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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Rancangan Penelitian   

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan 

penelitian secara deskriptif dan pengumpulan data dilakukan secara retrospektif.  

4.2. Populasi dan Sampel   

4.2.1. Populasi   

Populasi penelitian adalah seluruh pasien dengan diagnosa penyakit stroke 

iskemik. Pasien yang melakukan pengobatan di Instalasi Rawat Inap, Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Abdoer Rahem di Situbondo periode 1 Januari sampai 31 

Desember 2017. 

4.2.2. Sampel   

Jumlah sampel meliputi semua pasien yang didiagnosa stroke iskemik di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem di Situbondo di Instalasi Rawat 

Inap periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017. 

4.2.3. Kriteria Data Inklusi   

Kriteria Inklusi meliputi pasien dengan diagnosa penyakit stroke iskemik di 

Rumah Sakit Umum Situbondo, dengan data Rekam Medik Kesehatan (RMK) 

lengkap meliputi data terapi obat clopidgrel dan obat menyertai.  

4.2.4. Kriteria Data Eksklusi   

Kriteria eksklusi meliputi pasien dengan diagnosa penyakit stroke iskemik di 

Rumah Sakit Umum Situbondo dengan data Rekam Medik Kesehatan (RMK) tidak 

lengkap dan tidak mendapatkan terapi clopidogrel.  

4.3. Bahan Penelitian   

Sebagai bahan penelitian adalah RMK pasien dengan diagnosa penyakit 

stroke di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem di Situbondo, dan lembar 

observasi harian pasien pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017.   
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4.4. Instrumen Penelitian   

Lembar pengumpul data, tabel induk, lembar data klinik dan data 

laboratorium.   

4.5. Tempat dan Waktu Penelitian   

Tempat : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem di Situbondo  

Waktu  : Pebruari - April 2018  

4.6. Definisi Operasional   

1. Pasien stroke iskemik adalah pasien dengan diagnosa stoke iskemik  

2. Data klinik adalah data yang berhubungan dengan tanda klinik yang 

ditunjukkan pasien meliputi tingkat kesadaran, tekanan darah, denyut nadi, 

dan respiratory rate serta suhu tubuh.   

3. Data laboratorium adalah data yang diperoleh dari pemeriksaan 

laboratorium pasien seperti : pemeriksaan faal homeostasis, pemeriksaan 

kimia darah dan pemeriksaan darah lengkap.  

4. Data demografi adalah data pasien yang meliputi nama pasien, jenis kelamin, 

usia, berat badan, tinggi badan dan status pasien.   

5. Dosis, kecuali dinyatakan lain dosis adalah dosis maksimum dewasa untuk 

pemakaian melalui mulut, injeki sukutis, dan rektal.   

6. Interval adalah selang waktu pemberian obat dengan pemberian obat 

selanjutnya pada jenis obat yang sama.  

7. Obat yang disebutkan dalam penelitian ini adalah semua obat berbahan 

aktif clopidogrel yang digunakan untuk terapi pada pasien stroke yang terdiri 

dari berbagai macam nama dagang dan juga generic serta obat lain yang 

menyertai.   

4.7. Metode Pengumpulan Data   

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :   

1. Dilakukan identifikasi pada semua data pasien stroke periode 1 Januari 

sampai 31 Desember 2017, merupakan pasien di Instalasi Rawat Inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem di Situbondo.  

2. Dari RMK pasien dilakukan pemindahan data dimasukkan dalam 

Lembar Pengumpul Data (LPD).   
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3. Dilakukan rekapitulasi pada tabel induk yang memuat :   

➢ Data demografi pasien (nama, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi 

badan)   

➢ Riwayat penyakit pasien   

➢ Diagnosa, data laboratorium, dan data klinik   

➢ Terapi obat antiplatelet (klopidogrel) yang diterima pasien (macam 

dan kombinasi obat, dosis, rute pemberian, interval pemberian, 

frekuensi, dan lama pemberiannya). 


