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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional atau non eksperimental 

karena peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap sampel. Rancangan 

penelitian secara deskriptif dan pengumpulan data dilakukan secara retrospektif.  

Penelitian deskriptif ini ditujukan untuk mendeskripsikan tentang pola 

penggunaan obat quetiapin pada pasien skizofrenia. Pengumpulan data dilakukan 

secara retrospektif karena penelitian ini dilakukan dengan meninjau kembali pola 

terapi pasien skizofrenia dengan melihat data rekam medik kesehatan (RMK) 

pasien skizofrenia periode September 2017-Oktober 2017. Metode pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode simple random sampling. Pengambilan sampel 

akan dilakukan secara acak dimana masing-masing sampel dalam populasi 

memiliki kesempatan yang sama besar untuk dipilih sebagai sampel penelitian.  

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi  

Populasi penelitian adalah seluruh pasien dengan diagnosis skizofrenia di 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat periode Juli September 2017 - 

Oktober 2017. 

4.2.2 Sampel  

Jumlah sampel meliputi semua pasien yang didiagnosis skizofrenia dan 

diterapi dengan obat quetiapin di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang periode Septemer 2017 - Oktober 2017. 

4.3 Bahan penelitian 

Rekam Medik Kesehatan (RMK) pasien skizofrenia yang menerima obat 

quetiapine di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada 

periode September 2017 - Oktober 2017. Dari seluruh rekam medik yang 

memenuhi kriteria inklusi dan dilakukan penelusuran pengobatan sebelumnya.  

4.3.1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi  

a. Kriteria Inklusi

- Kriteria inklusi meliputi pasien skizofrenia yang memperoleh obat

quetiapine dan obat lain yang menyertai pada periode September.
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- Pasien yang memiliki Rekam Medik Kesehatan (RMK) mendukung. 

b.Kriteria Eksklusi 

- Tidak ada kriteria eksklusi. 

4.4 Instrumen penelitian  

 Instrumen penelitian adalah data rekam medik kesehatan meliputi data 

demografi dan lembar pengumpulan data.  

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi Penelitian: Ruang Rekam Medik Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang 

 Waktu Penelitian: Desember 2017 – Januari 2018 

4.6 Definisi Operasional Parameter Penelitian 

- Pasien Skizofrenia adalah pasien dengan diagnosis skizofrenia yang 

memperoleh obat quetiapine di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

pada periode September 2017 - Oktober 2017. 

- Rekam Medik Kesehatan adalah data demografi pasien, riwayat 

penyakit, diagnosis, data klinik, serta terapi yang diperoleh pasien yang 

ditunjukan pada tabel hasil penelitian.   

- Data Klinik adalah data yang berhubungan dengan tanda klinik yang 

ditunjukkan pasien meliputi tekanan darah, suhu, denyut nadi dan 

respiratory rate.   

- Jenis Obat adalah berbagai macam jenis obat dan kombinasinya yang 

digunakan pada pasien skizofrenia. 

- Dosis Obat adalah takaran obat yang diberikan pada satu kali pemberian 

pada pasien skizofrenia  

- Frekuensi adalah banyaknya obat yang diberikan pada pasien setiap 

harinya.  

- Rute pemberian adalah cara pemberian obat pada pasien skizofrenia. 

- Lama pemberian obat adalah lama obat diberikan kepada pasien sampai 

mencapai efek terapi yang dinginkan.  

4.7 Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 
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- Dilakukan pengambilan sampel dengan metode simple random sampling.  

- Dilakukan identifikasi pada semua data pasien dengan diagnosis 

skizofrenia yang mendapatkan terapi quetiapine di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang periode September 2017 - Oktober 2017 dengan 

kriteria inklusi yang sudah ditetapkan.    

- Dari RMK pasien dilakukan pemindahan data ke dalam lembar 

pengumpulan data dan rekapitulasi pada tabel induk yang memuat :  

o Nomor rekam medik pasien  

o Diagnosis dokter  

o Data demografi pasien (nama, usia, jenis kelamin)  

o Data klinis dan data penunjang lainnya.  

o Riwayat pengobatan  

o Profil pemberian diazepam pada pasien skizofrenia (dosis, aturan 

pakai, cara penggunaan). 

4.8 Analisis Data 

Melakukan analisis dari data yang diperoleh, meliputi:  

- Profil penggunaan obat diazepam pada pasien skizofrenia 

- Identifikasi kesesuaian terapi obat dengan pedoman terapi yang berlaku.  

- Permasalahan terkait obat, terutama mengenai interaksi obat dan efek 

samping yang terjadi pada pasien skizofrenia.  

- Data pola penggunaan diazepan disajikan dalam bentuk tabel, persentase 

dan diagram.  


