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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan menggunakan data 

sekunder, rekam medik pasien. Penelitian ini menggunakan pasien Expanded Dengue 

Syndrome  sebagai variabel independen dan kejadian penyakit sebagai variabel dependen. 

4.2 Populasi dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien anak dan dewasa yang terdiagnosis 

IVD dengan expanded dengue syndrome dan pernah dirawat di RSUD Dr. Soetomo 

pada tahun 2017-2018. 

4.2.2 Kriteria Sample 

Sampel penelitian diambil dari populasi penelitian dan dipilih melalui kriteria 

inklusi dan eksklusi. 

 Kriteria Inklusi 

1. Pasien IVD yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya periode 2017-2018. 

2. Rekam medik yang tersedia. 

 Kriteria Eksklusi 

1. Data rekam medik tidak lengkap, 

2. Data rekam medik tidak ditemukan. 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di bagian Rekam Medik RSUD Dr. Soetomo dengan 

berdasarkan rekam medis pada pasien IVD di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
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4.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama 6 Bulan, dimulai kira-kira sekitar bulan 

November 2018 sampai dengan Mei 2019.  

4.4 Definisi Operasional Variabel  

Tabel 4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operational 

No 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Operasional Hasil Ukur Jenis Data 

1. Pasien IVD 

Pasien anak dan dewasa yang 
didiagnosis IVD, meliputi DD maupun 
DBD dengan manifestasi klinis yang 
tidak biasa.  

Kriteria klinis pasien DBD : 

 Demam tinggi mendadak selama 
2-7 hari. 

 Terdapat manifestasi perdarahan 
ditandai dengan: 
 uji bendung positif 
 petekie, ekimosis, purpura 
 perdarahan mukosa, 

epistaksis, perdarahan gusi 
 hematemesis dan atau 

melena 
 Pembesaran hati 
 Adanya syok atau tidak 

Kriteria laboratorium : 

 Trombositopenia (100 000/μl 
atau kurang) 

 Adanya kebocoran plasma 
karena peningkatan 
permeabilitas kapiler, dengan 
manifestasi sebagai berikut: 

 Peningkatan hematokrit ≥ 
20% 

 Penurunan hematokrit ≥ 
20%, setelah mendapat terapi 
cairan 

 Efusi pleura/perikardial, 
asites, hipoproteinemia. 

Dua kriteria klinis pertama ditambah 
satu dari kriteria laboratorium (atau 
hanya peningkatan hematokrit) cukup 
untuk menegakkan Diagnosis Kerja 
DBD. 

(+) atau (-) Nominal 
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2.  
Expanded 
Dengue 
Syndrome 

Expanded dengue syndrome adalah 
spektrum yang luas dari infeksi 
dengue yang mempengaruhi berbagai 
sistem organ; kardiovaskular,  
gastrointestinal-hepar, sistem saraf, 
paru-paru dan sistem renal.  

(+) atau (-) Nominal 

 2.1 Neurologis 

Kelainan neurologis meliputi 
ensefalopati, ensefalitis, perdarahan 
intrakranial, Guillane Barre 
Syndrome, dan myelitis. 

(+) atau (-) Nominal 

 2.2 Jantung 

Miokarditis pada pemeriksaan 
laboratorium dapat ditemukan asidosis 
metabolik dan hipokalsemi.  

Diagnosis dari acute myocardial 
infarction didasarkan pada 
peningkatan marker biokimia dari 
nekrosis myocardial (serum kreatinin 
kinase-MB dan atau troponin I dari 
jantung) 

(+) atau (-) Nominal 

 2.3 Pernafasan 
 Gangguan pernafasan yang 

dimaksud dapat berupa ARDS dan 
perdarahan pulmonal. 

(+) atau (-) Nominal 

 2.4 Ginjal 

Kelainan ginjal bisa berupa gagal 
ginjal akut dan sindrom hemolitik 
uremik yang  ditandai dengan 
penurunan jumlah urin dan 
peningkatan kadar ureum dan 
kreatinin. 

(+) atau (-) Nominal 

 
2.5 
Gastrointestinal 
- Hepar 

Adanya hepatitis, cholecystitis, 
pankreatitis akut, dan parotitis akut. 

(+) atau (-) Nominal 
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4.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik 

consecutive sampling, setiap pasien yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam 

penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah pasien yang diperlukan terpenuhi.  

4.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medis dari 

pasien penderita infeksi virus dengue yang pernah dirawat di RSUD Dr. Soetomo, 

Surabaya periode 2017 – 2018. 

 

4.7 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional 
  

Pasien IVD yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo pada periode 

2016 – 2017 

Memenuhi kriteria penelitian 

Pengumpulan Data 

Pengolahan Data 

Laporan Hasil 

Analisis 


