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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Kategori penelitian dilakukan secara observasional deskriptif retrospektif 

dikarenakan peneliti tidak memberikan intervensi khusus pada objek penelitian. 

Penelitian akan dijelaskan secara deskriptif dilakukan dengan penyalinan data 

berdasarkan Rekam Medik Kesehatan pasien sindrom nefrotik dengan observasi 

retrospektif di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Penelitian menggunakan populasi berdasarkan pasien yang telah 

didiagnosis SN yang memperoleh terapi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang periode 

Januari 2018 sampai Desember 2018. 

4.2.2  Sampel  

Penelitian menggunakan sampel dari seluruh pasien dengan diagnosa 

sindrom nefrotik yang memperolah pengobatan dengan golongan statin di RSUD 

Dr. Saiful Anwar dari rentang waktu Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. 

4.2.3  Kriteria Inklusi 

Seluruh pasien yang didiagnosa sindrom nefrotik dengan pengobatan 

golongan statin yang berasal dari data rekam medik kesehatan lengkap. 

4.2.4  Kriteria Eksklusi 

Peneliti tidak menetapkan kriteria eksklusi.   

4.3 Metode Pengambilan Sampel  

Pada penelitian ini menggunakan metode Time Limited Sampling dalam 

metode pengambilan data. Data yang diambil antara lain rekam medik kesehatan 

yang meliputi data laboratorium, data klinik, dan data penunjang pasien SN. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih pasien yang sesuai dengan kriteria 

inklusi dari populasi selama periode yang ditentukan untuk dimasukkan dalam 

sampel penelitian sampai batas waktu tertentu.  

4.4  Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian meliputi lembar pengumpul data, data laboratorium, 

data klinik, dan tabel induk. 
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4.5 Tempat dan Waktu 

- Tempat  : RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 

- Waktu  : Maret 2019 – April 2019 

4.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan berikut : 

a. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh rekam medik kesehatan pasien di 

RSUD Dr. Saiful Anwar rentang waktu Januari 2018 - Desember 2018. 

b. Dilakukan pengalihan data dari rekam medik kesehatan ke lembar 

pengumpul data. 

c. Dilakukan rekapitulasi data pada tabel induk yang terdiri dari: 

- Data demografi (nama pasien, jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat 

badan, dan status pasien) 

-  Diagnosis, data laboratorium, dan data klinik. 

-  Riwayat penyakit pasien 

- Pengobatan pasien dengan golongan statin (dosis obat, cara penggunaan, 

rute pemberian, dan lama penggunaan). 

4.7 Analisa Data 

Dilakukan pengolahan data yang telah didapatkan untuk mengetahui: 

a. Hubungan antara data klinik pasien dengan tujuan pengobatan SN. 

b. Melakukan identifikasi terhadap dosis, cara penggunaan, rute pemberian, 

dan lama penggunaan pengobatan pada SN. 

c. Data terkait penggunaan obat golongan statin yang akan dibuat bentuk 

tabel, diagram, maupun persentase. 

4.8 Definisi Operasional 

• Pasien sindrom nefrotik merupakan pasien yang didiagnosa sindrom 

nefrotik. 

• Obat pada studi ini berarti semua obat golongan statin beserta terapi 

penyerta pasien SN. 

• Pola penggunaan statin adalah penggambaran dari obat yang 

dipakai dalam pengobatan SN. 
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• Data demografi pasien yaitu sekumpulan informasi pasien yang mencakup 

nama pasien, usia (umur), BB (berat badan), jenis kelamin, TB (tinggi 

badan), dan status pasien. 

• Rekam medik kesehatan (RMK) adalah sekumpulan data mencakup 

diagnosa, data laboratorium, data demografi, data klinik, riwayat penyakit, 

dan informasi pengobatan pasien.   

• Data laboratorium ialah informasi pasien berdasarkan pemeriksaan 

laboratorium yang meliputi pemeriksaan darah lengkap beserta kolestrol 

total, LDL, HDL, TG, ureum, protein total, albumin, Na+, K+, Cl-, leukosit 

dan kreatinin. 

• Data klinik merupakan semua informasi yang berkaitan dengan manifestasi 

klinik pada penderita SN yang mencakup blood pressure (TD), respiration 

rate (RR), nadi, volume urin, beserta edema. 

• Riwayat penyakit merupakan informasi yang memperlihatkan penyakit 

yang pernah dialami oleh pasien, yang dapat berkaitan dengan 

perkembangan penyakit yang akan datang.  

• Dosis adalah banyaknya obat yang diberikan atau dapat digunakan oleh 

pasien untuk digunakan sebagai obat luar ataupun obat dalam. 

• Frekuensi adalah jumlah pengulangan setiap fenomena dalam periode yang 

tetap. 

• Rute pemberian merupakan cara masuknya obat ke dalam tubuh. 

• Lama penggunaan merupakan jangka waktu terapi yang dilakukan pasien 

SN. 

• Lembar pengumpul data menggambarkan data demografi dan rekam 

medik kesehatan dari pasien yang dimuat dalam lembar dokumentasi. 

• Tabel induk ialah lembar rekapitulasi profil dari data pasien dengan 

pengobatan yang didapat mencakup terapi golongan statin beserta terapi 

pelengkap, dosis, cara penggunaan, rute pemberian, dan lama penggunaan. 

• Analisa data menggambarkan prosedur pengolahan data pengobatan yang 

mencakup dosis, cara penggunaan, rute pemberian, dan lama penggunaan 

obat. 


