
III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat analitik

observasional dengan pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian

untuk mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang

dilakukan sekali dan dalam waktu yang bersamaan (Sastroasmoro, 2008).

B. Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan pada bulan November 2012 di Rumah Sakit Umum

Abdul Moeloek (RSUAM) dan di Fakultas Kedokteran Unila.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah besar subyek yang mempunyai karakteristik

tertentu (Sastroasmoro, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah
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mahasiswa preklinik FK Unila angkatan 2012 dan dokter muda stase

mayor di rumah sakit umum Abdul Moeloek. Jumlah populasi

mahasiswa preklinik angkatan 2012 sebanyak 165 mahasiswa, sedangkan

jumlah dokter muda stase mayor bulan November 2012 sebanyak 76

orang. Jumlah keseluruhan dari populasi adalah 241 orang.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

probability sampling jenis simple random sampling yaitu menentukan

kriteria dan jumlah subjek sebelumnya, kemudian tiap subyek dipilih

secara acak (Sastroasmoro, 2008). Responden atau subyek ditentukan

dalam kriteria inklusi, yaitu :

kriteria inklusi :

a. Mahasiswa preklinik FK Unila angkatan 2012

b. Dokter muda stase mayor rumah sakit Abdul Moeloek bulan

November 2012

c. Mahasiswa dan dokter muda yang bersedia menjadi responden

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus

yang dikutip dari Dahlan (2010) sebagai berikut :

1 = 2 = 2 + 1 1 + 2 21 − 2
Keterangan :

n1: jumlah sampel pada mahasiswa preklinik tingkat awal

n2 : jumlah sampel pada dokter muda RSUAM bulan November 2012
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Zα: deviat baku alfa, ditetapkan sebesar 5%, Zα = 1,96

Zβ: deviat baku beta, ditetapkan sebesar 20%, Zβ = 0,84

P1: proporsi pada kelompok mahasiswa preklinik tingkat awal

P2: proposi pada kelompok dokter muda adalah 10,133% atau sama

dengan 0,1 (Yuke, 2010)

P1 – P2: selisih minimal proporsi yang dianggap bermakna. Peneliti

menetapkan sebesar 20% atau sama dengan 0,2

P: proporsi total = (P1+P2) /2

Dengan demikian,

P1 = P2 + 0,2 = 0,1 + 0,2 = 0,3

Q1 = 1 – P1 = 1 – 0,3 = 0,7

P = (P1+P2) /2 = (0,3 + 0,1) /2 = 0,2

Q = 1 – P = 1 – 0,2 = 0,8

n1 = n2 = 1,96√2 × 0,2 × 0,8 + 0,84√0,3 × 0,7 + 0,1 × 0,90,3 − 0,11 = 2 = 61,53 (Dibulatkan menjadi 62 orang)

Dengan demikian, besar sampel untuk tiap kelompok adalah 62 orang.

Kelompok mahasiswa preklinik sebanyak 62 orang dan kelompok dokter

muda sebanyak 62 orang.

D. Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas adalah variabel yang bila ia berubah, akan mengakibatkan

perubahan variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah

mahasiswa preklinik tingkat awal dan dokter muda stase mayor rumah

sakit Abdul Moeloek bulan November 2012.
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2. Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat perubahan variabel

bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah tingkat depresi.

E. Definisi operasional

Tabel 1. Definisi Operasional
Variabel
Penelitian

Definisi
Operasional

Alat ukur Hasil ukur
Skala
pengukuran

Bebas:
Mahasiswa
FK Unila

Mahasiswa
yang terdaftar
dan
mengikuti
proses belajar
mengajar di
FK Unila.
Mahasiswa
kedokteran
Unila terdiri
dari:

1. Mahasiswa
preklinik
adalah
mahasiswa
yang sedang
menempuh
program
sarjana dan
merupakan
mahasiswa
angkatan
2012.

2. Dokter muda
adalah
mahasiswa
yang sedang
menempuh
profesi
kedokteran
dan
merupakan
dokter muda
yang berada

Data
mahasiswa
preklinik
angkatan 2012
dan dokter
muda stase
mayor bulan
November
2012

0=mahasiswa
preklinik

1=dokter muda

Nominal
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pada stase
mayor
RSUAM
pada bulan
November
2012

Terikat:
Tingkat
Depresi

Kondisi
dimana
seseorang
mengalami
gangguan
mood yang
ditandai oleh
hilangnya
perasaan
kendali dan
pengalaman
subjektif
adanya
penderitaan
berat

Kuesioner
dengan
menggunakan
alat ukur
depresi BDI
yang terdiri
dari 21
pertanyaan.
Masing-
masing
pertanyaan
bernilai 0-4.

Total skor:
0- 9=tidak ada

depresi
10-15=depresi

ringan
16-23=depresi

sedang
24-63=depresi

berat

Sumber : BDI
(Beck
Depression
Inventory)

Ordinal

F. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari

sumber pertamanya. Data primer diperoleh dengan kuesioner menggunakan

alat ukur tingkat depresi Beck Depression Inventory (BDI) kepada

responden yaitu mahasiswa preklinik dan dokter muda. Beck Depression

Inventory merupakan instrumen untuk mengukur derajat depresi. Standar

cut off point-nya menurut Beck (1985) adalah sebagai berikut: Nilai 0-9

menunjukkan tidak ada gejala depresi, nilai 10-15 menunjukkan adanya
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depresi ringan, nilai 16-23 menunjukkan adanya depresi sedang, dan nilai

24-63 menunjukkan adanya depresi berat.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari

sumber pertamanya. Data sekunder berupa daftar nama dokter muda Abdul

Moeloek  yang berada di stase mayor pada bulan November yang diperoleh

dari bagian SMF bedah, anak, penyakit dalam, dan kebidanan, serta daftar

nama mahasiswa preklinik angkatan 2012 yang diperoleh dari bidang

akademik FK Unila.
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G. Prosedur Penelitian

Gambar 3. Prosedur Penelitian

H. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 17,0 for windows.

Analisis yang dilakukan meliputi:

1. Analisis Univariat

Penentuan sampel dengan
menggunakan data mahasiswa

preklinik dan dokter muda

Analisis data
menggunakan uji chi
square tabel 2 × 4

mengisi kuesioner BDI mengisi kuesioner BDI

Informed consent Informed consent

Dokter mudaMahasiswa preklinik
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Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel penelitian untuk

melihat tampilan distribusi frekuensi kriteria responden meliputi jenis

kelamin dan umur. Variabel bebas yaitu mahasiswa preklinik dan

dokter muda. Variabel terikatnya yaitu tingkat depresi.

2. Analisis Bivariat

Analisis ini digunakan untuk menguji variabel-variabel penelitian

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini digunakan untuk

membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Data akan dianalisis dengan

menggunakan uji statistik chi square tabel 2 × 4 untuk melihat adanya

perbedaan tingkat depresi pada mahasiswa kedokteran preklinik dan

dokter muda dengan taraf kepercayaan 5% (α = 0,05). Syarat uji chi

square adalah sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5,

maksimal 20% dari jumlah sel. Jika syarat uji chi square tidak

terpenuhi, maka dipakai uji alternatif untuk uji chi square tabel 2 × K
yaitu uji kolmogorof-smirnov (Dahlan, 2009).


