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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk menguji teori objektif dengan 

memeriksa hubungan variabel satu dengan yang lain (Creswell, 2014). Variabel-

variabel tersebut secara khusus diukur menggunakan instrumen sehingga data 

yang dihasilkan dari penelitian kuantitatif umumnya berupa angka yang kemudian 

dianalisis dengan menggunakan uji statistik.  

3.01 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian yang memiliki nilai yang bervariasi 

(Periantalo, 2016). Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi objek 

dalam penelitian, yaitu: 

Variabel bebas : Self-Efficacy 

Variabel tergantung : Kecemasan Menghadapi OSCE 

3.02 Definisi Operasional 

3.02.01 Kecemasan Menghadapi Ujian OSCE  

Kecemasan menghadapi OSCE adalah kondisi perasaan yang tidak 

menyenangkan dan tidak dapat dijelaskan secara spesifik disertai ketegangan dan 

kekhawatiran akan peristiwa buruk terjadi pada saat mahasiswa kedokteran akan 

menghadapi ujian kiompetensi klinisnya yang diharuskan selesai dalam batas 

waktu yang ditentukan. Variabel kecemasan akan diukur menggunakan Skala 

Kecemasan Menghadapi OSCE yang disusun berdasarkan tiga gejala, yaitu gejala 

fisik, gejala behavioral, dan gejala kognitif. Semakin tinggi skor maka semakin 

tinggi pula tingkat kecemasan yang dialami seseorang dan sebaliknya.  
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3.02.02 Self-Efficacy 

Self-Efficacy adalah keyakinan individu mengenai mampu atau tidaknya 

diri dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran tertentu. Variabel self-

efficacy akan diukur menggunakan Skala Self-Efficacy yang terdiri dari dimensi 

tingkat (level), kekuatan (strength), dan generalisasi. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin tinggi tingkat self-efficacy individu dan sebaliknya 

3.03 Subjek Penelitian 

3.03.01 Populasi 

Populasi adalah subjek yang tergeneralisasi berdasarkan karakteristik 

tertentu yang ditentukan dalam penelitian (Periantalo, 2016). Kriteria populasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa fakultas kedokteran gigi 

Universitas Islam Sultan Agung yang akan menghadapi OSCE dalam kurun waktu 

kurang dari dua minggu. 

3.04 Metode Pengumpulan Data 

3.04.01 Alat Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data penelitian, alat yang digunakan berupa 

skala. Skala terdiri atas 2 jenis item, yaitu item favourable dan unfavourable. Item 

favourable berisi tentang pernyataan yang memihak dan mendukung objek yang 

diteliti. Item unfavourable berisi pernyataan yang tidak mendukung dan memihak 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 skala yang digunakan, yaitu 

Skala Kecemasan Menghadapi OSCE dan Skala Self-Efficacy. 

3.04.02 Blue Print dan Cara Penilaian 

Pada Skala Kecemasan Menghadapi OSCE dan Self-Efficacy keduanya 

terdiri item-item favourable dan unfavourable. Penilaian item favourable bergerak 

dari skor 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), 



 

 

 

21 
 

skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Sedangkan pada item unfavourable pemberian skor 1 untuk 

jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk 

jawaban Tidak Sesuai, dan skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS).  

1. Skala Kecemasan Menghadapi OSCE 

Skala Kecemasan Menghadapi OSCE tersusun atas gejala-gejala yang 

ditimbulkan dari kecemasan. Gejala-gejala tersebut terbagi menjadi 3 bentuk: 

a. Gejala fisik,. 

b. Gejala behavioral 

c. Gejala kognitif 

 Tabel 3.01. Blueprint Skala Kecemasan Menghadapi OSCE 

 
 

 

 
 
 

 
 

2. Skala Self-Efficacy 

Skala Self-Efficacy tersusun atas dimensi self-efficacy yang terdiri dari 

level, strength, dan generalitas.  

Tabel 3.02. Blueprint Skala Self-Efficacy 

 
 

 

 

 

 

 

Gejala Jumlah Item Jumlah  

Favourable Unfavourable 

Fisik 5 5 10 

Behavioral 5 5 10 
Kognitif 5 5 10 

Jumlah Item 15 15 30 

Dimensi Jumlah Item Jumlah  

Favourable Unfavourable 

Level 5 5 10 

Strength 5 5 10 
Generalitas 5 5 10 

Jumlah Item 15 15 30 
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3.05 Uji Coba Alat Ukur 

3.05.01 Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang 

seharusnya diukur secara relevan (Ihsan, 2015).  Validitas diukur menggunakan 

Product Moment dikoreksi dengan teknik Partwhole. 

3.05.02 Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah konsistensi skor (Widi, 2011). Reliabilitas diuji 

menggunakan teknik Cronbach’s Alpha. Semakin mendekati nilai 1 maka 

reliabilitasnya semakin baik.  

3.06 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

metode analisis Product Moment untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

mengenai korelasi antara variabel self-efficacy dengan kecemasan menghadapi 

OSCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


