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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik karena berfungsi 

untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 

2009).  

 

4.2 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan yang dilakukan dengan 

cara menganalisa data secara eksak menggunakan perhitungan statistika dari hasil 

wawancara atau hasil tertulis dari pendapat narasumber (Margareta, 2013). 

Penelitian berfokus pada masalah yang diteliti pada satu variabel, yaitu apakah 

iklan di televisi berpengaruh terhadap pemilihan obat nyeri kepala secara 

swamedikasi pada masyarakat (Rachmawati, 2011). Dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh iklan obat nyeri kepala 

di televisi terhadap pemilihan obat pada masyarakat di wilayah Dusun Karang 

Jambe Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

 

4.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian merupakan karakteristik objek yang dapat dapat 

diklasifikasikan kedalam sekurang-kurangnya dua klasifikasi (Surahman et al., 

2016). Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga mendapatkan informasi mengenai 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Variable yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel independen (variabel bebas), merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). 
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2. Variabel dependen (variable terikat), merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini 

merupakan variable terikat yang besarannya tergantung dari besaran 

variabel indpenden (Surahman et al., 2016). 

Tabel VI.1. Variabel Penelitian dan Indikator-indikatornya1 

Variabel  Indikator Nomor Pertanyaan 

Variabel 

Independen 

(bebas): 

Iklan Obat Nyeri 

Kepala di Televisi  

1. Obyektif 

a. Indikasi obat 

b. Efek samping obat 

2. Lengkap 

a. Merek obat 

b. Peringatan obat 

3. Tidak Menyesatkan  

a. Adegan iklan 

b. Artis / pemeran iklan 

c. Bahasa penyampaian iklan 

d. Informasi iklan  

 

3  

9 

 

1 dan 2 

10 

 

5, dan 6 

4 

7 

8 

Variabel Dependen 

(terikat): 

Pemilihan obat 

secara swamedikasi 

1. Tanggapan masyarakat 

terhadap pemilihan obat nyeri 

kepala  

1, 2, 3, 4, 5, dan 6 

 

 

4.4    Definisi Operasional  

Beberapa hal yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Iklan  

Iklan merupakan bentuk promosi barang ataupun jasa yang disampaikan 

melalui media audio visual televisi dengan biaya sponsor yang ditujukan 

kepada masyarakat 

2. Pemiilihan  

Tidakan memilih salah satu obat nyeri kepala yang diiklankan di televisi 

tanpa pertimbangan atau saran dari apoteker 
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3. Obat nyeri kepala 

Obat nyeri kepala merupakan obat yang diiklankan di televisi dan 

memiliki indikasi untuk menghilangkan nyeri kepala ringan 

4. Swamedikasi 

Swamedikasi merupakan upaya pemilihan obat sendiri tanpa konsultasi 

atau saran dari apoteker untuk mengobati nyeri kepala yang dialami oleh 

masyarakat Dusun karang Jambe Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu 

5. Konsumen 

Konsumen merupakan individu bertempat tinggal di Dusun Karang jambe 

Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu yang mengonsumsi obat nyeri 

kepala dan di iklankan di televisi dengan cara pemilihan obat tersebut 

secara swamedikasi 

 

4.5 Teknik Sampling  

4.5.1 Populasi Penelitian  

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. 

Jadi populasi yang ingin diteliti harus didefenisikan dengan jelas, termasuk 

didalamnya ciri-ciri dimensi waktu dan tempat (Nasution, 2013). Populasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah semua individu yang tinggal di Dusun Karang 

Jambe Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu dan pernah atau sedang melakukan 

swamedikasi terhadap nyeri kepala dengan menggunakan obat nyeri kepala tertentu 

yang ada di iklan televisi. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental 

sampling. Teknik sampel insidental sampling merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel yang telah ditentukan oleh 

peneliti, dan dengan pertimbangan masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun 

Karang Jambe Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu dan pernah melakukan 

swamedikasi terhadap nyeri kepala (Sugiyono, 2009). 

4.5.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian atau yang 

dapat di sebut dengan contoh sebagai responden (Nasution, 2013). Oleh karena itu 
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sampel yang akan diambil dari suatu populasi harus benar-benar mewakili 

(Sugiyono, 2007). 

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Dusun Karang 

Jambe Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu yang bersedia menjadi responden 

dan memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditetapkan. Untuk menentukan 

jumlah sampel peneliti menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%. 

Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan 

populasi (Damayanthi et al., 2015). Populasi penelitian lebih dari 100 dapat diambil 

antara 10% (Arikunto, 2013).  

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut: 

n =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi kesalahan (error tolerance) (Supriyanto, 2017). 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: 

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar 

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil 

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10-

20 % dari populasi penelitian (Patarianto, 2015).  

Berdasarkan rumus tersebut maka,  n =  
2.412

1+(2.412𝑥0,12)
  = 96, 02. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini disesuaikan oleh peneliti menjadi 97 responden. 

4.5.3 Karakteristik Inklusi Eksklusi  

Sedangkan kriteria eksklusinya adalah pemilihan obat nyeri kepala selain 

yang diiklankan di televisi.  

a. Kriteria Inklusi  

1. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuisioner dengan 

menandatangani informed consent 

2. Individu yang bertempat tinggal di Dusun Kareng Jambe Desa Beji 

Kecamatan Junrejo Kota Batu 

3. Laki-laki atau perempuan berusia 17 tahun keatas 
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4. Masyarakat yang pernah atau sedang melakukan swamedikasi untuk 

mengurangi keluhan nyeri kepala dengan nyeri kepala yang diiklankan 

di televisi yang memiliki komposisi asetosal, paracetamol, atau 

ibuprofen 

5. Berakal sehat atau tidak gangguan jiwa. 

b. Kriteria Ekslusi dalam penelitian ini adalah populasi yang pindah alamat 

atau tidak memungkinkan menjadi responden penelitian. 

 

4.6    Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan data. Bentuk 

pertanyaan pada kuisioner adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup 

(Notoatmodjo, 2012).  

 

4.7    Pengujian Validasi dan Rehabilitas Instrumen  

4.7.1 Uji Validasi 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen penelitian dapat 

mengukur apa yang ingin diukur. Jika peneliti menggunakan kuesioner untuk 

mengumpulkan data, maka kuesioner yang digunakan harus dapat mengukur apa 

yang ingin diukur. Setelah kuesioner tersusun dan teruji validitasnya, pada 

praktiknya belum tentu data yang terkumpul adalah data yang valid (Surahman et 

al., 2016).  Hasil uji validitas dapat dikatakan valid apabila adanya kesamaan data 

yang telah terkumpul dengan data yang sesungguhnay pada obyek penelitian 

(Sugiyono, 2007). Uji validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

isi (content validity), validitas konstruksi (construct validity), dan validitas muka 

(face validity). Vliditas isi dilakukan untuk memastikan isi kuesioner tersebut sudah 

sesuai dan relevan dengan tujuan studi. Validitas muka tata bahasa pada item 

pertanyaan dalam kuisioner jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda 

oleh responden (Hendrayadi, 2017).   
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Untuk menguji validasi alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara 

bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan 

setiap item alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item, 

dengan rumus Person Produk Moment. Berikut merupakan rumus Person Produk 

Moment: 

r hitung =
𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑𝑋).(∑𝑌)

√{𝑛.∑𝑋𝑋2−(∑𝑋2}.{𝑛.∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 

keterangan: 

r hitung  = Koofisien korelasi 

∑Xi  = Jumlah skor item 

∑Yi  = Juumlah skor total (seluruh item) 

n   = Jumlah Responden (Riduwan, 2018). 

Untuk mengetahui pertanyaan tersebut signifikan maka pertanyaan tersebut 

harus memenuhi pernyataan uji yaitu: 

1) Jika nilai r hitung > nilai r tabel maka dinyatakan valid 

2) Jika nilai r hitung < nilai r tabel maka dinyatakan tidak valid  

(Rachmawati, 2011).  

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach dengan 

bantuan SPSS 18.0. Validitas kuisioner dinyatakan memiliki validitas yang baik 

jika memiliki nilai r lebih besar dari 0,30 (Utami, 2013).  

4.7.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menujukkan suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten (memperoleh hasil yang sama) apabila pengukuran 

dilakukan secara berulang (Surahman et al., 2016). Uji reabilitias menggunakan 

rumus KR.20 (Kuder Richardson). Metode KR. 20 merupakan koefisien reliabelits 

yang dapat menggambarkan variasi dari item-item untuk menjawab ya atau tidak 

diberi skor 0 atau 1 (Amru, 2014). Metode KR-20 untuk mengetahui reliabilitas 

dari seluruh tes untuk item pertanyaan atau pernyataan yang menggunakan jawaban 

“Ya” atau “Tidak”. Skor “Ya” bernilai = 1 dan jika “Tidak” bernilai = 0.  

Berikut rumus KR.20 adalah sebagai berikut: 

𝑟11 =  
𝑘

(𝑘 − 1)
{

𝑆2 − ∑ 𝑝𝑞

𝑆2
} 
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keterangan:  

𝑟11 = Koofisien reliabilitas internal seluruh item 

𝑘  = Banyaknya item 

p  = Proporsi subjek menjawab item dengan benar 

q  = Proporsi subjek menjawab item yang salah (q = 1 – p) 

s  = Standar deviasi dari tes 

∑𝑝𝑞  = Jumlah hasil perkalian p dan q (Riduwan, 2018). 

Untuk menentukan hasil yang diperoleh reliabel atau tidak perlu dilakukan 

interpretasi koefisien reliabilitas  (Alwi, 2010). Alpha Cronbach merupakan 

konsistensi internal yang paling sering digunakan untuk analisi reliabilitas. Uji 

reliablitias pada penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS 

18.0. Alpha Cronbach merupakan perluasan KR- 20 yang dapat digunakan untuk 

item-item dengan respons dikotomi atau lebih. Nilai minimal Alpha Cronbach 

untuk sebuah alat ukur adalah 0,60. Sejumlah penulis menggunakan 0,70 untuk 

mengklasifikasikan konsistensi internal sebagai memadai, dan 0,80 sebagai baik 

(Murti, 2011). 

 

4.8   Teknik Analisa Data 

4.8.1 Analisa Deskriptif  

Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif sebagai berikut : 

a. Distribusi frekuiensi, digunakan untuk dasar komparasi antara distribusi skor 

yang didapat serta untuk melihat kecenderungan penyebaran skor  

b. Graph and graphing, merupakan gambaran dua dimensi yang bisa digunakan 

untuk mengambarkan bentuk dan arah hubungan antara 2 variabel 

(Rachmawati, 2011). 

4.8.2 Analisis Korelasi Spearman Rank (rho) 

Penelitian ini menggunakan teknik analisi data yang digunakan adalah 

metode Korelasi Spearman Rank (rho). Metode ini juga disebut korelasi berjenjang, 

atau korelasi berpangkat, dan ditulis dengan motasi (𝑟𝑠). Metode ini digunakan 

untuk mengukur tingkat atau hubungan antra dua variable yaitu varabel bebas dan 

variable terkait yang bersekala ordinal (Riduwan, 2018). Pada kuesioner jawaban 

responden “Tidak” diberikan skor = 0 atau “Ya” diberikan skor = 1, nilai yang 



37 

 

 
 

paling tinggi  menunjukkan bahwa adanya pemilihan obat nyeri kepala oleh 

responden dipengaruhi iklan di televisi, skor terendah 0 menunjukkan bahwa 

responden tidak terpengaruh iklan di televisi pada pemilihan obat nyeri kepala 

(Rachmawati, 2011).  

Berikut rumus metode Korelasi Spearman Rank (rho): 

𝑝 = 1 −  
6∑𝑏𝑖2

𝑛(𝑛2−1)
  

Keterangan: 

p = Nilai korelasi Spearman Rank  

𝑏𝑖 = Ranking data variable 𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 

n  = Jumlah responden (Riduwan, 2018). 

Setelah melalui perhitungan persamaan analisis korelasi Spearman Rank, 

kemudian dilakukan dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan 

membandingkan nilai p hitung dengan tabel yang dirumuskan sebagai berikut. 

Jika, p hitung ≤ 0, berarti 𝐻𝑜 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak  

Jika, p hitung > 0 berarti 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima (Nurhayati, 2014). 

Data dapat diolah dengan metode spearman test (α= 0,05) dengan 

menggunakan SPSS 18.0. Dimana hasil analisis akan diperoleh nilai koefisien 

korelasi yaitu pengukuran statistik antara dua variabel. Koefisien korelas 

menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel yang dilambangkan dengan 

huruf “r”. Untuk menentukan hubungan antar variabel dapat diketahui dari tabel 

berikut, 

Tabel VI.2 Interval Nilai Koefisien Korelasi dan Kekuatan Hubungan2 

(Azizah, Darmawan and Nurani1, 2017) 

Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

|r| = 0 Tidak terdapat korelasi 

0,00 < |r| ≤ 0,20 Sangat rendah atau lemah sekali 

0,20 < |r| ≤ 0,40 Rendah atau lemah tapi pasti 

0,40 < |r| ≤ 0,70 Cukup berarti atau sedang 

0,70 < |r| ≤ 0,90 Tinggi atau kuat 

0,90 < |r| ≤ 0,100 Sangat tinggi atau kuat sekali 

|r| = 1,00 Sempurna 
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4.8.3 Analisis Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linear sederhana, karena untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (y) (Sunyoto, 2016). Persamaan Umum regresi 

linier sederhana adalah:  

 

Y = α + β x 

Keterangan:  

Y = Subjek dalam Variabel dependen yang diprediksikan  

α = Harga Y bila X = 0 (harga kontan)  

β = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.  

Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan. X = Subjek pada variabel 

independen yang mempunyai nilai tertentu (Sugiyono, 2014).  

4.8.4 Analisis Uji Signifikasi Parsial (Uji t) 

Pada penelitian ini dilakukan uji signifikasi parsial (uji t) untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen (Malhotra, 2010). Hipotesis nol (Ho) yang akan diuji 

adalah uji parameter koefisien regresi (b1) sama dengan nol atau Ho = b1 = 0, 

artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Hipotesis alternative (Ha) merupakan parameter suatu 

variabel yang lebih besar dari nol atau Ha = b1> 0, artinya suatu variabel 

independen merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk Ho pada penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara iklan obat golongan 

antasida di televisi terhadap sikap swamedikasi masyarakat Desa Panggungrejo 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.  Sedangkan Ha pada penelitian ini adalah 

ada hubungan antara iklan obat golongan antasida di televisi terhadap sikap 

swamedikasi masyarakat Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang. 

 Pengujian keberartian koefisien regresi secara menyeluruh menggunakan 

Uji t dengan menggunakan derajat kebebasan (df) = n – k, pada tingkat kepercayaan 
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95% dan α = 0,05. Interpretasi dari hasil analisis uji signifikasi parsial (uji t) adalah 

sebagai berikut: 

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika t hitung ≥ t tabel  

2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika t hitung ≤ t tabel (Malholtra, 2010). 


