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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian observasional deskriptif 

retrospektif, karena tidak ada perlakuan yang diberikan kepada objek penelitian. 

Penelitian dilakukan dengan pencatatan data Rekam Medik Kesehatan (RMK) pasien 

epilepsi secara observasi retrospketif di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo. 

4.2 Sampel Penelitian 

      Sampel meliputi semua Dokumen Rekam Medik Kesehatan (RMK) pasien epilepsi 

yang menerima obat fenitoin di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo periode Januari 

sampai Desember 2017. Dari seluruh rekam medik yang memenuhi kriteria inklusi dan 

dilakukan penelusuran riwayat pengobatan sebelumnya.  

 

4.2.1 Kriteria Inklusi  

Pasien dengan diagnosa epilepsi yang mendapat terapi fenitoin dengan data 

Rekam Medik Kesehatan (RMK) lengkap dan melakukan perawatan di Instalasi Rawat 

Inap RSUD Sidoarjo.  

 

4.2.2 Kriteria Eksklusi 

Pasien yang tidak terdiagnosa  epilepsi dan mendapat terapi fenitoin, pasien 

dengan data rekam medik tidak lengkap dan pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain. 

4.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode Time Limited Sampling 

yaitu pembatasan waktu pada periode waktu yang telah ditetapkan.  Data dalam 

penelitian ini berupa data rekam medik yaitu data klinik, data laboratorium dan data 

penunjang pasien epilepsi. Cara pengambilan sampel yaitu dari populasi selama satu
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periode terakhir dipilih pasien yang memenuhi kriteria inklusi untuk dimasukan ke dalam 

penelitian sampai batas waktu tertentu. 

4.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

- Tempat penelitian : Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo. 

- Waktu penelitian  : Januari - Desember 2017 

4.5 Definisi Operasional 

Pasien Epilepsi adalah pasien dengan diagnosa epilepsi yang memperoleh obat fenitoin di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo. 

Data Klinik adalah data yang berhubungan dengan tanda klinik yang ditunjukkan pasien 

meliputi suhu, tekanan darah, RR, nadi, GCS dan kejang.  

Data Laboratorium adalah data yang diperoleh dari pemeriksaan laboratorium pasien 

meliputi pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, glukosa, pemeriksaan  fungsi hati dan ginjal.  

Data Penunjang adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan EEG, MRI atau CT scan. 

Obat Antiepilepsi Fenitoin  adalah terapi yang diberikan pada pasien epilepsi dengan tujuan 

untuk mengurangi frekuensi serangan.  

Terapi Fenitoin adalah terapi yang diberikan kepada pasien epilepsi untuk meningkatkan 

inaktivasi kanal Na+ sehingga menurunkan kemampuan saraf untuk menghantarkan muatan 

listrik, pemasukan ion Ca2+ selama depolarisasi berkurang, serta menunda aktifasi ion K+ 

keluar saat terjadinya aksi potensial sehingga dapat menurunkan serangan ulang.  

Dosis adalah banyaknya suatu obat yang dapat digunakan atau dipergunakan atau diberikn 

kepada penderita, baik untuk dipakai sebagai obat dalam maupun obat luar untuk memperoleh 

efek terpeutik yang diharapkan. 

Rute Pemberian adalah saat suatu terapi diberikan kepada pasien epilepsi yang disesuaikan 

dengan kondisi pasien.  

Aturan Pemakaian adalah petunjuk pemakaian fenitoin sebagai terapi epilepsi. 

Lama Pemberian adalah rentang waktu antara pemberian dosis awal pemberian obat yang 

pertama dengan dosis obat yang selanjutnya. 

Interval adalah selang waktu pemberian obat dengan pemberian obat pada jenis yang sama. 

Sampel adalah seluruh Dokumen Rekam Medik Kesehatan (RMK) pasien dengan diagnosis 

epilepsi yang memperoleh obat fenitoin di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo. 
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Rekam Medik adalah catatan tertulis tentang segala sesuatu dari seorang pasien yang dirawat 

inap di rumah sakit, yang meliputi nama pasien, umur, berat badan, riwayat penyakit lain, jenis 

obat yang diberikan, data klinik dan laboratorium, tanggal masuk atau keluar rumah sakit, dan 

petugas yang melayani. 

4.6  Cara Pengumpulan Data 

 Langkah–langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data sebagai berikut: 

a. Dilakukan pencatatan kondisi pasien dengan diagnosa epilepsi yang memenuhi kriteria 

inklusi dari data rekam medik sebagai sampel penelitian. 

Pencatatan meliputi :  

- Nomor rekam medik pasien 

- Identitas pasien 

- Data laboratorium dan data klinis yang menunjang 

- Diagnosis dokter 

-  Riwayat penyakit dan riwayat obat 

b.  Pencatatan data ke lembar pengumpulan data 

c.   Dilakukan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan. 

4.7  Pengkajian Data 

 Melakukan pengkajian dari data yang diperoleh meliputi : 

- Data demografi pasien meliputi jenis kelamin, usia, dan jenis pelayanan. 

- Profil penggunaan obat antiepilepsi fenitoin serta obat penunjang pada pasien epilepsi. 

- Identifikasi kesesuaian terapi obat 

 

 


