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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu Penyakit Dalam, sub ilmu 

Pulmonologi dan Geriatri.  

 

4.2 Tempat dan waktu penelitian 

Tempat peneltian ini adalah poliklinik rawat jalan Penyakit Dalam dan 

Geriatri RSUP dr.Kariadi di Semarang. Waktu penelitian dimulai dari bulan 

Maret sampai dengan Juli 2013. 

 

4.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 

dengan desain penelitian cross sectional. 

 

4.4 Populasi dan sampel 

4.4.1 Populasi target 

Populasi target penelitian ini adalah pasien dengan gejala klinis PPOK 

di Semarang dan sekitarnya. 
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4.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah pasien dengan gejala klinis 

PPOK yang datang berobat ke Poliklinik Rawat Jalan Penyakit Dalam 

RSUP dr.Kariadi di Semarang. 

 

4.4.3 Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi terjangkau 

yang memenuhi criteria penelitian sebagai berikut. 

 

4.4.3.1 Kriteria inklusi 

 Pasien berumur ≥ 40 tahun 

 Pasien yang baru atau sudah didiagnosa PPOK secara klinis 

 Pasien tidak menderita penyakit infeksi 

 Pasien memiliki riwayat merokok aktif ataupun pasif 

 

4.4.3.2 Kriteria eksklusi 

 Pasien tidak bersedia melakukan pemeriksaan 

 Pasien mengalami ekserbasasi akut 

 Pasien yang mengalami penurunan kesadaran 

 Pasien pasca operasi daerah thorax dan abdomen 
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4.4.4 Cara sampling 

Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan secara non random adalah 

pemilihan subyek tidak secara acak, metode yang dipakai adalah 

consecutive sampling. 

 

4.4.5 Besar sampel 

Perhitungan besar sampel dilakukan dengan rumus besar sampel 

analitik kategorik berpasangan. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

N =            Zα + Zβ  
2+ 3    

         0,5 ln [(1 + r) / (1 – r)] 

    =          1,96 + 0,842                 
2+ 3    

        0,5 ln [(1 + 0,50) / (1 - 0,50)]   

= 7,851     + 3 

    0,3017 

 = 26,019 + 3 

 = 29, 019 

 ≈ 30 

Ket :  = deviat baku  (tingkat kesalahan tipe I) = 5 %, maka 

         Zα = 1,96 (α = 5%) 

 = deviat baku  (tingkat kesalahan tipe II) = 20 %, maka 

Zβ = 0,842 (β = 20%) 

r = 0,50 

Berdasarkan rumus di atas, besar sampel yang dibutuhkan pada 

penelitian ini sebanyak 30 orang. 
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4.5 Variabel penelitian 

4.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah rasio FEV1/FVC. 

4.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah skor CAT. 

 

4.6 Definisi operasional 

Tabel 3. Definisi operasional 

No. Variabel Unit Skala 

1. Skor CAT 

Total skor yang didapatkan dari hasil CAT 

yang diisi oleh pasien PPOK sendiri ketika 

datang ke poliklinik rawat jalan RSUP dr. 

Kariadi untuk diperiksa dokter. 

 Rasio 

2. Rasio FEV1/FVC 

Rasio yang didapatkan dari pemeriksaan 

fungsi paru menggunakan spirometri dengan 

membandingkan FEV1/FVC. 

Persen 

(%) 

Rasio 

 

4.7 Cara pengumpulan data 

4.7.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah spirometri dan kuesioner 

COPD Assessment Test (CAT). 
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4.7.2 Jenis data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 

didapat dari hasil pengisian kuesioner CAT dan hasil pemeriksaan 

spirometri untuk rasio FEV1/FVC. 

 

4.7.3 Cara kerja 

1. Pengisian kuesioner CAT 

Pasien diminta mengisi kuesioner CAT setelah selesai dilakukan 

anamnesis dan pemeriksaan fisik.Kusioner CAT diisi sendiri oleh pasien 

tanpa bantuan dokter. 

2. Pemeriksaan spirometri (rasio FEV1/FVC) 

Pasien diminta untuk menghembuskan napas setelah inspirasi penuh dan 

diukur volume ekspirasi selama 1 detik dan volume ekspirasi total 
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4.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan Alur Penelitian 

4.9 Analisis data 

Data yang terkumpul dilakukan data cleaning, coding dan tabulasi, 

setelah itu data dimasukkan ke dalam komputer. Data tersebut diuji 

normalitasnya dengan uji Shapiro-Wilk.Jika distribusi data normal, diuji 

dengan uji korelasi Pearson. Jika distribusi data tidak normal, maka 

diupayakan melakukan transformasi data agar data menjadi normal. Apabila 

masih didapatkan distribusi data yang tidak normal, maka dilakukan uji 

alternative Spearman. 

 

Pasien datang 

Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik 

Pasien PPOK 

Pengambilan Data 

Permeriksaan Rasio 

FEV1/FVC 
Kuesioner CAT 

Pengolahan dan 

Analisis Data 
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4.10 Etika penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, dimintakan ethical clearance dari 

Komisi Etik Fakultas Kedokteran UNDIP/RSUP Dr. Kariadi Semarang dan 

izin melakukan penelitian di RSUP Dr. Kariadi Semarang bagian poliklinik 

rawat jalan Penyakit Dalam dan Geriatri. Setelah mendapatkan penjelasan 

mengenai penelitian ini, dimintakan informed consentkepada pasien.  

 

4.11 Jadwal penelitian 

 

Kegiatan  Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Studi Literatur                         

Penyusunan 

proposal 

                        

Seminar 

Proposal 

                        

Ethical 

Clearance 

                        

Izin Penelitian                         

Penelitian                         

Analisis Data 

dan Evaluasi 

                        

Penulisan 
Laporan  

                        

Seminar Hasil                         


