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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konsep 

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 

Perubahan Perilaku  

Enabling Factors: 

a. Ketersediaan 

sarana 

b. Kemudahan 

mencapai sarana 

c. Kondisi ekonomi 

Predisposing Factors: 

a. Pengetahuan  

b. Sikap 

c. Usia  

d. Pendidikan  

e. Pengalaman 

f. Keyakinan  

Reinforcement 

Factors: 

a. Sikap dan perilaku 

b. Petugas kesehatan  

c. Sosial budaya 

d. Reward  

 

 

 

 Sikap  
Penggunaan obat parasetamol rasional 

dalam swamedikasi  

Indikator: 

1. Tepat obat 

2. Tepat dosis 

3. Tepat interval waktu penggunaan 

4. Tepat cara penggunaan    

5. Tepat tindak lanjut 

6. Tepat penyimpanan obat   

Indikator: 

1. Benar pemilihan obat  

2. Benar dosis  

3. Benar interval waktu penggunaan 

4. Benar cara penggunan   

5. Benar tindak lanjut  

6. Benar penyimpanan obat  

Keterangan : 

Diteliti  :   

Tidak diteliti :   
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Pada kerangka konsep diatas, dijelaskan bahwa pengaruh sikap merupakan 

bagian dari predisposing factor yang termasuk salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi penggunaan obat yang rasional selain faktor pengetahuan, 

tindakan, dan persepsi. Dalam penelitian ini akan diteliti adalah apakah ada 

pengaruh anatara sikap terhadap penggunaan obat parasetamol rasional dalam 

swamedikasi pada masyarakat Kelurahan Kidul dalem Kecamatan Bangil 

Kabupaten Pasuruan. Dimana peneliti mengukur tingkat pengaruh sikap terhadap 

penggunaan obat parasetamol rasional dalam swamedikasi dengan metode 

tertutup yaitu masayrakat yang telah memenuhi kriteria inklusi diminta 

persetujuannya dengan cara  mengisi informed consent kemudian persetujuan 

pasien untuk melakukan pengisian beberapa kuisioner yang telah dibuat oleh 

peneliti.  

Parameter yang akan diteliti yaitu pengaruh sikap terhadap penggunaan 

obat parasetamol rasional dalam swamedikasi yang mencakup beberapa indikator 

dimana terdapat kecenderungan untuk mengadakan tindakan suatu objek yaitu 

dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda-tanda untuk menyenangi atau 

tidak menyenangi objek (penggunaan obat parasetamol) tersebut.  

Dari hasil pengambilan data yang dilakukan dengan metode tertutup 

dengan pengisian kuisioner menggunakan skala, peneliti dapat mengetahui apakah 

ada pengaruh antara sikap terhadap penggunaan obat parasetamol rasional dalam 

swamedikasi. Dimana pada parameter sikap dapat digolongkan dalam dua 

kategori antara lain positif dan negatif. Sedangkan penggunaan obat yang rasional 

dalam swamedikasi parasetamol dapat digolongkan dalam dua kategori antara lain 

rasional dan tidak rasional. 

 

 


