
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini mencakup bidang fisiologi.  

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian telah dilakukan di kampus Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2016. 

3.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah bentuk penelitian experimental comparison group pre-test and 

post-test design dengan menggunakan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro sebagai subjek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Skema rancangan penelitian 

Keterangan : 

K : Kelompok kontrol 

P1 : Kelompok perlakuan 1 

O1K : Observasi 1 pada kelompok kontrol 

Mahasiswa 

O1K O2K X K 

P1 O2P1 X1 O1P1 
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O1P1 : Observasi 1 pada kelompok perlakuan 1 

X1 : Intervensi 1 ( diberikan paparan aromaterapi  rosemary) 

O2K : Observasi 2 pada kelompok kontrol 

O2P1 : Observasi 2 pada kelompok perlakuan 1 

 

3.4 Populasi dan sampel 

3.4.1 Populasi target 

Mahasiswa kelompok usia 18-24 tahun. 

3.4.2 Populasi terjangkau 

Mahasiswa kelompok usia 18-24 tahun Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. 

3.4.3 Sampel Penelitian 

Mahasiswa kelompok usia 18-24 tahun Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut: 

3.4.3.1 Kriteria inklusi 

 Laki-laki berusia 18-24 tahun 

 Bisa mengoperasikan komputer 

 Bersedia diikutsertakan dalam penelitian 

 Tidak ada riwayat rhinitis alergi atau asma terhadap aromaterapi 

 Tidak pernah melakukan tes penilaian atensi menggunakan ANT 

sebelumnya 

 Tidak memiliki riwayat epilepsi 
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3.4.3.2 Kriteria eksklusi 

 Memiliki riwayat rinitis alergi atau asma terhadap aromaterapi 

 Mahasiswa yang menolak dijadikan sampel 

 Kelainan refraksi mata yang tidak dikoreksi 

 Kelainan musculoskeletal tangan yang mempersulit menggunakan 

komputer dalam penilaian ANT 

 Memiliki riwayat penyakit sistem saraf pusat, baik dari subjek penelitian 

atau orang tuanya seperti contoh : epilepsi. 

 Sudah pernah melakukan penilaian atensi menggunakan Attention Network 

Test. 

3.4.4 Cara pemilihan subjek penelitian 

Cara pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara simple random 

sampling yaitu memilih sampel secara acak dari daftar subjek yang sesuai dengan  

tujuan  penelitian. 

3.4.5 Besar sampel 

Besar sampel untuk membuktikan hipotesis terjadi peningkatan atensi yang 

diberikan paparan aromaterapi rosemary adalah menggunakan rumus besar 

sampel untuk uji hipotesis perbedaan rerata dua populasi. 

       [
(     )  

     
]

 

 

Keterangan: 

  = Besar sampel pada kelompok kontrol yang tidak diberi paparan aromaterapi 

rosemary. 
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  = Besar sampel pada kelompok perlakuan pemberian aromaterapi rosemary. 

     ,96 u tuk  ilai   0,05 

   0,84  u tuk  ilai   0,  (power penelitian 80%) 

SD=Simpang deviasi rerata skor atensi 

x1= Rerata skor atensi pada kelompok kontrol 

x2= Rerata skor atensi pada kelompok perlakuan 

 

Dari hasil penelitian sebelumnya oleh Arifian, diketahui rerata skor atensi 

pada kelompok kontrol sebesar 37,78±13,05.  Rerata skor atensi pada kelompok 

perlakuan oleh karena belum diketahui, maka besarnya rerata kelompok perlakuan 

lebih tinggi SD dibandingkan dengan kelompok kontrol, maka nilai x1 = 37,78 

dan nilai x2 = 37,78 + (1,5 x 13,05)= 57.355. Nilai Z  = 1,96, Z  = 0,842. Maka 

besar sampel adalah: 

       [
( ,96 0,84 )  ,05

 7,78        (  ,05  ,5 )
]

 

 

       6.97 = 7 

Dari perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel = 6.97 orang yang dibulatkan 

menjadi 7 orang.  

    
 

    
 

 

     
       

Dengan perkiraan drop-out sebesar 10% (1 orang), maka jumlah sampel menjadi 8 

orang per kelompok. Pada penelitian ini terdapat 2 kelompok, sehingga total 

sampel yang dibutuhkan adalah 16 orang. 

 



5 
 

 

3.5 Variabel penelitian 

3.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas penelitian ini adalah pemberian aromaterapi rosemary. 

3.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat penelitian ini adalah atensi.  

3.5.3 Variabel perancu 

Variabel perancu penelitian ini adalah pemakaian parfum yang berlebihan 

dan tidak menyukai aroma rosemary. 

3.6 Definisi operasional 

Tabel 3. Definisi operasional 

No Variabel Unit Skala 

1 Aromaterapi rosemary 

Aromaterapi rosemary yang digunakan 

berkomposisi 1:5 dengan alkohol. 

Aromaterapi rosemary tersebut 

mengalami pengenceran 10% terhadap 

air. Jumlah aromaterapi ada empat 

buah dan berada di sudut ruangan. 

-Tanpa memakai 

aromaterapi 

-Memakai aromaterapi 

Kategorikal 

(nominal) 

2 Atensi 

Atensi yang diukur dengan 

menggunakan software ANT sebelum 

dan sesudah diberi paparan 

aromaterapi. 

Milidetik Kontinyu 
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3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Bahan 

 Aromaterapi rosemary 5ml. 

 Air mineral 

3.7.2 Alat 

 Cawan aromaterapi 

 Tungku dan lampu 20 watt pembakar aromaterapi elektrik 

 Software Attention Network Test (ANT) 

 Laptop yang sudah terpasang Software Attention Network Test (ANT) 

 Kuisioner  

3.7.3 Jenis data 

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini seluruhnya adalah data 

primer yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti dari sampel penelitian 

3.7.4 Cara kerja 

a. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan memberikan kuisioner yang 

harus diisi kepada calon subjek penelitian. 

b. Calon subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian diminta 

persetujuannya dengan penelitian dengan informed consent tertulis. 

c. Subjek yang sudah menandatangani informed consent menjadi subjek 

penelitian. 
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d. Subjek penelitian diperiksa atensi. Pemeriksaan dilakukan dua kali pada 

saat yang berbeda, yaitu pada saat tanpa diberikan paparan aromaterapi 

rosemary dan selama diberikan aromaterapi rosemary. 

e. Pemeriksaan dilakukan dengan posisi duduk dalam sebuah ruangan 

tertutup berukuran 4,5 x 2,5 x 3 meter bersuhu 25
o
C pada pukul 7-9 pagi 

hari dan mendapatkan pencahayaan yang cukup. 

f. Subjek penelitian akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

kontrol tanpa pemberian aromaterapi rosemary dan kelompok perlakuan 

yang diberikan aromaterapi rosemary, dimana masing-masing kelompok 

akan menjalankan tes penilaian atensi sebelum dan sesudah paparan. 

Penilaian atensi dilakukan dengan menggunakan ANT yang terdiri dari 3 

sesi dan di tiap sesi akan diberikan istirahat selama 2-3 menit. Saat 

istirahat , subjek tidak boleh meninggalkan ruangan.  

g. Subjek penelitian melakukan pre test selama ± 20 menit. 

h. Subjek penelitian diberikan waktu ± 10 menit setelah pre test dan mulai 

menghirup aromaterapi rosemary menggunakan tungku aromaterapi 

elektrik dimana minyak esensial yang digunakan, sebelum diuapkan, 

sudah mengalami pengenceran 10% terhadap air, lalu dilanjutkan dengan  

melakukan ANT test selama ± 20 menit (post test). 

i. Selama post test berlangsung, subjek penelitian kelompok perlakuan akan 

tetap dipaparkan aromaterapi rosemary sampai waktu post test selesai.  
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3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Alur penelitian 

Mahasiswa Aktif FK 

UNDIP 

Memenuhi kriteria inklusi 

Memenuhi kriteria 

eksklusi 

Kelompok kontrol 

belum diberi 

paparan aromaterapi 

rosemary. 

Kelompok perlakuan 

belum diberi 

paparan aromaterapi 

rosemary. 

Pemeriksaan atensi 

menggunakan software 

Attention Network Test 

(Pre Test) 

Pemeriksaan atensi 

menggunakan software  

Attention Network Test 

(Pre Test) 

 

Tidak diberikan paparan 

aromaterapi rosemary. 
 

Ukur Skor Atensi 

Analisa data dan laporan hasil penelitian 

Pemeriksaan atensi 

menggunakan software 

Attention Network Test 

(Post Test) 

Pemeriksaan atensi 

menggunakan software 

Attention Network Test 

(Post Test) 

Diberikan paparan 

aromaterapi rosemary. 

 

Sampel penelitian 
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3.9 Analisis Data 

Sebelum uji hipotesis, data yang terkumpul di-edit, di-coding, di-entry ke 

dalam file komputer dan di-cleaning terlebih dahulu. Kemudian dilakukan analisis 

statistik deskriptif. 

Pada analisis statistik deskriptif, dihitung nilai kecenderungan sentral (rerata 

dan median) dan sebaran (SD) dari variabel tergantung (atensi). Untuk menilai 

abnormalitas dari variabel tergantung dilakukan uji Shapiro-Wilk karena besar 

subjek dalam penelitian ini termasuk kecil (<50 subjek). 

Perbedaan skor atensi antara pengukuran 1 (sebelum diberi paparan 

aromaterapi) dan pengukuran 2 ( setelah diberi paparan aromaterapi) dalam 

kelompok dan antar kelompok penelitian akan dianalisis dengan uji t-berpasangan 

apabila berdistribusi normal dan menggunakan uji Wilcoxon apabila berdistribusi 

tidak normal. Perbedaan atensi antar kelompok penelitian akan diuji dengan uji t-

tidak berpasangan apabila berdistribusi normal dan dilanjutkan dengan Mann-

Whitney apabila uji distribusi tidak normal. Perbedaan dianggap bermakna 

apabila nilai p<0,05. 

3.10 Etika Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan intervensi terhadap subjek penelitian. Untuk 

memenuhi etika penelitian, kerahasiaan subjek dijaga dengan tidak 

mencantumkan nama dan identitas, dan dimintakan ethical clearance dari Komisi 

Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

Calon subjek diminta persetujuan untuk dikutsertakan dalam penelitian. 

Persetujuan keikutsertaan diminta dalam bentuk informed consent tertulis. Calon 
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subjek diberi penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan protokol penelitian. Calon 

subjek dapat menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian maupun berhenti 

sewaktu-waktu dari penelitian. Identitas calon subjek penelitian dirahasiakan dan 

tidak akan dipublikasikan tanpa izin dari subjek penelitian. Seluruh biaya 

berkaitan dengan penelitian ditanggung oleh peneliti sendiri dan subjek penelitian 

telah diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan peneliti. 

3.11 Jadwal penelitian 

Tabel 4. Jadwal penelitian 

No Kegiatan Waktu (bulan) 

  11 12 1 2 3 4 5 

1 Pengajuan proposal        

2 Revisi proposal        

3 Pemilihan subjek penelitian, 

pengumpulan data, dan 

pengolahan data 

       

4 Penyusunan laporan        

5 Seminar hasil        
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