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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh 

jawaban dari pertanyaan penelitian. Dalam desain penelitian memuat aturan yang harus 

dipenuhi dalam seluruh proses penelitian Secara luas pengertian desain penelitian 

mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti mulai dari identifikasi masalah, rumusan 

hipotesis, definisi operasional, cara pengumpulan data hingga analisis data. Dalam 

pengertian sempit desain penelitian merupakan pedoman untuk mencapai tujuan 

penelitian (Imas Masturoh & Nauri Anggita, 2018). Penelitian ini merupakan studi 

penelitian observasional analitik, merupakan penelitian yang menjelaskan adanya 

hubungan antara variabel melalui pengajuan hipotesis, desain ini meilikiki ciri khas, 

yaitu dilakukan tanpa adanya intervensi atau tanpa pemberian perlakuan kepada sampel 

(Swarjana, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional yaitu jenis 

penelitian untuk menganalisis perbedaan kemampuan kolaborasi antara mahasiswa 

fakultas ilmu kesehatan dan kedokteran dalam mata kuliah Interprofessional Education 

(IPE).  

Berikut adalah kerangka kerja dalam penelitian ini :  



30 
 

30 
 

4.2 Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teknik Sampling : Proportionate Stratified Random Sampling 

Populasi : Seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran  

yang mengikuti mata kuliah Interprofessional Education semester ganjil 2019/2020 dengan 

tingkat keaktifan >85% berdasarkan rekap kehadiran, sejumlah 554 mahasiswa. 

Sampel :  Seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang sudah mengikuti mata kuliah 

Interprofessional Education (IPE) dengan hasil perhitungan besar sampel dan hasil seleksi sejumlah 

183 mahasiswa 

Desain Penelitian : Observative (kuantitatif) 

Pengumpulan Data : Kuesioner 

Mengetahui perbedaan kemampuan kolaborasi antara 

mahasiswa keperawatan, farmasi dan kedokteran. 

 

Kesimpulan 

Analisa Data : Univariat dan bivariat 

Gambar 4.2 Kerangka penelitian 
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4.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisaasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya (sistesis) (Imah Masturoh & 

Nauri Anggita, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Ilmu 

Kesehatan yang telah mengikuti mata kuliah Interprofessional Education semester ganjil 

2019/2020 dengan tingkat kehadiran ≥ 85% yang diketahui dengan jumlah 554 

mahasiswa yang berdasarkan rekap persensi kehadiran mahasiswa IPE semester ganjil 

2019/2020. 

4.3.2 Teknik Sampling 

 Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik Proportional stratified 

random sampling. Proportional stratified random sampling  merupakan cara penarikan sampel 

melalui proses pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak sederhana 

dari setiap strata dan menggabungkannya ke dalam sebuah sampel  (Imah Ma (Nauri 

& Anggita, 2018)sturoh & Nauri Anggita, 2018). Dalam penelitian ini untuk 

menentukan besarnya sampel pada setiap jurusan dengan alokasi proporsional agar 

sampel yang diambil lebih proporsional dengan cara: 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 
 × 100% 
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Jurusan Perhitungan 

Keperawatan 139

554 
 × 100% = 25 % 

Farmasi 227

554 
 × 100% = 41% 

Kedokteran 188

554 
 × 100% = 34% 

Setelah ditemukan populasi 554 mahasiswa dengan jumlah prosentase yang 

didapatkan di masing-masing jurusan, besaran sampel yang diperlukan pada penelitian 

dengan menggunakan calculator raosoft (http://www.raosoft.com/samplesize.html) yaitu 

berjumlah 183 mahasiswa. Kemudian untuk mendapatkan jumlah sampel yang 

diperlukan menggunakan cara : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

Jurusan Perhitungan Sampel 

Keperawatan 25% × 183 = 45,75 46 mahasiswa 

Farmasi 41% × 183 =  75,03 75 mahasiswa 

Kedokteran 34% × 183 =  62,22 62 mahasiswa 

 

4.3.3 Sampel  

 Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Penelitian dengan menggunakan 

sampel lebih menguntungkan dibandingkan dengan penelitian menggunakan populasi 

karena penelitian menggunakan sampel lebih menghemat biaya, waktu dan tenaga.  

(Imah Masturoh & Nauri Anggita, 2018). Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah mahasiswa yang sudah melakukan mata kuliah Interprofessional Education (IPE) di 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang yang 

berjumlah 183 mahasiswa. 

4.3.3.1 Besaran Sampel 

Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan sampel 

menggunakan calculator raosoft (http://www.raosoft.com/samplesize.html) dengan margin 

error 5%, confidence level 90%, besar populasi 554, response distribution 50, dari perhitungan 

tersebut didapatkan hasil menjadi 183 mahasiswa yang akan dijadikan sampel 

penelitian. Dengan prosentase 100% pembagian di setiap jurusan yaitu, keperawatan 

46 (25%) mahasiswa, farmasi 75 (41%) mahasiswa dan kedokteran 62 (34%) 

mahasiswa. 

4.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu 

orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Variabel mengandung 

pengertian ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang dapat 

menjadi pembeda atau penciri antara yang satu dengan yang lainnya (Nauri & Anggita, 

2018). Variabel dalam penelitian ini adalah kemampuan kolaborasi antar mahasiswa. 

4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan batasan pengertian yang digunakan pedoman 

untuk melakukan suatu kegitan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, 

definisi operasional disebut juga sebagai definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk 

melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. Definisi ini disebut juga definisi 

subjektif karena disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan pekerjaan 

(Widjono Hs, 2007). 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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Tabel 4.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Cara Ukur 

dan Alat 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Hasil Ukur 

Kemampuan 

Kolaborasi  

Yaitu kemampuan 

responden yang 

mencakup dalam 

berkontribusi di 

suatu kelompok, 

interaksi dengan 

orang lain dan 

pembelajaran tim 

antar mahasiswa 

keperawatan, 

farmasi, fisioterapi 

dan kedokteran. 

1. Kontribusi  

2.Interaksi 

dengan orang 

lain 

3. 

Pembelajaran 

Tim  

 

Kuesioner Ordinal 10-25 = 

kolaborasi 

rendah 

26-34 = 

kolaborasi 

baik 

35-44 = 

kolaborasi 

sangat baik 

(Ofstedal & 

Dahlberg 

(2009)) 

      

 

4.6 Tempat dan Waktu Penelitain  

 Penelitian ini akan dilakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Pada tanggal 9 April – 28 Juni 2020. 

4.7 Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian yang berasal dari tahapan bentuk konsep, konstruk dan 

variabel sesuai dengan kajian teori yang mendalam (Nauri & Anggita, 2018). Karena 

instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran data maka setiap 

instrument harus mempunyai skala. Penelitian ini menggunakan jenis instrument dalam 
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bentuk angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Nauri & Anggita, 2018).  

4.7.1 Kuesioner Self-Assessed Collaboration Skills (SACS) 

Instrumen yang digunakan pada penelitian merupakan instrumen Self-Assessed 

Collaboration Skills (SACS) yang terdiri dari 3 komponen, yaitu; kontribusi, interaksi 

dengan orang lain dan pembelajaran tim. Kuesioner SACS dikembangkan oleh Hinyard 

et al., (2019) yang mengkolaborasi dari penelitian sebelumnya oleh Ofstedal & 

Dahlberg (2009) yaitu dari 10 komponen menjadi 3 komponen dan menghasilkan 11 

pertanyaan dengan menggunakan skala linkert. Skala linkert yang merupakan skala yang 

dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang sesuatu gejala atau fenomena dalam penelitian. Skala yang 

digunakan menggunakan penilaian yaitu : dari 1 sampai 4  yang berarti dari SANGAT 

TIDAK SETUJU sampai SANGAT SETUJU. Kuesioner SACS ini berisi beberapa 

pertanyaan tentang kemampuan kolaborasi yang dimiliki mahasiswa dalam mata kuliah 

Interprofessional Education (IPE). 

Tabel 4.7.1 Kisi-kisi kuesioner Self-Assessed Collaboration Skills (SACS) 

KOMPONEN 

SACS 

INDIKATOR Jumlah 

soal 

PERTANYAAN 

    

Kontribusi Meliputi bagaimana 

tiap mahasiswa dapat 

berbagi pendapat pada 

kelompok 

2 Saya mudah berbagi 

informasi dengan orang 

lain. 

Berat untuk saya berbagi 

ide dengan orang lain. 
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Interaksi dengan 

orang lain 

Meliputi bagaimana 

mahasiswa saling 

memahami dan 

mendukung keputusan 

kelompok. 

3 Saya sering mendengarkan 

pendapat dari sesama 

anggota tim. 

Saya sering mengakui 

upaya anggota kelompok 

saya. 

Saya konsisten mendukung 

usaha orang lain. 

Pembelajaran tim Meliputi bagaimana 

kelompok dapat 

memecahkan suatu 

masalah bersama-sama 

6 Saya sering mencari umpan 

balik dari anggota tim 

tentang kualitas pekerjaan 

saya. 

Saya mendorong anggota 

tim lainnya untuk dapat 

terlibat dalam keputusan 

kelompok. 

Saya menyuarakan ide-ide 

tentang bagaimana 

kelompok dapat lebih 

bekerja bersama-sama. 

Saya menghargai pendapat 

orang lain ketika bekerja 

pada sebuah tugas 

kelompok. 

Saya mencari pendapat 

yang berbeda dengan saya 

selama diskusi kelompok.  
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4.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.8.1 Uji validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang merupakan suatu  standar ukur yang 

berfungsi sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsinya. Suatu skala atau instrument bias dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud yang dilakukan pengukurannya. Karena ketepatan validitas 

pada suatu alat ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan 

pengukuran yang dilakukan dengan tepat (Taherdoost, 2018). Pada penelitian ini yang 

di uji adalah kuesioner SACS. Kuesioner SACS yang diadopsi dari penelitian (Hinyard 

et al., 2019) dengan total 11 pertanyaan. 

Uji validitas penelitian ini didapatkan dari semua responden fakultas ilmu 

kesehatan dan kedokteran yang telah menempuh mata kuliah IPE. Hasil dari uji 

validitas didapatkan bahwa kuesioner SACS masing-masing dinyatakan valid, dengan 

hasil setiap item pertanyaan dari kuesioner SACS. Uji validitas menggunakan aplikasi 

SPSS korelasi pearson (Widi, 2011). Uji validitas dikatakan valid jika pada item tersebut 

nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebaliknya jika r tabel lebih rendah maka item 

tersebut tidak valid untuk digunakan sebagai kuesioner penelitian. Uji validitas ini pada 

r tabel menggunakan rumus df= n-2 dengan a = <0,01, maka akan menjadi df=11-2 

(df=9), jika uji validitas menggunakan SPSS maka dikatakan jika nilai signifikannya 

<0,01.  

4.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu bentuk yang dilakukan peneliti untuk menunjukkan 

bahwa instrumen penelitian yang dibuat dapat dimengerti dan dipahami oleh 
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responden ketika dibaca  (Donsu, 2016). Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji 

seberapa konsisten sebuah instrumen dalam mengukur data. Relibilitas dinyatakan 

dalam bentuk angka. Pada penelitian ini yang di uji adalah kuesioner SACS. Kuesioner 

SACS akan diuji reliabilitasnya menggunakan rumus cronchbach alpha dan df dengan 

bantuan aplikasi SPSS. Nilai alpha berkisar antara 0 sampai 1 tindakan pengukuran akan 

dikatakan reliabel jika paling tidak nilai alphanya >0,6. 

4.9 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu fakta empirik yang dikumpulkan untuk 

kepentingan dalam memecahkan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagi 

sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data 

yang berupa manusia, dokumen, atau organisasi dan pencatatan sumber data melalui 

wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar dan bertanya (Nauri & Anggita, 2018). Penelitian ini menggunakan 

prosedur pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pengumpulan data antara lain sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Mempersiapkan proposal penelitian dari bab I, II, III dan VI serta 

instrument penelitian. 

b. Mengajukan permohonan izin kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

c. Setelah permohonan izin disetujui, peneliti melanjutkan permohonan izin 

penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini kepada  

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan pendekatan dengan memperkenalkan identitas diri kepada 

responden penelitian. 
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b. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada responden, setelah itu 

meminta persetujuan subjek untuk menjadi responden penelitian. 

c. Membagikan kuesioner kepada responden via online. 

d. Mengirimkan ulang kepada responden yang masih belum mengisi 

berulang-ulang sampai didapatkan hasil sampel yang dibutuhkan. 

3. Tahap Pengumpulan Data 

a. Kuesioner yang telah diisi selanjutnya dikumpulkan. 

b. Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden. 

c. Mengecek kelengkapan data yaitu, kelengkapan pengisian lembar 

kuesioner. 

d. Memeriksa kembali jika dalam pengisian yang salah satu kurang lengkap. 

4. Teknik Pengolahan 

Peneliti mengumpulkan data untuk diseleksi dari lembar kuesioner yang telah 

disiapkan. Menurut (Nauri & Anggita, 2018) tahapan analisis data secara 

manual adalah sebagai berikut : 

a. Editing 

Editing merupakan upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner dapat disunting 

kelengkapan jawabannya. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan 

data atau setelah semua data terkumpul.  

b. Coding 

Coding merupakan suatu kegiatan merubah data dalam bentuk huruf 

menjadi data dalam bentuk angka atau bilangan. Kode adalah simbol 

tertentu dalam bentuk angka atau huruf untuk memberikan identitas data. 
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Mengelompokkan hasil dari jawaban dari jawaban dengan memasukkan ke 

dalam kode pada jawaban kuesioner yang diisi responden. 

c. Processing 

Processing adalah proses setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar 

serta telah dikode jawaban responden pada kuesioner ke dalam aplikasi 

pegelolaan data di komputer. Langkah selanjutnya memproses data 

sehingga dapat dilakukan analisis. 

d. Tabulating 

Tabulating merupakan tahapan kegiatan pengorganisasian data sedemikian 

rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun dan ditata untuk disajikan 

dan dianalisa.  

e. Entri data 

Entri data merupakan kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan 

kedalam database komputer. 

f. Cleaning 

Cleaning merupakan tahapan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah 

di entry dan melakukan koreksi bila terdapat kesalahan. Peneliti memeriksa 

kemabali adakah kesalahan ketika dalam memasukkan data dalam 

komputer. 

4.10 Analisa Data 

4.10.1 Analisa Univariat 

Peneliti menggunakan analisa data univariat untuk menganalisa data yang 

sudah terkumpul. Analisa univariat merupakan jenis analisa yang digunakan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan data secara sederhana dalam bentuk 

presentase, tabel atau diagram yang terdiri dari data demografi (nama, jenis 
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kelamin dan jurusan pendidikan) data tentang kontribusi mahasiswa, interaksi 

mahasiswa dengan orang lain dan pembelajaran tim mahasiswa yang telah 

melakukan mata kuliah IPE. Data yang diteliti dalam penelitian analisa univariat 

adalah kemampuan kolaborasi mahasiswa keperawatan, farmasi dan kedokteran 

dalam mata kuliah IPE. 

4.10.2 Analisa Bivariat   

Analisa bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis 

hubungan atau korelasi dari variabel dependen dan variabel independen dari 

penelitian. Analisa bivariat penelitian ini untuk dapat mengetahui adanya 

perbedaan kemampuan kolaborasi antar mahasiswa kesehatan dan kedokteran 

dalam mata kuliah IPE. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan uji Kurskal Wallis. 

4.11 Etika Penelitian  

Sebelum peneliti dapat melakukan penelitian terhadap responden, peneliti 

harus mengajukan izin terlebih dahulu terhadap responden. Setelah menerima izin 

maka peneliti berhak melakukan intervensi terhadap responden, dengan 

memperhatikan beberapa etika yang meliputi: 

1. Lembar persetujuan (Informed Consent) 

Lembar persetujuam (Informed Consent) yaitu suatu bentuk persutujuan 

antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan 

lembar persetujuan. Lembar tersebut diberikan sebelum dilakukannya 

penelitian, dengan tujuan agar responden dapat memahami maksud 

dan tujuan penelitian (Notoatmojo, 2012). 
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2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Tanpa nama atau anonymity yaitu salah satu etika penelitian, dalam 

penelitian ini peneliti memberikan jaminan yaitu dengan cara tidak 

mencantumkan nama asli responden atau menggunakan inisial pada 

lembar kuesioner atau lembar pengumpulan data (Notoatmojo, 2012). 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan (Confidentiality) yaitu masalah etika dalam setiap penelitian, 

dalam penelitian ini peneliti memberikan jaminan kerahasiaan dari 

hasil penelitian, baik kerahasiaan dalam bentuk informasi maupun hal-

hal lainnya dengan cara tidak menyebarluaskan hasil kepada pihak lain. 

Peneliti wajib menjaga kerahasiaan informassi yang sudah didapat 

selama proses pengambilan data dan hanya pihak atau kelompok 

tertentu yang dapat menerima laporan hasil riset (Notoatmojo, 2012). 

4. Manfaat (Benefit) 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk dapat menghasilkan 

manfaat yang sebesar-besarnya dan mengurangi kerugian atau risiko 

bagi subjek penelitian. Oleh karena itu desain penelitian harus 

memperhatikan keselamatan dan kesehatan subjek penelitian 

(responden) (Nauri & Anggita, 2018) 


