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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik observasional dengan 

pendekatan studi potong lintang (Cross Sectional).  

4.2. Populasi, Sampel, Besar Sample, danTeknik Pengambilan Sampel 

4.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Kelurahan Telekung 

Kota Batu yaitu sebanyak 4983 orang. 

4.2.2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi penduduk Kelurahan 

Telekung Kota Batu. Sampel diambil dengan menggunakan kriteria inklusi dan 

eksklusi, yang masing-masing kriteria dijelaskan:  

1. Kriteria inklusi 

a. Responden usia 17-60 tahun.  

b. Penduduk Desa Tlekung Kota Batu yang menggunakan antibiotika 

tanpa resep dokter. 

c. Penduduk Desa Tlekung Kota Batu yang bersedia menjadi 

responden. 
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2. Kriteria eksklusi 

a. Penduduk Desa Tlekung Kota Batu yang tidak berada di tempat 

penelitian ketika dilakukan pengambilan data. 

b. Penduduk Desa Tlekung Kota Batu yang murni menggunakan 

antibiotika dengan resep dokter. 

4.2.3. Besar Sampel 

 

n = N
1 + N(d() 

n = 4983
1 + 4983(0,01) 

n = 4983
50,83 

                                            n = 98,03                       

n =	maka dibulatkan menjadi 100 responden. 

Keterangan: 

N = besar populasi 

n = besar sampel 

d = tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,01) 

4.2.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan cara cluster simple random 

sampling. Teknik pengambilan sampel ini dengan cara peneliti tidak mendaftar 

semua anggota atau unit yang ada di dalam populasi, tertapi cukup mendaftar 

banyaknya kelompok atau gugus yang ada di dalam populasi itu. Kemudian 
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mengambil beberapa sampel berdasarkan gugus-gugus tersebut (Notoadmodjo, 

2010). 

4.3. Variabel Penelitian 

4.3.1. Variabel Independent 

Variabel bebas/independent variabel: 

X1 : Tingkat pengetahuan penduduk 

X2 : Tingkat pendidikan  penduduk 

4.3.2. Variabel Dependent 

Variabel tergantung/dependent variabel: 

Y : Penggunaan antibiotika tanpa resep dokter 
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4.4. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

  
No. Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Indikator Cara Ukur Alat Ukur Kriteria Hasiil Ukur Skala 

Ukur 

1 Tingkat 
pendidikan 
penduduk 

 

 Tingkat pendidikan 
penduduk adalah jenjang 
pendidikan yang telah di 
tempuh responden 

Jawaban responden 
terhadap pendidikan 
yang telah di tempuh: 

- SD 
- SMP 
- SMA 
- PT 

Wawancara 
menggunakan 
kuesioner  

kuesioner 
(I-4) 

- Pendidikan rendah 
bila maksimal 
lulusan (SD) 

- Pendidikan sedang 
bila maksimal 
lulusan (SMP dan 
SMA) 

- Pendidikan tinggi 
bila maksimal 
lulusan (PT) 

 

Ordinal 

2 Tingkat 
Pengetahuan 
penduduk 

Definisi antibiotika yang 
di maksud adalah 
pernyataan pasien bahwa 
obat antibiotik adalah obat  
pembunuh bakteri. Indikasi 
antibiotik yang di maksud 
adalah pernyataan 
responden bahwa 
ditemukannya tanda-tanda 
klinis yang mengarah pada  

Pengetahuan penduduk 
mengenai antibiotika 
yang meliputi:  
Definisi antibiotika, 
Indikasi penggunaan 
antibiotika,dosis 
antibiotika dan lama 
pemberian antibiotika 

Jawaban responden 
mengenai : 

- Definisi  Antibiotika 
- Indikasi penggunaan 

antibiotika 
- Penggunaan dosis 

antibiotika 
- Lama pemberian 

Antibiotika  

Wawancara 
menggunakan 
kuesioner 

 Kuesioner 
(II- 1-10) 

- Pengetahuan 
kurang (20% - 
49%) 

- Pengetahuan cukup 
(50% - 78%) 

- Pengetahuan baik 
(79% - 100%) 

Ordinal 
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No. Variabel Sub Variabel Definisi 
Operasional 

Indikator Cara Ukur Alat Ukur Kriteria Hasiil 
Ukur 

Skala 
Ukur 

  keterlibatan bakteri tertentu. 

Dosis antibiotika yang di maksud 
adalah pernyataan responden bahwa 
konsumsi antibiotika yang benar 
adalah 3 kali sehari. 

Lama pemberian yang di maksud 
adalah pernyataan responden bahwa 
lama konsumsi antibiotika minimal 
3 hari 

      

3 Penggunaan 
antibiotika 
tanpa resep 
dokter 
 

 Penduduk yang 
mendapatkan 
obat antibiotika 
tanpa 
menggunakan 
resep dokter 
 
 

Jawaban 
responden 
mengenai : 
Konsumsi 
antibiotika tanpa 
resep dokter 

Wawancara 
menggunakan 
kuesioner  

Kuesioner 
(II - 11-20) 
 
 
 
 

- Sangat sering 
(20% - 49%) 

- Cukup sering 
(50% - 78%) 

- Jarang (79% - 
100%) 

  
 

Ordinal 



  34 

 

  
 

4.5. Alat Dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan yaitu berupa kuesioner.  

4.6. Tempat Dan Waktu Penelitian 

4.6.1 Tempat 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tlekung Kota Batu  

4.6.2 Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan selama 1 bulan (Januari 2019). 

4.7. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Prosedur Penelitian 

 

 

Pengambilan sampel menggunakan cluster 
simple random sampling 

 
Wawancara terkontrol dengan Penduduk 
Desa Tlekung Kota Batu dengan panduan 

kuesioner 

 
Pengolahan data dan Analisis data 

 
Kesimpulan dan hasil 

 

Pengumpulan data populasi penduduk di 
Desa Tlekung Kota Batu 
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4.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data agar dapat di simpulkan 

atau diinterpretasikan menjadi informasi. Dalam proses pengolahan data terdapat 

langkah-langkah yang harus ditempuh, diantaranya: (Hidayat, 2011). 

1. Editing  

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau di kumpulkan. 

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap data 

yang terdiri dari beberapa kategori. 

3. Data entry 

Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah di kumpulkan 

kedalam master tabelatau database komputer.  

4. Melakukan teknik analisis 

Analisis analitik akan menggunakan statistic inferensi. Statistik inferensi 

aladalah statistik yang dipergunakan untuk menyimpulkan parameter (populasi) 

berdasarkan statistik (sampel) atau lebih dikenal dengan nama 

generalisasi/inferensi. 
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4.9. Cara Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Pada analisis univariat ini presentase disajikan dalam bentuk tabel untuk 

menggambarkan tiap masing-masing variabel. Variabelnya adalah tingkat pendidikan dan 

tingkat pengetahuan 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

dengan menggunakan uji Sommers’D untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat. 

Setelah didapatkan korelasi antar variabel maka dapat dilihat tingkat korelasinya 

atau keeratan hubungan berdasarkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.2 Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan 

No. Nilai Korelasi (R) Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199 Sangat lemah 

2 0,20 – 0,399 Lemah 

3 0,40 – 0,599 Cukup 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 1,00 Sangat kuat 

(Siregar, 2014) 

 

 

 


