
31 
 

 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

1.1 Desain Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah analitik observational dengan 

menggunakan pendekatan studi cross-sectional. 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.2.1 Lokasi Penelitian 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

1.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April tahun 2019 

1.3 Populasi, Sampel dan Tehnik Sampling 

4.3.1   Populasi 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2017 dan 2018. 

4.3.2   Sampel 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2017 dan 2018 yang memenuhi kriteria Inklusi. 

4.3.3   Besar Sampel 

Pada penelitian ini menggunakan rumus besar sampel sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

n1  = jumlahsampel positif SAR 

n2  = jumlah sampel negatif SAR 

α   = deviat baku α (tingkat kesalahan tipe I) = 10 %, maka 

Zα = 1,64 (daritabel) 

β   = deviat baku β (tingkat kesalahan tipe II) = 20%, maka 

Zβ  = 0,84 (daritabel) 

OR1  = [a(d+f)] / [b(c+e)] = (3 x 13) / (13 x 24) 

= 0,125 

OR2  = [(a+c)f] / [(b+d)e] = (17 x 9) / (17 x 10) 

= 0,9 

OR    = (OR1+ OR2)/2 = 0,51 

P1      = rerata proporsi stres berat = 0,31 

P2     = rerata proporsi stres sedang = 0,34 

P3      = rerata proporsi stres ringan = 0,36 
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4.3.4  Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel  pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. 

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian 

4.3.5.1 Kriterian Inklusi 

a. Semua mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2017 dan 2018. 

b. Bersedia untuk berpartisipasi. 

4.3.5.2 Kriteria Eksklusi 

a. Responden yang sedang dalam kondisi sakit. 

b. Responden yang sedang mengalami trauma lokal dibagian 

mulutnya atau menggunakan kawat gigi (alat ortodontik). 

c. Responden yang cenderung timbul SAR setelah makanan 

makanan tertentu. 

1.4 Variabel Penelitian 

4.4.1 Variabel Independen 

Stres pada mahasiswa FK UMM. 

4.4.2 Variabel dependen 

Stomatitis Aftosa Rekuren. 
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1.5 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.5. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat ukur Cara pengukuran Skala 

pengukura

n 

Sress Usaha 

penyesuaian diri 

Mahasiswa FK 

UMM angkatan 

2017 dalam 

menghadapi 

stresor yang 

dihadapinya. 

(Maramis A dan 

Willy FM, 2009) 

Kuisioner 

PSS 

(Perceived 

Stress 

Scale) 

PSS 

terdiri dari 14 item, 

masing-masing item 

bernilai 0-4. Total nilai 

keseluruhan adalah 0-40 

1. Stres ringan : 1-

14 

2. Stres sedang : 16-

26 

3. Stres berat : >26 

 

Ordinal 

Stomatiti

s Aftosa 

Rekuren 

(SAR) 

Lesi pada 

rongga mulut 

yang dialami 

mahasiswa FK 

UMM dengan 

gambaran klinis 

yaitu bentukan 

ulkus 

dangkal,berbent

uk bulat, nyeri, 

bagian tengah 

ditutupi 

pseudomembran 

warna kuning 

keabu-abuan, 

dan memili batas 

kemerahan 

(Edgar NS, et al, 

2017) . 

RASDX 

kuesioner 

(Baccalgi

ni L, et al, 

2013) 

Nilai ukur terdiri dari : 

Positif : 

- Semua 

kriteria mayor 

terpenuhi dan 

- Minimal 7 

dari 12 

kriteria minor 

terpenuhi dan 

- Dapat 

mengenali 

kembali 

gambara dari 

SAR yg 

dialaminya. 

Negatif : 

- Kurang dari 5 

kriteria mayor 

yang 

terpenuhi 

- Atau kurang 

dari 7 kriteria 

minor yang 

terpenuhi 

- Atau tidak 

dapat 

mengenali 

Nominal 
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kembali 

gambaran 

SAR yg 

pernah 

dialami. 

(Baccalgini L, et al, 

2013) 

 

 

4.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner pada mahasiswa FK Universitas muhammadiyah Malang dan 

dilakukan dalam satu kali waktu. 

4.7 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1..Alat tulis 

2..Formulir persetujuan penelitian 

3..Kuesioner PSS (Perceived Stress Scale) 

4..Kuesioner RASDX (Reccurent Apthous Stomatitis Diagnosis) 

4.8 Teknik Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data 

.     Pada penelitian ini dilakukan setelah responden selesai mengisi kuisioner 

dari peneliti. Setelah itu data akan diperiksa untuk memastikan tidak ada data 

yang kurang maupun salah.. 

b. Pengkodean Data 

      Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan 

memberi identitas tertentu (kode) pada jawaban responden agar memudahkan 

peneliti untuk memproses analisis data. 
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c. Tabulasi Data 

      Pada penelitian ini tabulasi dilakukan dengan memasukkan data sesuai 

dengan data yang diperoleh peneliti berupa tabel, angka, lalu peneliti mulai 

menghitungnya.  

4.9 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 

2017 dan 2018 

Sampel 

Kriteria  esklusi 

Kriterian Inklusi 

Permintaan persetujuan sebagai  responden 

Kuisioner PSS (Perceived Stress Scale) dan 

RASDX (Reccurent Aphthous Sromatitis 

Diagnosis) 

Hasil 

Analisis data 

Penyusunan laporan 

tugas akhir 
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4.10 Analisis Data 

Analisis data statistik pada penelitian ini menggunakan software 

Statistical Package for Sosial Sciences (SPSS) for Windows versi 24 dengan 

teknik analisis Chi-Square untuk mengetahui hubungan antara stres yang 

dialami mahasiswa FK UMM terhadap timbulnya Stomatitis Aftosa 

Rekuren. Syarat penggunaan uji Chi-Square adalah 2 sel memiliki nilai 

expected count <5 tidak lebih dari 20%. 

 


