diri Tinggi

33 (62,3%)

28 (53,8%)

Efikasi Diri Rendah

20 (37,7%)

24 (46,2%)

Gambaran Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa Tingkat Pertama dan
Tingkat Akhir
Total skor pada kuesioner Zung Self-Rating Anxiety Scale
(SAS/SRAS) berada dalam rentang 20-80 dengan interpretasi total
skor

20-44

mengidentifikasi

mengidentifikasi
kecemasan

normal/tidak
ringan,

60-74

cemas,

45-59

mengidentifikasi

kecemasan sedang, 75-80 mengidentifikasi kecemasan berat. Tabel
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4.6 menunjukkan jika tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat
pertama berada dalam kategori normal/tidak cemas dan kecemasan
ringan. Pada mahasiswa tingkat pertama ditemukan sebanyak 39
(73,6%) mahasiswa yang tidak merasa cemas dan 14 (26,4%)
mahasiswa yang mengalami kecemasan ringan. Sedangkan pada
mahasiswa tingkat akhir ditemukan sebanyak 46 (88,5%) mahasiswa
yang tidak cemas dan 6 (11,5%) mahasiswa yang mengalami
kecemasan ringan. Pada sampel tidak ditemukan mahasiswa yang
mengalami kecemasan sedang maupun kecemasan berat.
Tabel 4.6 Gambaran Tingkat Kecemasan
Tingkat Kecemasan

Tingkat Tahun Mahasiswa
Tingkat Pertama

Tingkat Akhir

Normal/Tidak Cemas

39 (73,6%)

46 (88,5%)

Kecemasan Ringan

14 (26,4%)

6 (11,5%)

Kecemasan Sedang

0 (0%)

0 (0%)

Kecemasan Berat

0 (0%)

0 (0%)

