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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasional karena peneliti tidak 

memberikan perlakuan terhadap sampel. Rancangan penelitian akan dijelaskan 

secara deskriptif dan data yang dikumpulkan bersifat retrospektif dengan metode 

consecutive sampling. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

tentang pola penggunaan Magnesium Sulfat pada pasien preeklampsia. Penelitian 

retrospektif karena dilakukan dengan mengolah data rekam medik kesehatan 

(RMK) pasien preeklampsia. 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini berasal dari pasien Ibu hamil Instalasi Rawat Inap 

dengan diagnosis akhir preeklampsia dan yang pernah berobat di RSUD Sidoarjo 

periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018. 

4.2.2 Sampel  

Jumlah sampel meliputi semua pasien yang didiagnosis preeklampsia yang 

diterapi dengan Magnesium Sulfat di RSUD Sidoarjo periode 1 Januari s/d 31 

Desember 2018  di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo.   

4.2.3 Kriteria Inklusi  

Meliputi pasien dengan diagnosis preeklampsia berat di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Sidoarjo, dengan data Rekam Medik Kesehatan (RMK) yang lengkap 

meliputi data terapi Magnesium Sulfat serta obat lain yang menyertai. 

4.2.4 Kriteria Eksklusi   

Meliputi pasienbdenganddiagnosis preeklampsia : 

- Pasien dengan diagnosis preeklampsia yang tidak mendapatkan terapi  

MgSO4 

- Pasien dengan data RMK tidak lengkap 
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4.3 Bahan Penelitian  

RekamgMedikfKesehatang(RMK) pasienbdengan diagnosis preeklampsia 

RSUD Sidoarjo, dan lembarhobservasihharian pasienrpadapperiode 1 Januari 2018 

s/d 31 Desember 2018. 

4.4 Instrumen Penelitian 

Lembar pengumpulan data, tabel induk, lembar data klinik, dan data laboratorium. 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi Penelitian  : RSUD Sidoarjo 

WaktuuPenelitian  : Januari s/d-Maret 2019 

4.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulanddataddilakukanddengandtahapan berikut : 

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan berikut : 

a. Dilakukan identifikasi pada semua data pasien preeklampsia di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Sidoarjo periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018. 

b. Dari Rekam Medik Kesehatan pasien dilakukan pemindahan data kedalam 

lembar pengumpul data (LPD). 

c. Direkapitulasi pada tabel induk yang memuat : 

- Data demografi pasien (nama, usia, usia kehamilan, berat badan, dan status 

pasien) 

- Riwayat penyakit pasien 

- Diagnosis, data klinik dan data laboratorium 

-Terapi Magnesium Sulfat (dosis, rute pemberian, frekuensi pemberian, dan 

lama pemberian).  

4.7 Analisis Data 

Mengolah dataryangydidapatkan gunapmengetahui : 

a. Keterkaitan-data klinik, data-laboratorium, dan tujuan terapiopreeklampsia. 
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b. Mengidentifikasi dosis, interval pemberian, dan lama pemberian terapi pada 

preeklampsia. 

c. Data mengenaigpenggunaan?Magnesium Sulfatryangodisajikan dalam bentuk 

tabel, dan persentase.  

4.8 Definisi Operasional  

- Pasien preeklampsia adalah pasien yang di diagnosis preeklampsia dengan 

tanda dan gejala hipertensi dan proteinuria setelah 20 minggu kehamilan. 

- Data klinik adalah data tekanan darah, RR, nadi, suhu, dan kondisi umum.  

- Data laboratorium adalah data yang diperoleh dari hasil analisis 

laboratorium pasien, pemeriksaan hitung darah lengkap, proteinuria, urea, 

serum elektrolit, pemeriksaan kadar albumin dan kreatinin, dan tes fungsi 

hati. 

- Dataddemografi adalahgdata pasiengyang meliputitusia pasien, usia 

kehamilan, beratbbadan, dan status pasien. 

- Rekam=Medik=Kesehatan (RMK) merupakan data yang berisi tentang 

data demografidpasien, riwayatopenyakit,pdiagnosa, data klinik, dan 

datavlaboratorium terkait serta terapi yang diperoleh pasien 

yang?ditunjukkan dalam tabel hasil penelitian. 

- Obat yangfdisebutkangdalamgpenelitian inidadalah Magnesium Sulfat 20% 

(1x4g) iv bolus sebagai loading dose kemudian dilanjutkan dengan 

Magnesium Sulfat 40% (1x10g) diberikan 1g/jam iv drip sebagai 

maintanenance yang digunakan untuk<terapi<pada pasien preeklampsia. 

- Dosis obat merupakan aturan pemakaian yang menunjukkan jumlah gram 

pada setiap kali pemberian yang dapat menghasilkan efek terapi.  

- Frekuensi adalahGbanyaknyaHobat yang diberikan padaGpasien setiap 

harinya. 

- LamaDpemberian adalah waktuDpemberian obat dihitung dari hari pertama 

pemberianDsampaiDhariDterakhir pemberian. 

- Analisa data merupakanQproses pengolahanQdata terapiQmeliputi dosis, 

rute pemekaian, lamaSpemakaian, danSoutcomeSterapi pasien saat 

keluarSrumah sakit yangSdihubungkan dengan diagnosa, data klinik, dan 

dataSlaboratorium. 
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- Tabel induk merupakan lembar rekapitulasi data profil pasien dan terapi 

yang diterima oleh pasien meliputi terapi Magnesium Sulfat, dan terapi 

penyerta, dengan dosis, rute pemakaian, dan status pasien.  

 


