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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional karena 

peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap sampel. Rancangan penelitian 

dilakukan secara deskriptif dan pengumpulan data dilakukan secara retrospektif. 

Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pola 

penggunaan obat antikoagulan pada pasien IMA diInstalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah MalangDikatakan penelitian retrospektif karena penelitian 

dilakukan dengan mengolah data rekam medik kesehatan (RMK) pasien IMA 

periode Januari 2017 hingga Juni 2017. 

4.2 Populasi Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi dari penelitian adalah seluruh pasien yang dirawat di instalasi 

rawat inap dengan diagnosis IMA dan melakukan pengobatan di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malangdengan data Rekam Medis Kesehatan 

(RMK) yang memenuhi kriteria periode Januari 2017 hingga Juni 2017 

4.2.2 Sampel 

Sampel penelitian meliputi seluruh pasien yang dirawat di instalasi rawat 

inap dengan diagnosis IMA dengan terapi antikoagulan di Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah Malangdengan data RMK periode Januari 2017 hingga Juni 2017 yang 

memenuhi kriteria inklusi. 

4.3 Kriteria Data Inklusi 

Kriteria inklusi meliputi pasien yang dirawat di instalasi rawat inap dengan 

diagnosis IMA di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang, dengan data Rekam 

Medik Kesehatan (RMK) lengkap meliputi data terapi antikoagulan dan terapi 

obat yang menyertai.  
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4.4 Kriteria Data Eklusi 

Tidak ada kriteria ekslusi 

4.5 Teknik sampling 

Cara pengambilan data sampel dengan metode time limit sampling, yaitu 

dengan cara setiap penerita yang memenuhi kritria penelitian dimasukkan dalam 

penelitian sampel sampai kurun waktu tertentu (6 bulan ke belakang, yaitu mulai 

periode Januari 2017 hingga Juni 2017). 

4.6 Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan yaitu RMK pasien dengan diagnosis  

IMA di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malangdan lembar observasi harian pasien 

pada periode Januari 2017 hingga Juni 2017 

4.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pengumpulan data, 

tabel induk, lembar data klinik dan datalaboratorium.  

4.8 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat  : Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang 

Waktu   : April 2018 – Juni 2018 

4.9 Definisi Operasional 

1) Pasien 

Adalah pasien yang didiagnosis infark miokard akut dengan pemeriksaan 

fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pasien yang diteliti merupakan 

pasien infark miokard akut dengan atau tanpa komplikasi penyakit 

penyerta lainnya yang mendapat terapi antikoagulan. 

2) Rekam Medik Kesehatan 

Merupakan data demografi pasien, riwayat penyakit, diagnosa, data klinik 

dan data laboratorium terkait serta terapi yang diperoleh pasien yang 

ditunjukkan pada tabel hasil penelitian.  

3) Data Demografi 

Merupakan data pasien yang meliputi jenis kelamin, usia, faktor resiko 

dan komplikasi  
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4) Data Klinik 

Merupakan data yang berhubungan dengan tanda klinik yang ditunjukkan 

pasien meliputi GCS, tekanan darah, denyut nadi, respiratory rate dan 

suhu tubuh  

5) Data Laboratorium 

Merupakandata hasil analisis laboratorium pasien selama berada di rumah 

sakit antara lain kadar Hb, trombosit, GDA, BUN, SGOT, SGPT, 

Albumin, troponin, CKMB, aPTT, PTT, INR, RBCs, Na
+
 dan K

+
. 

6) Obat 

Obat yang disebutkan dalam penelitian ini adalah obat antikoagulan yang 

digunakan untuk terapi pada pasien IMA yang terdiri dari berbagai macam 

nama dagang dan juga nama generik dengan berbagi rute pemberian 

7) Dosis Pemberian 

Merupakan jumlah antikoagulan yang diberikan pada pasien saat satu kali 

pemberian. 

8) Rute Pemberian 

Merupakan rute antikoagulan yang diberikan pada pasien. 

9) Durasi Penggunaan 

Merupakan lama penggunaan antikoagulan yang diberikan pada pasien. 

4.10 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Pengelompokkan RMK semua data pasien IMA di Rumah Sakit Islam 

AisyiyahMalang periode Januari 2017 hingga Juni 2017.  

2) Dilakukan identifikasi pada RMK semua data pasien IMA di Rumah Sakit 

Islam Aisyiyah Malang periode Januari 2017 hingga Juni 2017sesuai 

kriteria inklusi sampel penelitian.  

3) Ditabualasi pada tabel induk yang memuat:  

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

badan)  

b. Riwayat penyakit pasien  

c. Diagnosa, data laboratorium, dan data klinik  
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d. Terapi antikoagulan yang diterima pasien (dosis, rute pemberian, interval 

pemberian, frekuensi, efek samping, dan lama pemberiannya).  

4.11 Analisa Data 

Mengolah data yang didapatkan dari hasil penelitian untuk mengetahui: 

1) Keterkaitan data laboratorium, data klinik, dan tujuan terapi IMA.  

2) Identifikasi dosis, rute pemberian, interval pemberian, frekuensi, dan 

lama pemberian antikoagulan pada terapi IMA  

3) Kemudian data dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian diolah dalam 

bentuk tabel, diagram dan prosentase sehingga diperoleh profil 

penggunaan antikoagulan pada pasien infark miokard akut yang 

diterapkan di instalasi rawat inap Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang. 

 


