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III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat retrospektif, 

dengan menggunakan data sekunder yang di ambil dari Puskesmas Panjang 

Kota Bandar Lampung. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari 1 Oktober – 30 November 2012. 

 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan di Puskesmas Panjang Kota Bandar Lampung. 
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C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh data peresepan obat penyakit Infeksi 

Menular Seksual di Puskesmas Panjang kota Bandar Lampung periode 

Januari-Juni 2012 dengan jumlah 303 resep obat. 

 

2. Sampel Penelitian 

Besar sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan 

dengan metode total sampel. Jumlah sampel yang digunakan sama dengan 

jumlah populasi yaitu sebesar 303 resep obat. 

 

Kriteria Inklusi: 

1. Semua resep penyakit infeksi menular seksual yang masuk pada tanggal 

1 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012. 

2. Semua lembar resep yang dalam keadaan baik, tidak cacat (robek, 

basah). 

 

Kriteria Eksklusi adalah resep yang sulit dibaca. 
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D. Variabel Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu peresepan 

obat penyakit IMS. Variabel penelitian ini memiliki sub variabel yaitu jenis 

obat, dosis obat dan lama pemberian obat. 

 

E. Defenisi Operasional 

 

1. IMS adalah penyakit IMS yang paling banyak ditemukan di Puskesmas 

Panjang periode Januari-Juni 2012 adalah gonore, bakterial vaginosis, 

servisitis dan proktitis. 

2. Standar pengobatan adalah acuan pengobatan IMS yang dikeluarkan oleh 

Departemen Kesehatan. 

3. Peresepan obat adalah resep obat yang mengandung obat IMS yang ditulis 

oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Panjang periode Januari-Juni 2012. 

4. Jenis obat adalah macam obat untuk IMS yang ditulis oleh tenaga 

kesehatan di Puskesmas Panjang periode Januari-Juni 2012. 

5. Dosis obat adalah takaran obat untuk IMS dilihat dari takaran per hari, 

takaran per kali makan dan interval pemberian, yang ditulis oleh tenaga 

kesehatan di Puskesmas Panjang periode Januari-Juni 2012. 

6. Lama pemberian adalah jangka waktu pemberian obat IMS dilihat dari 

subscripsio resep dan signature resep, yang ditulis oleh tenaga kesehatan 

di Puskesmas Panjang periode Januari-Juni 2012. 
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F. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 4. Prosedur Penelitian 

 

G. Pengumpulan Data 

 

Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data sekuder. Data 

diperoleh dengan mengumpulkan semua resep obat untuk penyakit IMS dari 

bulan Januari – Juni 2012 dengan menggunakan lembar kerja. 
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H. Pengolahan dan Analisis Data 

 

Seluruh data yang telah diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian 

dilakukan pemaparan terhadap setiap variabel yang diperoleh. Lalu disusun 

dan dikelompokkan. Hasil penelitian akan  disajikan dan dijabarkan dalam 

bentuk tabel. Analisa kualitatif dilakukan dengan cara induksi yaitu dengan 

menarik kesimpulan umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di 

awal.  

 


