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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional model untuk mempelajari hubungan antara tingkat 

pendidikan ibu dengan ketepatan pemilihan obat demam balita. Metode 

penelitian adalah survey dengan pendekatan cross sectional. Data yang 

menyangkut variabel bebas atau resiko dan variabel terikat atau variabel 

akibat, akan dikumpulkan dalam waktu yang sama (Notoatmodjo, 2007).  

 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas adalah tingkat pendidikan ibu yang melakukan tindakan 

pengobatan demam pada anak balitanya. 

2. Variabel terikat adalah tindakan yang dilakukan ibu untuk mengobati 

demam pada anak balitanya. 

 

C. Batasan Operasional Variabel 

1. Tindakan pengobatan sendiri adalah upaya pengobatan yang dilakukan 

sendiri tanpa bantuan dokter. 

2.  Pendidikan ibu adalah pendidikan formal yakni pendidikan dari tingkat 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang non-kesehatan. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu yang bertempat tinggal di 

wilayah Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. 

Sampel adalah ibu di wilayah Kecamatan Juwiring yang pernah 

melakukan tindakan pengobatan demam pada anak balitanya. 

Tehnik pengambilan sampel yaitu tehnik purposive sampling (tehnik 

sampling bertujuan). Tehnik ini digunakan apabila anggota sampel yang 

dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya (Usman, 2008). Jadi 

sampel yang diambil hanya yang mempunyai kriteria inklusi sebagai berikut: 

1.  Memiliki anak balita 

2.  Pernah melakukan tindakan pengobatan terhadap balitanya 

3.  Bersedia menjadi responden 

4.  Bertempat tinggal di Kecamatan Juwiring 

5.  Berpendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi non- 

kesehatan 

6.  Bekerja di bidang non-kesehatan. 

 

E. Tehnik Pengambilan Sampel 

Jumlah sampel tiap tingkat pendidikan diambil dengan jumlah yang 

sama yaitu 25 sampel. Ada lima tingkat pendidikan formal yaitu tidak tamat 

SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA dan tamat akademi atau PT (Perguruan 

Tinggi). Jadi untuk lima tingkat pendidikan diperlukan 125 sampel. 
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Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten terdiri dari 19 kelurahan. 

Pengambilan lokasi penelitian ditentukan dengan merandom kelurahan di 

bagian utara, timur, selatan dan barat Kecamatan Juwiring, yang masing-

masing bagian terdiri dari 3 kelurahan. Bagian utara yaitu Kelurahan Juwiring, 

Kwarasan dan Kenaiban. Bagian timur yaitu Kelurahan Bolopleret, Taji dan 

Gondangsari. Bagian selatan yaitu Kelurahan Sawahan, Juwiran dan Jetis. 

Bagian barat yaitu Kelurahan Bulurejo, Carikan dan Mrisen. 

 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

  Data yang diperlukan dalam rangka penelitian diperoleh melalui survei 

lapangan. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari responden 

dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan yang berhubungan 

dengan pengobatan demam pada balita. Data sekunder yaitu data yang 

mendukung dalam penelitian seperti data kejadian demam balita di Puskesmas 

Juwiring dan data kependudukan wilayah Kecamatan Juwiring Kabupaten 

Klaten. Sebelum kuesioner diberikan kepada responden, responden diberi 

penjelasan tentang tujuan penelitian kemudian dianjurkan untuk tanda tangan 

pada lembar persetujuan. Peneliti datang sendiri kepada responden yang 

berada di wilayah Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dan selama mengisi 

kuesioner ditunggu oleh peneliti, bila ada yang belum jelas dapat ditanyakan 

kepada peneliti. 
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G. Alat Penelitian 

  Alat penelitian yang digunakan yaitu adalah kuesioner yang terdiri dari 

beberapa pertanyaan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

 1. Data demografi responden 

  Bagian ini terkait dengan identitas responden yang memuat data tentang 

variabel yang akan diteliti yaitu umur, pendidikan dan pekerjaan. 

2. Gambaran Penggunaan Obat 

 Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang pengobatan demam dengan 

pertanyaan kombinasi tertutup-terbuka dan semi terbuka. 

3. Tindakan swamedikasi demam 

Bagian ini terkait dengan tindakan pemilihan obat demam balita dari 

responden. 

Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 dengan kategori 

jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak 

setuju (STS). 

 

H. Analisis Data 

Penilaian terhadap tindakan swamedikasi demam menggunakan skala 

Likert. Penilaian terhadap variabel bebas (pendidikan ibu) dan variabel 

tergantung (tindakan pemilihan obat demam) ditunjukkan pada tabel 1 dan 2. 
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Tabel 1. Variabel Bebas dan Nilai 
 

Pendidikan Ibu Nilai 
< SMA (tidak tamat SD, tamat SD, 
tamat SLTP) 

1 

≥ SMA (tamat SMA, PT) 2 
 

Tabel 2. Variabel tergantung dan Nilai 
 

Tindakan pemilihan obat demam Nilai 
Sangat Tepat 4 
Tepat 3 
Tidak Tepat 2 
Sangat Tidak Tepat 1 

 

Kategori tepat dan tidak tepat berdasarkan nilai kuesioner. Nilai tertinggi 

yaitu 4 dan nilai terendah yaitu 1, dikalikan 20 soal. Tindakan tepat dengan 

nilai ≥ 60% dari total nilai dan tindakan tidak tepat dengan nilai < 60% dari 

total nilai. 

Hasil penelitian akan dianalisis dengan metode statistik deskriptif yaitu 

untuk mengetahui gambaran swamedikasi penyakit demam pada anak. 

Hubungan antara tingkat pendidikan dan tindakan pemilihan obat diketahui 

dari uji Chi-Square (X2) sebagai berikut: 

Chi-Square (X2) = Σ (Oij – Eij) 

          Eij 

Keterangan: 

O = Observasi 

E = Harapan 

Oij = Frekuensi pengamatan (observasi) dari baris ke-i pada kolom ke-j 

Eij =Frekuensi harapan (teoritis) dari baris ke-i pada kolom ke-j (Sabri, 2009). 
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Dengan taraf signifikasi 95 % p = 0,005. Jika nilai p < 0,005 dapat 

dinyatakan adanya hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan ketepatan 

pemilihan obat demam balita, namun jika nilai p > 0,005 maka dapat 

dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan 

ketepatan pemilihan obat demam balita. 

 

I. Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Juwiring Kabupaten 

Klaten, meliputi 12 kelurahan.. 

 
 

Gambar 1. Peta Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 

Keterangan :  

1. Kelurahan Bolopleret 7.   Kelurahan Juwiring 

2. Kelurahan Bulurejo 8.   Kelurahan Kenaiban 

3. Kelurahan Carikan 9.   Kelurahan Kwarasan 

4. Kelurahan Gondangsari 10. Kelurahan Mrisen 

5. Kelurahan Jetis 11. Kelurahan Sawahan 

6. Kelurahan Juwiran 12. Kelurahan Taji 
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J. Jalannya Penelitian 

 

 

 

Gambar 2. Jalannya Penelitian 
 

Kel. Kwarasan Kel. Sawahan Kel. Taji Kel. Mrisen 

Responden 

Tamat SD Tamat SLTA Tamat PT Tidak Tamat SD Tamat SLTP 

25 responden 25 responden 25 responden 25 responden 25 responden 

Persiapan 

Proposal Izin Pembuatan angket 

Penyebaran angket 

Wilayah kecamatan 

Kel. Bolopleret Kel. Bulurejo Kel. Carikan Kel. Gondangsari 

Kel. Juwiran Kel. Kenaiban Kel. Jetis Kel. Juwiring 


