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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup bidang Ilmu Kedokteran dalam Ilmu Kesehatan

Mata khususnya Oftalmogenetika.

4.2  Ruang Lingkup Tempat

4.2.1 Tempat Penelitian

 Penelitian dilaksanakan di Desa Kandangwangi, Kec. Wanadadi

Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. 

4.2.2. Waktu Penelitian

 Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2013.

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian

 Penelitian ini merupakan studi analitik komparatif dengan desain

cross-sectional.

4.4 Populasi dan Sampel

4.4.1 Populasi Target

 Populasi target dari penelitian ini adalah semua penderita LHON di Jawa

Tengah.
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4.4.2 Populasi Terjangkau

Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah penderita LHON di Jawa

Tengah yang menjalani pemeriksaan klinis dan genetika di RSUP dr.Kariadi

dan laboratorium CEBIOR tahun 2012-2013.

4.4.3 Sampel

 Penderita LHON di Jawa Tengah yang menjalani klinis dan genetika di

RSUP dr.Kariadi dan laboratorium CEBIOR tahun 2012-2013

Kriteria inklusi :

1) Penderita yang menunjukkan gejala klinis LHON

2) Penderita yang didiagnosis mengalami mutasi gen sesuai dengan

LHON dan tidak menderita kelainan lain. Diagnosis dilakukan oleh

tim LHON RSUP dr Kariadi.

Kriteria eksklusi :

1) Penderita menolak untuk menjadi subjek penelitian

4.4.4 Cara Sampling

 Pemilihan subjek pada penelitian ini dilakukan secara tidak acak dengan

metode consecutive sampling.
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4.4.5 Besar Sampel

Besar sampel yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan besar sampel

untuk penelitian analitik korelatif dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

N  : Besar subjek 

α : tingkat kemaknaan 95%, Zα = 1,96

β : power penelitian 80%, Zβ = 0,84

d : beda dianggap berarti   d= 5

SD    : 6,68

Jumlah sampel minimal adalah 28 orang. 

4.5 Variabel Penelitian

 Variabel Bebas

Variabel  bebas pada penelitian ini adalah ada atau tidak adanya LHON. 

Variabel Terikat
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Variabel terikat pada penelitian ini adalah Quality of Life.

4.6 Definisi Operasional

No Variabel Unit Skala

1 Quality of Life

Suatu persepsi individu terhadap harkat dan

martabatnya dalam konteks budaya dan

sistem nilai, dimana individu tersebut berada

serta berhubungan dengan tujuan hidup dan

target individu tersebut. 

Dalam penelitian ini dinilai menggunakan

kuesioner Visual Functioning Questionnaire

(VFQ-25) untuk menilai kualitas hidup

terutama aktivitas sehari-hari pada penderita

Skor Numerik
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LHON . Kuesioner ini memiliki 12 subskala

dimana masing-masing sub skala memiliki

range nilai 0-100. Subskala yang dinilai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kesehatan Umum (general health);

2) Fungsi penglihatan (general vision);

3) Nyeri okuler (ocular pain);

4) Kesulitan dengan fungsi penglihatan

dekat  (near-vision activities);

5) Kesulitan dengan fungsi penglihatan jauh

(distance-vision activities);

6) Keterbatasan fungsi sosial terkait dengan

penglihatan (social functioning);

7) Kesehatan mental terkait dengan fungsi

penglihatan (mental health problems);

8) Keterbatasan peran terkait dengan fungsi

penglihatan (role limitations);

9) Ketergantungan pada orang lain karena
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fungsi penglihatan (dependency);

10) Kesulitan dalam mengemudi (driving

difficulties);

11)  Penglihatan warna (color vision); dan

12)  Penglihatan tepi (peripheral vision).

4.7 Cara Pengumpulan Data

4.7.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan

(kuesioner). Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner NEI VFQ-25.

4.7.2 Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer

dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan berupa data karakteristik

responden yang meliputi identitas, usia, serta jenis kelamin, serta hasil dari

kuesioner VFQ-25. Teknik pengumpulan data dilakukan lewat observasi

langsung (direct observation) diperoleh dari bersama penelitian mengenai
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Analisis Genotype-Phenotype pada Penderita Leber Hereditary  Optic

Neuropathy di Indonesia oleh tim peneliti LHON RSUP dr.Kariadi. 

4.8 Alur penelitian

4.9 Analisis data

Pengolahan data meliputi pengeditan, pengkodingan, dan pemberian nilai

(skoring) kemudian data diolah melalui perangkat lunak komputer. Uji

hipotesis perbandingan kualitas hidup pasien LHON dengan orang yang tidak

Pengumpulan Data
Interview/Kuesioner

Editing, Koding, dan Skoring

Analisis

Pelaporan Hasil Penelitian

Kriteria inklusi (pasien LHON)
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menderita LHON dilakukan dengan uji-t tidak berpasangan apabila data

berdistribusi normal. Uji normalitas distribusi data dilakukan dengan uji

Saphiro-Wilk. Uji Saphiro-Wilk dipilih karena sampel < 50. Apabila nilai

pada uji Saphiro-Wilk < 0,05 maka data kualitas hidup dianggap berdistribusi

tidak normal. Apabila data berdistribusi tidak normal maka perbandingan

kualitas hidup dilakukan dengan uji Wilcoxon. Perbedaan dianggap bermakna

apabila p < 0,05. Analisis data menggunakan program komputer SPSS 15.0.

4.10 Etika Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti akan mengajukan ethical clearance

kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran

Universitas Diponegoro/ RSUP Dr. Kariadi Semarang. Penelitian ini akan

dilakukan pada pasien LHON dengan persetujuan tertulis dengan pertimbangan

pasien tersebut mampu memahami mengenai pentingnya pemeriksaan dan

pengamatan yang dilakukan. Hal ini akan mempermudah dalam pemberian

informed consent terhadap pasien tersebut. Data pasien diperoleh dari hasil

rekam medis dan wawancara akan dijaga kerahasiaannya. Responden subjek

penelitian akan diberikan insentif berupa merchandise. 

4.11 Jadwal Penelitian

Kegiatan Penelitian Bulan
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1 2 3 4

1.Persiapan

a. Pengajuan ethical clearance

b. Penggandaan kuesioner

X

      X

2.Pelaksanaan

a. Kunjungan ke tempat tinggal

b. Wawancara

X X

X X

3.Pengumpulan data

a. Interpretasi hasil pemeriksaan genetika dan
oftalmologis

b.  Interpretasi hasil wawancara

X X

X X

4. Penyusunan Laporan

a. Konsultasi/diskusi

b. Analisis data

c. Penyusunan laporan

d. Sidang Karya Tulis Ilmiah

X

X

X

X


