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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian adalah rancangan yang dibuat sebagairencana kegiatan 

yang akan dilaksanakan (Arikunto, 2006). Penelitian inimerupakan penelitian 

observasioanl analitik dengan pendekatan metode crosssectionalyaitu penelitian 

yang dilakukan pada satu waktu dan satu kali, tidak ada follow up, untuk mencari 

hubungan antara variabel independen (faktor resiko) dengan variabel dependen 

(efek) dimana data yang menyangkut variabel terikat dikumpulkan dalam waktu 

yang bersamaan(Notoatmodjo, 2005), untuk mengetahuiadanya hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan perilaku swamedikasi terhadap penggunaan obat 

diare di Apotek Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

 

4.2 Populasi, Sampling dan Sampel 

4.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Arikunto, 2006). Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pasien swamedikasi 

yang membeli obat diare di Apotek Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

4.2.2 Sampling Penelitian  

Samplingadalah cara yang digunakan dalam mengambil sampel (Arikunto, 

2006). Menggunakan metodenon probability samplingyaitu teknik yang tidak 

memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi 

samppel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental samplingyaitu 

dengan mengambil responden yang membeli obat diare di Apotek Kecamatan 

DauKabupaten Malang. 

4.2.3 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua pasien swamedikasi yang membeli obat 

diare di Apotek Kecamatan Dau yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. 

Untuk populasi infinit, jumlah sampel konsumen dihitung berdasarkan 

rumus sampel minimal (Lameshow, 1997). yaitu:  
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n = 

Z   1−∝/2 
2  P(1−P)

d2  

 

 

Keterangan:  

n  = jumlahsampel minimum 

Z
2

1-/2 = derajat kemaknaan nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada tertentu 

P  = harga proporsi di populasi 

d  = tingkat presisi 

 

Dengan menetapkan Z = 1,96; p = 0,5 dand = 0,1 derajat jumlah 

sampelminimal sebanyak 96 orang dengan pembulatan menjadi 100 orang 

responden. 

4.3 Kriteria Sampel 

4.3.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah sampel yang dapat dimasukkan atau layak untuk 

diteliti (Arikunto, 2006). Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah:  

1. Pasien Swamedikasi yang bersedia menjadi responden. 

2. Pasien Swamedikasi yang membeliobat diare di Apotek Kecematan Dau. 

4.3.2 Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah sampel yang tidak dapat dimasukkan atau tidak 

layak untuk diteliti (Arikunto, 2006). Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah : 

1. Pasien yang membeliobatselainobatdiare. 

2. Pasien yangmembeli obat diare menggunakan resep. 

4.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu 

kelompok yang berbeda dengan yang dinamai oleh kelompok yang lain 

(Notoatmodjo, 2005). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan 

diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

4.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah faktor yang diduga dapt mempengaruhi variabel 

terikat (Notoatmodjo, 2005). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini 
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adalah tingkat pengetahuan pasien swamedikasi dan menggunakan obat diare di 

Apotek Kecamatan Dau. 

Tingkat pengetahuan disini mencakup seberapa jauh pasien mengetahui 

kegunaan, cara pakai, dan latar belakang pemilihan obat diare. Sehingga didapat 

empat kategori yaitu : Baik (76%-100%), cukup baik (56%-75%), kurang baik 

(40%-55%), dan tidak baik (<40%). 

4.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah faktor yang mempengaruhi oleh variabel bebas 

(Notoatmodjo, 2005). Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini 

adalahperilaku pasien swamedikasi yangmenggunakan obat diare di Apotek 

Kecematan Dau. 

Perilaku pasien dalam meminum obat asam mefenamat dapat dilihat dari 

cara penggunaanobat yang meliputi interval minum, waktu minum,frekuensi 

penggunaandan waktu penghentian pengobatan. Sehingga diperoleh dua kategori 

yaitu: Perilaku positif dan Perilaku negatif 

4.5 Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

tertutup tentang pengetahuan dan kuesioner perilaku yang menggunakan skala 

Likert, dengan alasan akuratisasi data dalam penelitian. Instrumen tersebut 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum disebar pada responden penelitian. 

Tabel IV.1 Variabel Penelitian 

Variabel Indikator No. Item 

Tingkat 

pengetahuan 

pasien 

swamedikasi 

tentang obat diare 

1. Pengertiandiare 

2. Penanganandiare 

3. Penyebabdiare 

4. Pencegahandiare 

5. Latar belakang pemilihan 

obat diare yang digunakan 

1 

2, 5,  

3 

4 

6 

Perilaku pasien 

terhadap 

penggunaan obat 

diare 

1. Tepat pemilihan obat 

2. Tepat penggunaan obat 

3. Waspada efek samping 

4. Tepat tindak lanjut 

 

7 

8 

9, 10 

11 

 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas   

4.6.1 Uji validitas 
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi (Arikunto, 2006).  

Menurut Hagul dalam Singarimbun (1989), macam-macam uji validitas 

meliputi:  

1. Validitas Kostruk (construct validity) 

2. Validitas Isi (content validity) 

3. Validitas Prediktif (predictive validity) 

4. Validitas Eksternal (eksternal validity) 

5. Validitas Muka (face validity) 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi dan 

validitas muka. Validitas isi (content validity), yaitu pertanyaan yang diajukan 

kepada responden harus mewakili seluruh bidang ilmu yang diteliti. Ada dua hal 

yang penting dalam validitas isi yaitu pokok-pokok yang dicantumkan dalm satu 

test harus sesuai. Perlu diperhatikan apakah pokok-pokok tersebut mempunyai 

hubungan antara satu dengan yang lain. Validitas muka (face validity) bertujuan 

untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sebenarnya yaitu dengan 

mengidentifikasi pertanyaan untuk melihat hal-hal yang diharapkan dari 

responden yang tidak terdapat dalam kuesioner. Validitas ini juga untuk melihat 

apakah pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner bersifat ambigu atau salah 

penafsiran oleh responden (Singarimbun, 1989).  

Uji validitas menggunakan rumus Pearson Product Moment (Arikunto, 

2006).   

r
xy = 

n  xy −( x )( y )

 {n  2−( x )2}{n  2y −( y )2}x

 

Keterangan :  

rxy   =indeks korelasi antara dua belahan instrumen   

n    =jumlah butir pertanyaan  

∑x  = jumlah skor pada belah ganjil  

∑y    = jumlah skor pada belah genap 

Dari analisis rumus diatas, dapat diketahui jika:  

1. Bila rxyhitung < r tabel maka kuesioner tersebut tidak valid.  

2. Bila rxyhitung > r tabel maka kuesioner tersebut valid. 
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4.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2006). Uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan 

(konsisten) dari suatu instrumen. Apabila datanya memang sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kalipun diambil pada waktu yang berlainan tetap akan 

sama (Husaini dan Akbar, 2003).   

Dalam melakukan uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan tingkat 

reliabel dengan metode  Cronbach’s alpha. Metode ini sangat cocok digunakan 

pada nilai berbentuk skala (Triton, 2006).  

Langkah yang dilakukan untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut:  

1. Menentukan nilai r tabel Pada program SPSS, metode ini dilakukan 

dengan Cronbach’s Alpha, dimana kuesioner dianggap reliabel jika 

Cronbach’s Alpha> 0,6.  

2. Mencari r hasil  Disini r hasil adalah angka ALPHA (terletak di 

akhir output) dari tampilan software SPSS.  

3. Mengambil kesimpulan Dasar mengambil kesimpulan:   

- Bila r alpha > r tabel, maka butir tersebut reliabel.  

- Bila r alpha < r tabel, maka butir tersebut tidak reliabel.  

Menurut Tirton (2006), tingkat reliabelitas dengan metode Cronbach’s 

alpha diukur berdasarkan skala Alpha 0 sampai 1, apabila skala tersebut 

dikelompokkan kedalam lima kelas dengan range yang sama, maka urutan 

kemantapan Alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

Tabel IV.2 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

Alpha Tingkat Reliabilitas 

0.0 – 0.20 

>0.20 – 0.40 

>0.40 – 0.60 

>0.60 – 0.80 

>0.80 – 1.00 

Kurang Reliabel 

Agak Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

Sangat Reliabel 

(Trinton, 2006) 
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4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini adalah dibeberapa Apotek Kecematan Dau. 

Waktu penelitian pada bulan Oktober - November 2016. 

4.8 Definisi Operasional 

Beberapa hal yang perlu didefenisikan dalam penelitian ini adalah :  

1. Pengetahuan adalah sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan 

seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.  

2. Swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat-obatan tanpa 

resep oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala 

penyakit.  

3. Perilaku minum obatadalah pemakaian obat diare oleh pasien 

swamedikasi yang meliputi cara penggunaan obat, frekuensi minum 

obat, waktu minum obat, tempat mendapatkan obat, jumlah obat serta 

lama minum obat.  

4. Pasien swamedikasi adalah orang yang membeli dan menggunakan 

obat diare.  

5. Diareadalah peningkatan frekuensidan penurunankonsistensi  

daritinjadibandingkandengan keadaan normalindividu. 

6. Apotek adalah tempat dilakukannya pekerjann kefarmasian dan 

penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada 

masyarakat.  

7. Kuesioner adalah instrumenpenelitian yang berupa daftar pertanyaan 

untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. 

4.8.1 Definisi Operasional Variabel 

Tabel IV.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Skala 

Data 

Alat ukur Kategori 

Tingkat 

pengetahuan 

pasien 

Swamedikasi 

tentang obat 

diare 

Tingkat pengetahuan pasien 

swamedikasi tentang obat 

diare yang mencakup: 

a. Pengertiandiare 

b. Penanganandiare 

c. Penyebabdiare 

d. Pencegahandiare 

e. Latar belakang 

pemilihan obat diare 

Ordinal Kuisioner 

tingkat 

pengetahuan 

Dilakukan 

penilaian terhadap 

kuisioner. Hasil 

yang diperoleh 

dikelompokkan 

menjadi 4 kategori: 

1. Baik 

(76%100%) 

2. Cukup 
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yang digunakan (56%75%) 

3. Kurang 

baik (40%-

55%) 

4. Tidak baik 

(<40%) 

Perilaku 

pasien 

Swamedikasi 

dalam 

penggunaan 

obat diare 

Perilaku pasien 

swamedikasi dalam 

penggunaan obat diare 

dengan memperhatikan 

indikator: 

1. Tepat pemilihan 

obat 

2. Tepat penggunaan 

obat 

3. Waspada efek 

samping 

4. Tepat tindak lanjut 

Ordinal Kuisioner 

perilaku 

dengan 

teknik Skala 

Likert 

Dilakukan 

penilaian terhadap 

kuisioner. Hasil 

yang diperoleh 

dikelompokkan 

menjadi 2 kategori: 

1. Perilaku 

positif bila 

skor – T ≥ 

mean T 

kelompok  

2. Perilaku 

negatif bila 

skor – T ≤ 

mean T 

kelompok 

4.9 Pengumpulan Data  

4.9.1 Data Primer 

Sebagai data primer dalam penelitian ini digunakan kuesioner, dimana 

kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup secara tertulis untuk mengukur 

tingkat pengetahuan dan pernyataan positif (favorable) dan negatif (unfavorable) 

secara tertulis untuk mengukur perilaku pasien Swamedikasi dalam penggunaan 

obat diare secara teratur sesuai anjuran dokter dan apoteker.  

Sebelum melakukan pengumpulan data peneliti meminta persetujuan 

responden (informed consent) kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner. 

4.10 Analisa Data 

4.10.1 Editing 

Melakukan pemeriksaan ulang pada kuesioner yang telah terisi jawaban 

responden termasuk kelengkapan dan kejelasan tulisan. Jika terdapat kuesioner 

yang belum terisi lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk pengisian maka 

responden dipersilahkan untuk mengisi kembali kuesioner tersebut. 

 

 

 

Lanjutan 
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4.10.2 Coding 

Untukmengukurtingkatpengetahuandilakukandenganmengklasifikasikan 

jawaban responden terhadap kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup tentang 

obat diare 

4.10.3 Tranferring 

Data yang diperoleh dipindahkan ke dalam mastersheet penelitian dengan 

bantuan program Microsoft Excell 2010 for Windows 8 sehingga memudahkan 

untuk dilakukan analisa data.  

4.10.4 Tabulating  

Data yang diperoleh setelah dilakukan pemasukan data ke dalam 

mastersheet penelitian disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk mengetahui 

gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan obat diare pada pasien 

swamedikasi di Apotek Kecematan Dau. 

4.10.5 Scoring  

Merupakan pemberian skor penelitian setelah data terkumpul (Arikunto, 

2006). Setelah kuesioner dikumpulkan dilakukan pengolahan data dengan 

pemberian skor. 

1. Penilaian Tingkat Pengetahuan Setiap satu item pertanyaan yang dijawab 

benar diberi skor 1 dan jika jawaban salah diberi skor 0, kemudian 

dimasukkan ke dalam rumus: 

P =  
F

n
x 100% 

  Keterangan : 

  P  = nilai prosentase 

  F  = Jawaban benar 

  n = Jumlah soal 

2. Penilaian Perilaku Setiap item pertanyaan yang dijawab diberi skor mulai 

dari 1 sampai 4. Jumlah nilai kemudian dimasukkan ke dalam skala model 

Likers : 

T = 50 + 10  
x −  x 

s
  

 Keterangan : 

 x = Skor responden pada skala sikap yang akan diubah menjadi skor T 
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 x  = mean skor kelompok 

 s = Standar deviasi kelompok 

4.10.6 Analiting  

Setelah data diolah, maka data akan dianalisa dengan metode chi square 

tes (α = 0.05) dengan menggunakan bantuan program Statistical Product for 

Service Solution (SPSS) ver. 18 for Windows.  

Hasil data yang akan dianalisa dengan metode chi square dengan 

menggunakan program komputer SPSS (Statistical Product Service Solution) 

ver.18 dengan interval kepercayaan 95%.  

Analisa data dilakukan dengan memasukkan data ke dalam program SPSS 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Masukkan data variabel yang sudah diberi kode, Tingkat Pengetahuan 

(Baik diberi kode 1, Cukup diberi kode 2, Kurang Baik diberi kode 3, 

Tidak Baik diberi kode 4), Perilaku (Positif diberi kode 1, Negatif 

diberi kode 2)  

2. Masukkan data view (data responden)  

3. Data dianalisa  

4. Didapatkan crostabulasy (hasil langsung muncul)  

5. Dipilih metode uji spearman (dihitung x hitung)  

6. Setelah itu dapat diperoleh hasil analisa secara langsung 

Rumusan hipotesa:   

a. H0= Tidak ada hubungan antara Tingkat pengetahuan tentang 

obatdiare dengan perilaku penggunaan obat diare pada pasien 

swamedikasi di Apotek Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

b. H1= Ada hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang obat diare 

dengan perilaku penggunaan obat diare pada pasien swamedikasi di 

Apotek Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Dari hasil analisa data diatas dapat diketahui jika:  

1. Bila x hitung < r tabel maka H0diterima sedang H1ditolak, artinya 

tidak ada hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang obat diare 

dengan perilaku penggunaan obat diare.  
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2. Bila x hitung > r tabel maka H0ditolak sedang H1diterima, artinya ada 

hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang obat diare dengan 

perilaku penggunaan obat diare. 

4.11 Penyajian 

Data Hasil penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. 

4.12 Etika Penelitian 

Penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek yang tidak boleh 

bertentangan dengan etika. Tujuan penelitian harus etis, dalam meneliti peneliti 

mengajukan permohonan ijin kepada tempat penelitian menyetujui, maka peneliti 

dapat melakukan observasi dengan meminta persetujuan responden di Apotek 

Kecamatan Dau.   

Pengumpulan data dari responden dengan menekankan masalah etika yang 

meliputi:   

1. Persetujuan Responden (Informed consent)Sebelum dilakukan 

pengambilan data penelitian, calon responden diberi penjelasan mengenai 

tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan. Apabila calon 

responden bersedia untuk diteliti maka harus menandatangani lembar 

persetujuan dan jika calon responden menolak untuk diteliti maka harus 

menandatangani lembar persetujuan dan jika calon responden menolak  

untuk diteliti maka peneliti tidak boleh memaksa dan harus tetap 

menghormatinya. 

2. Tanpa Nama (Anonymity) Untuk menjaga kerahasiaan responden maka 

peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan 

data, cukup dengan memberikan kode pada masing-masing lembar 

pengumpulan data tersebut.  

3. Kerahasiaan (Confidentiality) Pegangan kerahasiaan segala sesuatu yang 

berkenaan dengan informasi yang diberikan oleh responden, jika informasi 

yang diberikan oleh mereka tidak dikehendaki untuk dipublikasikan 

hendaknya peneliti menghormatinya.  

4. Toleransi  Memandang dan menghargai orang-orang yang diteliti bukan 

sebagai subjek, melainkan sebagai orang yang sama derajatnya dengan 

peneliti. Jika suasananya dapat terbina demikian, maka terbukalah 



46 
 

 
 

kesempatan bagi peneliti untuk berkomunikasi secara lancar dan menjadi 

akrab dengan responden. 
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4.13 Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1 Bagan Alur Penelitian 

Penelitian dilakukan di Apotik 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

 

Objek (Pasien diare) yang dipilih 

secara Random sebanyak 100 orang 

Pengelolaan data dengan hasil akhir 

berupa persen 

Pengumpulan data dengan cara 

pengisian kuesiooner  

Diketahui ada atau tidaknya hubungan 

antara tingkat pengetahuan dan perilaku 

swamedikasi obat diare di beberapa apotek 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang  


