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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang di lakukan secara 

retrospektif. Analisa data hasil penelitian di lakukan menurut metode deskriptif. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah RSUD Dr. Iskak Tulungagung pada Agustus 

sampai September 2019 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

4.3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi penelitian adalah seluruh penderita rawat inap di RSUD Dr.Iskak 

Tulungagung dengan diagnosa akhir DM Tipe 2 dengan penggunaan obat 

antidiabetik Glimepiride periode Januari sampai Juni 2019. 

4.3.2 Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian adalah seluruh penderita rawat inap di RS Dr.Iskak 

Tulungagung dengan diagnosa akhir DM Tipe 2 dengan penggunaan obat 

antidiabetik Glimepiride. 

 Kriteria inklusi sampel adalah penderita DM Tipe 2 pada pasien rawat 

inap dengan penggunaan obat oral Glimepiride dengan kondisi meninggal,sembuh 

atau perbaikan yang di rawat dalam periode Januari sampai Juni 2019. 

 Kriteria eksklusi sampel adalah penderita DM Tipe 2 pada rawat inap yang 

mendapat pengobatan Glimepiride dengan pengecekan GDA (Gula Darah Acak) 

tidak lengkap yang di rawat dalam  periode Januari sampai Juni 2019. 

4.3.3 Jumlah Sampel 

 Sampel yang di pakai adalah seluruh sampel yang memenuhi kriteria 

inklusi dan di batasi oleh waktu (time limit), yaitu antara Januari sampai Juni 

2019. 
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4.4 Bahan Penelitian 

 Rekam Medik Kesehatan (RMK). 

4.5 Instrumen Penelitian 

 Tabel induk, lembar pengumpul data, serta lembar data laboratorium dan 

data klinik. 

4.6 Definisi Operasional 

- Tabel Induk 

Tabel yang berisikan data terapi obat, data klinik, data darah sehingga dapat 

di analisa sesuai dosis obat, rute pemberian, dan frekuensi terapi, dan pola 

penggunaan yang di berikan kepada pasien. 

- Rute Pemberian  

Rute penggunaan obat yang diberikan pada pasien DM tipe 2. 

- Frekuensi  

Pengulangan penggunaan obat DM Tipe 2 dalam sehari 

- Rekam Medik Lengkap 

Dokumen yang mengandung informasi yang di butuhkan oleh peneliti 

meliputi, data demografi pasien, data klinik, data laboratorium. 

- Data Demografi 

Data pasien meliputi jenis kelamin, usia, faktor resiko, dan komplikasi. 

- Data Klinik 

Data yang dapat di ukur langsung selama pasien di rawat pada waktu 

tertentu dan berhubungan dengan tanda vital yang di tunjukkan pada pasien 

meliputi suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan respiratory rate (RR). 

- Data Laboratorium 

Data hasil pemeriksaan laboratorium pasien dengan diagnosa DM Tipe 2 

misalnya kadar GDP, kadar GDA, kadar GD2JPP, HbA1c. 

4.7 Metode Pengumpulan Data 

1) Pengelompokkan lembar rekam medik sesuai kriteria sampel penelitian 

2) Pencatatan  data yang di perlukan ke lembar pengumpul data 

3) Analisis data 
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4.8 Analisis Data 

 Data dari lembar pengumpul data analisis secara diskriptif dalam bentuk 

narasi, tabel atau grafik. Data yang di hasilkan meliputi : 

1) Oral antidiabetes Glimepiride yang digunakan pasien DM Tipe 2 pada rawat 

inap, baik tunggal maupun kombinasi. 

2) Jenis terapi lain yang digunakan penderita DM tipe 2 selain antidiabetes pada 

rawat inap. 


