BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau Quasiexperimental designs without control groups. Quasi-experimental atau yang
disebut dengan pre-post intervention didefinisikan sebagai studi yang
terdapat variabel eksogen yang tidak dikontrol oleh peneliti dan sering
digunakan untuk mengetahui kelebihan spesifik dari suatu intervensi (Harris
et al., 2004; Bärnighausen et al., 2017).
Pemilihan desain studi quasi-experimental didasarkan karena (1)
pada kondisi asli, studi desain eksperimental sejati atau true-experimental
tidak dapat dilakukan secara realistits karena kompleksitas perilaku manusia
dan kesulitan dalam mendefinisikan variabel yang terlibat dalam kondisi
pembelajaran (Hatch, Evelyn Marcussen Farhady, 1982); (2) quasiexperimental design dapat mencerminkan apa yang terjadi dalam kehidupan
nyata tanpa terjadi gangguan dalam pengaturan pendidikan (Bryman, 2001);
(3) hasil penelitian bisa didapatkan dalam waktu yang lebih singkat dan biaya
yang rendah (Bärnighausen et al., 2017).
B. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan secara online menggunakan media google form
yang menampilkan instrumen kepada sampel. Penelitian dilakukan di bulan
oktober - november 2021.
C. Subjek Penelitian
a. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Program
Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran tahun pertama semester pertama
yang mana sedang menjalani pendidikan tahun pertama dan
mendapatkan materi anatomi dasar serta belum terpapar materi
neuroanatomi dari perkuliahan. Jumlah populasi 248 mahasiswa terbagi
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menjadi dua puluh kelompok SGD yang mana tiap kelompok berisi
sebelas sampai dua belas mahasiswa.
b. Sampel
Sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan Mahasiswa
Program Studi Kedokteran UNS tahun pertama. Selanjutnya sampel
dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang mendapatkan
intervensi practice testing dan kelompok dengan intervensi non practice
testing
D. Teknik Sampling dan Besar Sampel
a. Teknik Sampling
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah cluster
random sampling yang dilakukan pada dua puluh kelompok SGD
Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran tahun pertama. Sampel
dipilih dari empat kelompok SGD pada masing-masing kelas secara acak,
kemudian sampel tersebut dibagi secara acak kembali menjadi dua
kelompok, yaitu kelompok intervensi dan non-intervensi.
b. Besar Sampel
Dalam penelitian ini sampel akan dibagi menjadi dua kelompok,
sehingga pehitungan jumlah sampel minimal yang didapat menggunakan
rumus Krecjie & Morgan sebagai berikut

s = jumlah sampel minimal
X2 = nilai table X2 (3,841)
N = besar populasi
P = proporsi populasi (0.5)
d = derajat ketelitian (0,05)

Gambar 3.1. Rumus Besar Sampel Minimal Krecjie & Morgan
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Pada penelitian ini, peneliti menentukan besar kesalahan tipe I
sebesar 5%, sehingga berdasarkan rumus diatas didapatkan perhitungan
jumlah sampel minimal 14,586239 yang didapat dibulatkan menjadi lima
belas mahasiswa. Peneliti menggunakan sampel dua puluh orang per
kelompok sehingga besar sampel yang didapatkan adalah empat puluh
mahasiswa.
E. Rancangan/Desain Penelitian

Gambar 3.2. Rancangan Penelitian
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F. Identifikasi Variabel Penelitian
Variabel adalah karakteristik dari subyek penelitian yang berubah dari
satu subjek ke subyek lainnya atau karakteristik suatu benda atau obyek.
Variabel bebas merupakan variabel yang jika ia berubah akan
mengakibatkan perubahan variabel lain. Variabel tergantung adalah
variabel yang berubah akibat perubahan variabel bebas.
a. Variabel bebas / independen (X)
Variabel bebas atau independen (X) merupakan variabel
yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya
variabel terikat (dependen). Pada penelitian ini terdapat dua variabel
bebas berupa teknik belajar yang dipakai oleh sampel berupa teknik
belajar practice testing dan non practice testing yang terbagi
menjadi dua kelompok, yaitu kelompok practice testing sebagai
kelompok pertama dan kelompok non practice testing sebagai
kelompok kedua.
b. Variabel terikat / independen (Y)
Variabel terikat atau independen merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pemahaman
materi neuroanatomi. Penilaian variabel terikat ditentukan melalui
nilai hasil pretest dan posttest dari masing-masing kelompok.
Interpretasi penilaian dilakukan berdasarkan jumlah soal yang
mampu dijawab dengan benar oleh subjek peneliitian kemudian
dikonversikan dalam skala nilai seratus.
c. Variabel luar (perancu) tidak terkendali
Variabel luar dari penelitian ini adalah kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional, minat belajar, motivasi belajar,
dan pengetahuan.
G. Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Variabel Bebas : Teknik Belajar
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1) Definisi :
Varibael bebas pertama (X1) merupakan kelompok pertama
dengan metode belajar menggunakan practice testing. Teknik belajar
practice testing yang dimaksud pada penelitian ini adalah mahasiswa
menggunakan latihan soal sebagai salah satu cara untuk belajar
neuroanatomi. Latihan soal diberikan sesuai dengan tujuan belajar
anatomi materi neuroanatomi yang diolah oleh peneliti dan telah
konsultasikan terlebih dahulu ke dosen pakar anatomi FK UNS sebelum
diberikan kepada subjek penelitian. Latihan soal yang diberikan
merupakan soal dengan variasi yang urutannya diacak pada tiap
individu dan tiap kali diberikan. Latihan soal diberikan sebanyak tiga
kali diantara pretest dan posttest dengan selang pengerjaan empat hari.
Setiap selesai mengerjakan soal, subjek mendapatkan feedback berupa
soal yang dijawab salah dan dijawab benar, serta pembahasan dari soal.
Selain diberikan intervensi berupa latihan soal, subjek juga
mendapatkan materi berupa rangkuman yang juga berisi pembahasan.
Variabel bebas kedua (X2) merupakan kelompok kedua
dengan teknik belajar menggunakan non practice testing. Teknik
belajar non practice testing yang dimaksud adalah mahasiswa belajar
tanpa

menggunakan

latihan

soal.

Mahasiswa

yang

belajar

menggunakan metode membaca, menggaris bawahi, menyorot,
merangkum, dan menggunakan kata kunci termasuk teknik belajar non
practice testing. Pada kelompok ini, subjek diberikan materi
neuroanatomi yang berupa rangkuman untuk dipelajari subjek.
2) Skala pengukuran variabel : kategorik nominal.
b. Variabel terikat : pemahaman neuroanatomi
1) Definisi : kemampuan untuk mengerti dan memahami dengan benar dan
tepat mengenai materi neuroanatomi, dimana seseorang dapat dikatakan
paham apabila mampu menjawab soal dengan benar mengenai materi
neuroanatomi

yang

telah

dipelajari

sebelumnya.

Interpretasi

pemahaman neuroanatomi berupa jumlah soal yang mampu dijawab
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benar oleh subjek penelitian dan kemudia dikonversikan dalam skala
nilai 100.
2) Alat ukur : soal pretest dan posttest sebanyak 35 butir yang disusun
berdasarkan tujuan pembelajaran topik neuroanatomi. Sebelumnya soal
didiskusikan dengan dosen pakar sebagai uji validitas dan diujicobakan
pada mahasiswa semester empat dan semester enam sebagai uji
reliabilitas. Soal pretest dan posttest merupakan soal yang sama.
3) Skala pengukuran variabel : numerik rasio (nilai pretest dan posttest).
c. Variabel Luar (perancu) Tidak Terkendali
1) Kecerdasan Intelektual (IQ)
Kecerdasan intelektual (Intellectual Intelligence) merupakan
kemampuan seseorang mengontrol pola perilaku diri sehingga dapat
bertindak lebih efektif dan efisien. Indikator kecerdasan intelektual
didapatkan melalui 1). Kemampuan menggambar, 2). Kecerdasan
verbal, 3). Kemampuan numerik. Sedangkan faktor yang
memengaruhi adalah 1). Keturunan, 2). Latar belakang sosial
ekonomi, 3). Lingkungan, 4). Kondisi fisik, 5) Perubahan emosi
(Pangestu and Efendi, 2019).
2) Kecerdasan Emosional (EQ)
Kecerdasan

emosional

(Emotional

Intelligence)

didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mendorong diri
sendiri, bertahan dari kegagalan, mengendalikan emosi, dan
mengendalikan keadaan mental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang untuk
menerima, menilai, mengelola, dan mengendalikan emosi dan diri
sendiri di sekitar orang lain (Pangestu and Efendi, 2019).
3) Minat Belajar
Minat merupakan kecenderungan terus-menerus untuk
memerhatikan dan menikmati aktivitas atau suatu konten. Minat
yang besar terhadap sesuatu merupakan modal untuk mencapai dan
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memeroleh tujuan yang diminati termasuk untuk belajar (Putri and
Isnani, 2015).
4) Motivasi Belajar
Motivasi

merupakan

proses

diinisiasikannya

dan

dipertahankannya aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan.
Motivasi terbagi menjadi dua macam, yaitu motivasi internal dan
eksternal. Motivasi internal lebih berkesan mendorong pelajar untuk
belajar dan motivasi eksternal memancing timbulnya motivasi
internal (Putri and Isnani, 2015).
5) Pengetahuan
Pengetahuan adalah kumpulan pengalaman, informasi yang
sesuai dan wawasan terampil yang memberikan kemampuan untuk
memerkirakan dan mengintegrasikan pengalaman dan informasi
baru (Mohajan, 2016).
H. Alat dan Bahan Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal pretest,
soal intervensi, dan soal posttest yang diambil dari topik neuroanatomi
khususnya anatomi prosenchephalon yang terdiri dari anatomi korteks,
substansia alba, dan nuclei subcortical. Tes ini bertujuan untuk mengetahui
efektivitas dari belajar menggunakan teknik belajar practice testing dan non
practice testing. Untuk pretest dan posttest akan diberikan soal dengan
bentuk pilihan ganda yang berjumlah 35 butir soal dengan tingkat kesulitan
yang berbeda-beda secara online. Sedangkan untuk intervensi kelompok
practice testing diberi soal variasi dari soal pretest dan posttest dan soal
dengan materi yang lebih luas dibanding soal pretest dan posttest dengan
jumlah soal yang diberikan untuk latihan sebanyak 35 butir. Prosentase soal
dengan level kognitif C1 sebanyak 40%, C2 sebanyak 40%, dan C3
sebanyak 20%. Peneliti sebagai penyusun soal, menyusun soal sesuai
dengan tujuan pembelajaran anatomi topik neuroanatomi yang telah
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ditetapkan peneliti. Kemudian instrument penelitian melewati uji validitas
dan uji reabilitas sebelum diberikan kepada subjek penelitian.
1. Pengujian Validitas
Pengujian validitas untuk instrument penelitian berupa soal yang
telah dikonsultasikan ke dosen pakar anatomi di FK UNS. Jumlah soal
yang telah dikonsultasikan adalah 80 butir soal beserta variasinya tiap
soal yang dievaluasi untuk direvisi dan dieliminasi pada soal yang dinilai
kurang jelas, serta dimilih 35 soal yang akan dipakai untuk pretest dan
posttest kepada subjek.
2. Pengujian Realibilitas
Uji reabilitas merupakan uji untuk mengetahui konsistensi dari
instrumen penelitian. Uji reabilitas dilakukan dengan memberikan soal
pretest dan posttest kepada Mahasiswa Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran UNS yang sedang menjalani semester empat dan
enam. Peneliti menggunakan SPSS 25.0 for windows untuk melakukan
pengujian realibilitas dengan uji cronbach’s alpha didapatkan nilai > 0,60
yang menunjukkan soal yang digunakan untuk pretest dan posttest
reliabel.
I. Cara Kerja Penelitian
Prosedur penelitian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan,
dan pengolahan data. Tahap persiapan adalah tahap dengan kegiatan sebelum
dilakukan penelitian pada subjek. Tahap pelaksanaan adalah tahap untuk
melaksanakan penelitian. Tahap pengolahan data adalah tahap yang
dilakukan setelah data penelitian terkumpul yang kemudian diolah datanya.
1. Tahap Persiapan
a. Pembuatan proposal penelitian.
b. Pelaksanaan seminar proposal penelitian.
c. Revisi proposal penelitian.
d. Observasi jadwal perkuliahan dan kegiatan Mahasiswa Program
Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS tahun pertama yang
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berperan sebagai subjek penelitian untuk menentukan waktu
penelitian dilaksanakan.
e. Pembuatan surat perizinan penelitian dan ethical clearance.
f. Penyusunan instrumen penelitian berupa soal neuroanatomi 80 soal
dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
g. Uji coba instrument dengan dilakukan uji validitas dan uji
realibilitas.
h. Pemilihan butir soal sebanyak 35 soal yang telah lolos uji coba
instrumen.
i. Pemilihan sampel secara cluster random sampling dengan jumlah
sampel keseluruhan adalah 40 mahasiswa dengan jumlah tiap
kelompoknya adalah 20 mahasiswa.
j. Peneliti memberikan inform consent untuk memastikan bahwa
subjek bersedia, serta memberi penjelasan teknis kepada subjek
mengenai penelitian dilakukan dan hal yang harus dilakukan oleh
subjek penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan setelah subjek menyetujui untuk melakukan dan
mengikuti penelitian sesuai dengan ketentuan yang harus dilakukan.
Tahap pelaksaan dilakukan secara online menggunakan media digital,
mulai dari googlee form untuk melakukan pretest, posttest dan intervensi
soal; powerpoint untuk pembahasan dan rangkuman; serta media sosial
untuk berkomunikasi dengan subjek.
a. Peneliti memberikan pretest untuk mengukur pengetahuan awal
masing-masing mahasiswa sebelum diberi perlakuan. Soal pretest
merupakan soal sebanyak 35 butir berbentuk pilihan ganda yang
telah dilakukan uji validasi dan uji realibilitas. Contoh dari soal yang
ada pada pretest, posttest dan intervensi ada pada lampiran.
b. Pemberian perlakuan sesuai kelompok.
1) Kelompok practice testing diberikan tiga kali kali latihan soal
berupa soal variasi dengan materi yang sama pretest dan posttest
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ditambah dengan materi yang lebih luas daripada soal pretest dan
posttest. Soal latihan atau intervensi diberikan setiap 4 hari sekali
dengan penyusunan dan urutan soal yang berbeda pada tiap
individu dan tiap intervensi. Setiap selesai mengerjakan soal,
subjek mendapatkan feedback berupa soal yang dijawab salah
dan dijawab benar, serta pembahasan dari soal. Selain diberikan
intervensi berupa latihan soal, subjek juga mendapatkan materi
berupa rangkuman yang juga berisi pembahasan.
2) Kelompok non practice testing tidak diberikan latihan soal
sebagai teknik belajar dan diberikan rangkuman dari materi yang
sama dengan kelompok practice testing untuk dipelajari dengan
cara membaca, menggaris bawahi, atau menyoroti sebagai
intervensi. Subjek dipantau dalam belajar neuroanatomi
menggunakan non practice testing setiap 4 hari.
c. Pemberian posttest pada tiap subjek untuk mengetahui pengetahuan
masing-masing mahasiswa. Posttest dilakukan setelah kelompok
practice testing telah menerima perlakuan dan posttest dilakukan di
hari yang sama pada dua kelompok. Jarak antara pretest dan posttest
adalah 17 hari.
3. Tahap Analisis Data
a. Mengolah data hasil pretest dan posttest untuk mengidentifikasi
teknik belajar anatomi yang lebih efektif terhadap pemahaman
neuroanatomi dengan melihat perbandingan hasil posttest kedua
kelompok. Data yang diolah berupa kenaikan nilai dari pretest ke
posttest dalam satu kelompok dan nilai posttest antara kedua
kelompok.
b. Memberikan pembahasan dan kesimpulan dari hasil pengolahan
analisis data.
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J. Teknik Analisis Data
Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini berupa 1)
Perbedaan rerata nilai pretest dan posttest kelompok practice testing, 2)
Perbedaan rerata nilai pretest dan posttest kelompok non practice testing, dan
3) Perbedaan rerata nilai posttest kelompok practice testing dan non practice
testing.
Analisis untuk mengidentifikasi perbedaan rerata nilai pretest dan
posttest pada kelompok practice testing dilakukan menggunakan uji Paired
Sample T-Test, sedangkan analisis pada kelompok non practice testing
menggunakan uji Wilcoxon. Data yang diolah berupa kenaikan nilai dari
pretest ke posttest dengan skala nilai 100. Sedangkan untuk mengetahui data
terdistribusi secara normal atau tidak, dilakukan uji normalitas Shapiro-wilk
karena jumlah sampel kurang dari 30.
Analisis data dari perbedaan rerata nilai posttest kelompok practice
testing dan non practice testing dipakai untuk mengetahui efektivitas teknik
belajar practice testing dan non practice testing terhadap pemahaman
neuroanatomi. Analisis data yang dipakai adalah uji Mann-Whitney.
Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi (α) 5% sehingga data dikatakan
signifikan apabila uji statistik menunjukkan p<0,05. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan software SPSS 25.0 for windows dan data
ditampilkan dalam bentuk nilai angka.
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