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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

        Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non 

Eksperimen dengan Metode penelitian Kuantitatif. Desain penelitian ini 

menggunakan deskriptif korelasional dengan mengkaji hubungan pencapaian 

hasil OSCE dengan motivasi dan kesiapan dalam melanjutkan pendidikan 

profesi Nersdengan pendekatan cross sectional yang menekankan pada waktu 

pengukuran atau observasi data hanya satu kali dalam satu waktu dalam 

periode tertentu. 

B.   Populasi dan Sample 

1. Populasi 

         Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif 

PSIK FKIK UMY angkatan 2013  sebanyak 121 mahasiswa. 

2. Sampel 

        Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah total 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh 

anggota populasi sebagai responden atau sampel. Peneliti mengambil 

sampel dari seluruh populasi dengan jumlah sampel sebanyak 121 

mahasiswa, namun jumlah tersebut dikurangi 1 mahasiswa yaitu peneliti 

sendiriuntuk meminimalkan biashasil penelitian, sehingga jumlah akhir 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 mahasiswa. 
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C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen (terikat) 

               Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi nilainya 

ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah motivasi melanjutkan profesi Ners pada mahasiswa 

angkatan 2013 di PSIK UMY. 

2. Variabel Independen (bebas) 

            Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

nilainya menentukan variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah pencapaian hasil OSCE. 

D.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

        Lokasi penelitian ini adalah di Program Studi Ilmu Keperawatan 

Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

MuhammadiyahYogyakarta angkatan terakhir. 

2. Waktu Penelitian 

        Waktu dalam pelaksanaan ini diawali dengan pembuatan proposal 

penelitian yang dimulai dari bulan November-Februari 2017. Waktu untuk 

penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2016. 
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E. Definisi Operasional 

tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel  Definisi Operasional Indikator  Alat Ukur Skala Hasil 

1. Pencapaian hasil 

OSCE 

pencapaian hasil OSCE adalah 

suatu penilaian untuk 

menentukan lulus apabila nilai 

≥75 dan tidak lulus apabila 

nilai <75 yang dilihat dari nilai 

OSCE Semester 8Blok 24 yaitu 

blok kritis yang terdiri dari 5 

skill. 

Lulus/Tidak Lulus OSCE Hasil OSCE Ordinal  Lulus ≥75 

Tidak Lulus <75 

2. Motivasi 

melanjutkan 

pendidikan profesi 

Ners 

Motivasi melanjutkan 

pendidikan profesi Ners adalah 

suatu dorongan yang timbul 

dari diri mahasiswa dalam 

mempertimbangkan keinginan 

untuk melaksanakan keputusan 

tersebut berupa tindakan dan 

perilaku melalui pencapaian 

hasil OSCE yang tinggi (Lulus 

≥75) dimana pendidikan 

profesi Ners ini merupakan 

pendidikan setelah lulus dari 

pendidikan akademik 

Motivasi internal : 

1. Kebutuhan dan 

dorongan 

2. Harapan dan cita-cita 

3. Hasrat dan minat 

Motivasi Eksternal : 

1. Penghargaan 

2. Lingkungan kondusif 

3. Kegiatan yang 

menarik 

Kuisoner yang 

diadopsi dari Sari, 

2015 

Ordinal 
Hasil 

dikatagorikan 

berdasarkan cut 

of point nilai 

mean (71,12) 

menjadi dua 

katagori yaitu : 

1. Motivasi 

kurang bila 

nilai <71,12 

2. Motivasi baik 

bila nilai 

≥71,12 
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F. Instrumen Penelitian 

  Pada penelitian ini menggunakan alat atau instrumen berupa kuesioner, 

yaitu : 

1. Kuesioner tentang motivasi melanjutkan profesi Ners 

         Kuesioner motivasi pada penelitian ini mengadopsi dari kuesioner 

penelitian sebelumnya yaitu Sari (2015). Pertanyaan dalam kuesioner 

meliputi tentang motivasi internal yaitu kebutuhan dan dorongan, harapan 

dan cita-cita, hasrat dan minta. Motivasi eksternal yaitu penghargaan, 

lingkungan kondusif, kegiatan yang menarik. 

         Jumlah pertanyaan dalam kuesioner motivasi melanjutkan profesi Ners 

adalah 43 pertanyaan dan diperoleh bahwa 28 item yang dinyatakan valid 

sedangkan 20 soal dinyatakan tidak valid. Pada masing-masing jawaban dari 

responden diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likertdengan 

empat pilihan jawaban yaitu untuk pertanyaan favorabel nilai untuk jawaban 

sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju =1. Pada 

pertanyaan Unfavorabelnilai jawaban sangat setuju = 1, setuju = 2, tidak 

setuju = 3, sangat tidak setuju = 4. Pengkatagorian motivasi melanjutkan 

profesi Ners dibagi menjadi dua berdasarkan cut of point nilai Mean yaitu 

katagori motivasi melanjutkan profesi Ners kurang jika skor diperoleh 

<71,12 dan katagori motivasi melanjutkan profesi Ners baik jika skor yang 

diperoleh ≥71,12. 
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Tabel 3.2 Pertanyaan untuk Motivasi Melanjutkan Profesi Ners 

Variabel 
Indikator Nomor Pertanyaan 

Favorabel Unfavorabel 

Motivasi 
Motivasi Internal 

a. Kebutuhan dan 

dorongan 

b. Harapan dan cita-

cita 

c. Hasrat dan minat 

 

1,2,3,4,5 

 

9,10,11,12 

 

16,17,18,19 

 

6,7,8 

 

13,14,15 

 

20,21,22 

 Motiasi Eksternal 

a. Penghargaan 

b. Lingkungan yang 

kondusif 

c. Kegiatan yang 

menarik 

 

23,24,25,26 

 

 

27,28  

 

G. Uji Validitas dan Reabilitas 

1. Uji Validitas  

          Uji validitas instrument dalam penelitian ini menggunakan korelasi 

product moment, dikarenakan untuk mengetahui hubungan antar item butir 

pertanyaan dalam kuisoner. Peneliti menggunakan taraf signifikansi 

sebesar p < 0,05. Nilai r tabel sebesar 0,444 kuesioner dianggap valid jika r 

hitung (r pearson) lebih besar dari r tabel (Arikunto, 2010). 

           Uji Validitas untuk kuesioner motivasi melanjutkan profesi Ners 

sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil validitas kuesioner 

terhadap 43 pertanyaan dan diperoleh bahwa 28 item yang dinyatakan 

valid sedangkan 20 soal dinyatakan tidak valid, dengan koefesian 

instrumen kuesioner berkisar antara 0,509 sampai 0,776sehingga tidak 

perlu dilakukan uji valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

         Teknik uji Reliabilitas yang digunakan peneliti adalah Cronbach 

Alpha. Koefisiensi keandalan alat ukur menunjukan tingkat konsistensi 

jawaban responden. Nilai koefisien α berkisar antara 0 sampai 1. Analisa 

uji reliabilitas dinyatakan reliable atau dapat diterima jika r hasil (r alpha) 

> kontanta (0,6) (Arikunto, 2010).  

 Uji reabilitas untuk motivasi melanjutkan pendidikan profesi Ners 

menggunakan uji reabilitasnya oleh saudara Sari (2015). Menurut hasil uji 

reabilitas motivasi melanjutkan profesi Nerskoefisien menunjukkan 

sebesar 0,961 yang berarti instrumen tersebut bersifat reliabel.  

H.  Jalannya Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

        Tahap persiapan peneliti mulai mencari masalah yang akan dijadikan 

judul, kemudian setelah menemukan masalah, peneliti bertemu dengan 

dosen pembimbing untuk konsultasi terkait masalah penelitian yang  

dijadikan judul, setelah masalah dan judul diterima oleh dosen 

pembimbing, peneliti mulai menyusun proposal dan memulai dengan 

membuat latar belakang setelah  itu peneliti  melakukan studi pendahuluan 

di mahasiswa PSIK FKIK UMY angkatan 2013, setelah itu baru membuat 

latar belakang dari proposal tersebut. Menyusun proposal dimulai dari Bab 

1-3 baru kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing kemudian 

dosen pembimbing melakukan refisi terkait proposal yang sudah disusun 
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oleh peneliti. Setelah hasil keseluruhan proposal sudah diterima dan 

direfisi barulah dilakukan ujian proposal. 

2. Tahap Pelaksanaan 

                Pada tahap pelaksanaan ini dimulai dengan membuat surat studi 

pendahuluan yang akan ditunjkukkan ke mini hospital PSIK FKIK UMY 

untuk mengambil data hasil OSCE pada mahasiswa angkatan 2013. 

Setelah mendapatkan data tersebut peneliti melakukan perhitungan terkait 

jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus OSCE semester 7 Blok  19 

yaitu Blok HIV yang terdiri dari 5 skill. Setelah itu peneliti melakukan 

studi pendahuluan pada mahasiswa angkatan 2012 terkait jumlah 

mahasiswa yang melanjutkan pendidikan profesi Ners dan peneliti 

melakukan studi pendahuluan pada 10 mahasiswa PSIK FKIK UMY 

angkatan 2013 tentang  motivasi mahasiswa melanjutkan pendidikan 

profesi Ners.  

         Pada tahap pelaksanaan setelah ujian proposal selesai dan uji etik 

sudah keluar peneliti mulai melakukan pelaksanaan penelitian pada 

mahasiswa PSIK FKIK UMY angkatan 2013. Peneliti menggunakan data 

nilai OSCE semester 8 Blok 24 yaitu Blok kritis yang terdiri dari 5 skill 

pada  mahasiswa PSIK 2013 untuk dijadikan bahan penelitian. Tahap 

pelaksanaan ini peneliti akan membagikan kuesioner, sebelum 

membagikan kuesioner peneliti memberikan informasi sekilas tentang 

penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti serta memberikan informasi 

bagaimana cara mengisi kuesioner yang akan dibagikan, setelah selesai 
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barulah peneliti membagikan lembaran kuesioner pada mahasiswa PSIK 

UMY angkatan 2013.  

3. Tahap Akhir 

         Setelah semua kuesioner sudah lengkap dengan jawaban responden, 

peneliti selanjutnya melakukan olah data dari hasil pengisian tersebut, 

barulah peneliti mendapatkan hasil terkait penelitian yang dilakukan 

tentang hubungan pencapaian hasil OSCE dengan motivasi melanjutkan 

profesi Ners pada mahasiswa angkatan 2013 di PSIK FKIK UMY. 

I.   Pengolahan dan Metode Analisa Data 

1. Analisis Univariat 

         Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010). Pada 

penelitian ini analisis univariat yang digunakan untuk mendeskripsikan 

nilai atau skor pencapaian hasil OSCE dan motivasi melanjutkan 

pendidikan profesi Ners. Analisa yang digunakan adalah nilai 

mean/median dan nilai maksimum dan minimum. 

2. Analisis Bivariat 

        Setelah dilakukan analisis univariat, hasil yang diketahui adalah 

karakteristik responden dan distribusi setiap variabel, serta dilanjutkan 

dengan analisis bivariat (Notoadmodjo, 2012). Analisis bivariat dilakukan 

terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisi 

bivariat dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara dua 

variabel yaitu pencapaian hasil OSCE dengan motivasi mahasiswa 
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melanjutkan pendidikan profesi Ners. Analisis bivariat menggunakan uji 

statistik korelasi Spearman Rho, yang mana uji ini digunakan untuk 

mengukur hubungan antar dua variabel yang berskala ordinal. Uji Spearman 

Rho perhitungan nilai p<0,05 maka ada hubungan antara kedua variabel 

yang diujikan, tetapi jika p>0,05 tidak ada hubungan antara kedua variabel 

yang diujikan. 

J.  Etik Penelitian 

1. Izin Etik  

        Penelitian ini sudah mendapatkan izin etik dengan nomor surat 

094/EP-FKIK-UMY/ll/2017. 

2 . Prinsip Benefience &  Non Malefience 

a. Bebas dari Eksploitasi  

           Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindarkan dari 

keadaan yang tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa 

partisipasinya dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan, 

tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek 

dalam bentuk apa pun. 

b. Risiko 

              Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan 

yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan. 
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3. Prinsip Menghargai Hak Asasi Manusia (respect human dignity) 

a. Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (right to self determination) 

        Subjek harus diperlakukan secara manusiawi, Subjek mempunyai 

hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek ataupun tidak, 

tanpa adanya sangsi apa pun atau akan berakibat terhadap 

kesembuhannya, jika mereka seorang klien. 

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right 

to full disclosure) 

             Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara terperinci 

serta bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek. 

c. Informed consent 

          Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang 

tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas 

berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada 

informedconsentjuga perlu dicantumkanbahwa data yang diperoleh 

hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu.   

 


