
 

 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 
 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian observasional dengan menggunakan 

data retrospektif dan dianalisa secara deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

pencatatan data rekam medik pasien dengan diagnosa akhir stroke disertai hipertensi. 

Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan suatu tindakan atau perlakuan terhadap 

penderita. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan pengambilan data 

DMK pada pasien stroke di Bagian Rekam Medik RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Maret -Mei 2015. 

 

4.3 Populasi dan Sampel  

 4.3.1 Populasi 

Populasi meliputi semua pasien yang telah di diagnosa stroke disertai 

hipertensi di RSUD Dr. Soetomo bagian stroke unit selama periode 1 Januar i 

2014 – 31 Desember 2014 yang ditelusuri melalui DMK dan memenuhi 

kriteria inklusi. Jumlah sampel yang akan diambil berdasarkan metode time 

limited 

4.3.2 Sampel 

Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien yang terdiagnosa akhir stroke disertai 

hipertensi dengan atau tanpa komplikasi penyakit lain yang mendapatkan terapi 

antihipertensi dengan data klinik pasien dan data laboratorium yang lengkap. 

 

Kriteria eksklusi 
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Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah pasien dengan diagnosa akhir penyakit 

stroke disertai hipertensi dengan atau tanpa komplikasi penyakit lain yang meninggal 

dunia.dan KRS terpaksa. 

 

4.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pengumpul data 

 

4.5 Definisi Operasional 

Stroke 

Pasien dengan diagnosa akhir stroke dengan hipertensi, baik stroke iskemik atau stroke 

perdarahan 

Antihipertensi 

Semua jenis antihipertensi berdasarkan golongannya yang diterima pasien stroke selama 

berada di rumah sakit. 

Dosis Obat 

Jumlah atau takaran obat yang diberikan pada waktu tertentu untuk menghasilkan efek 

terapi yang diharapkan.  

Rute Pemberian 

Jalur pemberian antihipertensi pada pasien stroke, misalnya peroral atau injeksi. 

Frekuensi Pemberian  

Intensitas penggunaan antihipertensi dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan 

yang dikehendaki untuk menghasilkan terapi yang maksimal. 

Lama pemberian Antihipertensi 

Jangka waktu penggunaan antihipertensi sebagai terapi yang dibutuhkan oleh pasien 

stroke.  

Data Klinik 

Hasil pemeriksaan adanya kenaikan tekanan darah pada pasien stroke yang dapat 

langsung diukur serta dianalisa, contohnya:tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan 

laju nafas. 

 

 

Data Laboratorium 
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Hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien stroke, contohnya: kadar kolesterol, kadar 

gula darah, HDL, LDL 

Drug Related Problems (DRPs) 

Permasalahan yang terkait obat yang dapat mempengaruhi keberhasilan terapi meliputi: 

reaksi obat yang tidak dikehendaki, masalah pemilihan obat, masalah dosis obat,  

masalah  pemberian obat , interaksi obat, dan masalah lainnya. 

 

4.6 Cara Pengumpulan Data 

1.  Dari buku registrasi diketahui sampel penelitian kemudian ditentukan pasien  

 yang memenuhi kriteria inklusi.  

2.  Dari DMK pasien yang telah ditetapkan dikumpulkan dan dilakukan pemindahan 

data yang diperlukan dari tiap-tiap DMK sampel ke lembar pengumpulan data 

yang kemudian dipindah ke tabel induk.  

3.     Data yang dicatat memuat data pasien meliputi:  

- Identitas pasien (Nama, jenis kelamin, usia, status, faktor risiko, komplikasi, )  

- Tanggal MRS, KRS/lama perawatan 

- Gejala klinis  

- Data klinik yaitu tekanan darah, suhu tubuh, laju nafas, denyut nadi. 

-      Data laboratorium yaitu: kadar kolesterol, kadar gula darah 

- Profil pemberian antihipertensi (jenis, dosis, rute, frekuensi pemberian dan 

lama terapi) 

- Terapi tambahan 

- Drug Related Problem (DRPs) 

 

4.7 Analisa Data  

Dari data yang diperoleh dilakukan pengolahan dan analisis data, meliputi: 

(1) Analisa hasil prosentase meliputi demografi pasien (jenis kelamin, usia, status), 

faktor risiko, lama perawatan, kondisi KRS pasien, profil antihipertensi,  dan 

DRPs. Data disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang dan uraian. 

(2) Analisa secara deskriptif antara terapi yang diperoleh dengan data klinik dan 

data laboratorium pasien yang disajikan dalam bentuk uraian. 

ADLN_Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Studi penggunaan ... Lusy Kurniawati



 

 

(3) Analisa kajian penggunaan antihipertensi meliputi jenis antihipertensi, dosis, 

rute pemberian, frekuensi pemberian, dan lama terapi. 

(4) Analisa kemungkinan adanya DRP meliputi reaksi obat yang tidak dikehendaki, 

masalah pemilihan obat, masalah pemberian dosis obat, masalah pemberian 

obat, interaksi obat, dan masalah lainnya. 
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