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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental (observasional) 

karena dilakukan terhadap kejadian yang telah terjadi dan peneliti tidak 

memberi perlakuan terhadap subjek penelitian atau bukan merupakan 

hubungan sebab akibat. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif yaitu 

menyalin dari RMK dengan metode consecutive sampling. Penelitian ini 

bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pola penggunaan 

laktulosa pada pasien sirosis dengan hepatik ensefalopati. 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien di Instalasi 

Rawat Inap di RSUD Sidoarjo dengan diagnosis sirosis hati dengan hepatik 

ensefalopati dan melakukan pengobatan pada periode Juni 2016-Juni 2019. 

4.2.2 Sampel 

Jumlah sampel meliputi seluruh pasien yang didiagnosis sirosis hati 

dengan hepatik ensefalopati dan mendapat terapi laktulosa di Instalasi Rawat 

RSUD Sidoarjo dan melakukan pengobatan pada periode Juni 2016-Juni 2019. 

4.2.3 Kriteria Data Inklusi 

Kriteria inklusi yaitu pasien yang didiagnosis sirosis hati dengan hepatik 

ensefalopati di RSUD Sidoarjo dengan data Rekam Medik Kesehatan (RKM) 

meliputi data terapi laktulosa serta obat-obat lain. 

4.3 Bahan Penelitian 

Bahan penelitian berupa RMK pasien RSUD Sidoarjo yang didiagnosis 

sirosis hati dengan hepatik ensefalopati dan lembar observasi harian pasien 

yang mendapat pengobatan pada periode Juni 2016-Juni 2019.
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan antara lain lembar pengumpulan data, tabel 

induk, lembar data klinik dan data laboratorium. 

4.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat : RSUD Sidoarjo 

Waktu : 7 Agustus 2019-20 Agustus 2019 

4.6 Definisi Operasional 

̵ Pasien adalah pasien sirosis hati dengan hepatik ensefalopati yang 

telah didiagnosis oleh dokter yang bertanggung jawab. 

̵ Data klinik adalah data yang berhungan dengan tanda klinik yang 

ditunjukkan pasien meliputi GCS, tekanan darah, denyut nadi, 

respiratory rate serta suhu tubuh. 

̵ Data Laboratorium adalah data berupa hasil pemeriksaan 

laboratorium pasien seperti ALT dan AST, ALP, GGT, bilirubin, 

albumin, dan lain sebagainya. 

̵ Rekam Medik Kesehatan adalah kumpulan dari seluruh data-data 

pasien meliputi data demografi, riwayat penyakit, diagnosa, data 

klinik dan data laboratorium serta riwayat terapi yang diperoleh 

pasien. 

̵ Data demografi adalah data yang meliputi jenis kelamin, berat dan 

tinggi badan serta usia pasien. 

̵ Obat yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan laktulosa 

yang digunakan untuk terapi pasien sirosis hati dengan hepatik 

ensefalopati dan memiliki beberapa macam nama dagang. 

̵ Dosis obat adalah takaran obat untuk satu kali penggunaan. 

̵ Frekuensi adalah jumlah obat yang diberikan pada pasien per 

harinya. 

4.7 Metode Pengumpulan Data 

Tahap-tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

a Diidentifikasi semua data pasien sirosis hati dengan hepatik 

ensefalopati yang mendapat terapi laktulosa di Instalasi Rawat Inap 
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RSUD Sidoarjo dan menjalani pengobatan pada periode Juni 2016-

Juni 2019. 

b Dilakukan penyalinan data pasien dari RMK ke dalam lembar 

pengumpulan data (LPD). 

c Direkapitulasi data pada LPD dalam tabel induk yang memuat data 

demografi serta riwayat penyakit pasien. 

 


