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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan studi cross sectional. Penelitian ini mendeskripsikan faktor 

resiko gagal jantung akibat penyakit arteri koroner yaitu jenis kelamin, 

usia, hipertensi, dislipidemia dan diabetes melitus 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium radiologi dan ruangan rekam 

medis Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Dilakukan pada 

bulan april sampai juni tahun 2019 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1  Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien yang 

terdiagnosis gagal jantung akibat penyakit arteri koroner berdasarkan 

pemeriksaan ekokardiografi di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang tahun 2016-2018. 

4.3.2  Sampel 

Sampel penelitian diambil dari populasi yaitu pasien yang terdiagnosis 

gagal jantung akibat penyakit arteri koroner berdasarkan pemeriksaan 

ekokardiografi di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

tahun 2016-2018 sesuai kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 
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4.3.3  Besar Sampel 

Besar sampel pada penelitian ini didapatkan menggunakan rumus 

Slovin yaitu:  

n = N/(1+Ne2) 

Diketahui:  

n = ukuran sampel 

N= ukuran populasi (jumlah kasus yang terdiagnosis gagal jantung 

akibat penyakit arteri koroner berdasarkan pemeriksaan 

ekokardiografi di RS UMM sebesar 176 pasien)  

e= persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Dalam penelitian 

ini menggunakan 1% 

Besar sampel: 

n = 176/{1+176(0,01)2} 

n = 172,9/ 173  

Jadi, besar sampel minimal adalah 173 pasien.  

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

sampel diambil berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. 

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian 

a. Kriteria Inklusi 

1. Pasien di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang tahun 

2016-2018 dengan diagnosis gagal jantung akibat penyakit arteri 

koroner berdasarkan pemeriksaan ekokardiografi  
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b. Kriteria Eksklusi 

1. Pasien yang memiliki data rekam medis yang tidak lengkap yaitu 

bila tidak lengkap lebih dari 1 variabel 

4.3.6   Variabel Penelitian 

4.3.6.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, hipertensi, 

dislipidemia dan diabetes melitus 

4.3.6.2 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung penelitian ini adalah kejadian gagal jantung akibat 

penyakit arteri koroner. 

4.4      Definisi Operasional  

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

variabel 

Alat ukur 

variabel 

Cara ukur 

variabel 

Hasil ukur (indikator) 

variabel 

Skala 

ukur 

variabel 

Kejadian 

Gagal 

Jantung 

akibat 

penyakit 

arteri 
koroner 

kasus gagal 

jantung yang 

memiliki 

riwayat penyakit 

arteri koroner 

didiagnosis oleh 

dokter jantung  

berdasarkan 

pemeriksaan 

ekokardiografi 

yang tertulis 

didalam rekam 

medis 

Rekam 

medis  

Observasi 

data 

sekunder 

di lab 

radiologi 

RS  UMM 

Dikategorikan 

menjadi: 

1. Bila terdiagnosis 

HFrEF (Heart 

Failure reduced 

Ejection Fraction)  

2. Bila terdiagnosis 

HFmrEF (Heart 

Failure mid-range 

Ejection Fraction)  

3. Bila terdiagnosis 

HFpEF (Heart 

Failure preserved 

Ejection Fraction)  

ordinal 

Jenis 

Kelamin  

Perbedaan 

biologis dan 

fisiologis yang 

dapat 

membedakan 

laki-laki dengan 

perempuan yang 

tertera di kolom 

jenis kelamin 

pada rekam 

medis 

Rekam 

medis 

Observasi 

data 

sekunder 

di lab 

radiologi 

RS  UMM 

Dikategorikan 

menjadi: 

1. Bila jenis kelamin 

laki-laki 

2. Bila jenis kelamin 

perempuan 

nominal 
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Variabel Definisi 

Operasional 

variabel 

Alat ukur 

variabel 

Cara ukur 

variabel 

Hasil ukur (indikator) 

variabel 

Skala 

ukur 

variabel 

Usia 

 

 

 

 

 

 

Lamanya pasien 

hidup sejak 

dilahirkan dan 

dinyatakan 

dalam tahun 

yang tertera di 

kolom usia pada 

rekam medis 

Rekam 

medis 

Observasi 

data 

sekunder 

di lab 

radiologi 

RS  UMM 

Dikategorikan 

menjadi: 

1. Bila 0-19 tahun 

2. Bila 20-39 tahun 

3. Bila 40-59 tahun 

4. Bila 60-79 tahun 

5. Bila > 80 tahun 

 

Interval 

Hipertensi pasien yang 

memiliki nilai 

tekanan darah  

>130/80 mmHg 

dan memiliki 

riwayat 

hipertensi pada 

kolom riwayat 

penyakit di 

rekam medis 

Rekam 

medis 

Observasi 

data 

sekunder 

di lab 

radiologi 

RS  UMM 

Dikategorikan 

menjadi: 

1. Ya, bila memiliki 

riwayat hipertensi 

2. Tidak, bila tidak 

memiliki riwayat 

hipertensi  

 

nominal 

Dislipidemia pasien yang 

memiliki kadar 

trigliserida >200 

mg/dl atau kadar 

kolesterol HDL 

<40 mg/dl untuk 

laki-laki, <50 

mg/dl untuk 

perempuan atau 

kadar kolesterol 

total >240 mg/dl 

atau kadar 

kolesterol LDL 

>160 dan 

memiliki 

riwayat 

dislipidemia 

pada kolom 

riwayat penyakit 

di rekam medis  

Rekam 

medis 

Observasi 

data 

sekunder 

di lab 

radiologi 

RS  UMM 

Dikategorikan 

menjadi: 

1. Ya, bila memiliki 

riwayat 

dislipidemia 

2. Tidak, bila tidak 

memiliki riwayat 

dislipidemia  

 

nominal 
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Variabel Definisi 

Operasional 

variabel 

Alat ukur 

variabel 
Cara ukur 

variabel 
Hasil ukur 

(indikator) 

variabel 

Skala ukur 

variabel 

Diabetes 

Melitus 

pasien yang 

memiliki 

kadar gula 

darah 

sewaktu > 

200 mg/dl 

atau kadar 

gula darah tes 

toleransi > 

200 mg/dl 

atau  kadar 

gula darah 

puasa > 126 

mg/dl atau 

HbA1C 

>6,5% dan 

memiliki 

riwayat 

penyakit 

diabetes 

melitus  

pada kolom 

riwayat 

penyakit di 

rekam medis  

 

Rekam medis Observasi 

data sekunder 

di lab 

radiologi RS  

UMM 

Dikategorikan 

menjadi: 

1. Ya, bila 

memiliki 

riwayat 

diabetes 

melitus 

2. Tidak, bila 

tidak 

memiliki 

riwayat 

diabetes 

melitus 

 

nominal 

 

4.5      Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam 

medis untuk mengetahui jumlah kasus gagal jantung akibat penyakit arteri 

koroner di RS UMM dan untuk mencari faktor resiko gagal jantung akibat 

penyakit arteri koroner seperti jenis kelamin, usia, hipertensi, dislipidemia 

dan diabetes melitus. 

4.6      Prosedur Pengambilan Data 

Data diperoleh dari rekam medis yang merupakan data sekunder. 

Pengambilan data dilakukan di laboratorium radiologi dan ruangan rekam 

medis dibantu oleh petugas RS UMM. 
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4.7       Pengolahan dan Analisis Data 

Data diolah secara deskriptif, kemudian proses pengolahan data 

menggunakan SPSS dan akan ditampilkan dalam bentuk tabel serta akan 

diperjelas dalam bentuk narasi  

4.8      Kerangka Operasional  

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 4.1 Skema operasional penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyiapkan Instrumen Penelitian 

Pengambilan data melalui rekam medis 

dibantu oleh petugas RS UMM 

Pengolahan data menjadi data statistik 

menggunakan SPSS  

Pengambilan kesimpulan 
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4.9      Kalender Penelitian  

 

No 

 

URAIAN 

BULAN 

OCT 

2018 

NOV 

2018 

DES 

2018 

JAN 

2019 

FEB 

2019 

MAR 

2019 

APR 

2019 

1 Pengerjaan Proposal X X X X    

2 Pengurusan ijin 

penelitian 
   X    

3 Seleksi Sampel     X   

4 Pengujian instrumen     X   

5 Pengambilan data     X   

6 Pengolahan data     X   

7 Analisa data     X   

8 Pembuatan laporan      X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


