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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik observasional 

dengan pendekatan cross-sectional yaitu jenis penelitian yang pengukuran 

variabel-variabelnya dilakukan sekaligus pada saat yang bersamaan 

(Sastroasmoro, 2011).  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung pada akhir blok TID di angkatan 2013. Adapun 

pemilihan lokasi didasarkan keterjangkauan lokasi atau dikarenakan peneliti 

juga melakukan study di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini, 

populasinya adalah seluruh mahasiswa tingkat II Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung yang mengikuti blok TID yang berjumlah 179 orang. 

2. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random 

sampling teknik ini menggunakan sistem acak pada seluruh anggota 

populasi dimana seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yamg 
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sama untuk menjadi sampel dalam penelitian. Dimana akan didapatkan 

besaran sampel berdasarkan rumus Slovin yaitu :  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑑2)
 

  Keterangan : 

  n : Besarnya sampel 

  N : Besarnya populasi 

  d  : tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan  

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut : 

𝑛 =
179

1 + 179(0,052)
 

       = 124 mahasiswa 

Jadi sampel yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 124 

mahasiswa.  

D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

1. Kritria inklusi: 

a. Seluruh mahasiswa tingkat II Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang mengikuti blok TID. 

b. Bersedia menjadi responden. 

2. Kriteria eksklusi 

Mahasiswa yang tidak hadir dalam penelitian. 
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E. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan terikat. 

1. Variabel Bebas (independent variable) 

Variabel bebas yang diteliti adalah manajemen waktu belajar pada 

mahasiswa tingkat II Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

2. Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel terikat yang diteliti adalah hasil belajar yaitu nilai ujian akhir 

blok TID. 

 

F. Definisi Operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional variabel bebas dan variabel terikat 

Variabel Definisi operasional Skala ukur Hasil Ukur 

Manajemen 

waktu 

belajar 

Manajemen waktu 

belajar dapat diartikan  

sebagai penggunaan 

waktu belajar seefisien 

dan seefektif mungkin 

untuk memperoleh 

waktu maksimal 

(Kusuma, 2013). 

 

 

 

Skala Ordinal 0 : Rendah 

(Skor:0-29) 

1 : Sedang 

(Skor:30-37) 

2 : Tinggi 

(Skor:38-50) 

 

Hasil 

Belajar 

Hasil belajar adalah 

hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar mengajar 

yang biasanya 

ditunjukkan dengan nilai 

tes yang diberikan 

pengajar (Nasution, 

2006).   

Skala Ordinal 0 : <56 

1 : ≥56 
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G. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber 

pertama yaitu mahasiswa tingkat II Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang mengikuti blok TID. Data primer diperoleh dengan cara 

membagikan kuesioner kepada responden yaitu mahasiswa yang termasuk 

dalam sampel dimana kuesioner yang akan dipakai peneliti akan di uji 

validitas dan reabilitas terlebih dahulu yaitu dengan uji pearson product 

moment. Dalam penelitian ini akan menggunakan kuesioner manajemen 

waktu yang mencakup keseluruhan aspek dan faktor yang dapat 

mempengaruhi manajemen waktu belajar mahasiswa. Kuesioner tersebut 

terdiri dari 25 pernyataan yang diadopsi dari kuesioner Time Management 

”Effective Learning Service” yang berasal dari Bradford University 

Inggris. Dan telah dilakukan uji validitas kepada 30 responden dengan 

hasil valid. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam dokumen-dokumen. 

Data sekunder diperoleh dari bagian akademik antara lain 

a. Jumlah mahasiswa yang aktif berkuliah pada blok TID angkatan 2013. 

b. Data nilai ujian akhir blok (UAB) blok TID dari dosen penanggung 

jawab blok TID. 
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H. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diolah 

menggunakan program komputer ini terdiri beberapa langkah : 

a. Editing, untuk melakukan pengecekan isian formulir atau kuesioner 

apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah lengkap, jelas, relevan, 

dan konsisten. 

b. Coding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang 

dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk 

keperluan analisis. 

c. Data entry, memasukan data ke dalam komputer. 

d. Verifikasi, melakukan pemeriksaan secara visual terhadap data yang 

telah dimasukan ke dalam komputer. 

2. Analisis data  

a. Analisa Univariat 

Tujuan analisa univariat adalah untuk menerangkan distribusi frekuensi 

masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun independen. 

b. Analisis Bivariat 

Tujuan analisa bivariat adalah untuk melihat ada tidaknya hubungan 

antara dua variabel, yaitu variabel independen atau bebas dan variabel 

terikat atau dependen. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Uji Chi-Square. Uji Chi-Square merupakan uji komparatif yang 

digunakan dalam data penelitian ini. Uji signifikan antara data yang 

diobservasi dengan data yang diharapkan dilakukan dengan batas 
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kemaknaan (α <0,05) yang artinya apabila p<α, berarti ada 

perbandingan yang signifikan antara variabel bebas dan terikat. Apabila 

uji Chi-Square tidak memenuhi syarat uji parametrik (nilai expected 

count <5 tidak lebih dari 20%) maka dilakukan uji alternatif 

Kogomorov-Smirnov.  

 

I. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 

 

J. Etika Penelitian 

Penelitian  ini telah diajukan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan surat keterangan lolos kaji 

etik dan permohonan izin kepada pihak pimpinan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung serta Penanggung Jawab blok TID dan telah dinyatan 

melalui surat keterangan tersebut dengan nomor surat 

2134/UN26/8/DT/2014.  

Pengajuan judul, 

bidang, dan 

pembiimbing skripsi. 
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