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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

korelasional yaitu dengan mengkaji hubungan kesiapan IPE dan kemampuan 

SDM dengan pendekatan cross sectional yang menekankan pada waktu 

pengukuran/observasi data hanya satu kali dalam satu waktu dalam periode 

waktu tertentu.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIK UMY tahap 

profesi Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD), Program Studi 

Pendidikan Dokter Gigi (PSPDG), Program Studi Ilmu Keperawatan 

(PSIK) dan mahasiswa S1 Farmasi. 

Kriteria inklusi dan ekslusi dalam penelitian ini adalah:  

a. Kriteria inklusi 

1) Mahasiswa PSPD, PSPDG, dan PSIK yang sedang menjalani 

program profesi serta mahasiswa S1  Farmasi  yang  mengikuti 

pembelajaran IPE. 

2) Mahasiswa FKIK UMY yang mengikuti pembelajaran IPE 

periode bulan Desember 2015 sampai dengan April 2016 

3) Mahasiswa FKIK UMY yang bersedia menjadi responden 

penelitian. 
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b. Kriteria eksklusi 

1) Mahasiswa FKIK UMY yang tidak hadir pada saat pembagian 

kuiseoner. 

2) Mahasiswa FKIK UMY yang pada saat penelitian sedang cuti atau 

tidak berada dalam lingkup institusi pendidikannya. 

2. Sampel dan Teknik pengambilan sampel 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah total 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota 

populasi sebagai responden atau sampel. Dengan demikian, maka peneliti 

mengambil sampel dari seluruh populasi yang sesuai dengan kriteria inklusi 

dan kriteria eksklusi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah  85 orang. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di RSGM Asri Medical Center pada 

bulan Desember 2015 - Mei 2016, karena proses pembelajaran IPE FKIK 

UMY dilaksanakan di RSGM Asri Medical Center. 

D. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel independen dan 

variabel dependen, sebagai berikut : 

a. Variabel Independen (bebas): Kesiapan Interprofesional Education 

(IPE). 

b. Variabel Dependen (tergantung): Kemampuan Shared-Decision 

Making (SDM) 
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2. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional  

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Kesiapan 

Interprofes

sional 

Education 

(IPE) 

 

Keadaan dimana  seseorang 

siap dalam melaksanakan 

kolaborasi dengan tim 

kesehatan lain, baik dari 

profesinya sendiri, luar 

profesi maupun pasien dan 

keluarga pasien. 

Kuesioner 

RIPLS 

1) Siap 

(i>77) 

2) Tidak 

siap 

(i<77) 

Nominal  

Kemampu-

an Shared 

Decision 

Making 

(SDM) 

Kemampuan dalam proses 

membuat keputusan 

perawatan yang dilakukan 

oleh para tenaga kesehatan 

dan bekerja sama dengan 

pasien. SDM tidak hanya 

diputuskan oleh satu pihak 

melainkan berdiskusi atau 

berkolaborasi dengan semua 

tenaga kesehatan yang 

terlibat dalam perawatan 

pasien. 

Kuesioner 

AITCS 

1) Mampu 

(i>155) 

2) Tidak 

mampu 

(i<155) 

Nominal 

 

E. Intstrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui hubungan kesiapan 

mahasiswa dalam IPE dengan kemampuan Shared Decision Making 

adalah metode angket yaitu kusioner : 

1. Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS)  

Untuk mengukur kesiapan mahasiswa dalam IPE, kuiseoner yang 

peneliti gunakan adalah  Readiness for Interprofessional Learning 

Scale (RIPLS). Kuiseoner ini dibuat oleh Parsell dan Bligh (1999) 

untuk menilai sikap siswa terhadap pendidikan interprofessional. 

RIPLS terdiri dari 19 item dan tigasub-skala, diidentifikasi oleh 

McFadyen  (2005) yaitu "kerja tim dan kolaborasi", "identitas 
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profesional" dan "peran dan tanggung jawab". Skala yang digunakan 

adalah skala Likert 5 point, terdiri dari favourable dan unfavourable. 

Untuk favourable skor 1 jika responden sangat tidak setuju terhadap 

pernyataan, skor 2 jika responden tidak setuju dengan pernyataan, skor 

3 jika responden ragu-ragu atau tidak tahu terhadap pernyataan, skor 4 

jika responden setuju terhadap pernyataan, dan skor 5 jika responden 

sangat setuju terhadap pernyataan. Untuk unfavourable skor 1 jika 

responden sangat setuju dengan pernyataan, 2 jika responden setuju, 3 

jika responden ragu-ragu atau tidak tahu terhadap pernyataan, 4 jika 

responden tidak setuju dengan pernyataan, dan 5 jika responden sangat 

tidak setuju dengan pernyataan.  RIPLS telah diterjemahkan ke dalam 

beberapa bahasa dan digunakan dalam berbagai tatanan pendidikan 

yang berbeda. 

Tabel 3.2 Distribusi Daftar Pernyataan Instrumen Penelitian RIPLS 

No. Sub-skala 

kesiapan 

IPE 

Nomor 

item 

Favourable Unfavourable Jumlah 

Pertanyaan 

1. Kerja tim dan 

kolaborasi 

1,2,3,4,5,

6,7,8,9 

9 - 9 

2. Identitas 

professional 

10,11,12,

13,14,15,

16 

4 3 7 

3. Peran dan 

tanggung 

jawab 

17,18,19 1 2 3 

Jumlah Total 19 
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2. Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) 

Untuk mengukur kemampuan  Shared Decision Making  dalam 

praktek kolaborasi, peneliti menggunakan kuiseoner Assessment of 

Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS). Dikembangkan oleh 

Orchard et al. AITCS ini terdiri dari 37 item dalam 3 sub-skala yaitu 

shared decision making/parthnership 19 item, kerjasama 11 item, dan 

kordinasi 7 item dinilai dengan menggunakan skala Likert 5 point terdiri 

dari pernyataan favourable. Skor 5 jika responden selalu melakukan 

pernyataan, 4 jika repsonden melakukan pernyataan sebagian besar waktu, 

3 jika responden melakukan pernyataan beberapa waktu, 2 jika responden 

melakukan pernyataan kadang-kadang, dan 1 jika reponden tidak pernah 

melakukan pernyataan. 

Tabel 3.3 Distribusi Daftar Pernyataan Instrumen Penelitian AITCS 

No. Sub-skala 

kolaborasi 

inter 

Profesional 

Nomor 

Item 

Favourable Un 

Favourab

le 

Jumlah 

Pertanyaan 

1. Shared-

Decision 

Making/ 

Partnership 

7,8,10,12,20,21,22,23, 

24,25,26,30,31,32,33,34

,35,36,37 

19 - 19 

2. Kerjasama 2,3,4,5,6,9,15,16,17,18,

19 

11 - 11 

3. Koordinasi 1,11,13,14,27,28,29 7 - 7 

Jumlah Total 37 
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3.1 Uji Validitas dan Reabilitas 

a. Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS) 

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner Readiness for 

Interprofessional Learning Scale (RIPLS) sudah dilakukan oleh 

McFayden et al (2006) dan dilakukan kembali oleh Fauziah (2010)  

dengan hasil menunjukkan bahwa semua item yang terdiri dari 19 

pernyataan dinyatakan valid. 

Sedangkan untuk uji reliabilitas, didapatkan hasil sebesar 0,72. 

Berdasarkan Notoatmodjo (2010), suatu instrumen dikatakan reliable jika 

memiliki nilai Alpha Cronbach 0,6, sedangkan instrumen penelitian ini 

memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,72 sehingga instrumen bisa 

dikatakan reliabel. 

b. Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scalen (AITCS) 

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner Assessment of 

Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) dilakukan oleh 

Orchard et al (2012) dengan hasil ada 37 item pertanyaan yang valid dari 

47 item yang dibuat, sedangkan untuk uji reliabilitas didapatkan hasil 

sebesar 0,98. Berdasarkan Notoatmodjo (2010), suatu instrumen dikatakan 

reliable jika memiliki nilai Alpha Cronbach 0,6, sedangkan instrumen 

penelitian ini memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,98 sehingga 

instrumen bisa dikatakan reliabel. 
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F. Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:  

a. Membagikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan kepada mahasiswa 

profesi yang melakukan IPE di Asri Medical Center (AMC) Yogyakarta. 

b. Penyebaran kuesioner dilakukan setiap minggu pada kelompok yang 

berbeda ketika ada jadwal IPE. 

c. Peneliti menyerahkan kuesioner kepada bagian admin IPE, penyebaran 

kuesioner dilakukan oleh bagian admin IPE ketika mahasiswa dalam 

waktu luang selama pelaksanaan IPE. 

d. Setelah kuesioner terisi seluruhnya, kuesioner  dikembalikan lagi kepada 

peneliti kemudian peneliti mengecek kelengkapan kuesioner. 

G. Pengolahan dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengeditan Data (Editing) 

Setelah kuesioner terisi dan sudah dikembalikan responden ke 

peneliti,  peneliti melakukan pengeditan data. Pengeditan ini dilakukan 

dengan cara memeriksa kuesioner yang dikembalikan oleh responden 

dan melihat kelengkapannya. 
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b. Coding 

Coding (pengkodean) data adalah pemberian kode-kode tertentu 

pada data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memberikan kode 

pada responden berdasarkan hasil penilaian kuesioner RIPLS dan 

AITCS. Kode yang diberikan untuk kuesioner RIPLS yaitu 1 untuk 

responden yang tidak siap dan 2 untuk responden yang siap, sedangkan 

untuk kuesioner AITCS yitu 1 untuk responden yang tidak mampu dan 

2 untuk responden yang mampu. 

c. Tabulasi Data 

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel 

dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan 

kebutuhan analisis. 

d. Data Entry 

Peneliti memasukkan data ke dalam program atau software statistik 

komputer untuk analisis data lebih lanjut. 

e. Penyajian Data 

Setelah data diolah, data disajikan dalam bentuk tabel. 

f. Cleaning 

Mengecek kembali untuk mendeteksi kesalahan kode, lengkap atau 

tidaknya data yang sudah dimasukkan, dan lain sebagainya. Setelah itu 

dilakukan pengoreksian dan pembetulan. 
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2. Metode Analisa Data 

a. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian 

(Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini analisa univariat yang 

digunakan untuk menjelaskan karakteristik dari responden meliputi 

usia dan jenis kelamin, yang ditampilkan dalam bentuk nilai 

distribusi dan frekuensi. Analisis univariat juga digunakan untuk 

mendeskripsikan nilai atau skor kesiapan dalam kuesioner RIPLS 

dan kemampuan Shared Decision Making dalam AITCS. Analisis 

yang digunakan adalah nilai mean/median, standar deviasi, nilai 

minimum, dan maksimum. 

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat pada penelitian ini menggunakan uji Chi-

Square, syarat menggunakan uji chisquare adalah skala pengukuran 

kategorik, nilai expected lebih dari 5 dan tabel 2 x 2. Bila pada uji 

Chi-Square perhitungan nilai p <0,05 maka terdapat hubungan yang 

bermakna antara variabel kesiapan terhadap IPE dan kemampuan 

SDM.  

H. Kesulitan Penelitian 

Tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian adalah jadwal kegiatan IPE yang tidak tentu. Peneliti 

terhambat mulai di minggu kedua dari jalannya penelitian dikarenakan 
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tidak ada penjadwalan IPE.  Hal yang dilakukan peneliti untuk mengatasi 

kesulitan tersebut adalah dengan selalu menanyakan dan 

mengkoordinasikan jadwal IPE yang akan berlangsung dan peneliti 

memperpanjang waktu penelitian guna memperlancar jalannya penelitian.  

I. Etik Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etik 

dalam penelitian. Menurut Nursalam, 2013 ada beberapa prinsip etik yang 

perlu diperhatikan yaitu : 

a. Informed Consent  

Pada prinsip Informed Consent, responden harus mendapatkan 

informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan 

dan mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi 

responden. Prinsip ini diterapkan peneliti dengan cara ketika akan 

melakukan penelitian, peneliti menyerahkan lembar pernyataan menjadi 

responden untuk dibaca dan diisi terlebih dahulu serta memberikan 

kesempatan tanda tangan sebagai bukti kesediaan untuk berpartisipasi 

menjadi responden dalam penelitian ini. Kemudian peneliti menyerahkan 

lembar kuesioner untuk diisi oleh responden. 

b. Hak Dijaga Kerahasiaannya (Right To Privacy) 

Responden mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang akan 

diberikan harus dirahasiakan. Oleh karena itu, peneliti tidak 

mencantumkan nama responden melainkan hanya memberikan kode 
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responden saja sehingga data yang ada di kuesioner hanya diketahui oleh 

peneliti dan responden yang bersangkutan. 


