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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut serta 

Ilmu Kedokteran Jiwa. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Ruang lingkup tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Poli Penyakit Gigi dan Mulut Rumah Sakit 

Nasional Diponegoro Semarang dan Klinik Gigi jejaring lainnya.  

2. Ruang lingkup waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Juni 2016. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Eksperimental Klinis dengan non-

randomized post test only group design. menggunakan kuisioner sebagai 

pengumpulan data. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Target  

Populasi target penelitian ini adalah pasien impaksi molar tiga yang melakukan 

odontektomi. 

3.4.2 Populasi Terjangkau 

Sampel penelitian ini adalah pasien impaksi molar tiga yang melakukan 

odontektomi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro dan klinik gigi jejaring yang 

telah ditentukan pada pariode penelitian, yang memenuhi kriteria inklusi. 
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3.4.3 Sampel Penelitian 

3.4.3.1 Kriteria Inklusi 

 Usia antara 18-50 tahun. 

 Pria dan wanita bersedia berpartisipasi dalam penelitian. 

 Pasien normal, sehat fisik dan mental. 

 Tidak ada kontraindikasi obat anestesi. 

 Tidak menggunakan obat yang mengganggu sistem saraf pusat. 

3.4.3.2 Kriteria Eksklusi 

 Pasien menolak ditengah tindakan berlangsung. 

 Muncul gejala kegawatan seperti pingsan, perdarahan hebat, alergi obat 

anestesi. 

3.4.4 Cara Sampling 

Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive sampling. Semua subjek 

yang datang dan memenuhi kriteria inklusi dimasukkan sebagai subjek 

penelitian April-Juni 2016. 

3.4.5 Besar Sampel 

Besar sampel dihitung menggunakan rumus besar sampel untuk uji hipotesis 

terhadap rerata dua populasi independen sebagai berikut:43 

 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 (
(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)𝑆

𝑋1 − 𝑋2
)

2

 

Keterangan : 

Zα = 1,96 (α = 0,05) 

Zβ = 0,842 (β = 0,2) 

Sd = simpangan baku  

X1-X2 = selisih minimal rerata yang dianggap bermakna 
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Setelah nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus maka 

didapatkan : 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 (
(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)𝑆

𝑋1 − 𝑋2
)

2

 

= 2 (
(1,96 + 0,842)3,26

50,63 − 47,37
)

2

 

= 2 (
2,802 . 3,26

3,26
)

2

 

= 15,70 ≈ 16 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

𝑛1 = 𝑛2 = 32 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah musik terapi: 

a. Terapi musik klasik Mozart. 

b. Terapi musik instrumental pop. 

3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penitian ini adalah tingkat kecemasan dental. 

3.6 Definisi Operasional 
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Tabel 2. Definisi Operasional Variabel 

 

NO.  Variabel Definisi operasional Skala 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

Tingkat 

Kecemasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik 

Instrumenta

l Pop 

Modern 

 

 

 

Musik 

Klasik 

“Mozart” 

 

 

 

 

Kecemasan adalah suatu mood, biasanya 

bersifat tidak menyenangkan, disertai 

sensasi di tubuh (somatik) dan terjadi 

dengan rasa ketidakpastian dan ancaman 

akan masa depan secara subjektif. Pada 

penelitian diukur menggunakanDental 

Anxiety Scale (DAS). 

Tidak cemas = 4-8 

Sedang = 9-12 

Tinggi = 13-14 

Sangat cemas = 15-20 
 

 

Musik yang direkomendasikan untuk 

terapi adalah musik instrumental. Musik 

instrumental adalah musik yang 

dihasilkan dari alat musik tanpa adanya 

vocal atau lirik di dalamnya. 

 

 

Musik klasik ciptaan Mozart yang dikenal 

dengan “Efek Mozart” yang hasilnya 

mampu memberi rasa tenang, 

menurunkan kecemasan dan mengurangi 

pemakaian farmakoterapi. 

 

Interval  

 

 

 

 

 

 

 

Nomina

l 

 

 

 

 

Nomina

l 
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3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Bahan 

Berupa data primer yang diperoleh dari responden. 

3.7.2 Alat 

 Headphone 

 Music Playerdengan file musik klasik Symphony no. 40 in G minordan 

musik instrumental pop Richard Clayderman 

 Kuisioner Dental Anxiety Scale (DAS) 

3.7.3 Jenis Data 

Data yang dikumpulkan berdasarkan uji Analitik Observasional yang 

dilakukan oleh peneliti di Poli Penyakit Gigi dan Mulut Rumah Sakit 

Nasional Diponegoro Semarang dan Klinik Gigi jejaring lain merupakan data 

primer berupa hasil pengumpulan data dengan kuisioner dari kelompok 

perlakuan dengan dua jenis musik yang berbeda. 

3.7.4 Cara Kerja 

 Pasien yang masuk kriteria inklusi dan tidak termasuk dalam kriteria 

eksklusi diberi penjelasan kemudian diminta bukti persetujuan secara 

tertulis yang ditandatangani oleh responden pada lembar informed 

consent. 

 Pasien kemudian dilakukan tindakan odontektomi. 

 Selama tindakan odontektomi pasien diberi terapi musik yang sudah 

ditentukan yaitu musik klasik Mozartdan musik instrumental pop Richard 

Clayderman 

 Setelah selesai tindakan, pasien diberi kuisioner untuk melihat pengaruh 

pemberian terapi musik terhadap tingkat kecemasan pasien dengan cara 

diajukan pertanyaan oleh peneliti sesuai pertanyaan dalam kriteria Dental 

Anxiety Scale (DAS). 

 Data dikumpulkan lalu dianalisis 
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3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. SkemaAlur Penelitian 

 

Pasien Odontektomi 

Memenuhi Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Anamnesis, Pemeriksaan dan Rencana Odontektomi 

Pemberian Terapi Musik Saat Dilakukan Odontektomi  

 

Pengisian Kuisioner Dental Anxiety Scale (DAS) 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Pembuatan Laporan 

Penyajian Hasil Laporan 

Penjelasan informed consent 
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3.9 Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul diperiksa kelengkapannya dan kebenaran datanya, 

kemudian diedit, koding, tabulasi dan dimasukkan dalam bentuk data komputer. 

Setelah itu dilakukan pemeriksaan ulang kebenaran data untuk menjamin tidak 

ada kesalahan pemasukan data. Data yang telah diperoleh dilakukan uji 

normalitas dengan menggunakan uji Saphiro Wilk untuk melihat sebaran 

distribusi data, serta uji homogenitas menggunakan uji Lavene’s test untuk 

mengetahui varians data. Didapatkan hasil distribusi data normal, maka 

dilakukan uji t tidak berpasangan untuk menganalisis perbedaan antar 

kelompok. Ho ditolak apabila didapatkan nilai derajat kemaknaan adalah p<0,05 

pada interval kepercayaan 95%. Pengelolaan data dilakukan menggunakan 

aplikasi SPSS for windows. 

 

3.10 Etika Penelitian 

Pada penelitian ini ethical clearance diperoleh dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau Rumah 

Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang pada tanggal 18 April 2016 dengan 

nomor surat No. 468/EC/FK-RSDK/2016. 

Subjek diberikan penjelasan tentang maksud, tujuan, manfaat dan prosedur 

penelitian. Subjek berhak menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian 

tanpa konsekuensi apapun dan tetap mendapat pelayanan kesehatan yang 

sesuai. Subjek yang bersedia diikutsertakan akan menandatangani informed 

consent. Subjek berhak untuk keluar dari penelitian sesuai dengan 

keinginannya. Identitas subjek penelitian akan dijaga kerahasiannya dan tidak 

akan disebarluaskan tanpa sepengetahuan subjek. Biaya penelitian akan 

ditanggung seluruhnya oleh peneliti. 
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3.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 3. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 

Bulan  

2015 2016  

11 12 1 2 3 4 5 6 

Studi literatur         

Penyusunan proposal         

Seminar proposal         

Persiapan penelitian         

Penelitian          

Analisis data dan evaluasi         

Penulisan laporan         

Seminar hasil         

 


