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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penilitian ini merupakan penelitian dengan pengambilan data secara 

retrospektif dan analisa data hasil penelitian dilakukan dengan metode deskriptif. 

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat : RSUD Dr.Iskak Tulungagung  

Waktu  : Juni - Juli 2019 

1.3 Populasi dan Sampel 

1.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien dengan diagnosis 

Diabetes Melitus tipe 2 dengan penggunaan Insulin sebagai terapinya di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Dr. Iskak Tulungagung periode Januari - Maret 2019. 

1.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian meliputi seluruh pasien rawat inap di RSUD Dr. Iskak 

Tulungagung yang terdiagnosis menderita Diabetes Melitus tipe 2, dengan 

penggunaan Insulin sebagai terapinya yang memenuhi kriteria inklusi. 

1.3.3 Kriteria Inklusi Sampel 

Kriteria inklusi sampel yaitu seluruh pasien rawat inap yang terdiagnosis 

akhir Diabetes Melitus tipe 2 dengan melihat data Rekam Medik Kesehatan (RMK) 

pasien yang mendapatkan terapi Insulin tunggal, kombinasi 2 jenis insulin maupun 

kombinasi insulin dengan obat oral antidiabetes yang dirawat pada periode Januari 

sampai Maret 2019. 

1.3.4 Kriteria Eksklusi Sampel 

Kriteria eksklusi sampel yaitu pasien meninggal sebelum 3 hari MRS, 

penggunaan insulin hanya di IGD dan RMK tidak lengkap.  
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1.4 Bahan Penelitian 

Untuk bahan penelitian yaitu RMK pasien yang terdiagnosis Diabetes Melitus 

tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Iskak Tulungagung selama periode Januari 

– Maret 2019. 

1.5 Instrumen Penelitian 

Lembar data klinik dan data Laboratorium, tabel induk dan lembar pengumpul 

data. 

1.6 Definisi Penelitian 

1.6.1 Jenis obat 

Jenis obat yang disebutkan didalam penelitian ini adalah berbagai jenis 

insulin yang digunakan untuk terapi Diabetes Melitus tipe 2. 

1.6.2 Rekam Medik Lengkap 

Dokumen yang berisikan informasi mengenai data demogafi, data klinik 

dan data Laboratorium pasien yang dibutuhkan oleh peneliti 

1.6.3 Data Demogafi 

Data demogafi pasien merupakan data yang berisikan informasi jenis 

kelamin, usia, berat badan, tinggi badan dan status pasien. 

1.6.4 Data Klinik 

Data klinik pasien merupakan data yang berisikan tanda-tanda vital yang 

ditunjukkan pasien meliputi, tekanan darah, suhu tubuh, respiratory rate (RR), dan 

denyut nadi. 

1.6.5 Data Laboratorium 

Data Laboratorium pasien adalah data hasil pemeriksaan Laboratorium dengan 

diagnosis Diabetes Melitus tipe 2. Contohnya seperti kadar HbA1c, GDP, dan 

GD2PP. 

1.7 Metode Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan RMK pasien dan mengelompokkannya sesuai dengan kriteria 

inklusi penelitian 
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2. Pencatatan data yang diperlukan oleh peneliti kedalam Lembar Pengumpul 

Data (LPD) 

3. Analisa data 

1.8 Analisa Data 

Data yang dihasilkan berupa tabel, gafik atau narasi yang meliputi : 

1. Terapi insulin tunggal, dua kombinasi, maupun kombinasi dengan OAD 

yang diberikan pada pasien rawat inap diabetes melitus tipe 2  

2. Terapi lainnya mengarah pada komplikasi yang diberikan pada pasien rawat 

inap diabetes melitus tipe 2 

3. Mengetahui outcome kontrol glikemik sebelum dan sesudah pemberian 

terapi insulin 

 


