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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional Karena peneliti tidak 

memberikan perlakuan kepada objek penelitian/sampel. Rancangan penelitian 

secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan tentang pola penggunaan obat 

Gliclazide pada pasien Diabetes Melitus tipe II. Pengumpulan data dilakukan secara 

retospektif karena dilakukan penelusuran data tentang yang kembali kemasa lalu 

atas kejadian yang telah terjadi. 

4.2 Populasi dan sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah seluruh pasien dengan diagnosis penyakit Diabetes 

Melitus tipe II. Pasien yang mendapatkan pengobatan di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Dr.Iskak Tulungagung terhitung mulai dari bulan Januari 2019-Juni 2019. 

 4.2.2 Sampel  

 Sampel meliputi semua pasien dengan diagnosis Diabetes Melitus tipe II 

yang mendapatkan terapi pengobatan Gliclazide  di instalasi rawat inap Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung, data rekam medik kesehatan (RMK) 

lengkap dengan terapi pengobatan Gliclazide. 

4.3 Kriteria data inklusi 

Kriteria data inklusi meliputi pasien Diabetes Melitus tipe II  di  Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung dengan data rekam medik  kesehatan (RMK) 

lengkap dengan terapi pengobatan Gliclazide. 

4.4 Kriteria data ekslusi 

Kriteria ekslusi adalah pasien DM tipe II yang  mendapatkan terapi 

gliclazide dengan RMK tidak lengkap. 

4.5 Bahan penelitian  

Sebagai bahan penelitian adalah RMK pasien dengan diagnosis penyakit 

Diabetes Melitus tipe II  di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung, 

serta lembar observasi harian pasien pada periode Januari 2019-Maret 2019.
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4.6 Instrument penelitian 

Lembar pengumpul data, table induk, lembar data klinik , dan data 

laboratorium. 

4.7 Tempat dan waktu penelitian  

Tempat : Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Iskak Tulungagung. 

Waktu : Juli 2019- Agustus 2019. 

4.8 Definisi operasional  

 Pasien Diabetes Melitus tipe II  adalah pasien dengan tanda atau gejala 

Diabetes Melitus tipe II  yang telah terdiagnosis oleh klinis yang merawat. 

 Rekam Medik Kesehatan adalah data demografi pasien, riwayat penyakit, 

diagnosis, data klinik dan data laboratorium terkait serta terapi yang 

diperoleh pasien.  

 Data Klinik adalah data yang berkaitan dengan tanda klinik yang 

ditunjukkan pasien mencakup, denyut nadi, tekanan darah dan respiratory 

rate (RR) serta suhu tubuh.  

 Data Laboratorium merupakan data yang berkaitan dengan pemeriksaan 

laboratorium pasien meliputi pemeriksaan kadar HbA1c, Gula darah puasa. 

 Data Demografi merupakan data pasien yang mencakup jenis kelamin, usia, 

faktor resiko, dan komplikasi.  

 Obat yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan jenis obat diabetik 

oral yang digunakan untuk terapi pada pasien Diabetes Melitus tipe II yang 

terdiri dari nama dagang dan  generik.  

 Frekuensi merupakan pemberian obat dalam waktu sehari yang diberikan 

pada pasien Diabetes Melitus tipe II selama menjalani rawat inap. 

 Dosis Obat merupakan takaran atau jumlah suatu obat yang diharapakan 

dapat memberikan efek terapi yang baik pada fungsi tubuh pasien yang 

mengalami gangguan. 

 Rute Pemberian obat merupakan jalur dimana terapi obat dapat diberikan 

kepada pasien.  
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 Efek samping obat merupakan respon dari suatu obat yang  tidak 

dikehendaki, dan terjadi pada pemakaian dosis lazim yang digunakan oleh 

pasien/penderita untuk tujuan profilaksis, diagnosis maupun terapi. 

4.9 Metode pengumpulan data  

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Dilakukan identifikasi pada semua data pasien diabetes mellitus tipe II di 

Instalasi Rawat Inap periode Januari 2019-Maret 2019. 

b. Dari RMK pasien dilakukan pemindahan data dan dimasukan dlam 

lembar pengumpulan data (LPD) 

c. Direkapitulasi pada table induk yang memuat : 

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

badan) 

- Riwayat penyakit pasien 

- Diagnosis , data laboratorium, data mikrobiologi dan data klinik 

- Terapi obat Gliclazide  yang dapat diterima pasien (macam dan 

kombinasi obat  dosis , rute ,frekuensi,pola , pemakaian dan lama 

pemberian). 

4.10 Analisis data 

Mengolah data yang didapatkan untuk mengetahui 

a. Analisis kesesuaian antara terapi yang diperoleh dengan data klinik dan 

data laboratorium  juga data mikrobiologi. 

b. Identifikasi dosis, rute pemberian,interval pemberian,frekuensi pada 

Diabetes Melitus tipe II. 

c. Data mengenai pola penggunaan obat Gliclazide yang disajikan dalam 

bentuk tabel,persentase, dan diagram  


