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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penenlitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat observasional yang mana peneliti 

tidak memberikan perlakuan terhadap sampel. Rancangan penelitiannya dilakukan 

secara deskriptif dan retrospektif. 

 

4.2 Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi penelitian adalah mencangkup semua pasien yang di diagnosa Stroke 

Iskemik. Pasien yang diberikan pengobatan di instalasi rawat inap periode 1 Juli 

2017 – 31 Desember 2017. 

 

Sampel 

Jumlah sampel yang digunakan meliputi semua pasien yang di diagnosa 

Stroke Iskemik yang diterapi dengan obat dislipidemia golongan statin di instalasi 

rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdurahem Situbondo periode 1 Juli 

2017 – 31 Desember 2017. 

 

Kriteria Data Inklusi 

Kriteria inklusi mencangkup semua dokumen medik kesehatan pasien yang 

terdiagnosa menderita stroke iskemik di Instalasi Rawat Inap RSUD Abdurahem 

Situbondo dengan data rekam medik kesehatan (RMK) dan mendapat terapi 

Dislipidemia Golongan statin. 

 

Kriteria Data Eksklusi 

Kriteria data eklusi meliputi, pasien dengan kondisi meninggal kurang dari 1 

hari masuk rumah sakit. 

 

4.3 Instrumen penelitian 

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

laboratorium. 
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4.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat  : Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Abdurahem 

Situbondo 

Waktu  : Februari – Juni 2018 

 

4.5 Definisi Operasional 

Pasien Stroke Iskemik adalah pasien yang didiagnosa stroke. 

Rekam  Medik  Kesehatan  (RMK)  adalah  data  demografi  pasien, 

riwayat penyakit, diagnosa, data klinik dan data laboratorium terkait, serta 

terapi yang diperoleh pasien yang ditunjukkan pada table hasil penelitian. 

Data klinik adalah data pasien   yang berhubungan dengan tanda klinik 

yang ditunjukkan pasien meliputi GCS, tekanan darah, denyut nadi, dan 

respiratory rate serta suhu tubuh. 

Data  laboratorium  adalah  data  pasien  yang   diperoleh  dari 

pemeriksaan laboratorium pasien seperti : pemeriksaan faal homeostatis, 

pemeriksaan kimia darah dan pemeriksaan darah lengkap. 

Data   demografi   adalah   data   pasien   yang   meliputi   jenis   kelamin, 

usia, komplikasi/factor resiko, status perkawinan dll. 

Pemberian obat  Obat yang disebutkan dalam penelitian ini adalah semua 

obat golongan statin yang digunakan untuk terapi pada pasien stroke iskemik 

yang terdiri dari berbagai macam nama dagang dan juga generik. 

 Dosis obat adalah takaran obat yang diberikan efek farmakologi (khasiat) 

yang tepat dan aman bila dikonsumsi pasien. 

 Interval adalah selang waktu pemberian obat dengan pemberian obat pada 

jenis obat yang sama. 

Rute pemberian obat adalah cara pemberian obat pada pasien. 

 

4.6 Metode Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan sebagai mana berikut : 

 

a. Dilakukan p r o s e s  identifikasi pada semua data pasien dengan 

diagnosa stroke di Instalasi Rawat Inap periode 1 Juli 2017 – 31 

Desember 2017. 
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b. Berdasarkan Rekam Medik Pasien (RMK) dilakukan pemindahan data ke 

dalam Lembar Pengumpulan Data (LPD). 

c. Direkapitulasi pada tabel induk yang memuat : 

 

 Data demografi pasien meliputi nama, usia, jenis kelamin, berat 

badan, tinggi  badan 

 Riwayat penyakit pasien 

 Diagnosa, data laboratorium, dan data klinik 

 Terapi obat golongan statin yang diterima pasien (macam obat, 

dosis, rute pemberian, interval pemberian, efek samping dan lama 

pemberiannya) 

 

4.7 Analisis Data 

Mengolah data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk mengetahui : 

1. Keterkaitan dari data laboratorium, data klinik dan tujuan terapi stroke. 

2. Identifikasi macam obat, dosis, rute pemberian, interval pemberian, dan 

lama pemberian terapi. 

3. Mengetahui mengenai data pola penggunaan obat golongan statin. 

 


