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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Obsevational Analytic dengan studi 

Cross Sectional. Penelitian ini ingin mengetahui hubungan penggunaan obat 

jerawat (Acne Vulgaris) terhadap keluhan Dry Eye Syndrome. 

4.2 Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, 

Jawa Timur pada bulan Februari-Maret 2019. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi  

Populasi penelitian ini adalah pasien yang melakukan konsultasi ke 

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Poli Penyakit Kulit dan Kelamin 

RS UMM. 

4.3.2 Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien yang menderita Akne vulgaris 

dan mendapatkan terapi obat topikal di Poli Penyakit Kulit dan Kelamin 

RS UMM. 

4.3.3 Besar Sampel 

Rumus besar sampel menggunakan rumus dari Sopiyudin, 2016 yaitu: 

Rumus besar sampel adalah sebagai berikut : 

𝑛 =  (
( Zα + Zβ )

0,5In (
1 + 𝑟
1 − 𝑟)

)

2

+ 3  
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n = besar sampel minimum  

Zα = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada α tertentu 

Zβ = nilai distribusi normal baku (tabel Z) pada β tertentu 

r = nilai korelasi relatif berdasarkan pustaka 

Dalam penelitian ini, nilai yang diperoleh dari Journal of British 

Contact Lens Association (2016) mengenai efek penggunaan pengobatan 

jerawat secara topical pada pasien Akne vulgaris dengan pengukuran OSDI 

diperoleh r = 0,467. 

Untuk Zα (0,05%) = 1,96, dengan Zβ (0,1%) = 1,28 

Dengan demikian, hasil perhitungan jumlah sampel minimalnya 

adalah sebagai berikut : 

𝑛 =  (
( 1,96 + 1,64 )

0,5In (
1 + 0,467
1 − 0,467)

)

2

+ 3 

𝑛 =  (
3,6

0,5In (
1,467
0,533

)
)

2

+ 3 

𝑛 =  (
3,6

0,5 x 1,01
)

2

+ 3 

𝑛 =  (
3,6

0.69
)

2

+ 3 

𝑛 =  (5.2)2 + 3 

𝑛 = 27 + 3 

𝑛 =  30 
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Jadi, jumlah sampel minimum yang diamati adalah 30 orang. Namun akan 

lebih baik, jika jumlah sampel bisa diperbanyak, agar hasil penelitian bisa lebih 

representatif (mewakili) populasi yang diamati. 

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Tehnik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling dari populasi 

terjangkau. Semua sampel yang teridentifikasi sesuai tujuan peneliti dan 

(Dahlan, 2016) memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dimasukkan dalam 

penelitian sampai jumlah sampel terpenuhi. 

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian 

4.3.5.1 Kriteria Inklusi 

1. Pasien yang konsultasi ke dokter kulit tentang masalah jerawat 

2. Sampel perempuan dan laki-laki berumur 12-30 tahun 

3. Pasien yang menggunakan obat topikal anti-akne yang 

mengandung asam retinoid  

4.3.5.2 Kriteria Eksklusi 

1. Sampel merupakan pengguna lensa kontak  

2. Tidak menandatangani Inform Consent 

3. Sampel mempunyai penyakit yang berpengaruh dalam produksi 

air mata seperti Diabetes Mellitus dan Reumathoid Arthritis. 
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4.3.6 Variabel Penelitian 

4.3.6.1 Variabel Bebas  

Penguapan air mata pada penderita Akne vulgaris yang menggunakan 

obat anti akne yang tidak di sadari. 

4.3.6.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dari penelitian ini adalah hasil kuesioner terkait 

keluhan Dry Eye Syndrome pada penderita Akne vulgaris yang 

menggunakan obat anti akne topikal. 

4.3.6.3 Variabel Perancu  

Penderita Akne vulgaris yang sebelumnya telah mengalami 

gangguan penglihatan. 
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4.4 Definisi  Operasional Penelitian 

  

No. Variabel Definisi Operasional Alat 

Pengukur 

Skoring  Skala 

1. Pengobatan Akne 

Vulgaris 

Pengobatan Akne adalah 

penanganan Akne yang 

meliputi memperbaiki 

keratinisasi folikel, 

menurunkan aktivitas kelenjar 

sebasea, menurunkan populasi 

bakteri P. acnes, dan menekan 

inflamasi dengan menggunakan 

retinoic acid. (Movita, 2013) 

 < 2 

bulan 

 > 2 

bulan 

  Nominal 

2. Dry Eye Syndrome Dry Eye Syndrome adalah 

gangguan pada film air mata 

yang disebabkan oleh 

berkurangnya produksi air mata 

atau penguapan air mata yang 

berlebihan, yang terkait dengan 

ketidaknyamanan dan /atau 

gejala visual dan kemungkinan 

penyakit pada permukaan 

okular. (AAO, 2013) 

Kuesioner 

Standard 

Patient 

Evaluation 

of Eye 

Dryness 

(SPEED) 

 Normal 

 Sedang  

 Berat  

Ordinal 
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4.6 Instrumen Penelitian  

1. Laptop 

2. Bolpoint 

3. Kertas HVS 

4. Printer 

5. Software SPSS 

6. Quesioner penelitian 

4.7 Prosedur Penelitian  

1. Pengisian kuesioner tentang riwayat Akne vulgaris, penggunaan obat 

Akne, data identitas, dan Informed Concent.  

2. Peneliti secara langsung maupun tidak langsung memberikan kuesioner 

kepada pasien yang berkonsultasi untuk melakukan pengumpulan data 

sampel.  

3. Pemberian kuesioner dilakukan di Poli Penyakit Kulit dan Kelamin di RS 

Muhammadiyah Malang saat pasien telah selesai melakukan 

pemeriksaan. 

4. Hasil yang didapat kemudian dicatat, dikumpulkan, didokumentasikan, 

dan dimasukkan ke dalam tabel dan grafik untuk di olah menggunakan 

Software SPSS Versi 16. 
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5.7 Alur Penelitian  

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan bagan 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien acne vulgaris yang 

berobat dan mendapat 

pengobatan acne di Poli 

Penyakit Kulit 

Pasien tersebut akan diberikan Inform 

Consent untuk diisi sebagai bukti 

kesediaan dilakukan penelitian 

Pasien yang telah mengisi Inform Consent 

akan diminta untuk mengisi dan menjawab 

quesioner dengan sejujur-jujurnya pada 

masing-masing pasien 

Pengumpulan data: 

Observasi dan 

Kuesioner 

Gambar 4.1 

Alur penelitian 

Penyusunan proposal  

Analisis data dan hasil 

penelitian 

Pasien acne vulgaris 

pengguna obat jerawat 

yang mengalami Dry 

Eye Syndrome 

Pasien acne vulgaris 

pengguna obat jerawat 

yang tidak mengalami 

Dry Eye Syndrome 
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5.8 Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan 

penggunaan obat jerawat (Akne Vulgaris) terhadap derajat keluhan Sindroma 

Mata Kering (Dry Eye Syndrome) di Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur, yakni dengan Uji Korelasi 

Spearman, apabila persebaran data tidak normal menggunakan uji normalitas 

Kolmogrov Smirnov  karena sampel minimum ≤ 50 orang. Data diolah 

menggunakan software SPSS Versi 24. 

 


