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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan 

yang digunakan adalah dengan pendekatan cross sectional. Desain ini dipilih 

karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara mutu pembelajaran skill lab 

dengan hasil OSCE mahasiswa PSIK FKIK UMY, dimana pengambilan 

datanya akan dilakukan dalam satu waktu. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa aktif yang ada di 

PSIK FKIK UMY mencakup angkatan 2013, 2014, 2015, dan angkatan 

2016 yang berjumlah 468 mahasiswa. 

2. Sampel dan Sampling 

 Sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus: 

  
 

         
 

Keterangan 
 

n: Jumlah Sampel 

N: Jumlah Populasi 

d: Tingkat signifikansi atau ketepatan yang diinginkan, yaitu 0,1 
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n = 
   

    
 

n = 82,3 dibulatkan menjadi 82 

Diperoleh sampel penelitian sebanyak 82 responden. Untuk 

mengantisipasi responden yang tidak masuk dan mengundurkan diri maka 

sampel ditambah 10% dari total sampel (Sastroasmoro, 2011). 10% dari 

total sampel adalah 8 orang , sehingga total sampel dalam penelitian 

menjadi 90 responden. 

 Setelah itu, peneliti membagi jumlah tersebut kedalam 4 

angkatan secara adil dengan menggunakan teknik Proportional Stratified 

Random Sampling (Riyanto, 2011), maka :  

PSIK angkatan 2016 = 
   

   
 x 90 = 23,2 dibulatkan menjadi 23 

PSIK angkatan 2015 = 
   

   
x 90 = 21,5 dibulatkan menjadi 21 

PSIK angkatan 2014 = 
   

   
x 90 = 21,9 dibulatkan menjadi 22 

PSIK angkatan 2013 = 
   

   
x 90 = 23,2 dibulatkan menjadi 23 

 Kemudian, peneliti menggunakan cara undian untuk 

menentukan responden secara acak sesuai jumlah responden yang sudah 

ditentukan di setiap angkatan. 

3. Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

a) Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 
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1) Mahasiswa yang bersedia menjadi responden dan 

menandatangani informed concent. 

2) Mengikuti skill lab dan OSCE di PSIK FKIK UMY 

b) Kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Mahasiswa yang tidak mengisi kuisioner dengan lengkap. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Program Studi Ilmu Keperawatan 

FKIK UMY 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian inidilakukan pada bulan September  2017. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah mutu pembelajaran 

skill lab 

2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah hasil OSCE 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional 
 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Kategori Skala 

1 Mutu 

pembelajara

n skills lab  

Kualitas 

pembelajaran 

skillab (fasilitas,  

pelayanan 

instruktur dan 

pembelajaran ) 

yang ada di 

PSIK FKIK 

UMY 

Kuisioner 

Mutu 

Pembelajar

an Skills 

Lab 

(Winarsih, 

2007) 

1. >50 

(Baik)  

2. <50 

(Buruk) 

Ordinal 

2 Hasil  

OSCE 

mahasiswa 

PSIK FKIK 

UMY 

Nilai OSCE 

yang didapatkan 

mahasiswa 

PSIK UMY 

setelah proses 

ujian OSCE 

Standar 

kelulusan 

OSCE oleh 

PSIK FKIK 

UMY 

1. ≥75 

(lulus) 

2. <75 

(tidak 

lulus) 

Ordinal  

 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar 

pertanyaan berupa kuesioner yang diadopsi peneliti dari penelitian 

sebelumnya yaitu dalam penelitian Winarsih (2007) yang berjudul “Pengaruh 

Persespi Mutu Pembelajaran Skill Lab dengan Kepuasan Mahasiswa”. 

Kuisioner ini sangat setuju menggunakan 5 pilihan jawaban (Dichototus 

Choice), yaitu jawaban “sangat setuju” (SS) diberikan skor 5, jawaban  

“setuju” (S) diberikan skor 4, jawaban “Ragu” (R), diberikan nilai 3, jawaban 

“kurang setuju” diberikan nilai 2 dan jawaban “tidak setuju” (TS) diberi nilai 

1 pada pertanyaan favorable. Jawaban “sangat setuju”(SS) diberi nilai 1, 

jawaban “setuju” (S) diberi nilai 2, jawaban “ragu” (R) diberi nilai 3, jawaban 
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“kurang setuju” (KS) diberi nilai 4 dan jawaban “tidak setuju” (TS) diberi 

nilai 5 pada pertanyaan unfavorable. 

Kuesioner ini berjumlah 37 poin pertanyaan yang terdiri dari: 

Tabel 2. Distribusi Daftar Pertanyaan Instrumen Penelitian 

 

No Poin Mutu 

Pembelajaran 

Favourabl

e 

Unfavourabl

e 

Jumlah 

Pertanyaan 

1 Pembelajaran 

Skills Lab 

 

1,2,3,5,6,10

,11 

4,7,8,9 11 

2 Daya Tanggap 

Pembelajaran 

12,13,15 14,16 5 

3 Ketetapan Waktu 

Pembelajaran 

18,19,21 17,20 5 

4 Empati Pengajar 22,23,24,25

,27 

26 6 

5 Fasilitas 

Laboratorium 

28,29,30,32

,33,35,36 

31,34,37 10 

 Total  25         12  

G. Cara Pengumpulan Data 

1. Peneliti mengajukan surat izin studi pendauhuluan kepada pimpinan  mini 

hospital PSIK FKIK UMY. Kemudian peneliti melakukan studi 

pendahuluan dengsn meminta data kelulusan hasil OSCE tahun ajaran 

2016. 

2. Peneliti melakukan survey awal untuk memperoleh data dan informasi 

tentang semua populasi di PSIK UMY. 

3. Peneliti melakukan uji etik penelitian di komisi etik FKIK UMY. 

4. Peneliti meminta surat izin penelitian ke bagian pengajaran FKIK UMY. 

5. Peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada pimpinan PSIK dan 

pimpinan mini hospital PSIK FKIK UMY. Setelah itu peneliti meminta 

data hasil OSCE (blok HIV & Paliatif untuk angkatan 2013, blok 



39 
 

  
 

Komunitas untuk angkatan 2014, blok Respirasi untuk angkatan 2015, 

dan blok Ilmu Keperawatan Dasar 2 untuk angkatan 2016) kepada mini 

hospital PSIK FKIK UMY. 

6. Peneliti memilih responden dengan cara undian sesuai jumlah sampel 

yang sudah ditentukan pada setiap angkatan. 

7. Peneliti menghubungi ke setiap kosema untuk meminta persetujuan 

terkait data mahasiswa yang sudah ditentukan untuk menjadi responden 

8. Peneliti membuat janji bertemu kepada setiap responden di masing-

masing angkatan kepada kosema. 

9. Peneliti membagikan informed concent kepada semua responden. 

10. Peneliti membagikan dan menjelaskan tata cara pengisian kuisioner. 

H. Uji Validitas dan Reliabitas 

1. Uji Validitas 

 Kuisioner dalam penelitian sudah di uji validitas yang 

dilakukan di Prodi ilmu kedokteran mahasiswa semester 8 

sebanyak 1 kali dengan jumlah responden 30 mahasiswa. Uji valid 

dilakukan pada tanggal 16 september 2017. Hasil uji validitas 

menunjukkan semua butir valid karena mempunyai nilai p< 0,05. 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliable peneliti lakukan setelah melakukan uji validitas. 

Kuisioner mutu pembelajaran Skill Lab diuji reliabilitas dengan 

menggunakan internal consistency dengan rumus kuder-

Richardson (KR)20. Suatu instrument dikatakan reliabel  jika r 
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>0,6 (Arikunto, 2010). Hasil uji reliabel pada kuisioner mutu 

pembelajaran skill lab didapatkan hasil 0,93 yang menyatakan 

bahwa kuisioner tersebut reliabel.  

I. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

 Analisis univariat dilakukan untuk melihat gambaran distribusi 

frekuensi dari presentasi setiap variabel yang akan diteliti 

(Notoatmojo, 2010). Peneliti menggunakan kuisioner analisa data 

univariat untuk membuat gambaran yang sistematis data yang faktual 

mengenai hal-hal yang diteliti. Variabel yang akan di analisis univariat 

adalah variabel persepsi mutu pembelajaran Skills Lab dengan hasil 

OSCE pada mahasiswa PSIK FKIK UMY. 

2. Analisis Bivariat 

 Analisis Bivariat dapat dilakukan jika hasil uji univariat dapat 

mengetahui karakteristik atau distribusi variabel penelitian 

(Notoatmojo, 2012). Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui 

hubungan/ korelasi dua variabel. Analisis bivariat dilakukan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara persepsi mutu 

pembelajaran Skills Lab dengan hasil OSCE pada mahasiswa PSIK 

FKIK UMY. Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji 

statistik Chi Square yang digunakan untuk mengukur hubungan antara 

dua variabel yang ordinal. Syarat menggunakan uji Chi Square adalah 

dengan tabel 2X2 sehingga didapatkan  nilai dari Odds Ratio (OR), 
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dimana OR merupakan ukuran kekuatan hubungan antara dua variabel 

(Dahlan, 2013). 

J. Etika Penelitian 

1. Izin Etik Penelitian 

 Penelitian ini sudah disetujui oleh komite etik penelitian FKIK 

UMY dengan nomor etik 520/EP-FKIK-UMY/IX/2017. 

2. Lembar persetujuan menjadi responden (informed consent) 

 Sebelum dilakukan penelitianresponden harus mendapatkan 

informasi yang lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

Lembar persetujuan menjadi responden (informed consent) diberikan 

sebelum melakukan penelitian dengan cara memberikan lembar 

persetujuan menjadi responden. Tujuan diberikan informed consent ini 

agar responden mengetahui maksud, tujuan penelitian dan dampak dari 

penelitian. Responden mempunyai hak untuk berpartisipasi atau 

menolak menjadi responden. 

3. Tanpa nama (anonimity) 

 Penelitian ini memberikan jaminan kepada responden bahwa 

data dari responden akan aman dengan tidak mencantumkan nama 

responden pada alat ukur atau hanya menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan data dan pada hasil penelitian yang akan disajikan.  

4. Kerahasiaan (confidentiality) 

 Responden mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang 

akan diberikan harus dirahasiakan. Peneliti akan menjamin kerahasiaan 
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data dari responden  dan hanya menggunakan Beberapa kelompok data 

yang diperlukan untuk keperluan untuk  menunjang hasil penelitian.


