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VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Visi
Pada tahun 2020 menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang bertata kelola
baik (Good Faculty Governance) dan mandiri, berbasis bukti dalam pengembangan ilmu
dan teknologi, berakar pada sosio-budaya Indonesia yang Islami, bermanfaat untuk
kemaslahatan umat, dan termasuk sebagai yang terbaik di tingkat global.
Misi
Misi umum
Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bidang kedokteran dan
kesehatan yang berbasis bukti.
Misi khusus
1. Meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang
kedokteran dan kesehatan dengan berbasis bukti, dan mencapai kualitas nasional,
regional bahkan internasional.
2. Mengembangkan sivitas akademika untuk menjadi pribadi yang berakhlakul-karimah,
berakar pada sosio-budaya Indonesia dan dapat bersaing secara global.
Tujuan
Tujuan umum
Menghasilkan lulusan yang profesional, Islami, mampu mengembangkan ilmu dan
teknologi di bidang kedokteran dan kesehatan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan
umat Islam, serta mampu bersaing di tataran global.
Tujuan khusus
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di
bidang kedokteran dan kesehatan secara mandiri, bertata kelola baik dan berbasis bukti.
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten untuk bersaing secara global dan ber-akhlakulkarimah.
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VISI, MISI, DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
Visi Program Studi
Menjadi Program Studi Pendidikan Ners yang unggul dalam pengembangan keperawatan
klinik berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman untuk kemaslahatan umat di Asia Tenggara pada
2022

Misi Program Studi
a. Menyelenggarakan pendidikan ners yang unggul dan Islami.
b. Mengembangkan penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan praktik keperawatan.
c. Menerapkan ilmu keperawatan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat untuk
kemaslahatan umat.
Tujuan Program Studi
a. Menghasilkan ners yang memiliki kemampuan klinik dan mampu menerapkan nilai-nilai
Islami dalam memberikan asuhan keperawatan.
b. Menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan meningkatkan ilmu keperawatan.
c. Menghasilkan kegiatan pelayanan berbasis hasil penelitian untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
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GAMBARAN BLOK
Blok metodologi penelitian dan biostatistika merupakan blok ke 3 di tahun ke 3
semester genap di Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan Kurikulum Perguruan
Tinggi (KPT). Blok ini membahas tentang filsafat ilmu, konsep penelitian, perkembangan
penelitian keperawatan, proses penelitian, dimensi penelitian, prosedur pemilihan uji
hipotesis, statistik diskriptif, uji hipotesis komparatif, uji hipotesis variabel kategorikal, uji
korelasi, proposal penelitian, etika penelitian dan penulisan hasil penelitian. Selain itu,
blok ini juga membahas tentang tentang prinsip-prinsip statistik, tingkat-tingkat
pengukuran, penyajian grafik, statistik diskriptif dan asosiasi statistik inferensial, tes
hipotesa dan aplikasi dalam menafsirkan riset keperawatan. Blok ini terdiri atas 6 sks (3
sks kuliah, 2 sks praktikum, 1 sks tutorial).
Kegiatan pembelajaran dalam blok ini menggunakan pendekatan student centered
learning yang meliputi kuliah klasikal, diskusi kelompok kecil dalam bentuk mentoring
penyusunan proposal penelitian, praktikum, dan presentasi proposal penelitian hasil dari
mentoring. Proses kuliah klasikal dilakukan di kelas besar dengan pemateri para pakar
penelitian di PSIK FKIK UMY. Mentoring dilaksanakan selama 10 kali dengan 9
pertemuan untuk bimbingan dan 1 pertemuan untuk presentasi akhir hasil proposal
penelitian. Mentoring dilaksanakan dibawah fasilitasi setiap mentor dimana masingmasing mentor memfasilitasi 3-5 mahasiswa. Proses mentoring dilaksanakan secara
terstruktur dengan topik-topik yang telah ditentukan di setiap pertemuannya. Setiap
mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan masing-masing 1 buah proposal penelitian yang
dapat digunakan untuk tahap awal penyusunan skripsi di tahun ke 4. Praktikum di blok ini
bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk melakukan penelitian dan menganalisis data
hasil penelitian. Di akhir blok ini, mahasiswa melakukan kegiatan research proposal
conference, berupa kompetisi penyusunan proposal penelitian yang memperebutkan
subsidi hibah penelitian kemitraan dosen dan mahasiswa.
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOME)
Capaian Pembelajaran Prodi berdasarkan Profil Lulusan sebagai berikut :
N
O
1

PROFIL
LULUSAN &
DESKRIPSI
Care provider :
Pemberi asuhan
keperawatan
baik di tatanan
klinis maupun
komunitas

UNSUR SN PT
& KKNI
Sikap

KOD
E

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

S1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan sikap religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika
akademik;
Menghargai keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri.
Mampu bertanggung gugat terhadap praktik
profesional meliputi kemampuan menerima
tanggung gugat terhadap keputusan dan
tindakan profesional sesuai dengan lingkup
praktik di bawah tanggungjawabnya, dan
hukum/peraturan perundangan;
Mampu melaksanakan praktik keperawatan
dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai
dengan Kode Etik Perawat Indonesia;
Memiliki sikap menghormati hak privasi,
nilai budaya yang dianut dan martabat klien,
menghormati hak klien untuk memilih dan
menentukan sendiri asuhan keperawatan dan
kesehatan yang diberikan, serta bertanggung
jawab atas kerahasiaan dan keamanan
informasi tertulis, verbal dan elektronik yang
diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan
lingkup tanggungjawabnya.
Menunjukkan sikap saling tolong menolong
dan mengajak dalam kebaikan dan
mengingatkan serta mencegah keburukan
(Amar Ma'ruf Nahi Mungkar)
Menunjukkan sikap menghargai dan
menghormati manusia sebagai individu yang
bermartabat sejak hasil konsepsi sampai
meninggal
Mampu bekerjasama dengan tenaga
kesehatan professional lain dengan berbagai
latar belakang budaya

S2

S3
S5

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

8

S17

Penguasaan
Pengetahuan

PP1
PP2
PP3
PP4

PP5
PP8

PP13

PP14
PP15
PP16
PP17
PP18

Keterampilan
Umum

KU1

KU2

KU5

Mampu menghargai perbedaan nilai, pilihan,
kepercayaan dan kebutuhan yang berbeda
sesuai dengan nilai Ke-Islaman
Menguasai teori keperawatan, khususnya
konseptual model dan middle range theories;
Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik;
Menguasai nilai-nilai kemanusiaan
(humanity values);
Menguasai teknik, prinsip dan prosedur
pelaksanaan asuhan/ praktek keperawatan
yang dilakukan secara mandiri atau
berkelompok , pada bidang keilmuan
keperawatan dasar, keperawatan medikal
bedah, keperawatan anak, keperawatan
maternitas, keperawatan jiwa dan
keperawatan komunitas;
Menguasai konsep dan teknik penegakkan
diagnosis asuhan keperawatan;
Menguasai prinsip dan prosedur bantuan
hidup lanjut (advance life support) dan
penanganan trauma (basic trauma cardiac
life support/BTCLS) pada kondisi
kegawatdaruratan dan bencana;
menguasai teknologi informasi untuk
mendukung pengelolaan asuhan keperawatan
berbasis bukti (evidence based nursing)
Menguasi Bahasa Inggris
Menguasai pengetahuan tentang konsep AlMaun
Menguasai pengetahuan tentang konsep
akhlakul karimah
Memiliki pengetahuan keragaman budaya
baik lokal, nasional maupun internasional
Memiliki pengetahuan tentang factor sosial
dan budaya yang dapat mempengaruhi
asuhan keperawatan
Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis
pekerjaan yang spesifik, dan memiliki
kompetensi kerja yang minimal setara
dengan standar kompetensi kerja profesinya;
Membuat keputusan yang independen dalam
menjalankan pekerjaan profesinya
berdasarkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan kreatif;
Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada
bidang yang khusus melalui pelatihan dan
pengalaman kerja;
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KU6

Keterampilan
Khusus

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KK6

KK7

KK8

KK11
KK12

Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
profesinya sesuai dengan kode etik
profesinya;
Mampu memberikan asuhan keperawatan
yang lengkap dan berkesinambungan yang
menjamin keselamatan klien (patient safety)
sesuai standar asuhan keperawatan dan
berdasarkan perencanaan keperawatan yang
telah atau belum tersedia;
Mampu memberikan asuhan keperawatan
pada area spesialisasi (keperawatan medikal
bedah, keperawatan anak, keperawatan
maternitas, keperawatan jiwa atau
keperawatan komunitas) sesuai dengan
delegasi dari ners spesialis;
Mampu melaksanakan prosedur penanganan
trauma dasar dan jantung (basic trauma and
cardiac life support/BTCLS) pada situasi
gawat darurat/bencana sesuai standar dan
kewenangannya;
Mampu memberikan (administering) obat
oral, topical, nasal, parenteral, dan
supositoria sesuai standar pemberian obat
dan kewenangan yang didelegasikan;
Mampu menegakkan diagnosis keperawatan
dengan kedalaman dan keluasan terbatas
berdasarkan analisis data, informasi, dan
hasil kajian dari berbagai sumber untuk
menetapkan prioritas asuhan keperawatan
Mampu menyusun dan
mengimplementasikan perencanaan asuhan
keperawatan sesuai standar asuhan
keperawatan dan kode etik perawat, yang
peka budaya, menghargai keragaman etnik,
agama dan faktor lain dari klien individu,
keluarga dan masyarakat;
Mampu melakukan tindakan asuhan
keperawatan atas perubahan kondisi klien
yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat
dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan
kepada penanggung jawab perawatan;
Mampu melakukan evaluasi dan revisi
rencana asuhan keperawatan secara reguler
dengan/atau tanpa tim kesehatan lain;
Mampu melaksanakan penanganan bencana
sesuai SOP;
Mampu melakukan upaya pencegahan
terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan
keperawatan;
10

K18
KK19

2

Communicator :
Penghubung
interaksi dan
transaksi antara
klien dan
keluarga dengan
tim kesehatan

Penguasaan
Pengetahuan
Keterampilan
Umum

Keterampilan
Khusus

3

4

Educator and
health promotor
:
Pendidik dan
promotor
kesehatan bagi
klien, keluarga
dan masyarakat

Manager and
leader :
Manager atau
pemimpin
praktik/ruangan
pada tatanan
rumah sakit
maupun
masyarakat

PP6
KU4

KK9

Sikap

S6

Penguasaan
Pengetahuan

PP7

Keterampilan
Umum
Sikap

KU12
S4

S7

S8
S9
S15
Penguasaan
Pengetahuan

PP9

PP10

Mampu melakukan asuhan keperawatan
berdasarkan nilai-nilai ke Islaman
Mampu mengelola asuhan dengan ikhlas,
jujur, amanah, tabligh, dan
bertanggungjawab, serta tidak membedabedakan status ekonomi dan golongan.
Menguasai konsep teoretis komunikasi
terapeutik;
Mengomunikasikan pemikiran/argumen atau
karya inovasi yang bermanfaat bagi
pengembangan profesi, dan kewirausahaan,
yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat
terutama masyarakat profesinya;
Mampu melakukan komunikasi terapeutik
dengan klien dan memberikan informasi
yang akurat kepada klien dan/atau keluarga
/pendamping/penasehat utnuk mendapatkan
persetujuan keperawatan yang menjadi
tanggung jawabnya;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila;
Menguasai konsep, prinsip, dan teknik
penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari
upaya pencegahan penularan penyakit pada
level primer, sekunder dan tertier;
Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara
mandiri.
Berperan sebagai warga negara yang bangga
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme
serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial
serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara;
Menginternalisasi semangat kemandirian,
kejuangan, dan kewirausahaan;
Menunjukkan sikap kritis yang membangun
dan berkemajuan
Menguasai konsep dan prinsip manajemen
dalam pengelolaan asuhan keperawatan
kepada klien di berbagai tatanan pelayanan
kesehatan;
Menguasai pengetahuan faktual tentang
11

PP11
Keterampilan
Umum

KU3

KU8

KU9

KU10

KU11

KU7

Keterampilan
Khusus

KK13
KK15

5

6

Researcher :
Peneliti pemula
yang mampu
melakukan
penelitian
sederhana sesuai
metode
penelitian ilmiah

Penguasaan
Pengetahuan
Keterampilan
Khusus

Leading Islamic
nurse :
Ners yang

Sikap

PP12
KK10

KK14

S16
S17

sistem informasi asuhan keperawatan dan
kesehatan
Menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan
perlindungan kerja ners;
Menyusun laporan atau kertas kerja atau
menghasilkan karya desain di bidang
keahliannya berdasarkan kaidah rancangan
dan prosedur baku, serta kode etik
profesinya, yang dapat diakses oleh
masyarakat akademik;
Memimpin suatu tim kerja untuk
memecahkan masalah pada bidang
profesinya;
Bekerja sama dengan profesi lain yang
sebidang dalam menyelesaikan masalah
pekerjaan bidang profesinya;
Mengembangkan dan memelihara jaringan
kerja dengan masyarakat profesi dan
kliennya;
Mendokumentasikan, menyimpan,
mengaudit, mengamankan, dan menemukan
kembali data dan informasi untuk keperluan
pengembangan hasil kerja profesinya;
Melakukan evaluasi secara kritis terhadap
hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam
melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya
sendiri dan oleh sejawat
Mampu mengelola sistem pelayanan
keperawatan dalam satu unit ruang rawat
dalam lingkup tanggungjawabnya;
Mampu merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi program promosi kesehatan,
melalui kerjasama dengan sesama perawat,
profesional lain serta kelompok masyarakat
untuk mengurangi angka kesakitan,
meningkatkan gaya hidup dan lingkungan
yang sehat.
Menguasai metode penelitian ilmiah.
Mampu melakukan studi kasus secara teratur
dengan cara refleksi, telaah kritis, dan
evaluasi serta peer review tentang praktik
keperawatan yang dilaksanakannya;
Mampu melakukan penelitian dalam bidang
keperawatan untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan strategis organisasi;
Menunjukan cara beragama yang hanif
(lurus) dan washatiyah (moderat)
Menunjukan cara beragama yang mampu
12

memiliki aqidah
lurus, integritas
dan innovatif,
niat ikhlas
beribadah,
Penguasaan
edukatif dan
Pengetahuan
komunikatif,
mampu
bekerjasama, dan
amar ma‟ruf nahi
Keterampilan
munkar
Khusus
7

Cultural
competence :
Ners yang
mempunyai
kesadaran akan
keberagaman
budaya sehingga
mampu berkarya
dan memberikan
asuhan
keperawatan
yang efektif

Sikap

menggerakkan untuk berbuat kebaikan
S18

PP17
PP18
KK20
KK21
S19

S20

Penguasaan
Pengetahuan

PP19
PP20

Keterampilan
Umum

KU9

KU10

KU12
Keterampilan
Khusus

KK22

KK23

Memiliki nilai nilai Islam yang berkemajuan
sesuai Al Quran dan As Sunah dalam
penerapan asuhan keperawatan
Menguasai pengetahuan Islam yang
berkemajuan sesuai Al Quran dan As Sunah.
Menguasai pengetahuan nilai nilai Islam
dalam penerapan asuhan keperawatan.
Mengaplikasikan Islam yang berkemajuan
dalam kehidupan
Mengaplikasikan nilai Islam dalam
penerapan asuhan keperawatan dan profesi
Mampu bekerjasama dengan tenaga
kesehatan professional lain dengan berbagai
latar belakang budaya
Mampu menghargai perbedaan nilai, pilihan,
kepercayaan dan kebutuhan yang berbeda
sesuai dengan nilai Ke-Islaman
Memiliki pengetahuan keragaman budaya
baik lokal, nasional maupun internasional
Memiliki pengetahuan tentang factor sosial
dan budaya yang dapat mempengaruhi
asuhan keperawatan
Bekerja sama dengan profesi lain yang
sebidang dalam menyelesaikan masalah
pekerjaan bidang profesinya;
Mengembangkan dan memelihara jaringan
kerja dengan masyarakat profesi dan
kliennya;
Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara
mandiri
Mampu memberikan asuhan keperawatan
yang berpusat pada klien yang mempunyai
nilai, kecenderungan, kepercayaan dan
kebutuhan yang berbeda
Mampu mengintegrasikan hasil-hasil
penelitian tentang perspektif budaya dalam
keperawatan

Dari hasil Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) profil di atas maka dapat di susun
Learning Outcome program studi secara keseluruhan berdasarkan pada empat unsur
utama yaitu sikap, penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
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NO
1

UNSUR SN
PT & KKNI
SIKAP

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
S1
S2
S3
S4

S5

S6

S7
S8
S9
S10
S11

S12

S13

S14

S15

S16
S17

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada
negara dan bangsa
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan pancasila;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri.
Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional
meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap
keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup
praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan
perundangan;
Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip
etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat
Indonesia;
Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang
dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk
memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan
kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas
kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan
elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan
lingkup tanggungjawabnya.
Menunjukkan sikap saling tolong menolong dan mengajak
dalam kebaikan dan mengingatkan serta mencegah
keburukan (Amar Ma'ruf Nahi Mungkar)
Menunjukkan sikap menghargai dan menghormati manusia
sebagai individu yang bermartabat sejak hasil konsepsi
sampai meninggal
Menunjukan cara beragama yang hanif (lurus) dan
washatiyah (moderat)
Menunjukan cara beragama yang mampu menggerakkan
untuk berbuat kebaikan
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S18
S19
S20
NO
2

UNSUR SN
PT & KKNI
Penguasaan
Pengetahuan

Memiliki nilai nilai Islam yang berkemajuan sesuai Al Quran
dan As Sunah dalam penerapan asuhan keperawatan
Mampu bekerjasama dengan tenaga kesehatan professional
lain dengan berbagai latar belakang budaya
Mampu menghargai perbedaan nilai, pilihan, kepercayaan
dan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan nilai Ke-Islaman
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

PP1
PP2
PP3
PP4

PP5
PP6
PP7

PP8

PP9

PP10
PP11
PP12
PP13

PP14
PP15
PP16
PP17
PP18

Menguasai teori keperawatan, khususnya konseptual model
dan middle range theories;
Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik;
Menguasai nilai-nilai kemanusiaan (humanity values);
Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/
praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau
berkelompok , pada bidang keilmuan keperawatan dasar,
keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, kep.
kritis, kep. bencana, kep. paliatif dan menjelang ajal,
keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan
jiwa, keperawatan komunitas dan keluarga;
Menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan
keperawatan;
Menguasai konsep teoretis komunikasi terapeutik;
Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan
sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit
pada level primer, sekunder dan tertier;
Menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut
(advance life support) dan penanganan trauma (basic trauma
cardiac life support/BTCLS) pada kondisi kegawatdaruratan
dan bencana;
Menguasai konsep dan prinsip manajemen dalam
pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai
tatanan pelayanan kesehatan;
Menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi
asuhan keperawatan dan kesehatan
Menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja
ners;
Menguasai metode penelitian ilmiah.
Menguasai teknologi informasi untuk mendukung
pengelolaan asuhan keperawatan berbasis bukti (evidence
based nursing)
Menguasai Bahasa Inggris
Menguasai pengetahuan tentang konsep Al-Maun
Menguasai pengetahuan tentang konsep akhlakul karimah
Menguasai pengetahuan Islam yang berkemajuan sesuai Al
Quran dan As Sunah.
Menguasai pengetahuan nilai nilai Islam dalam penerapan
asuhan keperawatan.
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PP19
PP20
NO
3

NO
4

UNSUR SN
PT & KKNI
Keterampilan
Umum

UNSUR SN
PT & KKNI
Keterampilan
khusus

Memiliki pengetahuan keragaman budaya baik lokal,
nasional maupun internasional
Memiliki pengetahuan tentang factor sosial dan budaya yang
dapat mempengaruhi asuhan keperawatan
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

KU1

Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang
spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara
dengan standar kompetensi kerja profesinya;
KU2 Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan
pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan kreatif;
KU3 Menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya
desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan
dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat
diakses oleh masyarakat akademik;
KU4 Mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi
yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan
kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama
masyarakat profesinya;
KU5 Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang
khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
KU6 Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai
dengan kode etik profesinya;
KU7 Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan
keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya
oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
KU8 Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada
bidang profesinya;
KU9 Bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam
menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
KU10 Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan
masyarakat profesi dan kliennya;
KU11 Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit,
mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi
untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
KU12 Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
KK1

Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan
berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien
(patient safety) sesuai standar asuhan keperawatan dan
berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum
tersedia;
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KK2

KK3

KK4
KK5
KK6

KK7

KK8

KK9

KK10
KK11

KK12

KK13

KK14
KK15
KK16

Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area
spesialisasi (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak,
keperawatan maternitas, keperawatan jiwa atau keperawatan
komunitas) sesuai dengan delegasi dari ners spesialis;
Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan
memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau
keluarga /pendamping/penasehat untuk mendapatkan
persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya;
Mampu melakukan pengkajian secara komprehensif
Mampu mempersiapkan pasien yang akan melakukan
pemeriksaan penunjang
Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan
kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data,
informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk
menetapkan prioritas asuhan keperawatan;
Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan
asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan
kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman
etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan
masyarakat;
Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas
perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat
dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan
kepada penanggung jawab perawatan;
Mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar
dan jantung (basic trauma and cardiac life support/BTCLS)
pada situasi gawat darurat/bencana sesuai standar dan
kewenangannya;
Mampu melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP;
Mampu memberikan (administering) obat oral, topical, nasal,
parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan
kewenangan yang didelegasikan;
Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan
keperawatan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan
lain;
Mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara
refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang
praktik keperawatan yang dilaksanakannya;
Mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya
pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan;
Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu
unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya;
Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan
strategis organisasi;
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KK17 Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
program promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan
sesama perawat, profesional lain serta kelompok masyarakat
untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya
hidup dan lingkungan yang sehat.
KK18 Mampu mengelola asuhan keperawatan dengan ikhlas, jujur,
amanah, tabligh, dan bertanggungjawab serta tidak
membeda-bedakan status sosial ekonomi dan golongan
KK19 Mampu melakukan asuhan keperawatan berlandaskan nilanilai ke-Islaman
KK20 Mengaplikasikan nilai Islam yang berkemajuan dalam
kehidupan
KK21 Mengaplikasikan nilai Islam dalam penerapan asuhan
keperawatan dan profesi
KK22 Mampu memberikan asuhan keperawatan yang berpusat pada
klien yang mempunyai nilai, kecenderungan, kepercayaan
dan kebutuhan yang berbeda
KK23 Mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian tentang
perspektif budaya dalam keperawatan
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INFORMASI BLOK
A. Nama dan Bobot SKS, Kode Blok dan Semester Penawaran
Nama Blok

:

Metodologi Penelitian dan Biostatistik

Bobot SKS

:

6 SKS

Kode Blok

:

16362

Semester

:

6

B. Diskripsi Blok
Blok metodologi penelitian membahas tentang filsafat ilmu, konsep penelitian,
perkembangan penelitian keperawatan, proses penelitian, dimensi penelitian, prosedur
pemilihan uji hipotesis, statistik diskriptif, uji hipotesis komparatif, uji hipotesis variabel
kategorikal, uji korelasi, proposal penelitian, etika penelitian dan penulisan hasil penelitian.
Selain itu, blok ini juga membahas tentang tentang prinsip-prinsip statistik, tingkat-tingkat
pengukuran, penyajian grafik, statistik diskriptif dan asosiasi statistik inferensial, tes
hipotesa dan aplikasi dalam menafsirkan riset keperawatan. Blok ini terdiri atas 6 sks (3
sks kuliah, 2 sks praktikum, 1 sks tutorial). Kegiatan pembelajaran dalam blok ini meliputi
kuliah, tutorial, mentoring dan praktikum.

C. Ketercapaian Pembelajaran Berdasarkan Profil Melalui Blok yang
Bersangkutan
Capaian pembelajaran yang dimiliki oleh Mahasiswa setelah mengikuti Blok
Metodologi Penelitian dan Biostatistika adalah:
No

Unsur

Kode

Capaian Pembelajaran SNPT & KKNI

1

Pengetahuan

PP12

Menguasai metode penelitian ilmiah.

2

Sikap

S6

Berkontribusi

dalam

peningkatan

mutu

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan pancasila.
3

Ketrampilan

KU4

Umum

Mengomunikasikan

pemikiran/argumen

atau

karya

inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan
kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama
masyarakat profesinya

4

Ketrampilan
Khusus

KK16

Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan
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No

Unsur

Kode

Capaian Pembelajaran SNPT & KKNI
strategis organisasi
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D. Matrik Pembelajaran Blok
Mg
Ke
1
1

Pert
Ke
2
1.

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3
HARDSKILL
Menguasai
penelitian ilmiah.

metode

Bahan
Kajian
4
Penjelasan
RPS

Materi/Pokok
Bahasan
5
RPS

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban
berdasarkan
pancasila.

1

2.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah tentang
konsep dasar penelitian.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila;

1

3.

HARDSKILL

Konsep
dasar
penelitian:
Konsep dan
prinsip
penelitian

Konsep

Konsep dasar penelitian
1. Hakikat ilmu pengetahuan dan
penelitian
2. Pendekatan
penelitian
(induktif-deduktif)
3. Pengertian
metodologi
penelitian,
berpikir
dan
bersikap ilmiah serta urgency
metodologi penelitian dalam
pengembangan iptek.
4. Perkembangan
metodologi
ilmu dan penelitian
5. Mencari kebenaran
6. Definisi penelitian
7. Klasifikasi penelitian
8. Karakteristik penelitian
9. Kegunaan penelitian
10. Penelitian dalam pandangan
Islam
1. Jenis penelitian

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar

1. Classical
Penjelasan
di kelas
2. Self
Directed
Learning .
Mahasiswa
diminta
untuk
persiapan
materi
berikutnya

 Diskusi
 Belajar
mandiri

1. Contextual
Learning
2. Self
Directed
Learning

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7
1.
2.
3.

Interaksi akrab dosen
dg mhs, antar mhs
Motivasi mahasiswa
untuk belajar mandiri.
Mahasiswa dapat
mengikuti perkuliahan
sesuai jadwal
perkuliahan

HARDSKILL
Menguasai metode
penelitian ilmiah tentang
konsep dasar penelitian
dinilai dengan MCQ.

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

-

1x 50
mnt

LN

3%

2 x 50
mnt

NR

3%

2x50

SW

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila

1. Contextual

 Diskusi

HARDSKILL
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Mg
Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

Menguasai
metode
penelitian ilmiah tentang
konsep dasar penelitian.

dasar
penelitian:
Prosedur
dan tata
cara
penelitian

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

2

4.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah tentang
konsep dasar penelitian.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila

2

5.

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi

Konsep
dasar
penelitian:
Sumbersumber
masalah
penelitian

Konsep
dasar
penelitian:
penyusunan
proposal

Materi/Pokok
Bahasan
5
2. Langkah-langkah Penelitian
3. Ruang lingkup penelitian
keperawatan

1. Identifikasi topik penelitian di
area keperawatan
2. Sumber penemuan masalah
keperawatan
3. Identifikasi masalah
4. Tipe masalah penelitian
5. Kriteria masalah
6. Karakterisitik permasalahan
7. Hal yang harus
dipertimbangkan dalam
penentuan permasalahan
8. Tinjauan pustaka atau survei
literatur
9. Perumusan masalah
10. Integrasi nilai keislaman
dalam penelitian keperawatan
Penyusunan Bab I:
1. Menentukan topik penelitian
2. Menentukan kerangka latar
belakang

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6
Learning
2. Self
Directed
Learning

1. Contextual
Learning
2. Self
Directed
Learning

Pengalaman
Belajar
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7

Bobot
Nilai
8

Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah
tentang konsep dasar
penelitian dinilai dengan
MCQ.
SOFTSKILL
Kemampuan memberikan
kontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah
tentang konsep dasar
penelitian.

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

menit

3%

2X
50
mnt

ER

2%

1x
100
mnt

TIM

SOFTSKILL
Kemampuan memberikan
kontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila

Mentoring I
(Kelompok kecil)

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun

HARDSKILL
Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
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Mg
Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

Materi/Pokok
Bahasan
5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar
proposal

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

2

6.

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

2

7.

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

3%

2X
50
mnt

TIM

2%

1x
100
mnt

TIM

strategis organisasi
Dinilai dengan rubrik
mentoring.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik softskill.

Konsep
dasar
penelitian:
Issue-issue
penelitian di
area
keperawata
n klinik

Konsep
dasar
penelitian:
penyusunan
proposal

1. Identifikasi topik penelitian di
area keperawatan klinik
2. Sumber penemuan masalah
keperawatan
3. Identifikasi masalah
4. Tipe masalah penelitian
5. Kriteria masalah
6. Karakterisitik permasalahan

Penyusunan Bab I:
1. Latar belakang masalah
2. Rumusan masalah

1. Contextual
Learning
2. Self
Directed
Learning

Mentoring II
(Kelompok kecil)

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun
proposal

HARDSKILL
Mampu melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi, dinilai
dengan MCQ.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila
HARDSKILL
Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
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Mg
Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

Materi/Pokok
Bahasan
5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar

8.

HARDSKILL
Menguasai metode penelitian
ilmiah: penetuan topik
penelitian.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

2

9.

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

3%

2X
50
mnt

TIM

2%

1x
100
mnt

TIM

Dinilai dngan rubrik
mentoring.

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

2

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik softskill.
Konsep
dasar
penelitian:
Issue-issue
penelitian di
area
keperawata
n jiwa,
komunitas,
keluarga
dan
gerontik

1. Identifikasi topik penelitian di
area keperawatan jiwa,
komunitas, keluarga dan
gerontik
2. Sumber penemuan masalah
keperawatan
3. Identifikasi masalah
4. Tipe masalah penelitian
5. Kriteria masalah
6. Karakterisitik permasalahan

1. Contextual
Learning
2. Self
Directed
Learning

Konsep
dasar
penelitian:
penyusunan
proposal

Penyusunan Bab I:
1. Tujuan penelitian
2. Manfaat penelitian
3. Penelitian terkait

Mentoring III
(Kelompok kecil)

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah:
penentuan topik penelitian
dinilai dengan MCQ.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun
proposal

HARDSKILL
Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
Dinilai dngan rubrik
mentoring.
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Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

Materi/Pokok
Bahasan
5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar

bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

2

10.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

2

11.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

3

12.

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkah-

Konsep
dasar
penelitian:
penelitian
Kualitatif

Konsep
dasar
penelitian:
Kerangka
teoritis dan
penyusunan
hipotesis

1. Pengertian
2. Macam-macam penelitian
kualitatif

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konsep
dasar
penelitian:
penyusunan

Telaah pustaka
Kerangka teoritis
Teori
Variabel
Hipotesis
Karakteristik hipotesis yang
baik
Klasifikasi hipotesis

Penyusunan Bab II:
1. Literatur review
2. Kerangka teori

1. Contextual
Learning
2. Self
Directed
Learning

1. Contextual
Learning
2. Self
Directed
Learning

Mentoring IV
(Kelompok kecil)

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik softskill.
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah.
dinilai dengan MCQ.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah.
dinilai dengan MCQ.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.
HARDSKILL
Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

3%

2X
50
mnt

SW

3%

2X
50
mnt

ER

2%

1x
100
mnt

TIM
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Mg
Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3
langkah pengembangan
strategis organisasi

Bahan
Kajian
4

Materi/Pokok
Bahasan
5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

proposal

Pengalaman
Belajar
sis topik
 Menyusun
proposal

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

3

13.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

3

14.

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,

Konsep
dasar
penelitian
dan
Biostatistik:
Populasi,
sampel dan
sampling

1. Pengertian populasi, sampel
dan sampling
2. Alasan pemilihan sampel
3. Karakteristik sampel yang baik
4. Kesalahan yang biasa terjadi
5. Proses pemilihan sampel
6. Faktor yang mempengaruhi
penetapan jumlah sampel
7. Menghitung besar sampel
(sample size)
8. Desain sampel: probability dan
non probability sampling
Penyusunan Bab II:
1. Literatur review
2. Kerangka teori
3. Kerangka konsep
4. Hipotesis

1. Contextual
Learning
2. Self
Directed
Learning

Mentoring V
(Kelompok kecil)

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun
proposal

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

3%

2 x 50
mnt

NR

2%

1x
100
mnt

TIM

menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
dinilai dngan rubrik
mentoring.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik softskill.
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah.
dinilai dengan MCQ.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila
HARDSKILL
Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
STRATEGIS organisasi
Dinilai dngan rubrik
mentoring.
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6

Pengalaman
Belajar

bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

4

15.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

4

16.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.

Konsep
dasar
penelitian:
Instrumen
Penelitian

Konsep
dasar
penelitian

1. Jenis isntrumen penelitian
2. Mengembangkan instrumen
penelitian
3. Mengkaji dan menilai
instrumen
4. Memilih alat pengumpul data
5. Uji Validitas instrumen
6. Theory related validity and
criterio-related validity
7. Uji reliabilitas instrumen
8. Homogenitas
9. Ekuivalensi dan analisis item

1.
2.
3.

Data
Jenis data
Metode observasi

1. Contextual
Learning
2. Self
Directed
Learning

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

3. Praktikum:
Penyusunan
instrumen
penelitian
4. Praktikum:
Uji validitas
: Content
Validity
Index (CVI)

 Diskusi
 Redemonst
rasi

1. Contextual
Learning
2. Self

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif

 Diskusi
 redemonstr
asi

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik softskill.
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah.
dinilai dengan MCQ
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah.
dinilai dengan proses dan
ujian praktikum
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah.

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

3%

2x50
mnt

NR

6,7%

1x
170
mnt

TIM

6,7%

1x
170
mnt

TIM

3%

2 x 50
mnt

ST
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Mg
Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

4

17.

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi

Bahan
Kajian
4
dan
Biostatisti
k:
Pengumpu
lan data

4.
5.
6.

Konsep
dasar
penelitian
dan
Biostatistik:
penyusunan
proposal

Biostatistik:
Analisis
data

Materi/Pokok
Bahasan
5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Metode observasi
Metode wawancara
Metode Kuesioner dan
pengukuran

Directed
Learning

18.

HARDSKILL
Mengomunikasikan
pemikiran/argumen
atau
karya
inovasi
yang
bermanfaat
bagi
pengembangan profesi, dan

 Belajar
mandiri

3. Praktikum:
Pengambila
n data
kualitatif:
depth
interview
dan FGD

 Diskusi
 Redemonst
rasi

Penyusunan Bab II:
1. Literatur review
2. Kerangka konsep
3. Kerangka teori
4. Hipotesis

Mentoring VI
(Kelompok kecil)

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun
proposal

1.

1. Contextual
Learning
2. Self Directed
Learning

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

4

Pengalaman
Belajar

2.
3.
4.

Mengolah data dan
menganalisis data
Tujuan analisis data dan
tahapannya
Tahapan analisis data
Uji hipotesis

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

6,7%

1x
170
mnt

TIM

2%

1x
100
mnt

TIM

3%

2 x 50
mnt

ER

dinilai dengan MCQ,
praktikum dan ujian
praktikum
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila
HARDSKILL
Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
Dinilai dngan rubrik
mentoring.
SOFTSKILL
Kemampuan memberikan
kontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik softskill.
HARDSKILL
Kemampuan
mengomunikasikan
pemikiran/argumen atau
karya inovasi yang
bermanfaat bagi
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Bahasan
5

kewirausahaan, yang dapat
dipertanggungjawabkan
secara
ilmiah dan etika
profesi, kepada masyarakat
terutama
masyarakat
profesinya
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila
4

19.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.

20.

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
SOFTSKILL
Berkontribusi

Pengalaman
Belajar

3. Praktikum:
Pengenalan
SPSS, data
dan variable
4. Praktikum:
Uji Validitas
dan
Reliabilitas

 Diskusi
 Redemonst
rasi
 Diskusi
 Redemonst
rasi

Biostatisti
k:
Statistik
diskriptif

1. Pengertian statistik
2. Manfaat statistik
3. Pengertian data dan variabel
4. Jenis data dan skala
pengukuran
5. Perbedaan statsitik diskriptif
dan inferensial

1. Contextual
Learning
2. Self
Directed
Learning

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

Konsep
dasar
penelitian
dan
Biostatistik:
penyusunan
proposal

Penyusunan Bab III:
1. Desain penelitian
2. Populasi, sampel dan teknik
sampling

Mentoring VII
(Kelompok kecil)

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun
proposal

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila
4

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7
pengembangan profesi, dan
kewirausahaan, yang dapat
dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dan etika
profesi, kepada masyarakat
terutama masyarakat
profesinya, dinilai dengan
MCQ
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila
HARDSKILL
Menguasai metode
penelitian ilmiah, dinilai
dengan MCQ.
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, bernegara,
dan kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila
HARDSKILL
Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi, di nilai
dengan rubrik mentoring.
SOFTSKILL

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

1x
170
mnt

TIM

1x
170
mnt

TIM

3%

2X50
mnt

LN

2%

1x
100
mnt

TIM
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5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar

dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

4

21.

HARDSKILL
Mengomunikasikan
pemikiran/argumen
atau
karya
inovasi
yang
bermanfaat
bagi
pengembangan profesi, dan
kewirausahaan, yang dapat
dipertanggungjawabkan
secara
ilmiah dan etika
profesi, kepada masyarakat
terutama
masyarakat
profesinya

Publikasi
ilmiah:
Penyajian
Data

1. Tujuan, prinsip dan penyajian
data
2. Bentuk penyajian data
kuantitatif dan kualitatif
3. Tabel frekuensi, distribusi
frekuensi dan distribusi normal

1. Contextual
Learning
2. Self Directed
Learning

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

4

22.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah
.

Biostatistik:
Tendensi
sentral

1. Ukuran tengah (mean, median,
mode)
2. Ukuran variasi (range,
interquartil, varian, SD, COV)

1.

2.

Contextual
Contextual
Learning
Self

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7
Kemampuan memberikan
kontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik soft skill.
HARDSKILL
Kemampuan
mengomunikasikan
pemikiran/argumen atau
karya inovasi yang
bermanfaat bagi
pengembangan profesi, dan
kewirausahaan, yang dapat
dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dan etika
profesi, kepada masyarakat
terutama masyarakat
profesinya dinilai dengan
MCQ dan pembuatan
makalah penelitian dan
publikasi.
SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah
dinilai dengan MCQ

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

3%

2 x 50
mnt

ER

2%

2 x 50
mnt
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Mg
Ke
1

4

Pert
Ke
2

23.

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

24.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.

Statistik diskriptif
1. Frekuensi
2. Prosentase
3. Mean
4. Standar deviasi
5. Median
6. Modus
7. Skewness
8. Kurtosis
9. Uji normalitas

Praktikum:
Uji Statistic
Deksriptif

1. Pengertian
2. Populasi, sampel dan distribusi
sampling
3. Pengertian standar error
4. Sentral limit teorem
5. Pengertian Estimasi
6. Estimasi titik dan selang
7. Estimasi rata-rata dan proporsi

1.

Penyusunan BAB III;
1. Desain penelitian

Mentoring VIII:
 Diskusi
(Kelompok Kecil)  Menelaah

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.

Biostatistik:
Distribusi
sampling

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian

Konsep
dasar

Directed
Learning

Pengalaman
Belajar

3. Ukuran posisi (kuartil,
persentil, desil)
4. Probabilitas
5. Distribusi probabilitas

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

25.

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
4

Materi/Pokok
Bahasan
5

2.

Contextual
Learning
Self
Directed
Learning

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

1x
170
mnt

TIM

2%

2 x 50
mnt

TH

2%

1x
100

TIM

mandiri

 Diskusi
 Redemonst
rasi

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

SOFTSKILL
Kemampuan memberikan
kontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.
HARDSKILL
Menguasai metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, bernegara,
dan kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah
dinilai dengan MCQ.
SOFTSKILL
Kemampuan memberikan
kontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
Kemampuan melakukan
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diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi

penelitian
dan
Biostatistik:
penyusunan
proposal

Materi/Pokok
Bahasan
5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

2. Populasi, sampel dan teknik
sampling
3. Variabel penelitian
4. Definisi operasional variabel

Pengalaman
Belajar
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun
proposal

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

5

26.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

5

27.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu

Biostatik:
statistik
inferensial

Biostatistik:
Uji beda

1. Pengertian statistik inferensial
2. Konsep statistik inferensial
3. Hubungan statistik diskriptif
dan inferensial
4. Langkah-langkah pengujian
hipotesis

1. Contextual
Learning
2. Self Directed
Learning

1.
2.
3.

1. Contextual
Learning
2. Self Directed
Learning

4.

Uji beda satu mean:
Uji t dan uji Z
Konsep uji hipotesis
perbedaan 1 mean dan 2
mean
Aplikasi perbedaan uji

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7

Bobot
Nilai
8

penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
Dinilai dngan rubrik
mentoring.
SOFTSKILL
Kemampuan memberikan
kontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik softskill.
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Kemampuan memberikan
kontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah,
dinilai dengan MCQ

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

mnt

2%

2 x 50
mnt

TH

2%

2 x 50
mnt

TH

SOFTSKILL

32

Mg
Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

Materi/Pokok
Bahasan
5

5.
6.
7.

5

28.

HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi

Konsep
dasar
penelitian
dan
Biostatistik:
penyusunan
proposal

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

5

29.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

Biostatistik:
Uji beda

hipotesis perbedaan 1 mean
dan 2 mean
Uji beda proporsi
Konsep uji hipotesis 2
proporsi
Uji 1 proporsi- uji z

Penyusunan BAB III:
1. Desain penelitian
2. Populasi, sampel dan teknik
sampling
3. Variabel penelitian
4. Definisi operasional variabel
5. Validitas dan realiabilitas
6. Teknik pengumpulan data
7. Analisis data

1. Uji beda> 2 proporsi
2. Konsep uji chi square
3. Aplikasi uji chi square untuk
uji asosiasi, uji homogenitas
dan uji kesesuaian

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar

3. Praktikum:
Uji Beda

 Diskusi
 Redemonst
rasi

Mentoring IX:
(Kelompok
Kecil)

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun
proposal

1. Contextual
Learning
2. Self Directed
Learning

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7
Kemampuan memberikan
kontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
dinilai dngan rubrik
mentoring.
SOFTSKILL
Kemampuan memberikan
kontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik softskill.
HARDSKILL
Menguasai metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

1x
170
mnt

TIM

2%

1x
100
mnt

TIM

2%

2 x 50
mnt

NR
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Mg
Ke
1
5

Pert
Ke
2
30.

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.

Biostatistik:
Korelasi

Materi/Pokok
Bahasan
5
1. Korelasi Pearson
2. Korelasi Spearman

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
5

5

31.

32.

HARDSKILL
Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
Mampu melakukan penelitian
dalam bidang keperawatan
untuk menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan

Penelitian
kualitatif

Konsep
dasar
penelitian
dan
Biostatistik:
penyusunan
proposal

Analisis data kualitatif

1. Desain penelitian
2. Populasi, sampel dan teknik
sampling
3. Variabel penelitian
4. Definisi operasional variabel
5. Validitas dan realiabilitas
6. Teknik pengumpulan data
7. Analisis data

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar

3. Praktikum
Analisis
korelasi
4. Praktikum:
Analisis
Regresi

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri
 Diskusi
 Redemonst
rasi
 Diskusi
 Redemonst
rasi

Praktikum:
Analisis data
kualitatif

 Diskusi
 Redemonst
rasi

1. Contextual
Learning
2. Self Directed
Learning

Mentoring X:
(Kelompok
Kecil)

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun
proposal

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah,
di nilai dengan MCQ

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

2%

2 x 50
mnt

LN

1x
170
mnt
1x
170
mnt

TIM

1x
170
mnt

TIM

1x
100
mnt

TIM

SOFTSKILL
Kemampuan berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
Kemampuan menguasai
metode penelitian ilmiah.
SOFTSKILL
Kemampuan berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
Dinilai dngan rubrik
mentoring.

2%

SOFTSKILL
Kemampuan memberikan
kontribusi dalam

34

TIM

Mg
Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

Materi/Pokok
Bahasan
5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar

pancasila.

5

33.

HARDSKILL
Mengomunikasikan
pemikiran/argumen atau karya
inovasi yang bermanfaat bagi
pengembangan profesi, dan
kewirausahaan, yang dapat
dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dan etika
profesi, kepada masyarakat
terutama masyarakat
profesinya.

Publikasi
Ilmiah:
Etika
penelitian

1. Pengertian
2. Prinsip dasar etik penelitian
keperawatan
3. Uji etik

1. Contextual
Learning
2. Self Directed
Learning

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

5

34.

HARDSKILL
Mengomunikasikan
pemikiran/argumen atau karya
inovasi yang bermanfaat bagi
pengembangan profesi, dan
kewirausahaan, yang dapat
dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dan etika
profesi, kepada masyarakat

Publikasi
Ilmiah:
menyusun
proposal
dan
laporan
penelitian
dengan
baik dan

1. Proposal peneltian
2. Tujuan proposal
3. Jenis proposal
4. Manfaat proposal
5. Struktur proposal penelitian
6. Sistematika penyusunan
laporan penelitian
7. Menulis hasil penelitian
8. Menulis pembahasan

1. Contextual
Learning
2. Self Directed
Learning

 Diskusi
 Mendengar
kan aktif
 Belajar
mandiri

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila, dinilai dengan
rubrik softskill.
HARDSKILL
Mengomunikasikan
pemikiran/argumen atau
karya inovasi yang
bermanfaat bagi
pengembangan profesi,
dan kewirausahaan, yang
dapat
dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dan etika
profesi, kepada
masyarakat terutama
masyarakat profesinya
SOFTSKILL
Kemampuan berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
Mengomunikasikan
pemikiran/argumen atau
karya inovasi yang
bermanfaat bagi
pengembangan profesi, dan
kewirausahaan, yang dapat
dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dan etika

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

2%

2x50
mnt

SW

2%

2 x 50
mnt

ST

35

Mg
Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3
terutama masyarakat
profesinya.

Bahan
Kajian
4
benar

Materi/Pokok
Bahasan
5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar

9. Menulis naskah publikasi di
jurnal ilmiah

35.

HARDSKILL
1. Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
2. Mampu
melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan
untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

Konsep
dasar
penelitian
dan
Biostatistik:
penyusunan
proposal

PRESENTASI PROPOSAL

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

5%

1x
100
mnt

TIM

profesi, kepada masyarakat
terutama masyarakat
profesinya.

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.
6

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7

Mentoring XI

 Diskusi
 Menelaah
jurnal
 Menganali
sis topik
 Menyusun
proposal

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila.
HARDSKILL
1. Kemampuan menguasai
metode penelitian
ilmiah dinilai dengan
presentasi
2. Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi, di
nilai dengan rubrik
presentasi lisan, dan
rublik makalah.
SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila,
dinilai dengan rubrik
softskill.

36

Mg
Ke
1
6

Pert
Ke
2
36.

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3

Bahan
Kajian
4

HARDSKILL
1. Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
2. Mampu
melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan
untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi

Konsep
dasar
penelitian
dan
Biostatistik:
penyusunan
proposal

Materi/Pokok
Bahasan
5
PENUGASAN PENYUSUNAN
PROPOSAL (BAB 1-3)

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6
Penugasan

Pengalaman
Belajar
 Mengerjak
an tugas
 Analisis
jurnal

SOFTSKILL
Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

6

37.

HARDSKILL
1. Menguasai
metode
penelitian ilmiah.
2. Mampu
melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan
untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi
SOFTSKILL
Berkontribusi dalam

Konsep
dasar
penelitian
dan
Biostatistik:
penyusunan
proposal

Research Proposal Conference

Presentasi

 Memprese
ntasikan
hasil karya
proposal
penelitian
 Diskusi

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7
HARDSKILL
1. Kemampuan menguasai
metode penelitian
ilmiah dinilai dengan
penugasan
2. Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi, di
nilai dengan rubrik
presentasi lisan, dan
rublik makalah.
SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila,
dinilai dengan rubrik
softskill.
1. Kemampuan menguasai
metode penelitian
ilmiah.
2. Kemampuan melakukan
penelitian dalam bidang
keperawatan untuk
menghasilkan langkahlangkah pengembangan
strategis organisasi, di
nilai dengan rubrik
presentasi lisan, dan
rublik makalah.

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

Penga
mpu
10

20%

6 x 60
mnt

TIM

4 x 60
mnt

TIM

37

Mg
Ke
1

Pert
Ke
2

Kemampuan akhir yang
diharapkan
3
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan
pancasila.

Bahan
Kajian
4

Materi/Pokok
Bahasan
5

Strategi /Bentuk
Pembelajaran
6

Pengalaman
Belajar

Kriteria Penilaian
(Indikator)
7

Bobot
Nilai
8

Jml
jam
9

SOFTSKILL
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila,
dinilai dengan rubrik
softskill.

38

Penga
mpu
10

E. Sistem Penilaian Blok
MCQ
Skill Lab
Mentoring
Penugasan

35%
20%
25%
20%

F. Referensi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Lwanga. S.K, Lemeshow. S., 1991. Sample Size Determination in Health Studies,
WHO. Genewa
Polit. D.F., Bect. C.T., 2010. Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence
for Nursing Practice, 6th edition. Lippincott William and Wilkins
The International Council of Nurses. 2010. Improving Health Through Nursing
Research, 1th. Edition, A. John Wiley & Sons. Ltd. Publication.
Tench, M.R., Taylor,B., Kermode, S., Robert, K.,2011. Research in Nursing;
Evidence for Best Practice. 4th edition. Cengage Learning.
Sabri L & artono S.P (2007). Statistik Kesehatan. Jakarta.PT Radja Grafindo Perkasa
Moore, D, S., (2000). The Basic practice of statistics. New York: W.H. Freeman
and Company
Salkind, N.J. (2000). Statistics for people who hate statistics. USA: Sage Publications

Inc

G. Mentoring Penulisan Proposal Penelitian
Topik Mentoring
Mentoring I:
1. Menentukan topik penelitian
2. Menentukan kerangka latar belakang
Mentoring II:
1. Latar belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian
5. Keaslian penelitian
Mentoring III:
1. Literatur review
2. Kerangka teori
Mentoring IV:
1. Literatur review
2. Kerangka teori
3. Kerangka konsep
4. Hipotesis
Mentoring V:
1. Literatur review
2. Kerangka konsep
3. Kerangka teori
4. Hipotesis

Alokasi Waktu
1 x 100 menit
1 x 100 menit

1 x 100 menit
1 x 100 menit

1 x 100 menit
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Topik Mentoring

Alokasi Waktu
1 x 100 menit

Mentoring VI:
1. Desain penelitian
2. Populasi, sampel dan teknik sampling
3. Variabel penelitian
4. Definisi operasional variabel
Mentoring VII:
1. Desain penelitian
2. Populasi, sampel dan teknik sampling
3. Variabel penelitian
4. Definisi operasional variabel
5. Validitas dan realiabilitas
6. Teknik pengumpulan data Analisis data
Mentoring VIII:
1. Desain penelitian
2. Populasi, sampel dan teknik sampling
3. Variabel penelitian
4. Definisi operasional variabel
5. Validitas dan realiabilitas
6. Teknik pengumpulan data Analisis data
Mentoring IX:
Presentasi Proposal
Research Proposal Conference

1 x 100 menit

1 x 100 menit

1 x 100 menit
1 x 100 menit

H. Skills Lab
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Topik Skill Lab
Searching academic papers
PICO
Penyusunan instrumen penelitian kuantitatif dan kualitatif
Uji validitas : Content Validity Index (CVI)
Teknik Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif
Pengenalan SPSS, data dan variabel
Statistik deskriptif
Uji Validitas dan Reliabilitas
Statistik Inferensi
Regresi dan Korelasi
Analisis data kualitatif

Alokasi Waktu
1x170 menit
1x170 menit
1x170 menit
1x170 menit
1x170 menit
1x170 menit
1x170 menit
1x170 menit
1x170 menit
1x170 menit
1x170 menit

I. Penugasan
Penugasan
Ke1

Topik

Durasi

Penyusunan proposal penelitian BAB 1

6x100 menit

2

Penyusunan proposal penelitian BAB 2

6x100 menit

3

Penyusunan proposal penelitian BAB 3

6x100 menit

4

Presentasi proposal penelitian

3x100 menit
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J. Topik perkuliahan
N
O

TOPIK

1.

Penjelasan RPS

2.

Konsep dan prinsip penelitian

3.

6.

Sumber-sumber masalah
penelitian
Issue-issue penelitian di area
keperawatan klinik dan
manajemen keperawatan
Issue-issue penelitian di area
keperawatan jiwa, komunitas,
keluarga dan gerontik
Konsep penelitian Kuantitatif

7.

Konsep penelitian Kualitatif

4.

5.

METODE

DOSEN

DURASI

Contextual
Learning
Contextual
Learning
Contextual
Learning
Contextual
Learning

Laili Nur H,
Sp.Kep.J
Nurvita R, M.Sc

1x100
menit
1x100
menit
1x100
menit
1x100
menit

Contextual
Learning

TIM

1x100
menit

Contextual
Learning

Shanti W, PhD

1x100
menit
1x100
menit

Contextual
Learning
8.

Kerangka teoritis dan
penyusunan hipotesis

9.

Populasi, Sampel dan Sampling

10.

Instrumen Penelitian

11.

Pengumpulan data

12.

Analisis Data

13.

Statistik diskriptif

14.

Penyajian Data

15.

Tendensi sentral

16.

Distribusi sampling

17.

Statistik inferensial

18.

Uji Beda I: 1 mean, 2 mean
Uji Beda 2: lebih dari 2 proporsi,
Chi Square
Korelasi: Pearson dan Spearman
Correlation
Analisa data Kualitatif

19.
20.

Contextual
Learning
Contextual
learning
Contextual
learning
Contextual
learning
Discovery
Leaning
Contextual
learning
Contextual
learning
Contextual
learning
Contextual
learning
Contextual
learning
Contextual
learning
Contextual
learning
Contextual
learning
Contextual

Erna R, PhD
TIM

Sutantri,
Ns.,M.Sc.,PhD
Erna R, PhD

1x100
menit

Dr. Titih H

1x100
menit
1x100
menit
1x100
menit

Nurvita R, M.Sc
Sutantri,
Ns.,M.Sc.,PhD

Erna R, PhD
Laili Nur H,
Sp.Kep.J
Erna R, PhD
Dr. Titih H
Dr. Titih H
Dr. Titih H
Nurvita R, M.Sc
Ferika I.,Ns.M.Ng
Sutantri,

1x100
menit
1x100
menit
1x100
menit
1x100
menit
1x100
menit
1x100
menit
1x100
menit
1x100
menit
1x100
41

N
O

TOPIK

21.

Etika penelitian

22.

Teknik penulisan karya tulis

METODE

DOSEN

DURASI

Learning
Contextual
learning
Contextual
learning

Ns.,M.Sc.,PhD
Shanti W, PhD

menit
1x100
menit
1x100
menit

Sutantri,
Ns.,M.Sc.,PhD

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN

Nama Mata Kuliah

: Metodologi Penelitian
dan Biostatistik

Sks

: 6 sks

Program Studi

: Ilmu keperawatan

Pertemuan ke

: 1-11

Fakultas

: FKIK

Bobot nilai

: 20 %

Materi

: Penyusunan proposal penelitian

1. TUJUAN TUGAS
Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dengan baik.

2. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan: proposal penelitian
b. Batasan yang harus dikerjakan:
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
1) Masing-masing individu menyusun proposal
pendampingan oleh mentor masing-masing

penelitian

dengan

dilakukan

2) Hasil penyusunan dibuat makalah proposal penelitian
3) Masing-masing individu melakukan presentasi makalah
4) Masing-masing individu dalam kelompok mentoring membagi peran dalam diskusi
d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
1. Laporan hasil diskusi berupa makalah diketik dengan komputer dengan font: Times
New Roman (12), dengan spasi 2
e. Bobot dan sistem penilaian
Bobot tugas 20% dari total nilai
c. Format Makalah
Cover
Lembar pengesahan proposal blok metodologi penelitian dan biostatistik
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Kata pengantar
Daftar isi
BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan Penelitian
C. Manfaat Penelitian
D. Penelitian Terkait
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
B. Kerangka Teori
C. Kerangka Konsep
D. Hipotesis
BAB 3. METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
B. Populasi dan sampel
C. Variabel penelitian
D. Definisi operasional
E. Instrumen penelitian
F. Validitas dan Reliabilitas
G. Teknik Pengumpulan Data
H. Analisis Data
I. Etika Penelitian
Daftar Pustaka
Lampiran

3. KRITERIA PENILAIAN : Rubrik presentasi lisan, Rubrik isi makalah, Rubrik kerjasama
dalam kelompok (ada dilampiran tentang Rubrik)
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PENILAIAN UJIAN PROPOSAL PENELITIAN
BLOK METODOLOGI PENELITIAN DAN BIOSTATISTIK PSIK FKIK UMY
Nama Mahasiswa
: _______________________________________
NIM
: _______________________________________
Judul Penelitian
: _______________________________________
No
1

2

3

4

5

Skor
Nilai
Maksimal

Kriteria dan Indikator Penilaian
Masalah Penelitian dan Tinjauan Pustaka (35)
Ketajaman latar belakang penelitian (Seriousness, Political Concern, Managebility,
Magnitude, Community Concen )* (10)
Perumusan masalah (3)
Kejelasan tujuan penelitian (3)
Manfaat penelitian bagi pengembangan keilmuan, praktek dan pembangunan profesi (3)
Kesesuaian tinjauan pustaka dengan masalah yang diangkat (6)
Kesesuaian ini tinjauan pustaka dengan konsep penelitian (6)
Ketepatan penulisan rujukan, daftar pustaka dan relvansi serta kemutakhiran daftar
Metodologi Penelitian (30)
Ketepatan desain penelitian (6)
Ketepatan populasi dan sampel (5)
Ketepatan Definisi Operasional / Batasan Istilah(5)
Kejelasan etika penelitian dan cara pengambilan data (3)
Kesesuaian instrumen penelitian serta pembangunannya (6)
Ketepatan Analisis data serta kerangka penelitian (5)
Presentasi (10)
Penggunaan media dan isinya (3)
Penggunaan bahasa Inggris (4)
Sikap dan penampilan saat presentasi (3)
Proses Diskusi dan Keaktifan (10)
Ketepatan waktu presentasi, dan kejelasan penyampaian penelitian (3)
Kemampuan dalam menjawab dan argumentai (4)
Sikap dalam mendengarkan dan menerima pendapat/saran orang lain (3)
Sistematika Penulisan (15)
Kesinambungan antar alinea, bab dan ada tidaknya pengulangan yang tidak perlu (6)
Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar (3)
Penomoran, penulisan halaman dan penulisan heading dan sub heading (3)
Lampiran (3)
TOTAL NILAI

35

30

10

10

15

100

Catatan Penilaian :
Angka di belakang indikator penilaian adalah nilai maksimal untuk masing-masing item.
* nilai maksimal 2 untuk tiap poin.
Tuliskan hasil penilaian di kolom nilai. Nilai pecahan dimungkinkan.
Yogyakarta,
Penguji

- 20

(…………………………..)
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(Individu)
Angkatan
Topik
Pertemuan ke
Pembimbing
Kelompok
Nama mahasiswa

INSTRUMEN PENILAIAN PROSES MENTORING
:
:
:
:
:
:

Blok :

Semester :

Petunjuk Pengisian:
 Rubrik 3 merupakan penilaian individu
 Berikan nilai pada setiap item (skor 1-4) sesuai dengan rubrik penilaian proses
mentoring
Nilai
No.

Aspek yang
diobservasi

Mentoring 1

Mentoring 9

Rata-rata

1

Preparation
Prior knowledge
Sumber yang tepat
Tepat waktu
Syar’i performance
2
Pelaksanaan
Keaktifan dan relevansi
Feedback
Menghargai pendapat
orang lain
Menerima masukan
dari orang lain
Jumlah skor
Nilai akhir
Rumus Nilai Akhir (NA) :
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RUBRIK PENILAIAN PROSES MENTORING
Tahapan
Deskripsi
Kriteria
kegiatan
Memiliki pengetahuan awal sesuai dengan topic
dan cukup untuk proses diskusi mentoring
Memiliki pengetahuan awal sesuai dengan topic
namun tidak memadai untuk proses diskusi
mentoring
Prior
knowledge
Memiliki pengetahuan awal kurang relevan dengan
topic dan tidak memadai untuk proses diskusi
mentoring
Memiliki pengetahuan awal tidak sesuai dengan
topik
Sumber yang dibawa sesuai dengan topic minimal
2 text book dan 3 jurnal
Sumber yang dibawa sesuai dengan topik minimal
Sumber
1 text book dan 2 jurnal
yang tepat
Sumber yang dibawa sesuai dengan topic minimal
Preparation
1 text book dan 1 jurnal
Sumber yang dibawa tidak sesuai dengan topik
Datang sesuai dengan yang dijadwalkan
Terlambat 15 menit dari yang dijadwalkan
Tepat waktu
Terlambat 20 menit dari yang dijadwalkan
Terlambat 30 menit dari yang dijadwalkan
Penampilan rapi, tidak ketat, menutup aurat, tidak
transparan
Penampilan tidak rapi, tidak ketat, menutup aurat,
tidak transparan
Syar’i
performance Penampilan tidak rapi, ketat, menutup aurat, tidak
transparan
Penampilan tidak rapi, ketat, tidak menutup aurat,
transparan
Menyampaikan pendapat dan relevan dengan topic
diskusi selama proses diskusi
Menyampaikan pendapat namun kadang-kadang
Keaktifan
relevan dengan topic diskusi selama proses diskusi
dan
Menyampaikan pendapat dan sebagian besar tidak
relevansi
relevan dengan topic diskusi selama proses diskusi
Tidak menyampaikan pendapat selama proses
diskusi
Pelaksanaan
Aktif memberikan feedback yang membangun
selama proses diskusi
Aktif memberikan feedback kadang-kadang
membangun selama proses diskusi
Feedback
Aktif memberikan feedback yang tidak
membangun selama proses diskusi
Tidak memberikan feedback selama proses diskusi
Menghargai Mendengarkan, memperhatikan pendapat dan

Skor
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
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pendapat
orang lain

Menerima
masukan
dari orang
lain

merespon
Memperlihatkan 2 aspek dari 3 aspek menghargai
pendapat orang lain
Memperlihatkan 1 aspek dari 2 aspek menghargai
pendapat orang lain
Tidak memperlihatkan sikap menghargai pendapat
orang lain
Mendengarkan saran, pertanyaan maupun kritik
dengan sikap terbuka, lapang dada, dan asertif
Mendengarkan saran, pertanyaan maupun kritik
namun aspek non verbal tidak sesuai
Mendengarkan saran, pertanyaan maupun kritik
namun menerima dengan emosional
Tidak mau menerima saran, pertanyaan maupun
kritik dari orang lain

3
2
1
4
3
2
1
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TOPIC 1

SEARCHING ACADEMIC PAPERS
Disusun Oleh:
Sutantri, Ns.,MSc., Ph.D.
Rahmah,M.Kep.,Sp.Kep.An
Laili Nur Hidayati.,Ns.M.Kep.,Sp.Kep.J
General learning purpose:
Student are able to search scientific articles related to the scenario and present them

The literature search
Whether to answer clinical question, to gather information on a topic, or to write a research
paper, nurses and nursing students need to understand how information is arranged before
they can locate, appraise, and apply the knowledge gained. For instance, to locate scholarly
journals (peer-reviewed/refereed), nursing students can find it in the specialized article
databases, such as: PubMed (MEDLINE), CINAHLPlus, PsycINF, Proquest Central,
EMBASE, and many more
First of all, during a literature search, the following questions will help you to limit the amount
of information you are looking for.
1. What aspects of your topic are you interested in?
 Are you interested in the historical, ethical, psychosocial, or policy aspects of the topic?
Or are you looking for the clinical/biomedical aspects of the topic?
2. How much information are you looking for?
 What is the scope of the project?
 Do you want several recent articles on a topic?
 Are you writing a paper and looking for both background information from textbooks
plus some recent journal information?
 Are you writing a dissertation?
 What level of evidence do you require? Are you looking for evaluated, "peer-reviewed,"
scholarly sources? Do you want information appropriate for clinical application?
Information in a journal article may not necessarily be ready for clinical application; the
critical appraisal must come first.

Location Article Citations in Databases
To find scholarly literature, you will start with an article database. (Initially you might conduct
a scoping search on the narrower topic to assess the existent state of the literature. What kind
of results do you get? If results are too numerous the search might need to be narrowed. If
results are too few, you will have to think about broadening.)
What is a database?
Databases are electronically searchable collections of citations to journal articles, books,
dissertations, and other items, published and unpublished). Database citations (records) are
organized into searchable fields: author, title, source, date, publication type, etc. The
attributes of the database records can assist searchers to locate items by using the fields to
specify search terms.
Article citations describe the contents of journal articles.
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Databases may be interdisciplinary and cover a large scope of topic areas. For
example: Proquest Central. PubMed (MEDLINE), CINAHLPlus, and PsycINFO are
examples of specialized databases for health sciences topics. Databases provide access to
citations for:







articles in newspapers, magazines, & journals
chapters in books
essays in collections
government, international, & other documents
dissertations
more (e.g., continuing education programs, selected websites, conference proceedings)

Below are examples of records from CINAHLPlus and Medline:
a. Anatomy of a database record: a CINAHLPlus citation
CINAHLPlus (the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), with indexing
for more than 3,800 journals from the fields of nursing and allied health, with selective indexing
back to 1937.
The CINAHLPlus citation below describes an article from the journal Nursing Research.
Descriptive information (metadata) is arranged in searchable fields for author, title, etc. The
subject headings are standardized terms drawn from a thesaurus. In the example below you
can see that the term Postnatal Period is the standardized term assigned to describe the topic
"postpartum."

b. Anatomy of a database record: a Medline/Pubmed Citation
Below is a sample citation from another database: Medline/PubMed, the premier
biomedical database, with more than 24 million records, produced by the National Library of
Medicine.
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The citation below describes an article from the journal BMJ. Descriptive
information (metadata) is arranged in searchable fields for author, title, etc. and the MeSH
terms (Medical Subject Heading) field which includes standardized terms drawn from a
controlled vocabulary of terms. Notice the term Cross Infection is the standardized term to
describe the topic: hospital infection.

Selecting and Using Article Database
When selecting a database to start with, consider the time frame as well as the coverage of your
topic.
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For example, CINAHLPlus covers more than 3,800 journals from the fields of
nursing and allied health, with indexing for selected journals back to 1937.
All searchers of nursing information should always search MEDLINE (PubMed), the
premier biomedical database, because it indexes many of the international nursing
journals that are not indexed in CINAHL and contains articles of interest to nurses that
are published in biomedical journals.
PsycINFO is a major database covering the scholarly literature in the psychological,
social, behavioral, and health sciences, with selected coverage back to the 19th century.
When your topic has any psychosocial or behavioral aspect, consider PsycINFO.
Proquest Central is multidisciplinary resource for research on contemporary topics or
for the beginning stages of a research project. Offers citations from a wide range of
English language academic journals, news magazines, including the New York
Times and Wall Street Journal.

The above list is just a sample of health sciences databases.

How to search?
First Steps
1. Use of Boolean (logical) operators
Understanding "Boolean" connectors is fundamental to database searching!
Boolean logic uses the operators AND and OR to connect search terms when using
catalogs, databases, or a web search tool.





A simple search on: handwashing retrieves ALL article citations containing that term.
A
search
using AND retrieves
citations
with BOTH terms,
e.g.: handwashing AND cross infection.
OR is used to connect synonyms. A search using OR retrieves citations with ANY of
search terms present, e.g.: (cross infection OR nosocomial infection OR hospital
NOT - Be careful with use as the attempt to narrow the search may be too exclusive
and eliminate good records

A research question with a Problem AND Intervention: Does handwashing among
healthcare workers reduce hospital-acquired infection?
Step 1: Choose database that suit the research question
Step 2: Perform a simple keyword search – identify keywords that describe the important
concept in the research question
Concept 1 (Patient or Problem or Population)
Hospital acquired infection
Connecting
retrives

Concept 2 (Intervention)
handwashing
keywords with AND in the database search
article citations that contain both terms.

Hospital
acquired
infection

handwashin
g
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AND
Step 3: From the initial search results, retrieve alternate terms/synonyms/MeSH subject terms
for one or both concepts. Combining these terms with OR to expand the search to find
citations with any of the added terms
Concept 1 (Patient or Problem or Population)
Hospital acquired infection

Concept 2 (Intervention)
Handwashing

OR

OR

Cross infection

Hand hygiene

OR

OR

nosocomial

Hand disinfection

Step 4: Add limits to your results – most databases allow you to add ―limits‖ or ―filters‖ that
restrict search results by characteristics such as type of study, type of article, date, time factors,
etc
2. How do you truncate terms to search for plurals etc.?
Health Source: Nursing uses two different symbols
An asterisk (*) allows for any number of characters, or the absence of a character. For example,
comput* to find the words computer, computers, or computing.
A question mark is used to replace a single character. For example, if you type ne?t you will
find all citations containing neat, nest or next. You will not find net because the wildcard
replaces only a single character - it doesn't allow for the absence of a character.
3. Is there a thesaurus which will allow you to use a standardised language to search? How does
it work? PubMed has a thesaurus which is called MeSH - which is simply an acronym for
Medical Subject Headings. CINAHL also has a thesaurus which you need to use when
searching.
4. How do you search for articles by an author, or in a particular journal?
5. How do you display references, or mark them for saving, printing, or emailing to yourself?
6. Can you link to the full text of articles, or will you need to find print articles in the Library?
Formulating a search strategy
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Before you search for information you'll need to formulate a search strategy. Below are some
tips on how to do this.
1. Identify the key concepts.
2. Work out alternative terms for these concepts.
3. Decide whether you want to restrict your search to a certain population or group
4. Decide whether you want to restrict your search to a particular type of article - eg. systematic
reviews.
5. Remember that practice helps, and that there is no such thing as the perfect search - a
strategy which may be fine for an essay may be totally inadequate for a thesis topic.
6. You may find it helps to clarify your thinking if you use a logic grid, in which you group
related concepts or synonyms - see the example below
An example
Supposing you want to find articles on nursing management of pain in cancer patients. Below
are some possible options for searching . As there are three distinct concepts involved in this
search we will use three columns
A

B

C

Cancer

Discomfort

nurs*

oncol*

pain

You would need to OR the individual words in each column, and then AND the groups of
words together - remembering to use parentheses to preserve the logic of your search.
(cancer or oncol* ) and (discomfort or pain ) and nurs*
Try testing this strategy by copying and pasting it into the Find box in the database Health
Source: Nursing.
Search results
The purpose of searching a database is to get a list of citations telling you where to look for
articles on your subject.
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The important parts of citations are:- author(s) of article, article title, journal title,
volume number, issue number, date, and page numbers - so make sure you save,
print, or download all of these details.
Check how to save, print, or email the results. Saving them is a good idea, as it won't
cost you anything, and you'll then have correct details for including in the
bibliography in your essay.
Source: http://www.adelaide.edu.au/library/guide/med/nursing/litsearch.html

How to read journal publications:
1. Introduction:
a. What is the purpose of the study?
b. What do we know about the question addressed in this study?
c. What are the specific questions asked?
d. What is the biological significance of the question?
e. What is the working hypothesis?
2. Methods and results:
a. What is the goal of each experiment?
b. What approaches were used to answer the question(s)?
c. What results were obtained?
d. How did authors interpret the data?
e. What is the take home message of the experiment?
f. What is the relationship of this experiment with the earlier and later experiments?
3. Discussion:
a. What are the major findings and conclusions?
b. Are the conclusions supported by the results?
c. Whether are the results convincing and whether are there alternative approaches?
d. What new questions are aroused from this study?
e. Propose experiments to test the new questions and ideas.
Source: http://www.clfs.umd.edu/cbmg/faculty/song/688D/Journal20presentation2006.pdf

Student’s task
Discuss the Journal about ―Comparison of Skin to skin and Traditional Care : Parenting
Outcomes and Preterm Infant Development‖ and answer above question

56

check list penilaian ―How To Read Journal‖
Judul:................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Penulis:............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Point critical appraisal
Introduction
a. What is the purpose of the study?
b. What do we know about the question addressed in
this study?
c. What are the specific questions asked?
d. What is the biological significance of the question?
e. What is the working hypothesis?

Ya

Tidak

Keterangan

Methods and results
a. What is the goal of each experiment?
b. What approaches were used to answer the
question(s)?
c. What results were obtained?
d. How did authors interpret the data?
e. What is the take home message of the experiment?
f. What is the relationship of this experiment with the
earlier and later experiments?
-

Discussion:
a. What are the major findings and conclusions?
b. Are the conclusions supported by the results?
c. Whether are the results convincing and whether are
there alternative approaches?
d. What new questions are aroused from this study?
e. Propose experiments to test the new questions and
ideas.
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Student’s task:
Find the article related to the scenario above and presents the results. Than give qualification
based on evidence hierarchy for that article
Scenario 1
A 12 months girl is taken to an Emergency Department by his parents in the late night, as she
got diarrhea. The doctor gave zinc supplement for her.
Search keyword: diarrhea, Zinc
Scenario 2
A 30-year-old woman feels pain on her abdomen. She ask to the nurse about treatment for her
pain.
Search keyword: pain
Scenario 3
A co.ners who does a clinical rotation in maternal care unit is asked by her colleague about the
benefit of hypnobrithing.
Search keyword: hypnobrithing
Scenario 4
An expert nurse said that place supine sleeping position can prevent sudden infant death
syndrome (SIDS).
Keyword: Sudden infant death syndrome, sleeping position
Scenario 5
A Junior nurse student looking for that physical activity among older adults who survived a
COPD can improve life quality.
Key word: COPD, life quality
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Important to Know
Evidence hierarchy
Level

Type of Research

Ia

Systematic review or meta analysis of Randomized controlled trials (RCTs)research

Ib

Systematic review of non randomized trials

IIa

Single RCT

IIb

Single non randomized trial

III

Systematic review of correlational/observational studies

IV

Single correlational/observational studies

V

Systematic review of descriptive/qualitative/physiologic studies

VI

Single descriptive/qualitative/physiologic study

VII

Opinions of authorities., expert committees

Website on EBP
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.biomed.lib.umn.edu/learn/ebp/mod01/pico.html
http://www.freemedicaljournals.com
http://www.joannabriggs.edu.au
http://www.bmjjournals.com
http://www.guidelines.gov
http://www.bmj.com
http://www.acpjc.org
http://www.journalclub.org
http://www.pubmed.com
http://www.jamaevidence.com
www.beepress.com
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TOPIC 2 : PICO
Disusun Oleh:
Rahmah,M.Kep.,Sp.Kep.An
Laili Nur Hidayati.,Ns.M.Kep.,Sp.Kep.J
General learning purpose:
Students will be able to arrange PICO based on the scenario.
Overview
Fineout-Overholt and Johnston (2005, cited in Polit and Beck 2008) recommended a 5
component for formulating EBP questions and used an acronym PICO as a guide. The five
components are:
P : Patient population diseases
I : Intervention
C : Comparison of interest

O : outcome

The patient population or disease of interest, for
example: age, gender, ethnicity, with certain disorder
The intervention or range of interventions of interest, for
example:
Exposure to disease, prognostic factor A,
risk behavior
what you want to compare the intervention against, for
example
:
no
disease,
placebo
or
no
intervention/therapy, prognostic factor B, absence of risk
factor
Outcome of interest , for example : risk of diseases,
accuracy of diagnosis, rate of occurrence of adverse
outcome

EXAMPLE
Do nurse led tobacco cessation interventions result in decreased smoking rates after hospital
admission for coronary heart disease?
 PATIENT
 (Adult) coronary heart patients
 Smokers
 Discharged from hospital
 INTERVENTION
 Nurse led tobacco cessation programmes
 COMPARISON
 (Non-nurse led tobacco cessation programmes
 Self-administered, non-nurse administered, etc.)
 No comparison
 OUTCOME
 Lower rates of tobacco use among Patient group
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Question Templates for Asking PICO Questions:
For a therapy:
In _______(P), what is the effect of _______(I) on ______(O) compared with
_______(C)?

For etiology:
Are ____ (P) who have _______ (I) at ___ (Increased/decreased) risk for/of_______
(O) compared with ______ (P) with/without ______ (C)?

Diagnosis or diagnostic test:
Are (is) _________ (I) more accurate in diagnosing ________ (P) compared with
______ (C) for _______ (O)?

Prevention:
For ________ (P) does the use of ______ (I) reduce the future risk of ________ (O)
compared with _________ (C)?

Prognosis
Does __________ (I) influence ________ (O) in patients who have _______ (P)?
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Student’s Excercise
A. Therapy/treatment example
―In a premature infant, would the skin-to-skin care as compared to a traditional care be a better
effect in parenting outcomes and preterm infant development?‖

Can you identify each PICO component?
In this clinical question, what is the Population?
What is the intervention or finding of the review?
What is the comparison intervention?
What is the outcome?
B. Etiology example
―Are infant who have anemia’s mother at Increased risk for low weight at born compared with
infant without anemia’s mother?‖

Can you identify each PICO component?
What is the clinical questions
Patients/ problems

Intervention

Comparison

Outcomes

C. Diagnosis example

―A nine-year-old girl presents in the ER with diffuse abdominal pain and loss of
appetite. You suspect appendicitis, and need to decide which imaging modality is best
for making the diagnosis—CT or ultrasound‖
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Can you identify each PICO component?
In this clinical question, what is the Population?
What is the intervention or finding of the review?
What is the comparison intervention?
What is the outcome?

D. Prevention example

―In OR nurses doing a five minute scrub what are the differences in the presence and types
of microbes found on natural polished nails and nail beds and artificial nails ?‖
Can you identify each PICO component?
What is the clinical questions
Patients/ problems

Intervention

Comparison

Outcomes

E. Prognosis example

―Does telemonitoring blood pressure in urban African Americans with hypertension
improve blood pressure control?‖
Can you identify each PICO component?
In this clinical question, what is the Population?
What is the intervention or finding of the review?
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What is the comparison intervention?
What is the outcome?
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TOPIK 3
PENYUSUNAN INSTRUMEN PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF
Disusun Oleh:
Yanuar Primanda, S.Kep., Ns., MNS

A. JENIS INSTRUMEN
Penyusunan instrumen penelitian yang tepat merupakan salah satu kunci
keberhasilan menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh hasil penelitian yang
valid. Secara umum, instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat dikategorikan
menjadi instrumen self-report dan instrumen observasi.
2. Instrumen Self-Report
Banyak informasi yang dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan pada
responden penelitian. Kemampuan manusia untuk berkomunikasi secara verbal
menjadikan proses tanya jawab sebagai metode pengumpulan data penelitian yang
sangat penting dalam penelitian keperawatan. Instrumen self-report merupakan salah
satu metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian
keperawatan dan metode ini memungkinkan responden memberikan respon secara
langsung kepada peneliti. Misalnya jika peneliti ingin mengetahui kepercayaan atau
perasaan seseorang terkait suatu hal, maka pendekatan yang paling mudah dilakukan
adalah menanyakan secara langsung. Self-report juga memungkinkan peneliti
mendapatkan data yang sulit untuk diperoleh dengan metode lain. Perilaku sangat
mudah diukur dengan metode observasi, tetapi observasi harus dilakukan di waktu
tertentu selama dalam masa penelitian saja, tidak memungkinkan memperoleh data
masa lampau, serta mengharuskan peneliti membaur dengan responden dalam jangka
waktu tertentu. Sebaliknya, self-report memungkinkan informasi yang diperoleh secara
restropektif.
Meskipun memiliki banyak keuntungan, self-report memiliki kekurangan
terutama terkait validitas dan akurasi laporan responden. Bagaimana peneliti bisa
memastikan bahwa responden merasa atau berperilaku tertentu ketika responden
mengisi self-report. Bagaimana peneliti bisa mempercayai apa yang telah disampaikan
oleh responden. Dalam hal ini, peneliti tidak memiliki pilihan lain kecuali mempercayai
bahwa responden tidak berbohong atau menutupi hasil yang sesungguhnya. Sangat
manusiawi ketika seseorang mengisi self-report cenderung menunjukkan hal positif saja
dan cenderung menutupi hal negatifnya sehingga dapat menutupi kebenaran data
penelitian. Saat membaca hasil penelitian yang menggunakan self-report, kita harus
sadar bahwa kemungkinan hasil penelitian bias, terlebih jika perilaku tertentu di klaim
sebagai perilaku yang dianggap kontroversi atau salah di masyarakat.
c. Self-report pada penelitian kualitatif
Tujuan dari self-report pada penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan
fenomena yang tepat dengan partisipan penelitian. Peneliti harus memahami konteks
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Bahasa, istilah-istilah khusus setempat yang memiliki makna khusus di komunitas atau
masyarakat yang diteliti. Meskipun secara umum interview dalam penelitian kualitatif
mirip seperti percakapan dalam kehidupan sehari-hari, peneliti tetap harus melakukan
persiapan untuk mengantisipasi adanya hambatan dalam berkomunikasi dan
memastikan tujuan dari percakapan (penelitian) tercapai. Beberapa instrumen yang
dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian kualitatif meliputi:
1) Wawancara tidak terstruktur (Unstructured interview)
Wawancara tidak terstruktur adalah salah satu metode yang digunakan oleh
peneliti jika peneliti belum memiliki dugaan awal atau asumsi tentang isi atau alur
informasi yang akan dikumpulkan. Tujuan peneliti adalah untuk menguraikan
persepsi responden terkait fenomena tertentu tanpa memunculkan kesan atau
pandangan peneliti. Instrumen yang digunakan dalam wawancara tidak terstruktur
adalah dengan pertanyaan terbuka. Peneliti dapat memulai wawancara dengan
pertanyaan yang sangat umum, misalnya: “Apa yang terjadi saat pertama kali Anda
mengetahui bahwa ada menderita AIDS?” Pertanyaan selanjutnya akan tergantung
pada respon dari partisipan. Penelitian ethnografi dan fenomenologi sering
menggunakan wawancara tidak terstruktur ini.
Wawancara tidak terstruktur biasanya berlangsung dalam waktu yang lama
hingga beberapa jam. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana merekam
semua data yang sangat banyak yang diperoleh saat pengumpulan data. Cara yang
paling sering dilakukan adalah dengan merekam proses wawancara yang kemudian
akan di transkrip. Beberapa responden menyadari proses percakapan mereka
direkam, tetapi beberapa menit kemudian responden akan lupa dengan kehadiran
recorder sehingga lebih rileks saat wawancara. Peneliti juga dapat mencatat hasil
interview tetapi catatan tidak dapat dijadikan satu-satunya alat perekam data karena
metode ini dianggap kurang akurat.
2) Panduan wawancara semi terstruktur (Semi-structured interview)
Wawancara semi terstruktur atau wawancara terfokus digunakan jika peneliti
telah memiliki topik atau pertanyaan umum yang perlu ditanyakan saat proses
interview. Interview menggunakan panduan topik atau panduan wawancara tertulis
untuk memastikan bahwa semua area atau topik yang ingin diketahui telah tercakup.
Fungsi dari wawancara adalah untuk mendorong partisipan dapat mengutarakan
pendapatnya secara bebas tentang topik yang ditanyakan. Contohnya adalah
penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi dampak leukemia pada
masa kanak-kanak terhadap perkembangan karier dan harapan penderita kanker di
usia dewasa muda. Contoh pertanyaannya adalah: “Bagaimana diagnosis kanker
yang terjadi saat masa kanak-kanak mempengaruhi rencana studi Anda?” dan
“Gambarkan tentang masa depan Anda”
3) Wawancara kelompok terfokus (Focus group interview/focus group discussion)
Wawancara ini dilakukan dalam grup antara 5-10 orang dimana opini dan
pengalaman partisipan dikumpulkan secara berkesinambungan. Pewawancara (atau
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moderator) memandu jalannya diskusi sesuai dengan panduan topik. Keuntungan
dari metode wawancara adalah efisien dan dapat menghasilkan dialog yang banyak
meskipun tidak semua responden akan merasa nyaman mendiskusikan dan sharing
pandangan atau pengalaman mereka di depan semua anggota kelompok. Fokus grup
banyak digunakan pada penelitian kualitatif dan berperan sangat penting terutama di
penelitian participatory action research, critical theory dan feminist.
4) Sejarah hidup (Life histories)
Sejarah hidup adalah ungkapan narasi personal tentang pengalaman hidup
seseorang. Dengan pendekatan ini, responden diminta untuk menggambarkan
pengalamannya terkait topik atau tema tertentu baik secara verbal maupun tulisan.
Penggambaran dilakukan secara kronologis (berurutan). Metode ini biasanya
digunakan saat peneliti ingin mendapatkan data tentang riwayat kesehatan secara
menyeluruh.
5) Catatan harian personal (Personal diaries)
Catatan harian digunakan sebagai sumber data pada penelitian terutama yang
melibatkan riwayat tertentu. Catatan harian juga dapat digunakan sebagai instrumen
penelitian untuk mendapatkan data baru dengan meminta partisipan untuk membuat
catatan selama kurun waktu tertentu. Catatan harian dapat tidak terstruktur,
contohnya individu dengan transplantasi jantung diminta menuliskan kegiatan,
perasaan, dan semua yang ada di pikirannya selama 10-15 menit sehari selama 3
bulan pertama setelah transplantasi. Meskipun demikian, sebagian besar partisipan
diminta mengisi catatan harian (diari) dengan pengalaman spesifik sehingga
berbentuk semi-terstruktur.
d. Self-report pada penelitian kuantitatif
Penggunaan instrumen self-report terstruktur mengharuskan peneliti memahami
teori beserta aspek-aspek yang harus diketahui pada penelitian sehingga instrumen
dapat menggambarkan variabel yang diteliti. Instrumen terstruktur dapat berupa
panduan wawancara terstruktur (jika instrumen ditanyakan langsung secara verbal
atau melalui telepon) ataupun dalam bentuk kuesioner (jika instrumen diisi oleh
responden secara mandiri). Pada penelitian kuantitatif, responden penelitian harus
mengisi instrumen yang sama. Bentuk pertanyaan pada instrumen self-report terstruktur
meliputi:
1) Closed-ended questions
Pertanyaan tertutup (closed-ended questions) atau biasa disebut fixedalternative questions adalah pertanyaan dimana pilihan jawaban telah disediakan
oleh peneliti dan responden hanya bisa memilih salah satu pilihan jawaban yang
telah disediakan. Pilihan jawaban dapat berupa jawaban sederhana seperti ya atau
tidak, benar atau salah, hingga pilihan jawaban yang kompleks untuk
menggambarkan opini responden. Tujuan pertanyaan tertutup adalah untuk
memastikan perbandingan antara tiap jawaban dan memudahkan analisis.
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Pertanyaan tertutup lebih sulit dikembangkan daripada pertanyaan terbuka,
tetapi lebih mudah untuk dianalisis. Pertanyaan tertutup lebih efisien, karena
responden dapat menjawab dengan lebih mudah. Kerugian utama penggunaan
kuesioner tertutup adalah peneliti mungkin gagal mendapatkan respon potensial
yang tidak ada dalam pilihan jawaban yang disediakan. Selain itu, jawaban yang
diperoleh hanya superfisial dan tidak mendalam. Penggunaan pertanyaan tertutup
mungkin tidak menggambarkan opini responden yang sesungguhnya dan responden
hanya memilih jawaban yang telah disediakan tanpa dapat mengungkapkan opini
pribadinya.
Contoh:
a) Merokok adalah faktor risiko stroke.
 Benar
 Salah
 Ragu-ragu
b) Mengapa kawasan tanpa rokok harus diimplementasikan di setiap wilayah di
Indonesia?
 Mengurangi polusi akibat asap rokok
 Mencegah paparan asap rokok pada anak-anak
 Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara umum
2) Open-ended questions
Pertanyaan terbuka (open-ended questions) adalah pertanyaan yang
memungkinkan responden menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata
sendiri. Pertanyaan terbuka dalam kuesioner memungkinkan responden penelitian
menuliskan jawabannya sendiri sesuai pendapat responden di lembar kuesioner.
Pada wawancara, responden dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan
peneliti harus merekamnya kemudian mentranskrip hasil wawancara secara
verbatim sehingga dapat dianalisis oleh peneliti. Pertanyaan terbuka memungkinkan
peneliti mendapatkan data dan informasi yang banyak dan mendalam jika dilakukan
secara verbal dan responden mau kooperatif dengan peneliti.
Pertanyaan terbuka membutuhkan waktu lebih lama dalam pengisian.
Responden sering merasa keberatan jika harus mengisi kuesioner tertulis dengan
pertanyaan terbuka.
Contoh:
a) Mengapa Anda merasa harus berhenti merokok?
b) Tolong gambarkan pengalaman Anda saat pertama kali mengetahui bahwa Anda
menderita AIDS.
3) Dichotomous questions
Pertanyaan dikotomi merupakan salah satu jenis pertanyaan tertutup yang
terdiri hanya 2 pilihan jawaban saja, berupa jawaban ya dan tidak, benar atau salah,
setuju atau tidak setuju.
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Contoh:
a) Apakah Anda pernah dirawat di rumah sakit selama 5 tahun terakhir
 Pernah
 Tidak pernah
b) Apakah Anda memiliki riwayat keluarga (orang tua) atau (kakek nenek) yang
menderita diabetes?
 Ya
 Tidak
4) Multiple-choice questions
Pertanyaan pilihan ganda atau multiple choice adalah pertanyaan tertutup
dengan beberapa pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Responden
hanya dapat memilih satu jawaban saja yang paling sesuai dengan dirinya atau
paling benar menurut responden.
Contoh:
a) Seberapa pentingnya menggunakan alas kaki untuk mencegah luka pada kaki
Anda?
 Sangat penting sekali
 Sangat penting
 Sedikit penting
 Tidak penting
b) Apakah faktor risiko diabetes yang tidak dapat diubah?
 Usia
 Merokok
 Hiperkolesterolemia
 Hipertensi
5) Cafetaria questions
Pertanyaan kafetaria adalah salah satu jenis pertanyaan tertutup dimana
responden dapat memilih pilihan jawaban lebih dari satu pilihan jawaban sesuai
dengan pendapat responden. Semua pilihan jawaban yang dipilih responden adalah
data penelitian yang dianalisis sebagai hasil penelitian.
Contoh:
a) Setiap orang memiliki opini yang berbeda tentang implementasi kebijakan
larangan merokok di tempat umum. Manakah dari pernyataan berikut yang
menggambarkan pendapat Anda?
 Merokok di tempat umum adalah hak setiap warga negara dan harus
difasilitasi
 Larangan merokok di tempat umum dapat melindungi orang yang tidak
merokok dari paparan asap rokok yang membahayakan
 Saya tidak peduli adanya kebijakan larangan merokok di tempat umum
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 Kebijakan larangan merokok sebaiknya diimplementasikan secara serentak
di seluruh Indonesia
6) Rank-order questions
Pertanyaan terperingkat merupakan pertanyaan tertutup yang memungkinkan
responden memilih sesuai dengan prioritas yang menurut responden dianggap
paling penting, paling urgen, paling sesuai atau paling diharapkan.
Contoh:
a) Setiap orang memiliki nilai yang berbeda dalam hidup mereka. Di bawah ini
adalah daftar hal-hal yang dianggap berharga dalam hidup. Tuliskan hal-hal
yang Anda anggap paling berharga dalam hidup Anda dengan memberikan
nomor 1 di sebelah aspek yang menurut Anda paling berharga, nomor 2 di
sebelah aspek yang berharga kedua, dan seterusnya.
_____ Pencapaian karier/pekerjaan
_____ Hubungan keluarga
_____ Sahabat dan hubungan sosial
_____ Kesehatan
_____ Uang dan kekayaan
_____ Agama
7) Rating questions
Pertanyaan rating adalah pertanyaan tertutup yang mengharuskan responden
memilih angka tertentu untuk menunjukkan ekspresi, pendapat atau opini responden
terkait aspek yang diteliti.
Contoh:
Pada skala 0-10 dimana 0 berarti sangat tidak puas sekali dan 10 berarti sangat
puas sekali, seberapa puaskah Anda dengan asuhan keperawatan yang Anda terima
selama perawatan di rumah sakit ini?
Sangat
sekali

tidak

Sangat puas sekali

puas
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b. Cara menyusun instrumen
Dalam menyusun instrumen, peneliti harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:
1) Peneliti harus memastikan kata-kata yang digunakan dalam penyusunan kuesioner
dapat terbaca dengan jelas, sensitif terhadap status psikologis responden, tidak bias
dan dapat mudah dipahami
2) Pertanyaan dibuat berurutan dan dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk satu
kesatuan yang utuh dan tidak membingungkan
3) Draf instrumen yang baru disusun sebaiknya direview oleh pakar sebelum dilakukan
uji coba instrumen
4) Uji coba instrumen dilakukan untuk menggambarkan apakah instrumen yang akan
digunakan sudah mampu menggambarkan aspek-aspek yang ingin diteliti.
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c. Keuntungan penggunaan kuesioner dibandingkan wawancara
1) Kuesioner lebih murah, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tidak
membutuhkan usaha yang berat. Jika populasi yang diteliti berjumlah banyak dan
terpencar secara geografis penggunaan kuesioner sangat memudahkan. Kuesioner
melalui internet juga sangat ekonomis dan memudahkan dalam proses distribusi.
2) Kuesioner memungkinkan anonymity atau meningkatkan privacy, dimana banyak
informasi atau perilaku mungkin dianggap tidak umum atau memalukan jika
disampaikan langsung oleh partisipan saat wawancara.
3) Penggunaan kuesioner tanpa adanya pewawancara memungkinkan untuk
mengurangi bias yang dapat muncul karena responden lebih fokus pada pertanyaan
kuesioner, bukan pada reaksi pewawancara.
d. Keuntungan interview/wawancara dibandingkan kuesioner
1) Pada interview langsung, respon dari partisipan lebih baik karena lebuh jarang
menolak ajakan wawancara, sementara pada penggunaan kuesioner sering kali
responden tidak memedulikan atau tidak mengisi semua pertanyaan di kuesioner
2) Beberapa populasi kesulitan mengisi kuesioner dan lebih mudah menjawab
pertanyaan melalui wawancara misalnya pada lansia, tuna netra. Wawancara lebih
mudah dilakukan pada hampir semua populasi
3) Wawancara lebih mudah dipahami daripada kuesioner karena saat wawancara,
peneliti dapat memberikan penjelasan rinci terkait aspek yang ditanyakan
4) Saat wawancara, peneliti dapat sekaligus melakukan observasi terkait situasi dan
kondisi pasien yang dapat bermanfaat dalam menginterpretasikan hasil penelitian.
3.

Instrumen Observasi
Pada beberapa penelitian, observasi langsung terhadap suatu perilaku merupakan
metode pengumpulan data penelitian yang sering dilakukan selain pengumpulan data
menggunakan instrumen dalam bentuk self-report, terutama di seting klinis. Peneliti
sering menggunakan observasi terutama ketika partisipan tidak bisa atau tidak
memungkinkan untuk ditanya, tidak mampu memberikan jawaban sesuai yang
diharapkan, atau jawaban yang diberikan mungkin tidak reliabel. Sebagian besar
instrumen observasi didesain untuk mampu menggambarkan perilaku bayi dan anak
atau lansia yang mengalami gangguan komunikasi.
Beberapa penelitian lebih cocok menggunakan observasi untuk menjawab
pertanyaan penelitian dari pada menggunakan self-report, misalnya saat responden
sebagian besar kesulitan atau tidak paham bahwa perilaku yang dilakukannya
menunjukkan pada perilaku tertentu seperti perilaku depresi atau saat responden tidak
mampu melaporkan secara verbal misal pada anak-anak atau pasien gangguan jiwa.
Meskipun demikian, observasi memiliki beberapa kekurangan misalnya masalah etik,
kemungkinan bias, reaksi dari partisipan yang diobservasi maupun observer.
Kemungkinan bias dapat di minimalisir dengan training observer secara hati-hati.
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a. Instrumen observasi penelitian kualitatif
Observasi pada penelitian kualitatif menggunakan instrumen yang tidak
terstruktur dan ketat. Observasi yang tidak terstruktur dan terlatih memungkinkan
peneliti melihat apa yang dilihat partisipan, untuk mengembangkan pemahaman
mendalam terkait fenomena yang diteliti, dan mencakup pengaruh variasi budaya.
Observasi partisipan secara natural di lokasi penelitian dilakukan melalui metode
observasi partisipan (participant observation).
Dalam proses observasi partisipan, peran observer dalam kelompok partisipan
yang diteliti sangat penting karena posisi sosial observer menentukan apa yang mereka
lihat. Peran peneliti atau observer dalam observasi partisipan terdiri dari 4 fase
berurutan:
1) Sebagian besar observasi dan mendengarkan secara aktif
2) Sebagian besar observasi dengan partisipasi terbatas
3) Partisipasi dengan observasi berkesinambungan
4) Refleksi dan konfirmasi ulang terkait hasil yang ditemukan dengan informan
Pada fase 1, peneliti (observer) mengamati (mengobservasi) dan mendengarkan
secara aktif kelompok yang diteliti sehingga memungkinkan interaksi antara partisipan
pada kelompok yang diteliti dan observer berlangsung secara nyaman dan natural. Pada
fase 2, peran observer sedikit meningkat dengan aktif berpartisipasi dalam interaksi
antar partisipan. Pada fase 3, observer menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam
kelompok yang diteliti berdasar hasil pengamatan di fase 1 dan 2, tidak hanya
mendengar dan melihat interaksi di dalam kelompok yang diteliti. Pada fase terakhir,
observer merefleksikan dan melaporkan hasil yang diperoleh selama proses observasi.
Dalam menyusun instrumen observasi partisipan, tidak ada batasan yang rigid,
tetapi lebih berupa rencana yang bersifat umum dan luas meliputi apa saja aspek yang
ingin diamati dan diteliti. Beberapa aspek yang diobservasi dapat meliputi:
1) Seting fisik – pertanyaan “dimana”. Dimanahkah aktivitas terjadi? Apakah hal
penting dari lokasi? Apakah konteks perilaku tersebut dilakukan?
2) Partisipan atau peserta – pertanyaan “siapa”. Siapakah yang hadir? Bagaimanakah
karakteristik dan peran masing-masing peserta? Siapa saja yang diberikan akses
untuk ikut berpartisipasi?
3) Aktivitas – pertanyaan “apa”. Apakah yang sedang terjadi? Apakah yang dilakukan
oleh peserta? Apakah metode yang digunakan untuk berkomunikasi antar peserta?
Seberapa sering mereka menggunakan metode tersebut untuk berkomunikasi?
4) Frekuensi dan durasi – pertanyaan “kapan”. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir?
Apakah aktivitas dilakukan berulang? Jika iya, berapa kali dan apakah dilakukan
secara reguler?
5) Proses – pertanyaan “bagaimana”. Bagaimana aktivitas diorganisir? Bagaimana
terjadinya suatu hal?
6) Outcome – pertanyaan “mengapa”. Mengapa aktivitas harus dilakukan atau
mengapa kejadian tersebut terjadi? Apa yang tidak terjadi (jika seharusnya terjadi)
dan mengapa?
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b. Instrumen observasi penelitian kuantitatif
Pada penelitian kuantitatif, instrumen observasi meliputi penggunaan instrumen
formal berupa protokol yang meliputi hal-hal yang diobservasi, berapa lama waktu
untuk mengobservasi, dan bagaimana menuliskan data. Berbeda dengan observasi pada
penelitian kualitatif, observasi terstruktur pada penelitian kuantitatif bukan bertujuan
untuk menggambarkan fenomena secara umum dan luas tentang partisipan, tetapi lebih
berfokus pada observasi yang terfokus pada aspek, perilaku, atau kejadian tertentu saja.
Keakuratan instrumen observasi terstruktur tergantung pada keakuratan
penyusunan instrumen observasi, pengkategorian, pencatatan/perekaman hasil observasi
dan pengkodean hasil observasi. Karena observasi terstruktur sangat bergantung pada
perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan observasi, peneliti harus memiliki
pengetahuan yang cukup terkait variabel yang diteliti sehingga dapat menyusun
instrumen observasi yang valid dan reliabel.
Dalam melakukan observasi, peneliti harus memutuskan kapan peneliti
melakukan observasi dan menggunakan instrumen observasi terstruktur. Metode
sampling observasi memungkinkan peneliti mengobservasi sejumlah perilaku yang
diobservasi yang representatif. Metode sampling observasi meliputi time sampling
(sampling waktu) dan event sampling (sampling kejadian). Time sampling adalah
pemilihan waktu atau periode tertentu untuk melakukan observasi. Peneliti menentukan
durasi observasi secara sistematis misalnya setiap 30 menit selama 2 interval 2 menit
atau secara random dalam jangka waktu tertentu.
Event sampling adalah penentuan kejadian atau perilaku integral yang akan
diobservasi oleh peneliti. Dengan event sampling ini, peneliti harus memiliki
pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya kejadian yang akan diobservasi atau
berada di posisi dan waktu yang tepat saat kejadian yang akan diobservasi sedang
berlangsung. Contoh dari event sampling adalah saat operan jaga shift di bangsal atau
kejadian cardiac arrest di Instalasi Gawat Darurat. Event sampling cocok digunakan
jika kejadian yang diobservasi mungkin tidak akan muncul jika peneliti menggunakan
time sampling atau kejadian jarang terjadi. Jika kejadian yang diobservasi sering
muncul dan dilakukan, penggunaan time sampling dapat mengkover kejadian lebih
representatif misalnya terkait perilaku cuci tangan perawat.
Instrumen observasi pada penelitian kuantitatif dapat berupa ceklist dan kategori,
dan rating scale.
1) Checklist dan Kategori
Instrumen berbentuk celis dan sistem kategori (kategori sistem) adalah salah satu
instrumen yang paling sering digunakan untuk mengobservasi sebuah fenomena.
System kategori adalah metode untuk mengobservasi perilaku atau kejadian di lokasi
penelitian secara sistematis. Instrumen yang digunakan dapat hanya fokus pada satu
kategori maupun beberapa kategori. Sebagai contoh, peneliti akan meneliti perilaku
agresif pada anak autis. Peneliti membuat system kategori satu kategori untuk perilaku
agresif terkait posisi tubuh/pergerakan. Semua aspek yang akan diobservasi terkait
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posisi tubuh/pergerakan yang menunjukkan agresifitas anak berdasarkan teori maupun
penelitian terkait akan dicantumkan di bagian tersebut, misalnya : ”menyerang anak
lain”, “membuang benda-benda di ruangan”, “memukul diri endiri”. Sementara itu
perilaku yang tidak menunjukkan agresivitas seperti “menolak berinteraksi dengan
orang lain”, “menyendiri” tidak akan dimasukkan ke dalam format observasi. Beberapa
responden mungkin menunjukkan perilaku agresif tersebut, tetapi banyak yang tidak
menunjukkan.
Selain itu, peneliti dapat membuat lebih dari 1 kategori untuk sistem kategori
yang akan diteliti. Sebagai contoh, peneliti ingin mengobservasi perilaku perawatan
kaki. Peneliti mengobservasi perilaku penggunaan alas kaki yang membahayakan kaki
dan melindungi kaki. Aspek yang diobservasi pada kategori perilaku yang
membahayakan kaki meliputi: “menggunakan alas kaki yang tajam”, “menggunakan
alas kaki yang runcing”. Sedangkan item yang diobservasi pada kategori perilaku yang
melindungi kaki meliputi: “memeriksa alas kaki sebelum dipakai”.
Persyaratan utama untuk menyusun instrumen sistem kategori ini adalah definisi
operasional yang jelas dan eksplisit menunjukkan perilaku dan karakteristik yang
diobservasi. Setiap kategori harus dijelaskan dengan detail sehingga memberikan
Batasan kriteria yang jelas bagi observer untuk mengkaji fenomena. Bahkan meskipun
definisi operasional telah disebutkan secara jelas dan eksplisit, sering kali observer
membuat interpretasi-interpretasi saat pengambilan data.
Sistem kategori adalah dasar penyusunan checklist untuk mengobservasi dan
mendokumentasikan fenomena. Format checklist biasanya terdiri dari tabel dengan
beberapa kolom. Kolom sebelah kiri berisi perilaku atau kejadian dalam bentuk sistem
kategori yang harus diobservasi saat penelitian. Kolom di bagian kanan biasanya berupa
informasi tentang frekuensi, durasi, atau kriteria yang dinilai sesuai dengan definisi
operasional.
2) Rating Scale
Pendekatan lain dalam penyusunan instrumen observasi terstruktur adalah
penggunaan rating scale, dimana observer memberikan penilaian terhadap sebuah
fenomena pada skala deskriptif continuum. Observer perlu membuat penilaian perilaku
pada interval tertentu selama observasi atau merangkum semua kejadian atau perilaku
setelah observasi selesai.
Rating scale dapat digunakan sebagai perpanjangan dari checklist, dimana
observer tidak hanya mencatat muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi, tetapi
juga aspek kualitatif dari perilaku yang muncul misalnya intensitas maupun kekuatan
perilaku. Kombinasi antara rating scale dengan sistem kategori memungkinkan observer
memperoleh data yang lebih lengkap, tetapi observer harus bekerja lebih ekstra dan
sering kali membebani observer.
4.

Pengukuran biofisiologi
Penggunaan pengukuran biofisiologi dalam penelitian keperawatan bertujuan
untuk mengukur suatu pengaruh intervensi atau tindakan keperawatan terhadap proses
biofisiologi dasar manusia. Pengukuran biofisiologi terdiri dari pengukuran in vivo
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maupun in vitro. In vivo adalah pengukuran langsung kepada makhluk hidup seperti
pengukuran tekanan darah, pengukuran berat badan, pengukuran gula darah,
pengukuran kapasitas vital, dan sebagainya. Alat ukur in vivo untuk mengukur fungsi
tubuh saat ini telah berkembang pesat dan teknologi yang digunakan juga semakin
canggih sehingga memungkinkan pengukuran biofisiologi yang lebih akurat dan
mudah.
Pengukuran in vitro adalah pengambilan data dari partisipan dengan mengambil
materi biofisiologi dan dianalisis di laboratorium. Pengukuran in vitro meliputi
pengukuran kimiawi tubuh (kadar hormon, gula darah, ladar potasium, dll), pengukuran
mikrobiologi (jumlah bakteri dan kultur bakteri), pemeriksaan sitologi atau histologi
(biopsi jaringan).
Pengukuran biofisik memiliki keunggulan sebagai berikut:
a. Akurat dan tepat, terutama jika dibandingkan dengan respon psikologis seperti selfreport terkait nyeri dan kecemasan.
b. Bersifat objektif. Hasil pengukuran spirometer pada pasien akan dibaca sama oleh 2
peneliti atau lebih. Responden tidak dapat memanipulasi hasil pengukuran biofisik
seperti yang mungkin terjadi dengan self-report.
c. Pengukuran biofisik menyediakan data yang valid pada variabel target. Pengukuran
menggunakan termometer sudah dipastikan berfungsi untuk mengukur suhu tubuh,
bukan berat badan, dan sebagainya. Untuk pemeriksaan non biofisik, harus
dipastikan apakah alat yang digunakan benar-benar valid untuk mengukur variabel
yang diharapkan.
B. SKALA PENGUKURAN
Skala merupakan alat untuk menilai suatu aspek secara numerik. Skala bertujuan
untuk mengetahui penilaian responden terkait perilaku, persepsi, maupun psikologis
responden yang diteliti.
1. Skala Likert
Skala likert terdiri dari beberapa respon statemen (lebih dari 2) yang
mengekspresikan pandangan responden terhadap topik yang ditanyakan. Sebagai
contoh, pada penelitian terkait rokok, responden diminta menunjukkan seberapa setuju
mereka terhadap pernyataan-pernyataan yang disusun oleh peneliti. Pada pernyataan
positif, semakin setuju responden akan mendapatkan nilai yang semakin tinggi,
sebaliknya pada pernyataan negatif, semakin setuju responden akan mendapatkan nilai
yang semakin rendah.
Contoh:
No.
1

Pernyataan
positif/negatif
-

2

+

3

-

Pernyataan

SS

S

TS

STS

Merokok dapat meningkatkan konsentrasi saya
Saya menghindari merokok karena merokok
menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah
Merokok menggunakan vapor lebih aman daripada
merokok tembakau secara langsung
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4

-

5

+

Merokok dapat membantu merelaksasikan otak
saat saya merasa jenuh
Saya merasa rokok sama sekali tidak membawa
manfaat bagi diri saya

Catatan: SS = sangat setuju, S = setuju, TS = tidak setuju, STS = sangat tidak
setuju
Berdasarkan contoh skala likert yang digunakan terdiri dari 4 poin skala likert
(sangat setuju – sangat tidak setuju). Pada item positif, sangat setuju mendapatkan nilai
4, setuju mendapat nilai 3, tidak setuju mendapat nilai 2 dan sangat tidak setuju
mendapat nilai 1. Pada item pernyataan negatif, sangat setuju mendapatkan nilai 1,
setuju mendapat nilai 2, tidak setuju mendapat nilai 3 dan sangat tidak setuju mendapat
nilai 4.
No.

Pernyataan

SS

1

Merokok dapat meningkatkan konsentrasi daya

2

Saya menghindari merokok karena merokok V
menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah
Merokok menggunakan vapor lebih aman daripada X
merokok tembakau secara langsung
Merokok dapat membantu merelaksasikan otak saat
saya merasa jenuh
Saya merasa rokok sama sekali tidak membawa
manfaat bagi diri saya
TOTAL SCORE

3
4
5

S

TS

STS

R1
(V)

R2
(X)

V

4

2

X

4

2

V

3

1

X

V

3

2

V

X

3

2

17

7

X

Catatan: R1 = responden 1, R2 = responden 2.
Pada contoh kuesioner yang telah diisi, dapat ditentukan skor masing-masing
responden pada masing-masing item pernyataan. Nilai tersebut kemudian dijumlahkan
untuk mengetahui jumlah skor yang dimiliki tiap responden. Dapat diketahui bahwa
responden 1 memiliki skor total 17 dan responden 2 memiliki skor total 7, sehingga
dapat disimpulkan bahwa responden 1 memiliki sikap lebih baik tentang rokok
dibandingkan responden 2.
2.

Semantic differential
Teknik lain untuk mengukur perilaku dapat menggunakan semantic differential
(SD). Dengan teknik ini, responden diminta menilai konsep yang diteliti, misalnya
olahraga, diet, dan sebagainya dengan 2 rentang poin yang berbeda, misalnya
baik/buruk, efektif/tidak efektif, penting/tidak penting. Responden diminta memberikan
penilaian dengan menyilang atau melingkari poin pada rentang tertentu (misalnya 1-7)
dari paling minimal hingga maksimal (rentang bipolar). Prosedur penilaian SD mirip
dengan skala likert, dimana semakin tinggi nilai secara umum berarti semakin baik.
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Contoh:
Pada setiap bagian, berilah tanda silang pada titik yang menunjukkan kinerja
perawat di bangsal dimana Anda dirawat saat ini.
1

2

3

4

5

6

7

Tidak peduli

____

____

____

____

____

____

____

Perhatian

Bodoh

____

____

____

____

____

____

____

Pandai

Malas

____

____

____

____

____

____

____

Tangkas

Tidak membantu

____

____

____

____

____

____

____

Sangat membantu

Berbohong

____

____

____

____

____

____

____

Jujur

3.

Visual analog scale
Visual analog scale (VAS) sering digunakan dalam penelitian psikososial dimana
VAS dapat digunakan untuk mengukur pengalaman yang bersifat subjektif seperti
nyeri, kelemahan dan sesak napas. VAS adalah garis lurus dimana setiap ujungnya
menggambarkan pengalaman yang dirasakan dari yang paling minimal hingga
maksimal. Biasanya VAS berukuran 100mm (10cm) yang menggambarkan nilai 0-100
atau 0-10 sehingga memudahkan untuk skoring.
Contoh: Visual analog scale untuk mengukur nyeri.

4.

Vignettes
Vignette atau kasus adalah deskripsi singkat dari kasus atau situasi tertentu dimana
responden diminta memberikan pendapatnya terkait kasus. Kasus dapat berupa scenario
fiktif maupun nyata yang dibuat sedemikian rupa untuk mengeksplorasi pendapat,
opini, persepsi, atau pengetahuan responden terkait fenomena. Pertanyaan dari vignette
dapat berupa pertanyaan tertutup maupun terbuka, menyesuaikan kebutuhan peneliti.
Contoh:
Suatu hari anda sedang bepergian bersama keluarga ke rumah makan. Anda
Bersama anak anda berusia 10 tahun dan 3 tahun. Saat dengan menunggu makanan
datang, ada pengunjung yang duduk di sebelah meja anda dan mulai menyalakan rokok.
Pengunjung tersebut tanpa merasa bersalah merokok disebelah anak-anak anda.
Pertanyaan terbuka:
Apakah yang akan anda lakukan?
Pertanyaan tertutup:
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Manakah tindakan yang anda lakukan dalam situasi tersebut?
 Menegur pengunjung agar merokok di luar
 Meminta anak-anak menjauhi perokok
 Pergi meninggalkan rumah makan dan mencari rumah makan lain
 Mencari adanya ruang bebas asap rokok di rumah makan tersebut
PRAKTIKUM PENYUSUNAN INSTRUMEN PENELITIAN
Buatlah instrumen penelitian sesuai dengan topik penelitian Anda.
Referensi:
Polit. D.F., Bect. C.T., 2010. Essentials of Nursing Research: Appraising
Evidence for Nursing Practice, 6th edition. Lippincott William and Wilkins
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TOPIK 4
CONTENT VALIDITY INDEX
Disusun Oleh:
Laili Nur Hidayati.,Ns.M.Kep.,Sp.Kep.J
Validitas mengacu pada sejauh mana alat ukur (tes) benar-benar menggambarkan apa
yang hendak diukur, agar dapat diketahui aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran.
Validitas merupakan hal yang utama pada proses pengembangan instrumen karena digunakan
untuk mengukur konsep/konstrak yang masih ambigu, abstrak dan tidak bisa diamati secara
langsung. Ada tiga jenis validitas, yaitu content validity (validitas isi), criterion validity
(validitas criteria), dan construct validity (validitas konsep). Dari tiga jenis validitas tersebut,
validitas konstrak selalu menjadi yang paling bermasalah dan mendapatkan banyak
perdebatan karena melibatkan teori, dan hubungan data dengan teori (Embretson, 2007). Pada
praktikum ini hanya membahas validitas konten (isi) saja.
Teknik pengujian validitas isi (validitas konten) digunakan pada tahap awal
pengembangan kuesioner, secara teoritis tidak ada teknik yang baku dalam pengujian
validitas konten. Para peneliti dapat menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau
gabungan keduanya. Teknik kualitatif yang umum dipergunakan adalah melalui wawancara
mendalam atau FGD dengan pakar (logical validity) atau pengguna (face validity).
Sedangkan teknik statistik yang umum dipergunakan dalam pengujian validitas isi dalam
sepuluh tahun terakhir adalah content validity index (CVI) yang didasarkan pada tingkat
kesepakatan para ahli pada item, atau S-CVI pada kuesioner secara keseluruhan. Teknik
statistik lain seperti koefisien Kappa, ANOVA, dan korelasi juga masih lazim digunakan
dalam proses pengujian awal kuesioner.
Content validity index (CVI) merupakan bukti validitas konten yang digunakan oleh
peneliti dengan menggunakan peringkat relevansi dari beberapa pakar sesuai dengan konten
yang diteliti. Peneliti keperawatan sebagian besar dalam mengukur validitas konten dengan
menggunakan CVI.
Instrumen yang dikembangkan oleh peneliti harus mengikuti prosedur pengembangan
skala yang ketat agar dapat memberikan informasi yang luas tentang skala validitas dan
reliabilitas instrumen. Meskipun kriteria yang dihubungkan dan validitas konstruk dari
instrumen baru penting untuk dipertimbangkan, informasi tentang pengukuran validitas
konten juga diperlukan dalam membuat kesimpulan dari kualitas skala. Validitas konten
dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Sejauh mana suatu instrumen memiliki sampel item yang sesuai untuk konstruk yang
sedang diukur
2. Apakah item sampel yang dimasukkan atau tidak dalam kriteria inklusi instrumen secara
adekuat mewakili konten utama yang diteliti
3. Sejauh mana sebuah instrumen secara adekuat dapat mengukur fenomena yang ada.
Validitas konten melihat sejauh mana item mewakili sampel, diambil bersamaan dan
merupakan definisi operasional yang adekuat dari sebuah penelitian. Selain itu juga sebagai
sebuah upaya untuk mengevaluasi relevansi konten dari skala yang dibuat berdasarkan
pengkajian dari ekspert (pakar). Pendekatan validitas konten digunakan untuk menjumlahkan
kesepakatan dari para ahli terkait relevansi antar konten dalam sebuah instrumen. Tindakan
yang dilakukan meliputi menghitung rerata nilai peringkat dari relevansi antar item dari
semua pakar disesuaikan dengan kriteria yang sudah dibuat sebelumnya, menggunakan
koefisien alpha untuk mengukur item yang relevan sesuai kesepakatan dari pakar yang
berjumlah minimal 3 pakar atau lebih serta tidak perlu lebih dari 10 pakar.
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CVI terdiri dari 2 tipe, yaitu:
1. Validitas konten dari masing-masing item (I-CVI)
2. Validitas konten dari penjumlahan skala secara menyeluruh (S-CVI)
Penilaian CVI bisa terdiri dari 3-5 poin, akan tetapi untuk menghindari adanya titik
tengah yang netral dan ambivalen maka dianjurkan menggunakan 4 poin skala ordinal.
Beberapa label untuk 4 poin item yang sering digunakan yaitu 1 = tidak relevan, 2 = agak
relevan, 3 = cukup relevan, 4 = sangat relevan. Kemudian, untuk setiap item, I-CVI yang
akan dihitung sebagai jumlah ahli yang memberi peringkat 3 atau 4 (dengan demikian
mendikotomikan skala ordinal menjadi relevan = 1 dan tidak relevan = 0), lalu dibagi dengan
jumlah total penilaian pakar. Misalnya, item yang dinilai cukup atau sangat tinggi relevan
oleh empat dari lima pakar akan memiliki I-CVI sebesar 0,80 (Polit & Beck, 2006).
CVI merupakan indeks kesepakatan dari masing-masing pakar yang secara sederhana
mengungkapkan nilai proporsi, dimana nilai ini dapat meningkat secara kebetulan apabila
perbedaan penilaian dari pakar.
Misalnya pada penilaian CVI dengan 5 atau lebih sedikit pakar, maka semua pakar
harus menyetujui dengan validitas konten yang dinilai agar nilai yang didapatkan bisa
dikategorikan representatif secara umum. Dengan kata lain, nilai I-CVI harus 1.00 saat
menggunakan penilaian dari 5 atau lebih sedikit pakar, apabila menggunakan 6 atau lebih
banyak pakar maka standar penilaian bisa lebih fleksibel. Penilaian yang direkomendasikan
hasil nilai I-CVI tidak kurang dari 0.78, sebagai contoh apabila menggunakan 6 pakar,
apabila ada 1 pakar yang menilai tidak relevan maka rating I-CVI = 0.83 dan jika
menggunakan 9 pakar dengan 2 pakar menilai tidak relevan maka rating I-CVI = 0.78.
Peneliti menggunakan hasil dari I-CVI ini sebagai petunjuk untuk merevisi, menghapus
atau mengganti item dari kuesioner yang dibuat. Pada laporan penelitian, biasanya peneliti
tidak memberikan informasi tentang nilai hasil I-CVI. Hasil I-CVI hanya dilaporkan secara
metodologi yang berfokus pada deskripsi dari proses validitas konten, yang sering dilaporkan
pada pengembangan instrumen yaitu hasil CVI untuk skala keseluruhan (S-CVI).
Content validity index (CVI) yang melibatkan tim ahli untuk menentukan apakah setiap
item dalam skala sudah sesuai atau relevan dengan konstraknya, menghitung persentase item
yang dianggap relevan untuk setiap pakar, dan kemudian mengambil rata-rata persentase di
antara pakar. Sebagai contoh, misalnya dengan tiga ahli, jika Expert 1 memberikan nilai
kesesuaian sekumpulan item dengan kostruknya sebesar 90%, Expert 2 memberikan nilai
kesesuaian 100%, dan Expert 3 memberi nilai 90%, maka nilai indeks ini adalah 93%. Ini
disebut sebagai persentase kongruensi rata-rata (average congruency percentage - ACP).
Nilai ACP disarankan lebih besar dari 90 sebagai syarat diterimanya sebuah instrumen
(Popham, 1978, Waltz et al., 2005).
Tabel Simulasi Data CVI
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Nilai I-CVI harus 1,00 bila ada lima atau lebih sedikit penilai. Bila ada enam atau lebih
penilai, standarnya bisa lebih longgar, tapi Lynn (1986) merekomendasikan I-CVI tidak lebih
rendah dari 0,78.
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Contoh instrumen sebagai penilaian CVI
Lembar Penilaian CVI

Nama Dosen Pakar/ahli

:

Pakar/ahli bidang

:

KUESIONER KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN PERAWAT
Kuesioner kebutuhan pemberdayaan perawat pada penelitian ini adalah instrumen yang
dibuat sendiri oleh peneliti. Kuesioner ini disusun untuk mengetahui kebutuhan
pemberdayaan perawat dalam self-management diabetes.
Pada aspek motivasi terdiri dari 10 pertanyaan
Instruksi untuk pakar :
Dibawah ini merupakan kuesioner aspek motivasi dari kuesioner kebutuhan pemberdayaan
perawat.
Silahkan beri tanda (√) pada kolom yang anda anggap sesuai dengan pernyataan
Keterangan :
1 = tidak relevan, 2 = agak relevan, 3 = cukup relevan, 4 = sangat relevan.
Silahkan berikan komentar atau saran untuk masing-masing item pada aspek tersebut.
Instruksi untuk responden (perawat) :
Motivasi

: semangat anda dalam memberikan edukasi self-management kepada pasien.

Kuesioner aspek motivasi ini untuk mengukur motivasi perawat dalam memberikan edukasi
self-management pada pasien DM.
Pilihan jawaban pada aspek ini tediri dari :
1

: Sangat Tidak Setuju (STS)

2

: Tidak Setuju (TS)

3

: Setuju (S)

4

: Sangat Setuju (SS)

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberikan jawaban (√ ) yang sesuai dengan pilihan anda.
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Item

Pertanyaan Kuesioner

Respon Perawat
STS
(1)

TS
(2)

S
(3)

SS
(4)

Penilaian Pakar
1
2
3
4

Komentar /
Saran Pakar

Internal
1

Saya ingin membantu pasien menjadi mandiri dalam melakukan
perawatan diri karena itu tugas saya sebagai perawat

2

Saya merasa bangga saat bisa membantu pasien DM mengontrol
penyakitnya

3

Saya memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi ke
pasien untuk membantu pasien DM dalam mengontrol kadar gula
darahnya

4

Saya ingin memberikan semua pengetahuan saya tentang
manajemen DM pada pasien DM dan keluarga agar mereka dapat
mencegah komplikasi

5

Memberikan edukasi tentang manajemen DM adalah panggilan
hati saya

Eksternal
6

Saya ingin mendapatkan pujian saat memberikan edukasi tentang
perawatan diri pada pasien DM

7

Saya ingin orang lain dapat melihat hasil kerja yang saya lakukan

8

Saya berharap mendapat reward/imbalan dari pimpinan puskesmas
dalam tindakan yang saya lakukan

9

Saya melakukan tugas saya karena saya merasa diawasi atasan
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saya
10

Saya takut mendapatkan hukuman jika tidak melakukan tanggung
jawab saya dengan baik

Keterangan :
Setelah selesai dilakukan uji pada 3 pakar kemudian setiap item, I-CVI dibuat dikolom, dihitung sebagai jumlah ahli yang memberikan
penilaian baik yaitu 3 atau 4 (relevan = 1) dan nilai 1 atau 2 (tidak relevan= 0) (Polit dan Beck, 2006).
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Contoh penghitungan analisis CVI :
Ada beberapa cara untuk penghitungan S-CVI, kita ilustrasikan dari instrumen diatas yang
berjumlah 10 item dengan penilaian dari 6 pakar, diperoleh hasil sebagai berikut:

Jadi hasil analisisnya 0.90.
Polit dan Beck (2006) berdasarkan hasil studinya memberikan kesimpulan bahwa
kejelasan tentang validasi konten dalam studi pengembangan skala diperlukan. Mereka
menawarkan beberapa rekomendasi yang akan memperbaiki komunikasi tentang validitas
konten yang digunakan peneliti mengenai penggunakan CVI untuk mengukur kesepakatan
tentang relevansi item. Meski demikian, ada pembeda pada dua teknik kuantatif untuk
mengevaluasi validitas konten yaitu I-CVI dan S-CVI. I-CVI lebih ditujukan untuk mengukur
kesepakatan ahli di tingkat item, sedangkan S-CVI digunakan untuk mengukur kesepakatan ahli
di tingkat kuesioner secara keseluruhan.
Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa validitas konten masih penting
digunakan sebagai langkah awal pengembangan instrumen. Meskipun tidak ada kesepakatan
ahli mengenai teknik yang digunakan, namun berbagai riset terkini umumnya menggunakan
gabungan metode kualitatif (interview, FGD, pendapat ahli) untuk memperoleh validitas konten
yang memadai.
Referensi :
Embretson, S.E. (2007). Construct Validity: A Universal Validity System or Just Another Test
Evaluation Procedure?. Educational Researcher, Vol. 36, No. 8: 449-455
Hendryadi, (2017). Validitas Isi: Tahap Awal Pengembangan Kuesioner. Jurnal Riset
Manajemen dan Bisnis (JRMB). Vol 2, No.2, Juni 2017: 169-178
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: are you sure you know what's
being reported? Critique and recommendations. Research in nursing & health, 29(5),
489-497.
Yalow, E. S., & Popham, W. J. (1983). Content validity at the crossroads. Educational
Researcher, 12(8), 10-21.
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TOPIK 5
TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF
Disusun Oleh:
Sutantri, Ns.,MSc., Ph.D.
Shanti Wardaningsih, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.J., Ph.D
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian.
Teknik pengumpulan data memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi tentang obyek
studi kita baik itu orang, benda, atau fenomena serta setting-nya secara sistematis. Oleh karena
itu, memilih metode pemilihan data yang tepat dan sistematis akan menghasilkan data yang
memiliki kredibilitas tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Kesalahan memilih metode
pengumpulan data akan berimbas pada data yang tidak kredibel, serta kesulitan untuk menjawab
pertanyaan penelitian kita secara konklusif.

Di dalam penelitian kualitatif, ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan,
diantaranya::
1. Wawancara mendalam
2. Observasi
3. Focus Grup Discussion (Diskusi Kelompok Terstruktur)
4.

Review dokumen

5. Triangulasi atau gabungan

Berikut ini penjelasan mengenai keempat teknik pengumpulan data tersebut:
1. Observasi
Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang meliputi proses memilih,
mengamati, serta merekam/mencatat perilaku dan karakteristik orang, benda, atau fenomena
di dalam natural setting mereka secara sistematis. Observasi dalam hal ini lebih umum,
dibandingkan dengan observasi terstruktur dan tersistematis sebagaimana yang digunakan
pada penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami perilaku
subyek secara apa adanya. Hal ini berbeda dengan observasi pada penelitian kuantitatif yang
membatasi observasi pada ringkasan berupa angka-angka dalam mengamati subyek
penelitian. Observasi pada penelitian kualitatif berbentuk narasi atau deskripsi dari hal-hal
yang dilakukan subyek dalam kondisi yang alami (natural settings).
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Secara

umum,

observasi

dibagi

menjadi

dua,

yakni observasi

partisipan dan observasi non-partisipan.
a. Observasi partisipan: suatu observasi dimana peneliti terlibat dengan kegiatan

sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data
penelitian. Sehingga untuk dapat melakukan observasi ini, peneliti harus
diterima terlebih dahulu menjadi anggota/bagian dari subyek yang sedang
diamati. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian ethnografi. Metode ini
unik, karena peneliti melakukan pendekatan kepada partisipan di lingkungan
tempat tinggal mereka sendiri, daripada meminta mereka datang ke peneliti.
Dengan kata lain, peneliti berusaha mempelajari keseharian dari partisipan
dengan ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data serta ikut
merasakan suka dukanya (insider). Dengan observasi partisipan ini, data yang
diperoleh akan lebih lengkap, taja., dan sampai mengetahui pada tingkat makna
dari setiap perilaku yang tampak.
b. Observasi non-partisipan: suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat aktif dan

hanya sebagai pengamat independen.
Observasi terdiri dari beberapa dimensi, meliputi: Spaces (lokasi fisik), actors (orangorang yang terlibat), activities (kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati),
object (benda-benda fisik yang nampak), time (the sequencing that takes place over
time), goal (the things people are trying to accomplish), feeling (the emotions felt and
expressed). Persiapan untuk melakukan observasi diantaranya adalah:
-

Menentukan tujuan dari observasi serta hubungannya dengan tujuan
penelitian secara umum

-

Menentukan populasi yang akan diamati

-

Mempertimbangkan akses terhadap populasi serta lokasi dimana kita
akan melakukan pengamatan

-

Menginvestigasi

lokasi

yang memungkinkan

untuk

melakukan

observasi partisipan
-

Menentukan lokasi, waktu, serta tanggal untuk melakukan observasi,
serta mengantisipasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap
pengamatan

-

Memutuskan pembagian tim peneliti saat pengamatan, apakah akan
dipecah atau menjadi satu kelompok
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-

Mempertimbangkan bagaimana kita akan mempresentasikan diri kita,
baik dari aspek penampilan atau bagaimana menjelaskan tujuan
observasi ke populasi

-

Merencanakan bagaimana kita akan membuat field notes selama
melakukan observasi partsipan.

-

Ingat: selalu membawa buku catatan (field notebook) dan alat tulis.

Tabel 1. Hal-hal yang perlu dicatat saat observasi

2. Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam (in-depth interview) merupakan metode pengumpulan data
yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Secara umum, wawancara
mendalam adalah proses memperoleh keterangan (data) untuk tujuan penelitian dengan cara
tanya jawab baik secara langsung ataupun melalui media (i.e. telepon, video call, email),
dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (interview guide).
Tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan
pandangan, pengalaman, kepercayaan, dan atau motivasi dari individu yang menjadi subyek
penelitian mengenai masalah atau topik tertentu. Metode wawancara ini diyakini mampu
memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena sosial tertentu dibandingkan
hanya mengambil data melalui kuesioner.
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Wawancara secara umum dapat dibagi menjadi tiga yakni, wawancara terstruktur,
wawancara semiterstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur pada
dasarnya adalah kuesioner yang diberikan secara verbal (oral), yang mana peneliti
menyampaikan beberapa pertanyaan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah
disiapkan sebelumnya. Sebaliknya, wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang
bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara tak terstruktur ini biasanya
sangat memakan waktu dan tidak terarah. Sedangkan, wawancara semiterstruktur berisi
beberapa pertanyaan utama yang membantu untuk membatasi area yang diteliti, tetapi
memberikan keleluasaan baik kepada peneliti maupun partisipan untuk mengeksplorasi
lebih dalam mengenai ide-ide atau pendapatnya. Tipe-tipe pertanyaan untuk wawancara
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Tipe-tipe pertanyaan wawancara

3. Fokus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terstruktur)
FGD adalah suatu diskusi kelompok yang membahas suatu topik tertentu dan
diselenggarakan untuk tujuan penelitian. Diskusi ini dipandu, dimonitor (dipantau), dan
dicatat oleh peneliti (atau biasanya disebut sebagai moderator/fasilitator). FGD dilakukan
ketika seorang peneliti ingin mendapatkan data yang bervariasi, mendapatkan informasi
tentang pandangan kolektif dari partiipan serta makna yang ada di balik pandangan tersebut.
FGD ini juga bermanfaat untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai
pengalaman serta keyakinan partisipan. Dengan FGD akan didapatkan data yang banyak dan
efisien. FGD dilakukan terutama pada partisipan yang beraneka ragam latar belakangnya.
FGD kurang cocok untuk dilakukan pada topik yang sensitive, karena tidak akan
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mendapatkan data yang diinginkan. Tabel 3 berikut ini menunjukkan perbedaan antara
wawancara dengan FGD.
Tabel 3. Perbedaan FGD dan wawancara

4. Review dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif. Pada dasarnya, dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif agar
dapat lebih dipercaya.
5. Triangulasi
Dalam teknik

pengumpulan

data,

triangulasi

diartikan

sebagai

teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data
dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan
triangulasi,

maka

sebenarnya

menguji kredibilitas data,

yaitu

peneliti

mengumpulkan

mengecek kredibilitas data

data
dengan

yang

seklaigus

berbagai

teknik

pengumpulan data dari berbagai sumber data.
Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang
berbeda-beda

untuk

mendapatkan

data

dari

sumber

yang

sama.

Peneliti
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menggunakan observasi partisipasif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber
data yang sama secara serempak.
Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa
fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah
dikemukakan.
Data yang telah terkumpul perlu diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi
berikut:


Triangulasi metode: Jika informasi yang diperoleh berasal dari hasil wawancara
misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya. Dengan ungkapan lain,
kebenaran (keabsahan) informasi diperiksa dengan teknik pengumpulan data yang
berbeda.



Triangulasi peneliti: Jika informasi yang diperoleh salah seorang anggota tim peneliti
diuji oleh anggota tim yang lain, berarti data diperiksa melalui peneliti (pengumpul data)
yang berbeda.



Triangulasi sumber: Jika informasi tertentu mislnya ditanyakan kepada responden yang
berbeda atau antara responden dengan dokumentasi.



Triangulasi situasi: Bagaimana penuturan seorang responden jika dalam keadaan ada
orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri.



Triangulasi teori: Apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu
teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.

LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN FGD

1.

PERSIAPAN
Tentukan partisipan & kontrak waktu

2.

Siapkan organisasi FGD: fasilitator atau moderator dan recorder

3.
4.

Siapkan lokasi FGD & peralatan yang diperlukan (recorder, alat tulis, dan seting
tempat).
Cek transportasi tim peneliti ke lokasi.

5.

Siapkan makanan dan minuman bila perlu.

6.

Siapkan alat perekam, siapkan back-up bila perlu, dan cek alat dan baterainya. Siapkan
charger dan roll kabel.
Siapkan buku catatan dan alat tulis.

7.
8.

Siapkan tas atau tempat semua dokumen: lembar panduan wawancara, lembar
informed consent (sesuai jumlah partisipan), information sheet (sesuai jumlah
partisipan, insentif untuk partisipan dan kwitansinya (bila perlu)
91

9.

10.

Baca kembali topik penelitian dan panduan FGD. Susun antisipasi pertanyaan,
termasuk jawaban atas setiap pertanyaan yang mungkin akan diajukan partisipan
sebelum wawancara dimulai. Bila perlu lakukan brainstorming dengan tim peneliti halhal apa yang mungkin ditanyakan oleh partisipan. Siapkan diplomasi jawaban
sekiranya peneliti tidak dapat menyampaikan jawaban dengan yakin.
Baca kembali information sheet yang disiapkan

11.

Lakukan latihan (bila perlu)

12.

14.

Tunjukkan bawa Saudara memang benar-benar berkomitmen terhadap pertemuan
dengan partisipan: datang tepat waktu sesuai kontrak, siapkan peralatan (recorder,
termasuk back-up nya), panduan wawancara, form persetujuan, dan buku catatan.
PELAKSANAAN
Sapa partisipan dan lakukan percakapan sederhana untuk mencairkan suasana.
Gunakan humor bila perlu dan sewajarnya.
Perkenalan fasilitator & recorder

15.

Jelaskan tujuan dan proses FGD

16.

Sampaikan informed-consent sebelum FGD dimulai:

13.










Penelitian dan tujuannya
Peran partisipan
Penggunaan rekaman suara/gambar dan catatan
Confidentiality
Keuntungan & resiko
Kontrak waktu
Informasi ketika di tengah FGD partisipan ingin istirahat
berhenti saat itu
Berikan waktu kepada partisipan untuk bertanya

atau benar-benar

17.

Nyalakan recorder

18.

Pimpin diskusi dengan relaks, antusias, dan gunakan humor bila perlu untuk
mencairkan suasana. Prinsip: tidak ada jawaban benar dan salah.
Untuk pertanyaan yang sifatnya sensitive, mungkin partisipan akan sungkan untuk
menjawabnya. Jika diskusi menjadi terhenti, pancing dengan menyatakan hasil atau
opini yang didapatkan dari
FGD sebelumnya atau dari sumber yang lain atau persilakan untuk menulis
jawabannya.
Catat hal-hal yang ingin Saudara gali kembali. Lakukan probing secara verbal maupun
non-verbal:

19.

20.
21.





Mengulang kembali jawaban partisipan
Mengajukan pertanyaan lanjutan
Diam… mempertahankan kontak mata… mengangguk…

22.

Tanyakan kepada note taker apabila ada hal yang masih perlu Diperdalam

23.

Akhiri FGD dengan menyampaikan ringkasan
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24.

Matikan rekaman

25.

DOKUMENTASI
Rekaman proses FGD (gunakan lebih dari satu alat) baik suara atau video atau gambar

26.

Buatlah catatan sebagai back up

27.

Lakukan observasi dan dokumentasikan

28.

Selesai FGD, tambah dan perluas catatan sesegera mungkin ketika ingatan masih jelas
TUGAS RECORDER ATAU NOTE TAKER

29.

Mencatat:








Waktu dan tempat
Dinamika diskusi secara umum
Karakteristik partisipan
Opini-opini menarik dari peserta
Aspek emosi
Penggunaan Bahasa
Pernyataan yang keluar dari peserta tanpa sengaja ketika sedang break atau FGD telah
selesai

30.

YANG HARUS DIBAWA
Buku catatan (hasil note-taking)

31.

Informed consent

32.

Rekaman dan catatan/label yang diperlukan

33.

Kwitansi insentif

34.

Alat-alat lain yang digunakan pada saat wawancara
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LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN IDI’S

1.
2.

PERSIAPAN
Tentukan partisipan & kontrak waktu

3.

Siapkan lokasi wawancara & peralatan yang diperlukan (recorder, alat tulis, seting
tempat).
Cek transportasi ke lokasi.

4.

Siapkan makanan dan minuman bila perlu.

5.

Siapkan alat perekam, siapkan back-up bila perlu, dan cek alat dan baterainya. Siapkan
charger dan roll kabel.
Siapkan buku catatan dan alat tulis.

6.
7.

9.

Siapkan tas atau tempat semua dokumen: 1 lembar panduan wawancara, 2 lembar
informed consent, information sheet, insentif untuk partisipan dan kwitansinya (b/p)
Baca kembali topik penelitian dan panduan wawancara. Susun antisipasi pertanyaan,
termasuk jawaban atas setiap pertanyaan yang mungkin akan diajukan partisipan
sebelum wawancara dimulai. Bila perlu lakukan brainstorming dengan tim peneliti halhal apa yang mungkin ditanyakan oleh informan. Siapkan diplomasi jawaban sekiranya
peneliti tidak dapat menyampaikan jawaban dengan yakin.
Baca kembali information sheet yang disiapkan

10.

Lakukan latihan b/p

11.

12.

Tunjukkan bawa Saudara memang benar-benar berkomitmen terhadap pertemuan
dengan partisipan: datang tepat waktu sesuai kontrak, siapkan peralatan (recorder,
termasuk back-up nya), panduan wawancara, form persetujuan, dan buku catatan.
Yakinkan bahwa bolpen dapat digunakan dan tersedia cadangannya.

13.

PELAKSANAAN
Sapa partisipan dan lakukan percakapan sederhana untuk mencairkan suasana. Gunakan

8.

humor b/p dan sewajarnya.
14.

Jelaskan tujuan dan proses wawancara

15.

Sampaikan informed-consent sebelum wawancara dimulai:










16.

Penelitian dan tujuannya
Sampaikan kalau ada asisten peneliti (note taker)
Peran partisipan
Penggunaan rekaman suara/gambar dan catatan
Confidentiality
Keuntungan & resiko
Kontrak waktu
Informasi ketika di tengah wawancara partisipan ingin istirahat atau benar-benar
berhenti saat itu
Berikan waktu kepada informan untuk bertanya

Sampaikan pertanyaan-pertanyaan (saat ini rekaman mulai dilakukan). Pada saat
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17.

penelitian menggunakan informed consent secara oral, maka proses perekaman dimulai
ketika dilakukan informed consent.
Catat hal-hal yang ingin Saudara gali kembali. Lakukan probing secara verbal maupun
non-verbal:




Mengulang kembali jawaban partisipan
Mengajukan pertanyaan lanjutan
Diam… mempertahankan kontak mata… mengangguk…

18.

Tanyakan kepada note taker apabila ada hal yang masih perlu diperdalam

19.

Matikan rekaman

20.

Akhiri sesi

22.

DOKUMENTASI
Rekaman proses interview (gunakan lebih dari satu alat) baik suara atau video atau
gambar
Buatlah catatan sebagai back up

23.

Lakukan observasi dan dokumentasikan

24.

Selesai interview, tambah dan perluas catatan sesegera mungkin ketika ingatan masih

21.

jelas
25.

YANG HARUS DIBAWA
Buku catatan (hasil note-taking)

26.

Informed consent

27.

Rekaman dan catatan/label yang diperlukan

28.

Kwitansi insentif

29.

Alat-alat lain yang digunakan pada saat wawancara

Referensi:
Patilima, Hamid. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
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TOPIK 6
PENGENALAN SPSS, DATA DAN VARIABEL
Pengantar
Dalam melakukan penelitian, kita perlu menguasai berbagai komponen
metodologis, antara lain desain penelitian, skala pengukuran, penentuan subyek,
perhitungan besar sample, pengolahan data dan pemilihan uji hipetesis yang tepat.
Panduan ini dibuat khususnya untuk pengolahan data dengan program computer.
Ada beberapa program yang dapat digunakan sebagai alat pengolahan data
(statistic), bahkan di dalam MS Excel yang lengkap pun ada fasilitas untuk
pengolahan data. Pada praktikum IT blok ini, yang akan dipelajari dan
dipraktekkan adalah SPSS. Berikut ini dibahas cara penggunaan SPSS secara
umum, meskipun kenyataannya ada banyak versi, namun pada dasarnya cara
penggunaannya adalah hampir sama. Hal penting dalam menggunakan SPSS
adalah bahwa pengguna harus mempunyai bekal penguasaan statistic yang
memadai. SPSS hanyalah alat untuk mengolah data. Selebihnya pengguna harus
dapat menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan tepat, agar dapat menarik
kesimpulan yang tepat pula.
A. Memulai SPSS
Aktifkan program SPSS di computer dengan meng-klik icon program tersebut.
Pada saat pertama kali membuka SPSS, selalu nampak tampilan pertama
sebagai berikut :

Gambar 1.1 tampilan variabel

Gambar 1.2 Tampilan data
Windows (tampilan) di atas disebut SPSS DATA EDITOR yang selalu
muncul setiap kali SPSS dibuka dan merupakan windows utama pada SPSS.
Perhatikan kalimat “SPSS Data Editor” yang menunjukkan anda sedang
berada pada area tersebut; hal ini untuk membedakan dengan output SPSS yng
disebut VIEWER.
B.
Mengenal menu-menu pada data editor
1. Menu File :
Merupakan menu pertama dari DATA EDITOR yang dibuka, dan
berfungsi mengatur operasional file-file SPSS sepeti membuat sebuah file
baru (NEW), membuka file yang sudah ada (OPEN), mencetak file tertentu
(PRINT), seperti pada windows MS Office.
2. Menu Edit
Digunakan untuk melakukan perbaikan atau perubahan berkenaan dengan
data yang telah dibuat ataupun berbagai option lainnya. Berbagai perubahan
tersebut meliputi menghapus data/kasus, menganti isi data, mengcopy data,
mancari data, dll. Pada dasarnya langkah-langkah penggunaan pada menu
ini serupa dengan penggunaan pada program MS Office yang telah kita
pelajari di awal praktikum IT.
3. Menu View
Pada dasarnya berfungsi meyajikan penampilan data, toolbars dan
output SPSS pada layer monitor; pengerjaan pada menu ini tidak mengubah
isi variable atau data, juga tidak berpengaruh pada perhitungan statistic yang
dilakukan, serta dapat digunakan untuk pengaturan font.
4. Menu Data
Berfungsi membuat perubahan data SPSS secara keseluruhan. Menu ini
digunakan
untuk
membuat/mendefinisikan
nama
variabel,
mengambil/menganalisis sebagian data, dan menggabungkan data.
5. Menu Transform
Transform atau modifikasi berfungsi membuat perubahan data pada
variable yang telah dipilih. Perubahan data yang dapat dilakukan seperti
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mengelompokkan
variabel,
membuat
variabel
baru
dari
perkalian/penjumlahan variabel yang sudah ada dll.
6. Menu Analyze
Menu Ini merupakan jantung dari program SPSS karena pada menu
inilah seluruh perhitungan statistic dilakukan. Pada menu terdapat beberapa
prosedur statistik mulai dari statistik sederhana yakni deskriptif, sampai
dengan analisis statistik komplek yakni multivariat.
7. Menu Graphs
Menu ini berfungsi menampilkan grafik/chart yang merupakan hasil
perhitungan statistic data yang ada pad DATA EDITOR. Menu ini cukup
penting dan kompleks yang berguna dalam penyajian data serta laporan yang
berupa grafik.
1. Menu Utilities

Berfungsi sebagai tambahan pengerjaan data ststistik dengan SPSS
2. Windows
Windows berfungsungsi untuk untuk berpindah-pindah antar jendela, misalnya
dari jendela data ke jendela out put.
3. Add-ons

Berisi berbagai macam prosedur statistic lanjutan yang bias dilakukan
oleh SPSS, seperti CONJOINT, CATEGORIES, ADVANCED MODEL,
dll.
4. Help

Berfungsi untuk menyediakan bantuan informasi program SPSS
C. Membuat file data
Dimulai dengan membuka view DATA EDITOR. Pada area DATA VIEW
terdapat 2 bagian utama, yaitu :
1. Kolom : terdapat kata var dalam setiap sel kolomnya. Kolom ini adalah
tempat untuk menuliskan macam variable yang akan dianalisis (seperti :
tinggi badan, berat badan, dll)
2. Baris : dicirikan dengan adanya angka 1, 2, 3 dst. Baris ini adalah tempat
mengisikan data/kasus (seperti : nama responden, angka berat badan,
angka tinggi badan,dll)
Setelah mambuka Data Editor, anda akan mulai dengan lembar kerja baru.
Hal penting yang harus dikuasai sebelum memasukkan data adalah
mendefinisikan variable Misalnya jika kolom 1 akan dibuat nama
responden, maka pertama kali, klik mouse pada sheet tab VARIABLE
VIEW, atau dengan mengklik menu VIEW lalu submenu VARIABLE.
Oleh karena ini variable pertama, tempatkan pointer pada baris 1. Ada
beberapa point penting yang harus dibuat untuk mendefinisikan suatu
variable pada variable view, yaitu:
Name : digunakan untuk memberikan nama pada variabel, satu variabel
mewakili/melambangkan pertanyaan. Dalam pemberian nama
tidak boleh ada spasi, dan tidak ada yang sama (tidak boleh ada
2 atau lebih variabel yang memiliki nama sama). Dobel klik di
bawah kolom Name, ketik nama, lalu tekan tombol enter
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Type

: Type digunakan untuk mendefinisikan variable. Jika tidak
diubah, maka secara default SPSS memberi tipe numeric.
Untuk variable nama termasuk gabungan huruf (non angka)
maka klik kotak kecil di kanan sel tersebut, pilih String, tekan
ok
Ada kalanya, kita memasukkan data yang sebenarnya bukan
data numeric (misalnya data tipe string), namun ingin kita
analisis dengan SPSS. Untuk itu data tersebut dapat
dinumerikkan dengan kode/kategorisasi, yaitu dengan memilih
tipe data numeric pada saat mendefinisikan variable pada
variable view .
Width
: menentukan banyaknya karakter yang bisa dimasukkan ke
dalam kolom tersebut. Pada kolom ini disediakan 1 s/d 255
karakter yang bisa (untuk data string, dan 40 untuk data
numeric) dimuat. Anda bisa menentukan besar/lebar kolom
sesuai kebutuhan, dengan langsung mengetik
Atau menggunakan scroll number, untuk angka naik atau
turun
Decimals : fasilitas ini hanya aktif jika tipe variable berupa angka.
Fasilitas ini menentukan berapa angka di belakang koma, data
yang akan dimasukkan. Jika variable bertipe string, maka
otomatis tidak ada decimal, sehingga fasilitas ini tidak aktif
(warna buram)
Label
: adalah keterangan untuk nama variable yang bisa disertakan
ataupun tidak. Fasilitas ini perlu diisi apabila ingin dibuat label
(kategorisasi) untuk variable tertentu. Label diisi dengan nama
kategori misalnya ; jenis kelamin. Label yang tidak diisi tidak
mempengaruhi proses data. Sebagai contoh dobel klik pada
kolom label diketik : jenis kelamin.
Values
:untuk data kuantitatif dan tanpa kategorisasi, fasilitas ini
dapat diabaikan. Value digunakan untuk data yang berbentuk
koding, data koding harus kita berikan keterangan untuk
setiap kode yang kita buat, misalnya untuk variabel jenis
kelamin, 1 = pria dan 2 = wanita. Untuk melanjutkan contoh,
ketik angka 1. Pilihan values berguna pada proses pemberian
kode. Misalnya untuk jenis kelamin, double klik pada kotak
values, muncul kotak dialog:

Gambar 1.3: Kotak dialog Values
Untuk memberi kode, isikan angka 1 pada kotak value,
kemudian ketik Wanita pada kotak value Label. Otomatis
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tombol Add aktif. Tekan tombol tersebut, otomatis
keterangan 1=”pria” tampak sebagai kodifikasi gender
pertama. Lanjutkan dengan mengetik angka 2 pada kotak
value dan wanita pada kotak value Label, lalu tekan Add,
lanjutkan OK.
Missing
: adalah data yang hilang atau tidak ada isinya. Jika
semuanya lengkap, maka bisa diabaikan.
Column
: hamper sama dengan Wdth, berfungsi menyediakan lebar
kolom yang diperlukan untuk pemsaukan data.
Align
: adalah posisi data (di kiri, tengah atau kanan)
Measure
: adalah hal yang penting di SPSS karena menyangkut tipe
variable (skala pengukuran) yang nantinya menentukan jenis
analisis yang digunakan. Untuk data string (karakter) ada 2
pilihan, yaitu data adalah nominal atau ordinal.
Pemahaman skala pengukuran variabel menggambarkan
pemahaman terhadap data yang anda miliki. Skala pengukuran dibagi
menjadi kategorik (nominal-ordinal) dan numerik (rasio-interval).
Variabel nominal mempunyai kategori yang sederajat atau tidak bertingkat
(contoh : variabel jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan),
sedangkan variabel ordinal mempunyai kategori yang tidak sederajat atau
kategori yang bertingkat (contoh: variabel kadar kolesterol baik, kadar
kolesterol sedang, dan kadar kolesterol buruk).
Variabel numerik dapat dibedakan menjadi variabel rasio dan interval.
Variabel yang mempunyai nilai nol alami, tergolong variabel rasio (contoh
: tinggi badan, berat badan), sedangkan variabel yang tidak memiliki nilai
nol alami termasuk variabel interval (contoh: suhu, suhu nol derajat
Celcius berbeda dengan nol derajat pada skala Fahrenheit)
Dalam SPSS, variabel rasio dan interval disebut sebagi variabel scale,
yang dilambangkan dengan gambar penggaris).
Jika pengisian pada variable view benar, maka diperoleh hasil seperti
Pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.4: Variable View
Mengisi data
Untuk menginput data harus dilakukan di area DATA VIEW. Area
ini dapat dibuka dengan mngklik tab sheet DATA VIEW yang ada di
bagian bawah layer, atau dengan memilih menu ViIEW, lalu klik
submenu DATA. Cara yang lain adalah dengan langsung menekan
Ctrl+T. Dari pengisian di area variable view yang telah dibuat
perhatikanlah ada 3 nama variable yang tampak di data view ini.
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D.

Gambar 1.5: Data View
Untuk mengisi variable nama, letakkan pointer pada baris 1 kolom
variable Nama, lalu ketik menurun ke bawah sesuai data yang ada.
Pengisian seperti mengisi data Microsoft Excel, atau mengetik table
pada MS Word. Begitu pula dengan pengisian variable berat
Untuk pengisian variable Gender:
Sebelum mengisi data ini, arahkan pointer ke menu utama SPSS,
pilihlah menu View, lalu klik mouse pda sub menu Value Label.
Menyimpan Data
Data yang telah kita buat dapat disimpan dengan prosedur berikut :
Dari menu utama SPSS, pilih menu File, kemudian pilih submenu Save As
; beri nama file, dan tempatkan pada directory yang dikehendaki.
Prosedurnya pada dasarnya seperti pada program MS Office. File yang
disimpan pada umumnya akan mempunyai nama ekstensi (tipe) sav.
Memformat data/mengelola data
Setelah sebuah variable didefinisikan dan data yang ada dimasukkan ke
dalam SPSS DATA EDITOR, pada data tersebut dapat dilakukan berbagai
pengelolaan menggunakan Menu Data. Menu ini digunakan untuk
melakukan berbagai pengerjaan pada data SPSS yang bukan berupa
prosedur statistic. Dalam beberapa hal, menu ini mempunyai fungsi yang
berkaitan dengan menu Edit
1. Menyisipkan variabel baru
Kita dapat menyisipkan variable baru pada file data yang telah dibuat.
Misalnya pada file berat yang terdiri dari 3 variabel akan ditambah
dengan variable baru : tinggi. Dapat dilakukan dengan cara berikut:
1) buka file berat, letakkan pointer pada sembarang tempat di kolom
(variable) gender (pada DATA VIEW)
2) dari menu utama SPSS dipilih menu Data, klik mouse pada
pilihan Insert Variabel. Maka akan muncul kolom baru dengan
nama var00004 (atau nama batu lainnya) yang merupakan
variabel baru. Untuk pendefinisian/pengisian variable (tipe, nama
dan lainnya) dapat digunakan perintah sama seperti pada
pemasukan variable baru yang telah dijelaskan sebelum ini.
2. Menyisipkan case
Untuk menyisipkan kasus pada file data kita dapat dilakukan dengan
cara berikut :
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1) letakkan pointer pada sel paling kiri pada posisi baris yang sesuai,
misal akan disisipkan kasus pada baris ke 3, maka pointer
diletakkan pada sel paling kiri baris ke 3
2) pilih submenu Insert Case pada menu DATA atau klik kanan
mouse pada posisi tadi, lalu klik Insert Case
3) dengan demikian akan tersedia 1 baris baru yang siap untuk diisi
dengan kasus yang akan disisipkan.
3. Mengganti isi data
Untuk mengganti isi data dapat dilakukan dengan cara sederhana yaitu
dengan melatakkan pointer pada sel yang akan diganti isinya sehingga
tampak terblok, langsung ketik dengan data yang baru.
4. Menghapus data
Misal dari file berat akan dihapus data atau kasus nomor 5 (lengkap
dari nama, gender, berat), maka penggantian dapat dilakukan dengan
cara :
1) letakkan pointer pada angka 5 (kotak paling kiri sehingga
tampak seluruh kotak di baris tersebut terblok

Gambar 1.6 data editor
2) dari menu utama, pilih menu Edit, pilih Cut, atau klik kanan
pada sel tersebut pilih cut, atau dengan menekan Ctrl+X yang
akan berefek sama yaitu hilangnya seluruh kasus.
3) Jika hanya akan dihapus namanya saja, cukup dihapus dengan
cara menekan tombol Del pada sel tersebut atau perintah Clea
pada menu Edit.
4) Untuk membatalkan perintah, tekan undo pada toolbar tatu
pada menu Edit
5. Mengcopy data
Sebuah data (variable) dapat dilakukan proses copy dan paste
secara biasa, seperti paerlakuan pada sebuah data pada umumnya, yaitu
dengan cara mengCopy. Paste seperti biasa
Namun demikian, dalam praktek sering dijumpai proes
penggandaan variable yang lebih dari satu, untuk itu digunakan
submenu PASTE VARIABEL yang dijumpai dengan kita membuak
pada area Variabel View.
Jika kita telah memiliki data yang ditulis di MS Excel, kita dapat
langsung memindah data tersebut ke Data View pada Data Editor
SPSS, dengan cara biasa, namun untuk dapat melanjutkan ke
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pengolahan data, maka kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi
variable di Variable View.
6. Mengurutkan data
Untuk bebrapa keperluan khusus, pada data yang banyak terkadang
diperlukan pengurutan data berdasa variable tertentu. Hal ini dapat
dilakukan dengan memanfaatkan perintah SORT CASES dengan cara
:
1) sebagai contoh, akan dirurtkan data dari file Berat (yang telah
anda buat) berdasarkan variable nama, maka untuk memulai,
letakkan pointer pada sembarang tempat pada file Berat. Klik
menu Data, kemudian Sort Cases, akan tampak kotak dialog
2) karena akan diurutkan berdasar Nama, maka klik pada variable
nama, dan masukkan dalam kolom Sort by
3) jika pengurutan dilakukan naik ke atasdari abjad A sampai Z,
maka klik pada pilihan ascending, lalu tekan ok.
4) Dengan demikian data sudah diurutkan berdasarkan inisial
nama, dan data berat dan gender akan mengikuti variable nama
yang bersangkutan.
E. Keluar dari SPSS
Setelah seluruh pengerjaan di SPSS dianggap selesai, untuk keluar dari
program SPSS adalah sama caranya seperti biasa, yaitu dengan menekan
submenu Exit yang terdapat pada menu File; atau tekan tanda silang di pojok
kanan atas.
F.

Transformasi atau Modisikasi Data
Setelah data selesai di-entry pada dasarnya kita dapat langsung melakukan analisis
untuk mengetahui informasi yang kita inginkan. Namun pada beberapa penelitian
seringkali data yang ada tidak semuanya dapat langsung dilakukan analisis. Misalnya
untuk membuat kelompok variable usia, kita masih perlu melakukan
modifikasi/transformasi pada data usia yang sudah kita masukkan untuk
mengelompokkan menjadi tiga kategori, misalnya <20 tahun, 20 – 35 tahun, dan >
35 tahun. Atau misalnya kita harus membuat variabel baru dari data yang sudah kita
masukkan misalnya BMT (berat massa tubuh) maka kita perlu melakukan
transformasi dengan mengaSkripsifkan spss.
1. Pengelompokan data
Pengelompokan biasanya digunakan untuk mengubah data numeric menjadi
kategorik, pengelompokan dapat dilakukan pada variabel yang sama atau ke
variabel baru. Namun sebaiknya dibuat variabel baru, sehingga kita masih
memiliki nilai asli pada file data.
Contoh: misalnya kita akan mengelompokkan variabel umur.
Umur akan kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu, < 20 tahun, 20 – 30
tahun, dan > 30 tahun.
Langkahnya:
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a. Pilih “Transform” sorot pada “Recode” kemudian sorot pada “Into
different variabels” dan klik “into different variabels”. Atau pada spss 16
pilih “Transform” sorot pada “Recode into different variabels” kemudian
klik pada recode into different variabels

Gambar 1.7 data editor transform
b. Sorot variabel “umur”, lalu klik tanda panah ke kanan sehingga “umur”
berpindah di kotak input variable output variable.
c. Pada kotak output variable, pada bagian name ketik umur_kat (nama
variabel baru dari umur yang sudah dikategorikan)
d. Klik change sehingga pada kotak input variable  output variable terlihat
“umur  umur_kat”

Gambar 1.7 Recode into different variable
e. Klik option “Old and new Value” di monitor.
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Gambar 1.8 Old and new value
Pada kotak dialog tersebut ada beberapa isian yang harus diisi. Secara garis
besar ada 2 isian yang harus diisi yaitu “old value (nilai lama yang akan di
recode) dan “New Value” (nilai baru sebagai hasil dari “recode” dari nilai
lama).
f.

Sekarang kita akan merecode nilai umur < 20 tahun menjadi kode 1,
pindahkan kursor ke kotak Range: “lowest through” ketiklah 19 dan bawa
kursor ke bagian kotak “new value”, ketik 1 kemudia klik Add

Gambar 1.9 Recode range lowest
g. Pindahkan kursor ke kotak range: through, kita akan merecode umur 20 –
30 tahun menjadi 2. Pada 2 kota tersebut isilah 20 dan 30, lalu pindahkan
kursor ke kotak “new value” ketiklah 2 kemudian klik “Add”
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Gambar 1.10 Recode range
h. Tahap selanjutnya kita melakukan pengkodean usia lebih dari 30 tahun (>
30) menjadi kode 3. Pada kotak Range: through highest ketikalah 31, lalu
pindahkan kursor ke kotak “New value” ketiklah 3 dan klik “Add”.

i.

Gambar 1.11 Recode highest
Kemudian klik “Continue”
Klik “OK”, terlihat variable baru “umur_kat” di kolom paling kanan,
kemudian anda dapat memberi value label untuk kode 1= ≤20 tahun, 2=
20- 30 tahun, dan 3= ≥31 tahun.

Gambar 1.12 umur kategori
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2. Membuat variable baru dari perhitungan matematik
Selain membuat variabel baru dengan membuat kelompok dari variabel
sebelumnya, kita juga dapat membuat variabel baru hasil dari operasi matematik
dari beberapa variabel yang sudah dientry, contohnya melakukan penjumlahan,
pengurangan, pembagian, perkalian dan lain-lain.
Sebagai contoh kita akan membuat variabel baru tinggi badan (TB) dalam
satuan meter dari variabel sebelumnya TB dalam cm yang sudah dientry.
Langkahnya yakni:
a. Pastikan anda di posisi tampilan data editor
b. Pilih “Transform”
c. Pilih “Compute”, kemudian muncul kotak dialog “compute variable”
seperti dibawah ini.

d.

e.

f.

Gambar 1.13 Compute variable
Pada kolom “Target Variabel” Isilah dengan nama variabel baru yang akan
di dibuat. Sedangkan kolom “Numeric Expression” diisi dengan rumus
yang akan digunakan untuk menghitung nilai baru (data baru) yang akan
disikan pada target variable. Rumus yang tertulis dapat mengandung nama
variabel yang sebelumnya telah dientry, operasi matematik dan fungsi.
Operasi matematik yang dapat digunakan yakni: penjumlahan (+),
pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), pangkat (**).
Selanjutnya, misalnya kita akan membuat variabel baru TB dalam satuan
meter, sebelumnya kita sudah memiliki data TB dalam satuan cm, maka
pada kotak target variabel kita ketikkan “TBmeter”
Kemudian klik “Numeric Expression”, sorot dan pindahkan variabel TB
setelah itu di bagi 100, tampilannya “TB/100”, seperti pada gambar
dibawah ini.
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g.

Gambar 1.14 Compute variable TB
Kemudia klik “OK”, sesaat kemudian muncul variabel baru “TBmeter” di
bagian paling kanan

Note: setiap kita melakukan transform dengan compute atau recode,
sebaiknya kita tetap melakukan croscek apakah hasilnya sudah
sesuai dengan yang kita kehendaki.

Gambar 1.15 data view TB meter
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LATIHAN/TUGAS:
Latihan pertama pada praktikum ini adalah latihan menginput data dan
mengidentifikasi data, sekaligus mempraktekkan mengelola/memformat data
seperti yang telah dijelaskan. Lakukan entry data untuk data hasil penelitian
dibawah ini kemudian, lakukan transformasi untuk membuat variabel baru IMT
(Indeks Massa Tubuh) dari data yang sudah dientry sebelumnya.
No Usia
Jenis kelamin
BB
TB
1
19
Laki – laki
43
150
2
18
Laki – laki
58
163
3
32
Perempuan
52
147
4
30
Laki – laki
65
158
5
45
Laki – laki
57
155
6
46
Perempuan
50
152
7
52
Perempuan
49
150
8
23
Laki – laki
59
165
9
22
Perempuan
45
149
10 20
Laki – laki
55
160
11 33
Perempuan
52
153
12 31
Perempuan
55
153
13 28
Laki – laki
65
165
14 27
Laki – laki
62
157
15 26
Laki – laki
58
160

TOPIK 7
STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan
peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data yang dapat
diperoleh dari hasil sensus, percobaan, survey, dll umumnya masih acak , mentah
dan tidak terorganisir dengan baik (raw data). Dari data tersebut harus disusun,
diringkas dengan baikdan teratur, baik dalam bentuk table atau grafik, sebagai
dasar untuk berbagai pengambilan keputusan (statistic Inferensi)
Untuk mengetahui deskripsi data diperlukan ukuran yang lebih eksak,
ukuran statistic tersebut disebut summary statistics (ringkasan statistic). Dua
kelompok ukuran statistic yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan
adalah :
1. Mencari Central Tendency (kecenderungan terpusat) seperti : Mean,
Median dan Modus
2. Mencari ukuran Dispersi, seperti Standart Deviasi, Varians
Untuk menggambarkan data digunakan menu Descriptive Statistic. Menu-menu
yang berhubungan dengan statistic deskriptif adalah : Frequencies, Descriptive,
Explore, Crosstab, dan Ratio pada submenu Descriptif Statistics yang terdapat
pada menu Analyze, sedangkan Case Summaries pada submenu Report.
1. Frequencies
Membahas beberapa ukuran statistic dasar, seperti Mean, Median, Kuartil,
Persentil, Standard Deviasi, dan lainnya. Fungsi utama dari FREQUENCIES
adalah memberi gambaran sekilas dan ringkas (first look) dari sekelompok
data.
2. Descriptive
Lebih kompleks daripada FREQUENCIES, menu ini dapat menyajikan ukuran
statistic beberapa variable dalam satu table, serta mengetahui skor z dari satu
distribusi data. Skor z biasa digunakan untuk pengujian kenormalan distribusi
data.
3. Explore
Menu ini lebih lengkap daripada menu DESCRIPTIVES, berfungsi untuk
memeriksa lebih teliti sekelompok data, antaralain data screening, menguji
ada tidaknya outlier, uji asumsi kenormalan data dan kesamaan varians, serta
penganganan data per subgroup atau per kasus.
4. Crosstab
Digunakan untuk menyajikan deskripsi data dalam bentuktabel silang
(crosstab) yang terdiri atas baris dan kolom. Selain itu, menu ini juga
dilengkapi dengan analisis hubungan di antara baris dan kolom, seperti
independensi di antara mereka, besar hubungannya dan lainnya (hal
inisebenarnya termasuk pada statistic induktif atau inferensi, dan merupakan
perluasan dari statistic deskriptif.
5. Ratio

Menu ini menyediakan ringkasan statistic untuk data hasil perbandingan dua
data tertentu. Berbeda dengan menu lainnya, menu ini hanya menangani
perbandingan dua data, bukan satu dat yang bersifat sendiri.
6. Case Summaries
Menu ini digunakan untuk melihat lebih jauh isi statistic deskripsi yang
meliputu subgroup dari sebuah kasus, seperti kasus dengan grup Pria dan
Wanita; pada grup ini bias dibuat subgroup untuk pria berusia remaja dan
dewasa, dan dapat pula dibagi lagi pada remaja yang tinggal di kota atau
kombinasi lainnya.
FREQUENCIES
Untuk latihan, cobalah untuk membuat file data seperti di bawah ini. Data di
bawah adalah data tinggi dan jenis kelamin mahasiswa Fakultas Kedokteran
Angkatan 2009.
Latihan Deskriptif:
Tabel 1 Data latihan deskriptif
No Tinggi Gender No Tinggi Gender No Tinggi Gender
1
170.2
1
11 170.4
2
21 170.4
1
2
172.5
1
12 161.3
2
22 168.9
1
3
180.3
1
13 172.5
1
23 164.8
2
4
172.5
1
14 170.4
2
24 167.2
2
5
159.6
2
15 168.9
2
25 167.2
2
6
168.5
2
16 168.9
2
7
168.5
1
17 177.5
2
8
172.5
1
18 174.5
1
9
174.5
1
19 168.9
2
10 159.6
2
20 164.8
2
NB : untuk variabel gender, angka 1 berarti responden berjenis kelamin pria,
sedangkan angka 2 berarti responden wanita (gunakan Value Label)
Cobalah untuk memasukkan data seperti yang telah dijelaskan di bab 1.
Mulailah dengan mendefinisikan variabel pada Variabel View. Setelah itu,
lanjutkan dengan mengisikan data pada Data View, seperti pada data di atas.
Silakan simpan data ini dengan nama file DESKRIPTIF. Lanjutkan dengan
melakukan analisis statistic berikut ini :
Tabel frekuensi dan statistic deskriptif untuk variabel tinggi
Variabel tinggi termasuk data kuantitatif sehingga dapat dibuat table
frekuensi serta statistic yang meliputi Mean, SD, Skewness, dll. Selain itu, akan
dilengkapi dengan Chart yang sesuai untuk data tersebut, yaitu histogram atau Bar
Chart
Coba lakukan analisis statistic dengan langkah seperti berikut ini (masih
pada file Deskriptif)
Klik menu Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies, sehingga tampak
kotak dialog seperti di bawah ini
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Gambar 2.1 Kotak dialog Frequencies
Pengisian:
1. pada kotak variabel isi dengan tinggi, dengan cara sorot tulisan tinggi pada
kotak kiri, lalu klik pada kotak panah di tengah sehingga tulisan tinggi masuk
kedalam kotak variabel
2. klik Statistics, sehingga tampak kotak dialog Statistics berikut :

Gambar 2.2 Kotak Dialog Statistics
Pilihan Statistics meliputi berbagai ukuran statistic untuk menggambarkan
data (statistic Deskriptif)
Pengisian
Pada petunjuk ini hanya akan dijelaskan beberapa ukuran statistic yang
sering dipergunakan untuk menggambarkan data.
Dispersion:
Atau penyebaran data, pilihlah keenam jenis pengukuran disperse yang
ada, yaitu SD, Variance, Range, Minimum, maximum, SE Mean.
Central Tendency
Atau pusat pengukuran data, yang biasa digunakan adalah Mean dan
Median
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Tekan continue setelah selesai input untuk melanjutkan proses berikutnya. Lalu
tekan ok. Namun jika masih ingin melakukan proses yang lain, misalnya membuat
grafik (chart). Sebelum tekan ok, tekan dulu Charts sehingga tampak kotak dialog
Charts.
Cara pengisian Charts :
1. tekan charts, lalu pada pilihan Charts type.pilih charts yang akan dibuat,
untuk latihan ini, pilihlah Histogram dan untuk menampilkan kurva
normal, pilih juga With normal curve. Lanjutkan dengan menekan
Continue.
2. klik pilihan Format, hal ini berhubungan dengan susunan format data.
Pada Order by kita bias tentukan susunan data akan dimulai dari nilai
terkecil ataukah sebaliknya. Untuk keseragaman pada latihan ini silakan
tekan Ascendeing values. Abaikan bagian lain, lalu tekan Continue,
dilanjutkan dengan ok
Output SPSS dan analisis
Statistics tinggi
N
Valid
Missing
Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
tinggi
Frequenc
y
Percent
Valid 159.6
2
8.0
161.3
1
4.0
164.8
2
8.0
167.2
2
8.0
168.5
2
8.0
168.6
1
4.0
168.9
3
12.0
170.2
1
4.0
170.4
3
12.0
172.5
4
16.0
174.5
2
8.0
177.5
1
4.0
180.3
1
4.0
Total
25
100.0

25
0
169.400
.9927
168.900
4.9633
24.634
20.7
159.6
180.3
Valid
Cumulative
Percent
Percent
8.0
8.0
4.0
12.0
8.0
20.0
8.0
28.0
8.0
36.0
4.0
40.0
12.0
52.0
4.0
56.0
12.0
68.0
16.0
84.0
8.0
92.0
4.0
96.0
4.0
100.0
100.0
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Analisis














N adalah jumlah data yang valid = 25 buah
Missing (data yang hilang) = 0
Mean (rata-rata) tinggi adalah = 169.400 cm
Std.Error of mean = 0.993 cm. penggunaan Standard error of mean
untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari
sample. Untuk itu, dengan standard error of mean tertentu dan pada
tingkat kepercayaan 95% (SPSS sebagian besar menggunakan angka
ini sebagai standar), rata-rata populasi menjadi:
Rata-rata ± 2 standard error of mean
NB : angka 2 digunakan karena tingkat kepercayaan 95%
Maka:
169,4 cm ± ( 2 x 0,993 cm) = 167,414 sampai 171,386 cm
Median atau titik tengah data jika semua data diurutkan dan dibagi dua
sama besar. Angka median 168,9 cm menunjukkan bahwa 50% tinggi
badan adalah 168,9 cm ka atas dan 50%-nya adalah 168,9 cm ke
bawah
Standard Deviasi adalah 4,963 cm dan varians yang merupakan
kelipatan standard deviasi adalah 24,634 cm
Penggunaan SD untuk menilai dispersi rata-rata dari sample. Untuk itu
dengan Sd tertentu dan pada tingkat kepercayaan 95% (SPSS biasa
menggunakan angka ini sebagai standar) rata-rata tinggi badan menjadi
:
Rata-rata ± 2 SD
NB : angka 2 digunakan karena tingkat kepercayaan 95%
Maka :
169,4 cm ± (2 x 4,963 cm) = 159,474 sampai 179,326 cm
Perhatikan kedua batas angka yang berbeda tipis dengan nilai
minimum dan maksimum. Ini membuktikan sebaran data adalah baik.
Data minimum adalah 159,6 cm sedangkan data maksimum adalah
180,3 cm
Range adalah data maksimum – data minimum, atau dalam kasus ini :
180,3 cm – 159,6 cm = 20,7
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Analisis histogram :
Grafik histogram yang telah dibuat frekuensinya, terlihat bahwa batang
histogram mempunyai kemiripan dengan kurva normal (berbentuk seperti
lonceng) yang disertakan. Ini membuktikan bahwa distribusi tersebut sudah
dapat dikatakan normal atau mendekati normal. Namun pengujian
normalitas sendiri akan dibahas pada materi berikut ini.
Menguji Normalitas Data dan Varians
Kita harus terampil melakukan dan menginterpretasikan apakah suatu data
memiliki distribusi normal atau tidak, karena pemilihan penyajian data dan uji
hipotesis yang dipakai tergantung dari normal tidaknya distribusi data.
Jika distribusi data normal, maka dianjurkan untuk menyajikan data dengan
menggunakan mean dan standar deviasi, sedangkan jika distribusi data tidak
normal dianjurkan menggunakan median dan minimum-maksimum sebagai
pasangan ukuran pemusatan dan penyebaran.
Untuk pemilihan uji hipotesis, jika distribusi data normal, maka digunakan uji
parametrik, namun jika distribusi data tidak normal, dipilih uji nonparametrik.
Untuk menilai normal tidaknya distribusi data, ada 2 metode, yaitu dengan :
A. Metode deskriptif
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Dengan melihat output SPSS pada bagian Deskriptif, berdasarkan koefisien
varians, rasio skewness dan kurtosis, histogram, Q-Q plot, Detrendended
normal Q-Q plot (langkah lengkap, lihat di bawah)
B. Metode analitik
Dengan menggunakan uji Kologorov-Smirnov (untuk sampel banyak:>50)
atau Shapiro-Wilk. (untuk sampel sedikit:≤ 50)
Tabel 2.2 Metode untuk mengetahui set data berdistribusi normal atau tidak
Kriteria distribusi data
Metode
Parameter
Keterangan
dikatakan normal
Koefisien varian
Nilai koefisien varians , SD x 100%
Mean
30%
Rasio Skewness
Nilai rasio skewness Skewness
SE Skewness
2s/d 2
Rasio Kurtosis
Nilai rasio Kurtosis -2
Kurtosis
SE Kurtosis
s/d 2
Histogram
Simetris tidak miring
kiri atau kanan, tidak
Deskriptif
terlalu tinggi, tidak
terlalu rendah
Box plot
Simetris, median tepat di
tengah, tidak ada outlier
atau nilai ekstrim
Normal Q-Q plots
Data menyebar sekitar
garis
Detrended Q-Q
Data menyebar sekitar
plots
garis pada nilai 0
KolmogorovNilai kemaknaan
Untuk sampel
Smirnov
(p)>0,05
besar (>50)
Analitik
Shapiro-Wilk
Nilai kemaknaan
Untuk sampel
(p)>0,05
kecil (≤50)




Salah satu konsep penting dalam statistic inferensi adalah :
Apakah beberapa sample yang telah diambil berasal dari populasi yang sama
(populasi data berdistribusi normal) ?
Apakah sampel-sampel tersebut mempunyai varians yang sama?
Pengujian kenormalan data dapat dilakukan dengan gambar ataupun uji
skewness dan kurtosis. Dengan kasus yang sama yaitu tinggi badan akan diuji
kenormalan dan kesamaan varians dari sample dengan bantuan uji
SHAPIRO-WILK dan LILLIEFORS serta gambar NORMAL
PROBABILITY PLOTS.

Langkah-langkah pengujian
 Kerjakan untuk file deskriptif, ikuti prosedur berikut :
 Dari menu utama SPSS pilih menu Analyze  Descriptive Statistics
 Pilih submenu Explore, sehingga tampak kotak dialog seperti di bawah ini :
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Gambar 2.3 Kotak dialog Explore
Pengisian :
 Dependent List, klik variable tinggi kemudian klik tanda „>‟ (yang sebelah
atas), maka variable tinggi berpindah ke Dependent List
 Factor List, klik variable gender, kemudian klik tanda „>‟ yang sebelah atas),
maka variable gender akan berpindah ke Factor List.
 List cases by atau kasus akan diurutkan menurut variable mana? Dalam kasus
ini karena variable hanya dua dan semua sudah masuk ke dependent dan
factor, maka isian tersebut bisa diabaikan.
 Lanjutkan dengan klik pilihan Statistics : terlihat default SPSS yang memilih
Description. Untuk keseragaman, biarkan saja pilihan tersebut
NB : bagaimanapun kotak pilihan ini harus terisi karena SPSS akan menolak
jika semua pilihan ditiadakan.
 Tekan Continue setelah selesai input, untuk melanjutkan proses berikutnya.
 Lanjutkan dengan klik pilihan Plots, pilihlah :
 Pada Box plot, pilihlah None karena tidak akan dibuat Boxplot
 Pada Descriptive, tidak usah memilih apapun, kecuali akan dibuat Stem
dan Leaf atau histogram. Jika default menunjuk salah satu pilihan tersebut,
maka lakukanlah deselect (klik untuk menghapus tanda  )
 Klik pilihan Normality Plots with test. Pilihan ini untuk membuat
gambar uji normalitas
 Pada pilihan Spread vs Level with Levene Test, pilih Power estimation
untuk menguji kesamaan varians
 Tekan Continue
 Pada Display awal tampak pilihan Both, Statistic & Plots, pilihlah Both
 Tekan Ok jika semua pengisian sudah selesai
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Output SPSS dan Analisis

tinggi

gende
r
pria
wanit
a

Case Processing Summary
Cases
Valid
Missing
N
Percent
N
Percent
11 100.0%
0
.0%
14

100.0%

0

N

.0%

Total
Percent
11 100.0%
14

100.0%

Descriptives

Tinggi

gender
pria

wanita

Mean
95%
Lower
Confidence Bound
Interval for Upper
Mean
Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95%
Lower
Confidence Bound
Interval for Upper
Mean
Bound
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Statistic
172.482

Std.
Error
.9886

170.279
174.684
172.269
172.500
10.750
3.2787
168.5
180.3
11.8
4.3
1.263
2.546
166.979

.661
1.279
1.2778

164.218
169.739
166.804
167.850
22.859
4.7811
159.6
177.5
17.9
5.3
.213
.745

.597
1.154
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tinggi

gende
r
pria
wanit
a

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov(a)
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
.225
11
.125
.882
11
.110
.166

14

.200(*)

.927

14

.279

* This is a lower bound of the true significance.
a Lilliefors Significance Correction
Analisis dari output test of normality
Pedoman pengambilan keputusan:
 Nilai Sig. atau signifikansi atau probabilitas < 0,05, distribusi adalah tidak
normal (simetris)
 Nilai Sig. atau significansi atau nilai probabilitas > 0,05 distribusi adalah
normal (simetris)
Ada 2 macam alat uji kenormalan distribusi data yang biasa digunakan yaitu :
 Komogorov Smirnov dengan keterangan adalah sama dengan uji Liliefor
(lihat tanda “a” di bawah table). Diperoleh baik untuk gender pria maupun
wanita, tingkat significansi atau nilai probabilitas di atas 0,05 (0,125 dan
0,200 lebih besar dari 0,05); maka dapat dikatakan distribusi kedua sample
adalah normal.
 Shapiro Wilk baik untuk gender pria maupun wanita, tingkat significansi
atau nilai probabilitas di atas 0,05 (0,125 dan 0,344 lebih besar dari 0,05;
maka dapat dikatakan distribusi tinggi badan pria dan wanita adalah
normal
Test of Homogeneity of Variance
Levene
Statistic
df1
df2
Sig.
tinggi
Based on
1.507
1
23
.232
Mean
Based on
1.260
1
23
.273
Median
Based on
Median and
1.260
1
21.148
.274
with adjusted
df
Based on
trimmed
1.549
1
23
.226
mean
Analisis dari output test of Homogenity
Output ini untuk menguji apakah dua sample yang diambil mempunyai varians
yang sama. Pedoman pengambilan keputusan:
 Nilai Sig, atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, data berasal dari
populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama
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 Nilai Sig, atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, data berasal dari
populasi-populasi yang mempunyai varians sama
Pada output di atas, ada satu alat uji yang digunakan, yaitu Levene test. Hasil
pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau nilai probabilitas mean (ratarata) yang berada di atas 0,05 (0,232 lebih besar dari 0,05). Demikian pula jika
dasar pengukuran adalah median data, angka Sig. adalah 0,273 yang tetap di atas
0,05. Maka bisa dikatakan data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai
varians sama, atau sample pria dan wanita tersebut di atas di ambil dari populasi
pria dan wanita yang mempunyai varians tinggi badan sama, dalam arti varians
populasi tinggi badan pria sama dengan populasi tinggi badan wanita.
Normal Q-Q Plots
Normal Q-Q Plot of tinggi
for gender= pria
1.5

Expected Normal

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
167.5

170.0

172.5

175.0

177.5

180.0

182.5

Observed Value

11

Normal Q-Q Plot of tinggi
for gender= wanita

Expected Normal

2

1

0

-1

160

165

170

175

Observed Value

Pada gambar Q-Q plot untuk variable tinggi, baik untuk gender pria maupun
wanita, terlihat ada garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Garis ini berasal dari
nilai z(lihat pembahasan z pada materi kuliah). Jika suatu distribusi data normal,
maka dataakan tersebuar d sekeliling garis. Pada kasus ini terlihat bahwa memang
data tersebar di sekeliling garis (kecuali ada 1 data pria dan 1 data wanita yang
“outlier”.
Detrended Normal Q-Q Plots
Detrended Normal Q-Q Plot of tinggi
for gender= wanita
0.8

Dev from Normal

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4
160

165

170

175

Observed Value
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Detrended Normal Q-Q Plot of tinggi
for gender= pria
1.25

Dev from Normal

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

-0.25
168

170

172

174

176

178

180

182

Observed Value

Kedua output ini mendeteksi pola-pola dari titik-titik yang bukan dari kurva
normal. Terlihat pada kedua gender sebagian besar data terpola di sekitar garis
garis , kecuali 2 buah data yang masing-masing ada di pojok kanan atas. Hal ini
membuktikan bahwa distribusi data adalah normal.
Latihan/tugas:
Mahasiswa diberi contoh set data (diberikan pada saat praktikum) untuk
diinput dan selanjutnya mempraktekkan melakukan uji normalitas dengan caracara yang telah diberikan sekaligus menginterpretasi hasil uji tersebut.
Tabel 2.3 Latihan
No Nama
Usia
BB
TB
1
Ana
19
43
150
2
Adi
18
58
163
3
Arfi
32
52
147
4
Ayix
30
65
158
5
Riota
45
57
155
6
Salim
46
50
152
7
Ara
52
49
150
8
Abqori
23
59
165
9
Rara
22
45
149
10 Ratri
20
55
160
11 Yayank
33
52
153
12 Susi
31
55
153
13 Ika
28
65
165
14 Ganis
27
62
157
15 Mutiara
26
58
160
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TOPIK 8
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Uji validitas dan reliabilitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk menilai
ketapatan alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur suatu data. Alat ukur
atau intrumen yang digunakan dalam pengambilan data harus mampu mengukur
data dengan akurat dan objektif. Data yang diperoleh tidak akan berguna bila
intrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak mempunyai validitas
dan reliabilitas yang tinggi.
Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan suatu alat
ukur dalam mengukur suatu data. Sedangkan reliability merupakan suatu ukuran
yang menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan
pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dan dengan alat ukur
yang sama.
Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan hasil pengukuran tetap
konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang
sama dan dengan alat ukur yang sama. Prinsip yang digunakan dalam pengukuran
reliabilitas yakni (1) Stabilitas: memiliki hasil yang sama apabila dilakukan
berulang – ulang dalam waktu yang berbeda – beda, (2) Ekuivalen: pengukuran
memberikan hasil yang sama pada kejadian yang sama, (3) homogenitas
(kesamaan): intrumen yang digunakan harus mempunyai isi yang sama.
CARA MENGUKUR VALIDITAS
Pengukuran validitas terhadap kuesioner dapat dilakukan dengan cara melakukan
korelasi antar skor masing – masing variable dengan skor totalnya. Suatu variable
(pertanyaan/pernyataan) dikatakan valid bila skor variable tersebut berkorelasi
secara significan dengan skor totalnya.
Salah satu tehnik yang dapat digunakan yakni korelasi Pearson Product
Moment:
(
) (
)
√[

(

) ][

(

) ]

Keputusan Uji:
Bila r hitung lebih besar dari r tabel  Ho ditolak, artinya variable valid
Bila r hitung lebih kecil dari r tabel  Ho gagal ditolak, artinya variable tidak
valid
Uji validitas pearson product moment dengan bantuan SPSS:
1. Masukan data ke dalam lembar kerja SPSS seperti pada contoh latihan materi 1

Gambar 3.1 data view

Gambar3.2 varibel view
2. Dari menu utama SPSS, pilih Analyze, kemudian pilih sub menu Correlate, lalu
pilih Bivariate

Gambar 3.3 langkah analyze
3. Dari kotak dialog Bivariate Correlation, masukkan semua variable pertanyaan dan
skor total ke dalam kotak variable disebelah kanan dengan mengklik tanda “>” pada
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pilihan Correlations coefficient, pilih Pearson. Pada bagian Test of significance
pilih two_tailed, centang flac significance correlations.

Gambar 3.4 Kotak Dialog Bivariate correlate
4. Klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul ringkasan output sebagai
berikut:

Gambar 3.5 Output uji validitas
Dari data di atas di dapatkan output nilai korelasi antara skor item dengan skor total.
Hasil nilai r kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, dengan menentukan nilai df,
dengan n = jumlah sampel yang digunakan dalam uji validitas.
𝑑𝑓
𝑑𝑓
𝑑𝑓

𝑛 2
15 2
13
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Kemudian periksa pada tabel berapa nilai r untuk df 14 dengan taraf significan
0.5, maka diperoleh nilai r tabel = 0.514. Hasil output diatas menunjukkan
bahwa nilai r hitung lebih besar dari 0.514. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa kelima pertanyaan tersebut valid.
CARA MELAKUKAN UJI RELIABILITAS
Pengukuran uji reliabilitas dilakukan setelah item pertanyaan atau pernyataan
dilakukan uji validitas. Reliabilitas dilakukan hanya pada intrumen yang sudah
dilakukan uji validitas. Dalam statistic uji ini berfungsi untuk mengetahui
konsistensi intrumen yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengambilan
data, sehingga intrumen tersebut dapat digunakan walaupun penelitian dilakukan
berulang kali dengan intrumen yang sama.
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Alpha Cronbach‟s, dengan
mengacu pada nilai Alpha dalam output spss. Nilai r Alpha merupakan nilai r
hasil. Bila r Alpha > r tabel, maka pertanyaan/pernyataan tersebut reliable.
Langkah – langkah melakukan uji reliabilitas:
1. Masukkan data kedalam spss seperti yang dilakukan pada tahap uji validitas diatas,
dan PASTIKAN bahwa hanya item pertanyaan/pernyataan valid saya yang dilakukan
uji reliabilitas.
2. Selanjutnya dari menu spss pilih Analyze, klik Scale, kemudian klik Reliablity
Analyze

Gambar 3.6 Reability Analyze
3. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Reability Analysis, kemudian masukkan
semua variable item pertanyaa/pernyataan yang VALID ke kotak Items, selanjutnya
pilih model Alpha.
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Gambar 3.7 Kotak Dialog Reability Analysis
4. Selanjutnya klik Statistik, kemudian akan muncul kotak dialog seperti dibawah ini,
pada bagian Descriptive for klik Scale if item deleted abaikan pilihan yang lain
kemudian click Continue. Kemudian klik OK untuk mengakhiri perintah

Gambar 3.8 Kotak dialog Reliability Analysis: Statistik
5. Hasil output akan muncul seperti dibawah ini:
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Hasil interpretasi dari output diatas menunjukkan nilai Alpha sebesar 0.805, dapat
disimpulkan nilai r Alpha 0.805 > r table (0.514) sehingga dapat dikatakan bahwa
pertanyaan/pernyataan tersebut reliable.
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TOPIK 9
STATISTIK INFERENSI
Pada pembahasan mengenai statistic deskriptif telah diketahui bahwa untuk mengetahui
karakteristik sebuah populasi dilakukan prosedur statistic deskriptif. Dari prosedur itu dapat
diperoleh hasil berupa parameter yang menggambarkan ciri-ciri populasi tersebut. Jika populasi
tidak begitu besar, hal ini tidak menimbulkan kesulitan. Namun jika populasi begitu besar,
misalnya mencakup balita di seluruh Indonesia, tentunya akan menimbulkan kesulitan untuk
melakukan penggambaran yang jelas tentang populasi dan berbagai pengambilan keputusan
sehubungan dengan ciri-ciri populasi. Untuk itu dapat dilakukan pengambilan sample sejumlah
tertentu populasi tersebut kemudian dengan sample tersebut dilakukan berbagai keputusan
(inferensi) terhadap populasi, yaitu:
 Melakukan perkiraan (estimasi) terhadap populasi,
Misalnya : berapa rata-rata populasi? Berapa deviasi standarnya?
 Melakukan uji hipotesis terhadap parameter populasi
Misal : apakah rata-rata populasi yang diperkitrakan sudah benar?
Dengan kata lain, dari informasi sample yang telah ada akan dilakukan berbagai penggambaran
dan kesimpulan terhadap isi populasi. Kegiatan itu disebut statistic inferensi
Dalam prakteknya, metode statistic inferensi cukup beragam, dan salah satu criteria
penting dalam pemilihan metode statistic yang akan digunakan adalah melihat distribusi sebuah
data. Jika data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka selanjutnya dengan
data-data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi atau pengambilan keputusan dengan
metode statistic parametric.
Tetapi jika terbukti data tidak berdistribusi normal atau jauh dari criteria distribusi
normal, maka tidak dapat digunakan metode parametric, sehingga untuk kegiatan inferensi
digunakan statistic nonparametric.
Kegiatan inferensi dapat dibedakan menjadi :
 Pengujian beda rata-rata, yang meliputi uji t dan uji F (Anova)
 Pengujian asosiasi (hubungan) dua variable atau lebih, alat uji yang digunakan seperti Chisquare, korelasi dan regresi.
Macam-macam uji hipotesis sesuai dengan skala pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 4.1 Skala pengukuran dan uji hipotesis yang digunakan
Jenis Hipotesis
Skala pengukuran
Komparatif
Korelatif
Tidak berpasangan
Berpasangan
Pearson
2 kelompok >2
2 kelompok >
2
kelompo
kelompok
k
Numerik
Uji t tidak
One way Uji t
Repeated
berpasangan ANOVA berpasanga ANOVA
n
Kategorik (Ordinal) Mann
Whitney
Kategorik
( Nominal/Ordinal)

Kruskal
Wallis

Chi-Square
Fisher
Kolmogorov-Smirnov

Wilcoxon

Friedman

Mc Necmar, Cochran
Marginal Homogenity
Wilcoxon, Friedman

Spearman
Sommers
Gamma
Koefisien
Kontngens
i Lambda
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Statistic Inferensi dalam SPSS
SPSS menyediakan berbagai metode parametrik untuk melakukan inferensi terhadap
data statistic. Beberapa menu statistic parametric yang tersedia dalam SPSS adalah; COMPARE
MEANS, General Linear Model (GLM), CORRELATE dan REGRESSION.
COMPARE MEANS
Menu ini meliputi:
 MEANS
 Uji t, yang meliputi :
o Uji t satu sample (One Sample t Test)
o Uji t untuk 2 sampel independent (Independent Sample t Test)
o Uji t untuk 2 sampel berpasangan (Paired Sampel t Test)
 One Way Anova: jika uji t untuk 2 sampel, maka Anova digunakan untuk menguji lebih
dari 2 sampel
General Linear Model
GLM merupakan kelanjutan dari ANOVA, yaitu pada GLM dibahas satu variable dependen
namun mempunyai satu atau lebih factor.
CORRELATE
Membahas uji hubungan antara dua variable
REGERESSION
Membahas pembuatan model regresi untuk menggambarkan hubungan dua variable atau lebih,
dan untuk melihat variable mana yang paling berhubungan.
Paired Sample t Test (Uji t berpasangan)
Fasilitas ini digunakan untuk menguji 2 sampel yang berpasangan (paired). Paired dalam hal ini
diartikan sebagai sebuah sample dengan subjek yang sama, namun mengalami 2 perlakuan atau
pengukuran yang berbeda, seperti subjek A mendapat perlakuan I kemudian perlakuan II.
Contoh berikut akan menjelaskan hal ini.
Contoh:
Produsen obat penurun berat badan ingin mengetahui apakah obat yang diproduksinya benarbaner mempunyai efek terhadap penurunan berat badan konsumennya. Untuk itu diambil
sample yang terdiri dari 10 orang yang
masing-masing diukur berat badannya sebelum
menggunakan obat tersebut. setelah sebulan mengkonsumsi obat tersebut secara rutin dan
teratur, kembali sample diukur berat badannya. Berikut adalah hasilnya (dalam kilogram)
Tabel 4.2 Data Berat Badan
Sebelum
Sesudah
Sebelum
Sesudah
1
76.85
76.22
6
88.15
82.53
2
77.95
77.89
7
92.54
92.56
3
78.65
79.02
8
96.25
92.33
4
79.25
80.21
9
84.56
85.12
5
82.65
82.65
10
88.25
84.56
Penyelesaian:
Perhatikan ciri dari sample berpasangan, yakni subjeknya tetap sepuluh orang; kepada
setiap orang tersebut diberikan 2 kali perlakuan, yang dalam kasus ini adalah efeSkripsivitas
sebuah obat. Kasus di atas terdiri atas 2 sampel yang berhubungan atau berpasangan satu
dengan yang lain, yaitu sample sebelum makan obat dan sample sesudah makan obat. Di sini
populasi berdistibusi normal dan karena sample sedikit, dipakai uji t untuk 2 sampel yang
berpasangan (paired)
Tugas:
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Cobalah untuk memasukkan data di atas pada data editor SPSS. Lanjutkan dengan pengolahan
data dengan langkah-langkah berikut :
Simpanlah data yang telah anda buat dengan nama uji t paired dan tempatkan pada direktori
yang dikehendaki
Bukalah file tadi, pilih menu ANALYZE  Compare-Means
Pilih Paired-Sample T Test sehingga tampak kotak dialog seperti ini :

Gambar 4.1 kotak dialog Paired t Test
Pengisian:
Karena akan diuji data sebelum dan sesudah, maka klik variable sebelum, lanjutkan dengan
klik variable sesudah, lanjtkan dengan meng-klik kotak kecil bertanda “>” maka pada kotak
Paired Variable terlihat: sebelum-sesudah.
NB: variable sebelum dan sesudah harus dipilih bersamaan, jika tidak, SPSS tidak dapat
menginput dalam kolom Paired Variable.

Gambar 4.2 Kotak dialog Option
Pengisian :
Confidence Interval: atau tingkat kepercayaan, sebagai default, SPSS menggunakan
tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 100%-95% = 5%.
Missing Value atau data yang hilang, karena data komplit, maka abaikan bagian ini (tetap
pada default SPSS, yaitu Exclude case analysis by analysis)
Tekan Continue jika pengisian dianggap selesai, lanjutkan dengan klik Ok untuk
mengakhiri pengisian prosedur analisis.
Output
T test
Paired Samples Statistics
Std.
Std.
Error
Mean
N
Deviation
Mean
Pair 1 sebelum 84.5100
10
6.63931 2.09953
sesudah 83.3090
10
5.58235 1.76530
Paired Samples Correlations
N
Correlatio

Sig.
9

n
Pair 1

sebelum &
sesudah

10

.943

.000

Paired Samples Test

Paired Differences

Mean
Pair
1

sebel
um sesud
ah

Std.
Std.
Deviat Error
ion
Mean

1.2010 2.3073 .7296
0
8
6

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

- 2.8516
.44960
0

t
1.64
6

df
9

Sig.
(2tailed)
.134

Analisis
Output Bagian 1
Output ini menunjukkan ringkasan statistic dari kedua sample. Berat badan sebelum minum
obat rata-rata 84,51 kg, sedangkan setelah minum obat, konsumen mempunyai rata-rata berat
badan 83,3090 kg
Output bagian 2
Output menunjukkan korelasi antara kedua variable yang menghasilkan angka 0,943 dengan
nilai probabilitas jauh di bawah 0,05 (lihat nilai signifikansi output yang 0,000) ini menyatakan
bahwa korelasi antara berat sebelum dan sesudah minum obat adalah sangat erat dan benarbenar berhubungan secara nyata.
Output bagian 3
Hipotesis
H0 = kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi berat sebelum minum obat dan
sesudah minum obat adalah sama/tidak berbeda secara nyata)
H1 = kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi berat sebelum minum obat
dan sesudah minum obat adalah tidak sama/ berbeda secara nyata)
Pengambilan keputusan
a. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t table (dasar pengambilan keputusan
sama dengan uji t) :
Jika statistic hitung (angka t output) > statistic table (table t), maka H ditolak
Jika statistic hitung (angka t output) < statistic table (table t), maka H diterima
T hitung dari output adalah 1,646
Sedang statistic table dapat dilihat pada table t:



Tingkat signifikansi () adalah 5% (lihat input data pada bagian OPTION yang memilih
tingkat kepercayaan 95%
df atau derajat kebebasan.
1
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Keterangan:
df = derajat kebebasan
n = jumlah data
 Uji dilakukan dua sisi karena akan diketahui apakah rata-rata sebelum sama dengan
sesudah ataukah tidak. Jadi dapat lebih besar atau lebi kecil, karenanya dipakai uji dua
sisi. Perlunya uji dua sisi dapat diketahui pula dari output SPSS yang menyebut adanya
Two tailed test.
Dari table t, diperoleh angka 2,2622
Oleh karena t hitung terletak pada daerah H0 diterima, maka berarti obat tersebut tidak
efektif dalam upaya menurunkan berat badan.
b. Berdasarkan nilai probabilitas:
 Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima
 Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak
Keputusan:
Terlihat bahwa t hitung adalah 1,646 dengan probabilitas 0,134 (> 0,05) maka H0 diterima atau
dapat diartikan bahwa berat badan (BB) sebelum dan sesudah minum obat relative sama. Atau
dengan kata lain, obat penurun BB tersebut tidak efektif dalam menurunkan BB secara nyata.
Pada prinsipnya pengambilan keputusan berdasar t hitung dan t table ataupun berdasar angka
probabilitas adalah sama hasilnya. Tetapi untuk kemudahan dan kepraktisan, penggunaan angka
probabilitas lebih sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan inferensi.
Catatan:
Dalam kasus ini, dapat pula dinyatakan bahwa terdapat perbedaan Mean sebesar 1,2010. angka
ini berasal dari:
BB sebelum minum obat – BB sesudah minum obat
= 84,5100 kg– 83,3090 kg = 1,2010 kg
Perbedaan ini memiliki range antara lower (batas bawah) sebesar -0,4496 (tanda negative berarti
BB sebelum minum obat < BB sesudah minum obat) sampai upper (batas atas) 2,8516 kg.
Walau demikian, dari uji t terbukti bahwa perbedaan 1,2010 kg dengan range > 0 kg - -2.8616
kg tersebut tidak cukup berarti untuk menyatakan bahwa obat tersebut efektif untuk
menurunkan BB.
One Sample t Test
Pengujian satu sample pada prinsipnya bertujuan untuk menguji apakah suatu nilai
tertentu (yang diberikan sebagi pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan ratarata sebuah sample.
Sebagai contoh, diduga rata-rata konsumsi rokok pada karyawan PT X adalah sebanyak 3
batang perhari. Jika seluruh karyawan PT X dianggap populasi, maka angka tersebut adalah
suatu parameter. Selanjutnya akan dibuktikan secara statistic apakah konsumsi tersebut memang
benar demikian. Untuk itu diambil sejumlah sample dan pada sample itu dilakukan perhitungan
rata-rata konsumsi rokok perhari. Kemudian dilakukan proses pembandingan yang disebut
sebagai uji satu sample (one sample test). Digunakan uji t karena jumlah sample yang diambil
pada uji semacam itu kurang dari 30 buah.
Untuk mudah dan cepatnya, kita gunakan data BB pada kasus Paired t test, hanya saja kita
gunakan data BB sebelum minum obat.
Misalnya diduga populasi rata-rata berat sebelum minum obat = 84,51 kg (lihat output
terdahulu), untuk membuktikan hal tersebut, sekelompok anak muda ditimbang, dan mereka
mempunyai BB rata-rata 90 kg. dengan data di atas, apakah dapat disimpulkan bahwa berat
rata-rata populasi memang 84,51 kg?
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Penyelesaian :
Kasus di atas terdiri atas 1 sampel yang akan dipakai dengan nilai populasi hipotesis yaitu 90
kg. Di sini populasi diketahui berdistribusi normal, dan karena sample sedikit, digunakan uji t.
 Data diinput seperti cara yang sudah dipraktekkan pada latihan sebelum ini. Atau pada kasus
ini digunakan data file yang sudah ada.
 Pengolahan data, ikuti langkah-langkah berikut :
o Buka ;embar kerja file uji t paired yang telah ada
o Klik menu Analyze  Compare Means  One Sampel t Test, sehingga tampak kotak
dialog :

Gambar 4.3 kotak dialog One Sample t Test
Pengisian:
 Masukkan variable sebelum ke dalam kotak Test Variable, dengan cara : sorot variable
sebelum  klik kotak panah kecil
 Ketik 90 pada kotak Test Value (karena akan diuji nilai hipotesis 90 kg
 Karena tidak ada data missing dan tingkat kepercayaan tetap 95%, abaikan pilihan
OPTIONs
 Tekan OK untuk proses data

Output dan analisis
T test
One-Sample Statistics

N
sebelum

10

Mean
84.5100

Std.
Deviation
6.63931

Std.
Error
Mean
2.09953

Output di atas menunjukkan ringkasan statistic dari variable sebelum. Rata-rata BB sebelum
minum obat adalah 84,51 kg.

One-Sample Test
Test Value = 90
12

95% Confidence
Interval of the
Difference

sebelum

t
-2.615

df
9

Mean
Sig. (2Differenc
tailed)
e
Lower
.028 -5.49000 -10.2395

Upper
-.7405

Hipotesis:
H0 = berat kelompok anak muda tidak berbeda dengan rata-rata berat populasi sebelum minum
obat
H0 = berat kelompok anak muda berbeda dengan rata-rata berat populasi sebelum minum obat
Pengambilan keputusan
a. Berdasarkan perbandingan t hitung dan t Tabel
 Jika statistic hitung (angka t output) > statistic table (table t), maka H0 ditolak
 Jika statistic hitung (angka t output) < statistic table (table t), maka H0 diterima
T hitung dari output adalah -2,615
Sedang statistic table dapat dihitung pada table t:
 Tingkat significansi (α) adalah 5% (lihat input data pada bagian OPTIONSyang memilih
tingkat kepercayaan 95%
 Df atau derajat kebebasan adalah n(jumlah data) – 1 atau 10 – 9 = 9
 Uji dilakukan 2 sisi karena akan dicari apakah rata-rata sebelum sama dengan berat anak
muda ataukah tidak. Jadi dapat lebih kecil atau lebih besar.Perlunya Uji 2 sisi dapat
diketahui pula dari output SPSS yang menyebut adanya Two tailed test.
 Karena t hitung terletak pada daerah H0, maka dapat disimpulkan bahwa berat
kelompok anak muda tersebut memang berbeda dengan berat rat-rata populasi sebelum
minum obat.
b. Berdasarkan probabilitas
 Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima
 Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak
Keputusan:
T hitung = -2,615 dengan probabilitas 0,028 (<0,05) maka H0 ditolak atau berarti berat
kelompok anak muda tersebut memang berbeda dengan berat rata-rata populasi sebelum minum
obat.
Independent Sample t Test (Uji t tidak berpasangan)
Uji t untuk 2 sampel independent (bebas). Langkah – langkah awal yang dilakukan sebelum
melakukan uji t tidak berpasangan, lakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data
sudah memenuhi syarat dari uji t tidak berpasangan.
Contoh kasus :
Seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan tinggi dan berat badan seorang pria
dan seorang wanita. Untuk itu , 7 pria dan 7 wanita masing-masing diukur tinggi dan berat
badannya. Berikut adalah hasil pengukurannya :
Tabel 4.3 Data TB dan BB latihan uji T tidak berpasangan
tinggi
berat
gender
1
174.5
65.8
pria
2
178.6
62.7
pria
3
170.8
66.4
pria
4
168.2
68.9
pria
5
159.7
67.8
pria
6
167,8
67.8
pria
13

7
8
9
10
11
12
13
14

165.5
154.7
152.7
155.8
154.8
157.8
156.7
154.7

65.8
48.7
45.7
46.2
43.8
58.1
54.7
49.7

pria
wanita
wanita
wanita
wanita
wanita
wanita
wanita

Penyelesaian:
Pada kasus ini terdapat 2 sampel yang bebas satu dengan yang lain, yaitu sample bergender pria
tentu berbeda dengan sample bergender wanita. Di sini populasi diketahui berdistribusi normal
dan karena sample sedikit, maka digunakan uji t untuk 2 sampel.
Untuk mepelajari uji statistic ini, inputlah data di atas ke dalam lembar kerja SPSS, dengan cara
seperti yang telah biasa dilakukan pada SPSS.
Ikuti langkah-langkah berikut ini
1. Setelah data selesai diinput, pilih menu Analyze  Compare Means  Independent
Sample t Test

Gambar 4.4 data editor Analyze
2. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti dibawah ini. Masukkan variable TB dan BB ke dalam
kolom Test Variable kemudian Gender ke dalam kolom Grouping variable.

Gambar 4.5 Kotak Dialog Independent-Sample T Test
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3. Langkah selanjutnya klik kolom Define Groups, masukkan angka 1 untuk kotak grup 1 sebagai
kode pria, dan angka 2 pada grup 2 sebagai kode wanita, kemudian klik Continue.

Gambar 4.5 Define groups

4. Selanjutnya lakukan interpretasi dari hasil Output

Gambar 4.6 Output Independent Samples Test

Output di atas menunjukkan ringkasan statistic dari kedua sample. Dari data tersebut ada
tidaknya perbedaan secara signifikan (jelas dan nyata) antara BB dan tinggi antara pria dan
wanita belum dapat diketahui. Untuk itu analisis dilanjutkan pada bagian kedua output.
Uji t 2 sampel dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pertama menguji apakah varians dari dua populasi
dapat dianggap sama? Tahap selanjutnya dilakukan pengujian untuk melihat ada tidaknya
perbedaan rata-rata populasi. Pada dasarnya uji t mensyaratkan adanya kesamaan varians dari
15

dua populasi yang diuji. Jika asumsi tersbut tidak terpenuhi, maka SPSS akan menyediakan
alternative jawaban uji t yang lain.
Tinggi badan
Pertama-tama dilakukan uji F untuk menguji asumsi kesamaan varians
Hipotesis :
H0 = kedua varians populasi adalah identik (varians populasi tinggi badan pria dan wanita
adalah sama
H1 = kedua varians populasi adalah tidak identik (varians populasi tinggi badan pria dan wanita
adalah berbeda
Pengambilan Keputusan
 Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima
 Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak
Keputusan:
 Terlihat bahwa F hitung untuk tinggi badan dengan equal variance assumed (diasumsi kedua
varians sama atau menggunakan pooled variance t test) adalah 5,475 dengan probabilitas
0,037. karena probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak, artinya kedua varians benar-benar
berbeda.
 Oleh karena perbedaan yang nyata dari kedua varians, maka penggunaan varians untuk
membandingkan rata-rata populasi dengan t test sebaiknya menggunakan dasar Equal
variance not assumed (diasumsi kedua verians tidak sama)
 Setelah uji asumsi kesamaan varians selesai, kemudian dilakukan analisis dengan
menggunakan t test untuk mengetahui apakah rata-rata tinggi badan pria dan wanita adalah
berbeda secara signifikan?
Hipotesis:
Hipotesis untuk kasus ini
H0 = kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi tinggi badan pria dan wanita
adalah sama)
H0 = kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi tinggi badan pria dan
wanita adalah berbeda)
Catatan: tidak seperti asumsi sebelumnya yang menggunakan varians, sekarang dipakai mean
atau rata-rata hitung
Karena tidak ada kalimat lebih tinggi atau kurang tinggi, maka dilakukan uji dua sisi.
Pengambilan keputusan
 Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima
 Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak
Keputusan:
Dari table output dapat diketahui bahwa t hitung untuk Tinggi badan dengan Equal Variance not
assumed (diasumsi kedua varians tidak sama atau menggunakan separate variance test) adalah
5,826 dengan probabilitas 0,001. Oleh karena probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak, berarti
kedua rata-rata tinggi badan pria dan wanita benar-benar berbeda, Jika dilihat dari rata-ratanya
pria mempunyai rata-rata tinggi lebih besar dari wanita.
Perhatikan bahwa perbedaan dari penggunaan Equal variance assumed ke Equal variance not
assumed mengakibatkan menurunnya degree of freedom (derajat kebebasan) dari 12 menjadi
6,856 atau kegagalan mengasumsikan kesamaan varians berakibat keefeSkripsivan ukuran
sample menjadi berkurang sekitar 40% lebih.
Tugas:
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Berdasar table output yang sama, coba jelaskan (analisis) arti statistic dari nilai-nilai yang ada
pada table tersebut, untuk variable berat badan. Perhatikan nilai F hitung, probabilitas. Ada
tidaknya beda nyata antara kedua varians, pembandingan rata-rata populasi menggunakan Equal
variance assumed ataukah not assumed.
Ringkasan dari test di atas :
 Diuji dengan F test dahulu (Levene test) apakah hipotesis varians sama , ditolak ataukah
tidak
 Jika hipotesis ditolak, atau varians berbeda, maka untuk membandingkan Means digunakan
t test dengan asumsi varians tidak sama
 Jika hipotesis diterima, atau varians sama, maka terlihat otomatis pada output SPSS tidak
ada angka untuk t test Equal variance not assumed. Oleh karena itu test dengan uji t untuk
membandingkan means langsung dilakukan dengan equal variance assumed.

One way ANOVA
Untuk pengujian lebih dari 2 sampel uji statistic yang dapat digunakan adalah uji
ANOVA. asumsi yang digunakan pada pengujian menggunakan ANOVA adalah:
a. populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal
b. varians dari populasi-populasi tersebut adalah sama
c. sample tidak berhubungan satu dengan yang lain
Contoh :
Andro melakukan penelitian SKRIPSI mengenai pengaruh berbagai dosis ekstrak pare terhadap
kecepatan gerakan sperma. Untuk itu ia menggunakan hewan coba mencit jantan sebanyak 12
ekor. Dari ke 12 mencit dibagi menjadi 4 kelompok (masing-masing terdiri 3 ekor mencit)
dengan perlakuan pemberian ekstrak pare yang berbeda. Kelompok A diberi perlakuan dosis
ekstrak 100mg/hari, kelompok B 200 mg/hari, C 300 mg/hari, D 400 mg/hari. Pemberian
ekstrak pare diberikan selama 30 hari berurut-turut. Dari percobaan tersebut diperoleh hasil sbb
:
Tabel 4 Latihan One Way Anova
Mencit
A
B
C
D
1
22,4
20,6
15,3
13,3
2
21,5
19,3
16,1
12,7
3
22,1
18,9
15,8
13,5
Penyelesaian:
Kasus di atas terdiri atas sample yang bebas satu sama lain, yaitu dosis A, B, C. D yang berbeda
dosisnya.Di sini populasi keempat kelompok dosis diketahui berdistribusi normal, karena
jumlah sample lebih dari 2 kelompok, maka digunakan uji ANOVA
Input data :
Supaya data dapat diolah dengan SPSS, maka format data harus disesuaikan dengan formatnya
SPSS. Cobalah menginput data tersebut sehingga diperoleh hasil seperti di bawah ini:
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Gambar 4.7 data editor
Pengolahan data:
Langkah-langkah:

(masih di area data view seperti di atas) pilih menu Analyze Compare Means
One-Way ANOVA, sehingga tampak kotak dialog berikut ini

Gambar 4.8 kotak dialog One-Way Anova
Pengisian :
 Dependent List (variable yang akan diuji), masukkan variable kecepatan
 Factor atau grup, masukkan dosis(perlakuan)
 Klik Options
 Untuk keseragaman, pilih Deskriptive & homogeneity of variance, hingga kotak kecil
terisi tanda √
 Untuk Missing Value, karena data kita komplit tidak ada yang hilang, maka pilihan ini
dapat diabaikan
 Tekan Continue untuk melanjutkan proses pengolahan data, kembali ke kotak dialog
ANOVA, lanjutkan dengan memilih Post Hoc atau analisis lanjutan. Untuk keseragaman,
pilih Tukey
 Tekan Continue jika pengisian dianggap selesai
 Kemudian tekan OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis.

Output SPSS dan Analisis:
Oneway
Descriptives
Perla

N

Mean

Std.
Deviati

Std.
Error

95% Confidence
Interval for Mean

Minimu
m

Maximu
m
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kuan
100
200
300
400
Total

on
3

22.0000

.45826

.26458

3

19.6000

.88882

.51316

3

15.7333

.40415

.23333

3

13.1667

.41633

.24037

17.6250 3.59498

1.0377
8

12

Lower
Bound
20.861
6
17.392
1
14.729
4
12.132
4
15.340
9

Upper
Bound
23.1384

21.50

22.40

21.8079

18.90

20.60

16.7373

15.30

16.10

14.2009

12.70

13.50

19.9091

12.70

22.40

Output ini menggambarkan ringkasan statistic dari keempat sample. Sebagai contoh, pada
perlakuan 100 mg. rata-rata kecepatan gerak sperma adalah 22,00 mm/mnt. Kecepatan
minimum 21,5 mm/mnt dan maksimum 22,4 mm/mnt. Dengan tingkat kepercayaan 95% atau
significansi 5%, rata-rata kecepatan ada pada range 20,8816 sampai 23,1384.
Untuk latihan, coba baca dan jelaskan ringkasan table statistic untuk 3 sample yang lain.
Test of Homogeneity of Variances
Levene
Statistic
df1
df2
Sig.
1.645
3
8
.255
Analisis ini bertujuan untuk menguji berlaku tidaknya asumsi untuk ANOVA, yaitu apakah
keempat sample mempunyai varians yang sama
Hipotesis :
H0 = keempat varians populasi adalah identik
H1 = keempat varians populasi adalah tidak identik
Pengambilan keputusan
 Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima
 Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak
Keputusan:
Terlihat bahwa Levene T hitung adalah 1,645 dengan nilai probabilitas 0,255. Oleh karena
probabilitas > 0,05, maka H0 diterima atau berarti keempat varians adalah sama. Dengan
demikian, asumsi kesamaan varians untuk uji ANOVA sudah terpenuhi.
ANOVA
Sum of
Mean
Squares
df
Square
F
Sig.
Between
139.489
3
46.496 139.141
.000
Groups
Within Groups
2.673
8
.334
Total
142.163
11
Uji ini digunakan untuk menguji apakah dari keempat sample mempunyai rata-rata yang sama.
Analisis menggunakan ANOVA :
Hipotesis :
H0 = keempat rata-rata populasi adalah identik
H1 = keempat rata-rata populasi adalah tidak identik
Catatan: pada uji ini yang digunakan untuk asumsi adalah mean, bukan lagi varians.
Pengambilan Keputusan
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Dapat didasarkan pada :
1. perbandingan F hitung dan F table
dasar pengambilan keputusan sama dengan uji F
2. nilai probabilitas  lebih praSkripsis
jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima
jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak
keputusan: melihat bahwa F hitung adalah 139,141 dengan probabilitas 0,000 < 0,05,
maka H0 ditolak  berarti rata-rata kecepatan gerak sperma dari keempat perlakuan
dosis tersebut memang berbeda. Untuk mengetahui di antara keempat kelompok, mana
saja kelompok yang berbeda dan mana saja yang tidak berbeda, hal ini akan dibahas
pada analisis Tukey dalam post hoc test berikut.

Post Hoc Tets
Multiple Comparisons
Dependent Variable:
Tukey HSD

(I) dosis (J) dosis

100

Mean
Difference
(I-J)

Std.
Error

Sig.

200
2.40000(*)
.47199
.004
300
6.26667(*)
.47199
.000
400
8.83333(*)
.47199
.000
200
100
-2.40000(*)
.47199
.004
300
3.86667(*)
.47199
.000
400
6.43333(*)
.47199
.000
300
100
-6.26667(*)
.47199
.000
200
-3.86667(*)
.47199
.000
400
2.56667(*)
.47199
.003
400
100
-8.83333(*)
.47199
.000
200
-6.43333(*)
.47199
.000
300
-2.56667(*)
.47199
.003
* The mean difference is significant at the .05 level.
Uji signifikansi perbedaan, berdasarkan nilai probabilitas
 jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
.8885
3.9115
4.7552
7.7782
7.3218
10.3448
-3.9115
-.8885
2.3552
5.3782
4.9218
7.9448
-7.7782
-4.7552
-5.3782
-2.3552
1.0552
4.0782
-10.3448
-7.3218
-7.9448
-4.9218
-4.0782
-1.0552
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 jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak
Post hoc di atas menunjukkan probabilitas kesemuanya < 0,05, maka H0 ditolak, berarti
perbedaan mean diantara keempat kelompok tersebut benar-benar nyata (hubungan antar
variable). Hal tersebut juga dapat dilihat dengan adanya tanda (*) dibelakang angka Mean
Difference.

Homogeneous Subsets
Tukey HSD
Subset for alpha = .05
2
3

dosis
N
1
4
400
3 13.1667
300
3
15.7333
200
3
19.6000
100
3
22.0000
Sig.
1.000
1.000
1.000
1.000
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.
Homogeneous Subsets bertujuan untuk mencari grup/subset mana saja yang mempunyai
perbedaan rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan.Cara membaca yang paling mudah dari
output ini adalah, jika nilai rata-rata terletak dalam satu kolom subsets yang sama, maka
menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata. Output di atas menunjukkan bahwa keempat
kelompok saling berbeda nyata satu dengan yang lain  ada 4 subsets yang masing-masing
terisi satu nilai rata-rata.
Uji-uji komparatif di atas adalah beberapa contoh uji statistic untuk data-data yang memenuhi
syarat untuk diuji parametric. Data-data yang tidak memenuhi syarat untuk diuji parametric,
maka harus digunakan uji statistic alternative, yaitu yang nonparametric. Beberapa uji statistic
nonparametric akan dijelaskan pada saat praSkripsikum, berikut dengan contoh-contohnya.

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tabel 5. Panduan praSkripsis interpretasi uji hipotesis
Nama Uji
Makna jika p<0,05 (Hipotesis nol ditolak)
Uji normalitas Kolmogorov
Distribusi data tidak normal
Smirnov, Shapiro-Wilk
Uji Varians Levene‟s
Distribusi data yang dibandingkan mempunyai
varian yang berbeda
Uji One Way Anova
Paling tidak, terdapat dua kelompok data yang
mempunyai perbedaan yang bermakna (untuk
Uji Repeated ANOVA
mengetahui kelompok mana yang berbeda secara
Uji Kruskal Wallis
bermakna, harus dilakukan analisis Post Hoc
Uji Friedman
Uji Mc Nemar
Terdapat perbedaan yang bermakna antara dua
pengukuran
Uji Marginal Homogenity
Terdapat perbedaan yang bermakna antara dua
pengukuran
Uji Cochran
Paling tidak, terdapat perbedaan pada dua
pengukuran
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Latihan/tugas :
Pada saat praktikum, mahasiswa diberi set data dari suatu kasus (contoh penelitian). Mahasiswa
diberi tugas untuk melakukan praktek input data, menentukan uji statistik yang tepat sesuai prosedur
yang telah diajarkan, menginterpretasikan hasil uji statistik tersebut untuk menarik kesimpulan yang
tepat.
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TOPIK 10
REGRESI DAN KORELASI

Telah diketahui bahwa uji statistic pada dasarnya meliputi dua kegiatan, yakni uji beda
dan uji asosiasi. Uji beda (difference) digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang
jelas antara rerata beberapa sample. Sedangkan uji asosiasi digunakan untuk mengetahui apakah
di antara dua variable terdapat hubungan yang signifikan. Uji asosiasi meliputi korelasi dan
regresi.
KORELASI
Pada bab ini akan ditinjau 2 aspek untuk analisis korelasi, yaitu apakah data sample
yang ada menyediakan bukti cukup bahwa ada kaitan antara variable-variabel dalam populasi
asal sample. Dan yang kedua adalah jika ada hubungan, seberapa kuat hubungan antar variable
tersebut. Keeratan hubungan itu dinyatakan dengan nama koefisien korelasi (kadang disebut
korelasi saja). Untuk uji korelasi yang dapat digunakan, sesuai denganjenis variabelnya, dapat
dilihat di dalam table berikut ini:
Tabel 5.1 Pemilihan Hipotesis Korelatif
Variabel 1
Variabel 2
Uji Korelasi
Nominal
Nominal
Koefisien Kontengensi, Lambda
Nominal
Ordinal
Koefisien Kontengensi, Lambda
Ordinal
Ordinal
Spearman, Gamma, Somers‟d
Ordinal
Numeric
Spearman
Numeric
Numeric
Pearson
Catatan: jika syarat untuk uji Pearson tidak memenuhi, maka digunakan uji alternative, yaitu uji
korelasi Spearman (uji nonparametric)
Bagaimana Interpretasi hasil uji korelasi?
Interpretasi hasil uji korelasi didasarkan pada nilai p, kekuatan korelasi serta arah korelasinya.

No.
1.

2.

3.

Tabel 5.2 Interpretasi Hasil Uji Korelasi
Parameter
Nilai
Interpretasi
Kekuatan
0,00-0,199
Sangat Lemah
Korelasi (r)
0,20-0,399
Lemah
0,40-0,599
Sedang
0,60-0,799
Kuat
0,80-1,00
Sangat Kuat
Nilai p
p< 0,05
Terdapat
korelasi
yang
(dalam SPSS,
bermakna antara dua variabel
ditunjukkan
yang diuji
dengan nilai Sig.) p>0,05
Tidak terdapat korelasi yang
bermakna antara dua variabel
yang diuji
Arah korelasi
+ (positif)
Searah, semakin besar nilai satu
variabel semakin besar pula nilai
variabel lainnya
- (negatif)
Berlawanan arah, semakin besar
nilai satu variabel, semakin kecil
nilai variabel lainnya

Contoh :
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Untuk korelasi sederhana dengan data x1 dan x2 menggunaan angka adalah sebagai
berikut :
Ingin diketahui apakah ada korelasi antara berat badan ibu dengan berat badan bayi yang
dilahirkan di Sleman, ada 9 sampel yang digunakan. Berikut datanya:
Tabel 5.3 Latihan BB bayi
No.
BB ibu (X1)
BB bayi lahir (X2)
1
80
3000
2
86
3,100
3
87
3,140
4
90
3,300
5
78
2,600
6
70
2,500
7
65
2,510
8
60
1,800
9
62
1,900
Coba input data tersebut dengan mengisi variable view, kemudian lanjutkan dengan
memasukkan data pada data view. Diumpamakan distribusi data adalah normal, maka uji
dapat dilanjutkan dengan uji korelasi Pearson.

Gambar 5.1: Variable View untuk contoh kasus Korelasi
Coba lakukan analisis statistic dengan langkah seperti berikut ini
 Klik menu Analyze  Correlate  Bivariate
 Masukkan variable BB ibu dan BB bayi lahir ke dalam kotak Variables
 Pilih (klik) Pearson dan Two-taled
 Tekan OK

Gambar 5.2 kotak dialog Bivariate Correlations
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Output dan Analisis
Correlations
BB ibu

BB bayi
lahir

BB ibu

Pearson
1
.953(**)
Correlation
Sig. (2-tailed)
.
.000
N
9
9
BB bayi lahir Pearson
.953(**)
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
.000
.
N
9
9
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Masalah : Apakah terdapat hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi lahir di
Sleman?
Hipotesis :
H0 : tidak terdapat hubungan antara BB Ibu dengan BB bayi lahir di Sleman
H1 : terdapat hubungan antara BB Ibu dengan BB bayi lahir di Sleman
Keputusan :
Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima
Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak
Pengambilan Keputusan :
Nilai sig = 0,000, maka H0 ditolak berarti terdapat hubungan antara BB ibu dengan BB
bayi lahir. Koefiseien korelasi = 0,953, berarti hubungannya sangat kuat sekali.
REGRESI
Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variable dengan variable lain.
Variabel yang dipengaruhi disebut variable tergantung atau dependen, sedangkan variable yang
mempengaruhi disebut variable bebas atau variable independent. Uji regresi ada 2, yaitu :
1. Regresi linier sederhana (Simple Regression)
yaitu jika hanya ada satu variable dependent dan satu variable independent
2. Regresi linier berganda (Multiple Regression)
yaitu jika ada satu variable dependen dan lebih dari satu variable independent
REGRESI LINIER SEDERHANA
Model persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :
Y = a + b1X1 +e
Contoh soal :
Ingin diketahui apakah ada pengaruh antara BB ibu dengan BB bayi yang dilahirkan di
Sleman, dengan sample 9. Dengan menggunakan data untuk korelasi pada bab sebelum ini,
dilakukan analisis regresi dengan langkah-langkah berikut:
1. Pengolahan Data
 Buka lembar kerja (file Korelasi)
 Klik Analyze  Regression  Linear
 Masukkan BB ibu ke kotak Dependent dan BB bayi pada kotak Independent sehingga
tampak kotak dialog seperti di bawah ini:
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Gambar 5.3 kotak dialog Linear Regression
 Langkah selanjutnya, untuk keseragaman, biarkan sesuai default yang ada.

2. Output dan analisis
Regression
Variables Entered/Removed(b)
Mode Variables Variables
l
Entered Removed Method
1
BB bayi
.
Enter
lahir(a)
a All requested variables entered.
b Dependent Variable: BB ibu
Model Summary(b)
Std. Error
Adjusted
of the
R
R Square R Square
Estimate
.953(a)
.908
.895
3.695
a Predictors: (Constant), BB bayi lahir
b Dependent Variable: BB ibu
ANOVA(b)
Sum of
Mean
Squares
df
Square
F
Regressi 946.422
1
946.422
69.315
Mode
l
1

Model
1

Sig.
.000(a)
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on
Residual 95.578
7
13.654
Total
1042.000
8
a Predictors: (Constant), BB bayi lahir
b Dependent Variable: BB ibu
Coefficients(a)
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
Model
B
Error
Beta
1
(Consta
21.778
6.550
nt)
BB bayi
20.210
2.427
.953
lahir
a Dependent Variable: BB ibu

t

Sig.

3.325

.013

8.326

.000

Perumusan masalah:
Apakah terdapat pengaruh antara BB ibu dengan BB bayi lahir?
Hipotesis :
H0 : tidak ada pengaruh antara BB ibu dengan BB bayi lahir
Ha : ada pengaruh antara BB ibu dengan BB bayi lahir
Pengambilan Keputusan
Y = BB ibu
X = BB bayi lahir
Cara 1 :
Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima
Jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak
Cara 2
Jika t table < t hitung , t table maka H0 diterima
Jika t hitung , -t dan t hitung > t table maka H0 ditolak
Cara 1 dari penelitian di atas, diperoleh Sig = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak
Cara 2 untuk t table kita melihat di table (df= n-1; dua sisi) = 2,3060
t hitung = 8,326  berada pada daerah H0 ditolak.
Setelah diketahui bahwa ada pengaruh antara BB ibu dengan BB bayi , besar pengaruhnya
adalah 20,210 jadi persamaan regresinya adalah :
Y = 21,778 + 20,210X + e
Jika BB bayi lahir naik 1 satuan, maka BB ibu akan meningkat 20,210. Nilai R square adalah
0,908 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi (0,953)2 . R square dapat disebut koefisien
determinasi yang dalam hal ini berarti 90,8% BB ibu dipengaruhi oleh BB bayi lahir.
UJI CHI-SQUARE
Uji Chi Square untuk satu sampel
Uji ini dapat dipakai untuk menguji apakah data sebuah sample yang diambil menunjang
hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sample tersebut mengikuti suatu distribusi yang
telah ditetapkan. Uji ini juga dapat disebut uji keselarasan (goodness of fit test) karena untuk
menguji apakah sebuah sample selaras dengan salah satu distribusi teoritis (seperti distribusi
normal, uniform, binomial dan lainnya) Namun pada penerapannya, uji ini tetap mengikuti
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prinsip dasar pengujian Chi-Square, yaitu membandingkan antara frekuensi-frekuensi harapan
dengan frekuensi-frekuensi teramati.
Contoh kasus:
Manager PT Vita Indo yang menjual produk vitamin C dosis tinggi dengan empat
macam rasa ingin mengetahui apakah konsumen menyukai keempat macam rasa vitamin
tersebut. Untuk keperluan ini, dia dalam waktu satu minggu diamati pembelian permen di suatu
outlet dab diperoleh hasil sebagai berikut:
Rasa
Orange
Lemon
Grape
Mango

Jumlah
35
28
10
27

Penyelesaian :
Oleh karena akan menguji apakah sebuah sample mengikuti distribusi tertentu, maka digunakan
uji Chi-Square
Langkah-langkah :
1. buka lembar kerja baru
2. definisikan Variabel dan property yang diperlukan, dengan cara seperti biasanya dalam
pendefinsian data dalam SPSS, sehingga tampak di layar seperti di bawah ini. Lakukan
kodifikasi untuk variable RASA

Gambar 5.4 : Variable View untuk contoh kasus Chi-Square Test
3. Mengisi data : sebelum mengisi, klik menu VIEW  VALUE LABEL
Lanjutkan dengan mengisi data sesuai kolomnya
4. Melakukan Process Weight Cases
Variabel RASA yang telah dikodifikasi, kemudian dilakukan proses Weight Cases untuk
menghubungkan dengan variable jumlah. Adapun caranya adalah sbb :
 Letakkan pointer pada kolom variable RASA
 Dari menu utama SPSS, pilih menu Data  Weight Cases
 Karena variable yang akan dihubungkan adalah JUMLAH, maka pindahkan
variable JUMLAH ke pilihan Frequency Variable, sehingga tampak kotak dialog
seperti di bawah ini
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Gambar 5.5: Kotak dialog Weight Cases
5. Pengolahan data ;
 Masih di file Chi-Square, lanjutkan dengan memilih Menu Analyze 
Nonparametrik Test  Chi-Square…,
 Variabel yang akan diuji yaitu RASA dipindahkan ke kotak Test Variable List
 Kolom Expected Range pilih Get from data, karena akan dihitung dari data kasus
 Kolom Expected Values, pilih All categories equal, karena distribusinya adalah
uniform (semua kemungkinan adalah sama), seperti pada kotak dialog di bawah ini.

Gambar 5.6 : kotak dialog Chi-Square test


Klik OK

Output dan Analisis
NPar Tests
Chi-Square Test
Frequencies
RASA

Orange
Lemon
Grape
Mango
Total

Observed
N
35
28
10
27
100

Expected
N
Residual
25.0
10.0
25.0
3.0
25.0
-15.0
25.0
2.0

Expected N, artinya jumlah Rasa vitamin yang diharapkan terbeli. Oleh karena dipakai
distribusi yang seragam, maka diharapkan sama rata, yaitu 25% (100% dibagi 4 rasa), kolom
Residual adalah selisih antara jumlah yang dibeli dengan jumlah yang diharapkan.
Hipotesis
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H0 : sample diambil dari populasi yang mengikuti distribusi seragam, atau rasa vitamin yang
ada disukai konsumen secara merata.
H1 : sample bukan berasal dari populasi yang mengikuti distribusi seragam, atau setidaknya
sebuah rasa vitamin lebih disukai daripada setidaknya sebuah rasa lain.
Test Statistics
RASA
Chi13.520
Square(a)
df
3
Asymp.
.004
Sig.
a 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is
25.0.
Pengambilan Keputusan :
a. Berdasarkan perbandingan Chi-Square Uji dan Tabel
Jika Chi-Square hitung < Chi-Square table, maka H0 diterima
Jika Chi-Square hitung > Chi-Square table, maka H0 ditolak
 Chi-Square hitung  lihat pada output, adalah = 13,520
 Chi-Square table  lihat table Chi-Square dengan α = 5%, dan df = 3 (lihat output atau
dari rumus k – 1)  Chi-Square table untuk kasus ini adalah 7,814
 Jadi Chi-Square hitung > Chi Square table (13,520 > 7,814)  maka H0 ditolak
b. Berdasarkan Probabilitas
 Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima
 Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak
Keputusan :
 Dapat dibaca pada kolom Asymp.Sig/Asiymptotic significance adalah 0,04, atau
probabilitas di bawah 0,05 H0 ditolak
Berdasar 2 analisis diatas, dapat diambil kesimpulan yang sama, yaitu H0 ditolak, artinya
populasi tidak seragam (konsumen tidak mempunyai kesukaan yang sama terhadap keempat
macam rasa vitamin tersebut.
Uji Chi-Square (Hipotesis Komparatif Karegorik tidak berpasangan)
Contoh kasus (sekaligus untuk latihan/tugas)
Jika ingin mengetahui hubungan antara perilaku merokok merokok dan tidak merokok) dengan
status fertilitas pria (infertil dan fertil). Dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : ” Apakah
terdapat hubungan antara perilaku merokok dengan status fertilitas seorang pria?
Uji apakah yang mungkin digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut?
Langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tentukan variabel yang akan dihubungkan

2.
3.
4.
5.
6.

Tentukan jenis hipotesis
Tentukan masalah skala variabel
Tentukan berpasangan atau tidak
Tentukan jenis tabel B x K (Baris x Kolom)
Menarik kesimpulan uji statistik yang tepat
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Coba praktekkan langkah-langkah tersebut, buatlah jawabannya (alasan), mengapa digunakan
uji Chi Square? Uji alternatif apakah yang digunakan jika syarat-syarat untuk uji ini tidak
terpenuhi?
Langkah-langkah pengujian:
1. Lakukan input data (data diberikan pada saat praSkripsikum) seperti yang sudah kalian
lakukan pada materi sebelumnya.
Lakukan langkah berikut (klik):
2. Analyze  Descriptive statistics  Croostabs
3. masukkan variabel rokok ke dalam Rows (sebagai variabel bebas)
4. masukkan variabel subur ke dalam Columns (sebagai variabel terikat)

Gambar 5.6 Kotak dialog Crosstabs
5. Klik kotak Statistics, lalu pilih Chi-Square pada kiri atas kotak, lalu klik Continue

Gambar 5.7 Crosstabs: Statistic
6. Klik Cell, pilih Observed untuk menampilkan nilai observed dan pilih Expected untuk
menampilkan nilai expected pada kotak Count, lalu klik Continue

Gambar 5.8 Crosstabs Cell Display
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7. Proses telah selesai, Klik Continue, Klik OK
Coba lihat outputnya!
Perilaku merokok * Status fertilitas Crosstabulation
Status fertilitas
tidak
subur
subur
perilaku
tidak merokok Count
35
15
merokok
Expected
27.5
22.5
Count
merokok
Count
20
30
Expected
27.5
22.5
Count
Total
Count
55
45
Expected
55.0
45.0
Count
Chi-Square Tests
Asymp.
Sig. (2Value
df
sided)
Pearson ChiSquare
Continuity
Correction(a)
Likelihood Ratio
Fisher's Exact
Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

9.091(b)

1

.003

7.919

1

.005

9.240

1

.002

Exact
Sig. (2sided)

.005
9.000

1

Total
50
50.0
50
50.0
100
100.0

Exact
Sig. (1sided)

.002

.003

100
a Computed only for a 2x2 table
b 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.50.
Interpretasi Hasil
1. Tabel atas mendeSkripsikan masing-masing sel untuk nilai observed dan expected. Nilai
observed untuk sel a, b,c & d masing-masing 35, 15, 20 dan 30; sedangkan expectednya
masing-masing 27.5, 22.5, 27.5 dan 22.5.
2. Tabel 2x2 ini layak diuji dengan Chi Square karena tidak ada nilai expected yang kurang
dari 5
3. Tabel di bawahnya menunjukkan hasil uji Chi Square. Nilai yang dipakai adalah pada
nilai Pearson Chi-Square, dengan nilai Significancy nya adalah 0.003, berarti terdapat
hubungan antara perilaku merokok dengan status fertilitas.
Interpretasi lengkap nilai p
Jika tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan status kesuburan, maka faktor
peluang saja menerangkan 0.003 hasil yang diperoleh. Karena faktor peluang kurang dari 5%,
maka hasil tersebut bermakna.
DAFTAR PUSTAKA
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Dahlan, M.S. (200). Statistik untuk kedokteran dan kesehatan: Deskriptif, bivariat, dan
multivariat dilengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS. Jakarta: Salemba Medika
Hastono, S.P. (2007). Analisis data kesehatan. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Universitas Indonesia.
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PROPOSAL PENELITIAN
Proposal penelitian atau disebut juga proposal skripsi atau proposal karya tulis ilmiah terdiri
dari bab I, II, III, daftar pustaka serta lampiran jika ada. Bab I adalah Pendahuluan, Bab II
adalah Tinjauan Pustaka, dan Bab III adalah Metode Penelitian. Proposal KTI belum
mencantumkan pengantar, intisari (abstrak), laporan penelitian dan diskusi hasil penelitian.
Sedangkan hal lainnya disertakan seperti halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar,
dan arti lambang atau singkatan, kalau ada. Penjelasan untuk tiap bab seperti akan dijelaskan
dibawah.
ISI PROPOSAL PENELITIAN
Secara umum, proposal penelitian berisi penjelasan tentang rancangan penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti. Bagian-bagian dari proposal penelitian terdiri dari:

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL (jika ada)
DAFTAR GAMBAR (jika ada)
DAFTAR SINGKATAN (jika ada)
DAFTAR LAMBANG (jika ada)
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Keaslian Penelitian
BAB II. TINJUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Pustaka
B. Kerangka Teori
C. Kerangka Konsep
D. Hipotesis
BAB III. METODE PENELITIAN
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A. Desain Penelitian
B. Populasi dan Sampel Penelitian
C. Lokasi dan Waktu Penelitian
D. Variabel Penelitian
E. Definisi Operasional
F. Alat dan Bahan Penelitian atau Instrumen Penelitian
G. Uji Validitas dan Reliabilitas
H. Cara Pengumpulan Data
I. Analisis Data
J. Etika Penelitian
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
A.

Bagian Awal
Bagian awal mencakup sampul depan, halaman judul dan halaman pengesahan, daftar isi,

daftar tabel, daftar gambar, daftar lambing (jika ada), daftar singkatan (jika ada), lembar
persembahan (diharapkan ditulis dengan bahasa formal) dan abstrak.
1. Halaman Sampul Depan
Halaman judul memuat: judul, maksud penulisan proposal penelitian, lambang UMY,
nama dan nomor mahasiswa, nama prodi, fakultas, universitas dan tahun penulisan proposal
penelitian
a. Judul

Judul penelitian dibuat singkat dan jelas, serta menunjukkan dengan tepat
masalah yang hendak diteliti, dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Judul
diketik di tengah halaman bagian atas dengan huruf besar (huruf kapital ukuran 14).
Judul sebaiknya tidak lebih dari 12 kata. Jika judul merupakan kalimat yang panjang,
penulisan judul dipecah menjadi judul dan anak judul.
Contoh:
EFEKTIVITAS PARE (Momordica charantia L) DAN LIDAH BUAYA (Aloe vera)
TERHADAP KADAR KOLESTEROL TOTAL DARAH PADA TIKUS PUTIH
DIINDUKSI ALOKSAN
atau
PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN SUAMI DARI IBU PRIMIPARA TERHADAP ASI
EKSLUSIF 6 BULAN DI PUSKESMAS KASIHAN I BANTUL YOGYAKARTA
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b. Maksud Proposal Penelitian

Maksud proposal ditulis di bawah judul, contoh:

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Penyelesaian Blok Metodologi Penelitian dan
Biostatistika pada Program Studi Ilmu Keperawatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
atau
Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Derajat Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
c. Lambang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lambang Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta berdiamater 5,5 cm dan
diletakkan di tengah.
d. Nama Mahasiswa

Nama mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa gelar
kesarjanaan. Dibawah nama dicantumkan nomor induk mahasiswa (contoh terlampir).
e. Nama Instansi

Nama institusi sesuai dengan program studi, fakultas dan universitas dimana
mahasiswa penulis proposal penelitian terdaftar sebagai mahasiswa aktif yaitu Program
Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas
Muhammadiyah (contoh terlampir).
f. Waktu Penulisan

Waktu penulisan adalah tahun naskah proposal penelitian diselesaikan, ditulis di
bawah nama instansi (contoh terlampir).

2. Halaman Judul
Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan tetapi dicetak
atau diketik diatas kertas putih.
3. Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan memuat hal-hal (dari atas ke bawah) judul proposal penelitian,
nama, dan nomor mahasiswa, tanggal pengesahan, nama dan tanda tangan dosen
pembimbing, dosen penguji, dan kaprodi (lihat lampiran).
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4. Kata pengantar
Berisi uraian singkat tentang maksud penelitian, ucapan terima kasih (kepada pihak
yang membantu penulis dalam penelitian) dan hal lain yang terkait dengan proses penelitian
misalnya hambatan, dorongan, perubahan dari rencana semula, permintaan maaf dan
sebagainya.
5. Daftar Isi
Memberikan gambaran menyeluruh tentang isi proposal penelitian, diwujudkan dalam
urutan yang sistematis dari judul bahasan, subjudul dan anak subjudul disertai nomor
halamannya.
6. Daftar Tabel, Gambar, Lampiran, lambang serta singkatan
Jika terdapat lebih dari tiga tabel, gambar, dan lampiran hendaknya dibuat daftar yang
memuat urutan judul tabel, gambar dan lampiran beserta dengan nomor halamannya. Arti
lambang dan singkatan berupa daftar lambang dan singkatan yang digunakan dalam
proposal dengan arti dan satuannya. Hal ini dibuat jika dalam laporan ada banyak singkatan
dan lambang yang digunakan.
7. Abstrak
Intisari ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (halaman
terpisah), dengan jumlah kata maksimal 250. Abstrak berisi uraian singkat tetapi lengkap
tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil utama, dan kesimpulan. Abstrak berbahasa
Inggris ditulis itallic. Abstrak menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 pt
dan 1 spasi.
B.

Bagian Utama

Bagian utama KTI berisi bab I, bab II, bab III, bab IV, dan bab V.
Bab I. Pendahuluan
Pendahuluan berisi uraian mengenai alasan dan tujuan penelitian. Di dalamnya
digambarkan tentang latar belakang masalah penelitian, peneliti mengupas ide-ide secara
keseluruhan yang merupakan kerangka kerja yang akan dijalani. Latar belakang yaitu
penjelasan mengapa masalah itu dipandang perlu untuk diteliti.
A. Latar Belakang Masalah
Berisi penjelasan mengapa masalah perlu diteliti, keseriusan masalah dan perlunya
dicari pemecahan permasalahannya. Penjelasan tersebut perlu disertai data-data pendukung.
Latar belakang ini diuraikan dari masalah yang luas ke arah masalah yang lebih spesifik
dan harus mampu menjawab pertanyaan “mengapa memilih masalah penelitian tersebut”.
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Dalam latar belakang perlu disampaikan kepada pembaca bahwa penelitian yang
diusulkan memang penting dan diperkirakan dapat memberikan kontribusi teoritik ataupun
praktis bagi kebijakan dan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit ataupun peningkatan
derajad kesehatan. Dalam latar belakang penelitian ini berisi alas an peneliti untuk
melakukan suatu penelitian, mendeskripsikan masalah penelitian, dan menjelaskan
bagaimana dan mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Setelah membaca latar belakang,
pembaca diharapkan mempunyai gambaran mengenai:
1.

Konteks masalah penelitian: situasi yang melatarbelakangi masalah tersebut perlu diteliti

2.

Kepentingan penelitian: apa yang dapat diperoleh dari hasil penelitian

3.

Apa yang belum diketahui sehingga diperlukan penelitian tersebut

B. Perumusan Masalah
Berisi rumusan masalah yang menjadi perhatian penulis, mengapa masalah yang
dikemukakan perlu diteliti, kedudukan masalah yang diteliti dalam permasalahan yang
lebih besar, dan peranan

pemecahan yang akan diperoleh dari penelitian ini dalam

memecahkan masalah yang lebih besar. Rumusan ditulis secara sistematis sehingga
menggambarkan pengertian yang integral dalam bentuk kalimat tanya.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan terkait dengan masalah yang akan diteliti, berupa tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan ini disintesa dari perumusan masalah.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan keuntungan yang akan didapatkan sebagai hasil dari
penelitian yang didapatkan. Uraian tentang manfaat penelitian dituliskan secara jelas dan
khusus. Untuk itu uraian manfaat penelitian harus jelas sasaran dan manfaat yang dapat
diperoleh dari penelitian tersebut. Manfat penelitian ini merupakan gambaran mengenai
manfaat hasil penelitian bagi masyarakat, instantsi terkait dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta diharapkan dapat dijadikan pertimbangan sebuah
kebijakan.
E. Penelitian Terkait
Keaslian penelitian mencerminkan kemampuan mahasiswa untuk menelusuri dan
mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang
dilakukannya. Setiap penelitian dilakukan dalam konteks lingkungan yang berbeda dengan
penelitian-penelitian sebelumnya. Pernyataan tentang keaslian penelitian meliputi
identifikasi penelitian sebelumnya yang sangat relevan dan perbedaannya dengan penelitian
yang akan dilakukan.
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Perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat meliputi: kerangka teori penerapan
teori dalam situasi spesifik atau populasi khusus atau generalisasi teori pada populasi yang
lebih luas, kerangka konsep, rancangan penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis
atau pemodelan data.
Bab II. Tinjuan Pustaka (Literature Review)
A. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran kepustakaan untuk mengidentifikasi
makalah dan buku yang bermanfaat dan ada hubungannya dengan penelitian yang
dilakukan serta merujuk pada semua hasil penelitian terdahulu pada bidang tersebut.
Tinjauan pustaka disusun berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian dan masalah
yang akan dipecahkan.
Pada bagian ini mengemukakan pendapat-pendapat ahli yang mendukung
penelitian yang akan diteliti. Diuraikan secara sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang
didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan
dilakukan meliputi:
1. Area yang diteliti
2. Sampel/partisipan
3. Tempat penelitian dilaksanakan
4. Koefisien reliabilitas dan validitas instrumen penelitian
5. Hasil temuan dan kritik terhadap temuan tersebut
Fakta-fakta yang ada diusahakan diambil dari sumber asli (primary sources).
Primary soureces dapat berupa jurnal dan text book. Jumlah jurnal yang digunakan dalam
referensi, minimal 10 buah jurnal, sedangkan untuk referensi tidak dibatasi jumlahnya.
Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan
tahun penerbitan. Tinjuan pustaka, bukan menulis ulang dari sumber, akan tetapi
mensintesis dan memparafrasekan isi dari literature. Langkah-langkah dalam menyusun
literature review dapat dilihat pada bagan 1. Tinjauan pustaka ini disusun sebagai tuntutan
untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Tinjauan pustaka
alangkah lebih baik jika ditulis dari variablel terikat ke variabel bebas. Jumlah halaman
pada tinjauan pustaka dalam proposal penelitian, paling banyak terdiri dari 14 halaman.
Bagan 1. The Literature Review (2009) by Machi and McEvoy
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B. Kerangka Teori
Kerangka teori berisi kesimpulan dari tinjauan teori yang telah dikemukakan.
Kerangka teori berisi bagan yang dilengkapi dengan referensi atau sumber teori tersebut
diambil.
C. Kerangka Konsep
Berisi kesimpulan dari tinjauan teori yang telah dikemukakan dan merupakan
landasan berpikir untuk melakukan penelitian. Kerangka konsep dapat berbentuk uraian
kualitatif, model sistematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan
bidang yang akan diteliti. Kerangka konsep akan lebih mudah dipahami dalam bentuk
bagan, hubungan antara masalah dan penyebabnya. Bagan yang telah dibuat, disertai
dengan Penjelasan untuk mencegah kesalahan interpretasi dari kerangka konsep.
D. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang dihadapi dan
masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ini berupa pernyataan singkat yang
disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka.
Bab III. Metode Penelitian
Pada metodologi penelitian ini berisi keterangan tentang: jenis penelitian, populasi dan
sampel, instrumen penelitian, metode koleksi data, uji validitas dan reliabilitas, analisis data,
dan etik tentang penelitian. Kecermatan dari penulis dalam mendesain metode penelitian harus
diperhatikan, karena akan menentukan kualitas penelitian yang dilakukan.
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A.

Desain Penelitian
Pada bagian ini dikemukakan uraian singkat tentang jenis penelitian yang
dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

B.

Populasi dan Sampel
Berisi uraian tentang populasi penelitian dan cara pengambilan sampelnya.
Disebutkan pula tempat populasi dan sampel berada (lokasi penelitian). Perhitungan dan
besar atau jumlah sampel harus dijelaskan. Disebutkan pula kriteria inklusi dan eksklusi
sampel yang diharapkan dalam penelitian.

C.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Berisi tentang tempat penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian.

D.

Variabel
Berisi keterangan tentang variabel dalam penelitian baik variabel bebas, terikat,
dan variabel penganggu (jika ada). Penjelasan tentang variabel penganggu disebutkan juga
tentang cara pengendaliannya, sehingga penelitian akan dapat benar-benar menjawab
permasalahan dengan meminimalkan variabel penganggu dalam interpretasi hasil.

E.

Definisi operasional
Pada bagian ini dijelaskan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian
sehingga bersifat spesifik, tidak berarti ganda, dan dapat membantu dalam pembentukan
instrumen penelitian karena dapat terukur.

F.

Alat dan Bahan Penelitian atau Instrumen Penelitian
Keterangan tentang macam atau intrumen yang akan digunakan dijelaskan secara
terperinci termasuk cara interpretasi instrumen juga harus dijelaskan pada bagian ini.
Instrumen ini dapat juga berupa alat dan bahan penelitian.

G.

Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dan reliabilitas perlu disebutkan pada bagian ini, termasuk hasil dari
uji tersebut.

H.

Cara Pengumpulan Data
Saat menyusun proposal penelitian, dituliskan tentang rencana cara pengumpulan
data. Setelah penelitian dilakukan, maka bagian cara pengumpulan data diubah menjadi
jalannya penelitian yang memuat keterangan-keterangan lengkap dan rinci tentang langkahlangkah penelitian termasuk cara pengumpulan data dan jenisnya.
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I.

Analisis Data
Bagian ini memuat informasi tentang cara menganalisa data yang didapatkan dan
dengan teknik apa data akan dianalisa. Jika dengan menggunakan alat bantu untuk
memproses data, disebutkan juga program yang digunakan.

J.

Etika Penelitian
Dijelaskan juga bagaimana peneliti memproteksi hak-hak responden selama proses
penelitian. Sebelum peneliti melakukan penelitian, maka peneliti wajib memperoleh surat
keterangan layak etik. Dalam bagian ini, peneliti wajib mencantumkan nomor surat
persetujuan dari komite etik bahwa studi tersebut tidak melanggar kode etik dalam
penelitian.

43

Contoh Halaman Sampul Proposal Penelitian
PROPOSAL PENELITIAN KEPERAWATAN
BLOK METODOLOGI PENELITIAN DAN BIOSTATISTIKA

PENGARUH STORY TELLING TERHADAP KECEMASAN AKIBAT HOSPITALISASI
PADA ANAK
DI PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Penyelesaian Blok Metodologi Penelitian dan
Biostatistika pada Program Studi Ilmu Keperawatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh
CERDAS NANPINTAR
20140320001

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019

44

Contoh Halaman Halaman Pengesahan Proposal Penelitian
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN KEPERAWATAN BLOK
METODOLOGI PENELITIAN DAN BIOSTATISTIKA

EFEK AMBULASI DINI TERHADAP
KENYAMANAN PASIEN POST OPERASI SECTIO CAESARIA

Disusun oleh:
ANANDA SHOLEHAH
20140320001

Telah disetujui pada tanggal:
20 Mei 2019

Dosen pembimbing:
……………………………
NIK : ………

45

