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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1  Rancangan Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional karena penelitian ini 

tidak memberikan perlakuan terhadap sampel. Rancangan penelitian bersifat 

deskriptif dan pengumpulan data dilakukan secara retrospektif (penelitian yang 

dilakukan dengan meninjau kebelakang). Penelitian deskriptif ini dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan terkait pola penggunaan obat metformin pada pasien 

diabetes melitus tipe 2.  

4.2 Populasi dan Sampel  

4.2.1  Populasi  

 Populasi penelitian adalah semua pasien dengan diagnosa penyakit diabetes 

melitus tipe 2 yang melakukan pengobatan di instalasi rawat inap di RSUD Dr.Iskak 

Tulungagung. 

4.2.2 Sampel  

 Sampel terdiri dari semua pasien yang didiagnosa diabetes melitus tipe 2 

yang diterapi menggunakan obat metformin di instalasi rawat inap di RSUD 

Dr.Iskak Tulungagung periode Januari - Maret 2019. 

4.2.3 Kriteria Data Inklusi 

 Kriteria inklusi meliputi pasien yang didiagnosa diabetes melitus tipe 2 di 

RSUD Dr.Iskak Tulungagung, dengan data rekam medik kesehatan (RMK) lengkap 

meliputi terapi metformin, Pasien memenuhi kriteria inklusi sebagai sampel 

penelitian bila memenuhi kriteria sebagai berikut: pasien dengan diagnosa diabetes 

melitus tipe 2, pasien diabetes melitus tipe 2 dengan terapi metformin.  

4.2.4 Kriteria Data Ekslusi 

Kriteria ekslusi meliputi: 

- Pasien diabetes melitus tipe 2 yang menggunakan obat metformin dan data RMK 

tidak lengkap (seperti pengecekan GDA tidak lengkap).
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4.3 Bahan Penelitian  

 Sebagai bahan penelitian adalah RMK di RSUD Dr.Iskak Tulungagung, dan 

lembar observasi harian pasien pada periode Januari - Maret 2019. 

4.4 Instrumen Penelitian  

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

4.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat : RSUD Dr.Iskak Tulungagung 

 Waktu : Agustus sampai September 2019 

4.6 Definisi Operasional 

- Pasien Diabetes Melitus tipe 2 adalah pasien yang resistensi terhadap insulin. 

- Data klinik adalah data yang berhubungan dengan gejala klinis yang 

ditunjukan oleh pasien diabetes melitus tipe 2 selama menjalani rawat inap 

meliputi TD, suhu tubuh, RR, dan nadi. 

- Data laboratorium adalah data yang digunakan untuk mengetahui diagnosa 

diabetes melitus tipe 2 antara lain pemeriksaan kadar glukosa darah puasa, 

kadar glukosa dara 2 jam pp (postprandial), gula darah acak dan HbA1C.  

- Data demografi adalah data pasien yang meliputi jenis kelamin, tinggi badan, 

usia dan berat badan. 

- Dosis obat adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek terapi. 

- Frekuensi adalah pemberian obat dalam waktu sehari yang diberikan pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 selama menjalani rawat inap.  

- Lama pemberian adalah jumlah lama terapi pemberian Metformin. 

4.7 Metode Pengumpulan Data 

 Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi pada semua data pasien diabetes 

melitus tipe 2 di instalasi rawat inap periode Januari - Maret 2019. 

Pengumpulan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 

a. Dari RMK pasien dilakukan pemindahan data dimasukan dalam pengumpulan 

data (LPD) 

b. Direkapitulasi pada tabel induk yang memuat : 
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- Diagnosis data laboratorium dan data klinik 

- Terapi obat metformin yang diterima pasien (macam obat dan kombinasi obat,  

rute pemakaian, frekuensi pemakaian, dan lama pemberian obat. 

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

- Riwayat penyakit pasien 

4.8 Analisis Data 

 Data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk narasi, tabel atau grafik. Data 

analisis meliputi: 

1. Identifikasi pola penggunaan metformin meliputi rute, dosis, frekuensi, dan 

lama pemberian terapi pada pasien diabetes melitus tipe 2 yang disajikan dalam 

bentuk tabel dan presentase. 

 


