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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Ruang lingkup penelitian

4.1.1 Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup penelitian adalah bagian Ilmu Kesehatan Anak, khususnya

sub bagian Neurologi.

4.1.2 Ruang lingkup tempat

Penelitian telah dilakukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

4.1.3 Ruang lingkup waktu

Waktu penelitian dilakukan bulan Maret – Juni 2014.

4.2 Jenis dan rancangan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif dengan pendekatan kasus

kontrol. Kelompok kasus adalah anak dengan kejang demam kompleks,

sedangkan kelompok kontrol adalah anak dengan kejang demam sederhana.

4.3 Populasi dan sampel

4.3.1 Populasi

a. Populasi target

Pupulasi target adalah anak dengan kejang demam
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b. Populasi terjangkau

Populasi terjangkau adalah anak dengan kejang demam yang dirawat di

RSUP Dr Kariadi Semarang.

4.3.2 Sampel

Subyek penelitian adalah anak dengan kejang demam kompleks

(kelompok kasus) dan anak dengan kejang demam simpleks (kelompok kontrol)

yang dirawat di RSUP Dr Kariadi Semarang.

4.3.2.1 Kriteria inklusi

1) Bayi dan anak usia 1 bulan – 5 tahun yang mengalami kejang demam

2) Anemia

4.3.2.2 Kriteria eksklusi

1) Gangguan perkembangan

2) Gangguan perkembangan otak.

3) Memerlukan perawatan di HCU atau PICU.

4) Memerlukan transfusi darah

4.4 Besar sampel

Sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu untuk mengetahui manifestasi

klinis kejang demam yang disertai dengan anemia dibanding anak kejang demam

tanpa anemia, maka besar sampel dihitung dengan rumus besar sampel untuk uji

penelitian kasus kontrol. Hasil penelitian sebelumnya oleh Pisacane, dkk.

menyebutkan odd ratio (OR) bangkitan kejang demam pada anak defisiensi adalah
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3,3. Besarnya proporsi anemia pada anak demam tanpa kejang belum diketahui

sehingga perkiraan proporsinya adalah 50%, sehingga besarnya proporsi anemia

dengan kejang demam adalah sesuai rumus P1 = (OR x P2) / (1 – P2 + OR x P2).

Hasil perhitungan nilai P1 = 77%, Nilai kesalahan tipe 1 (α=0,05) maka Zα =1,96

dan nilai kesalahan tipe II (β = 0,2) maka Zβ = 0,842, power penelitian = 90%.

Perhitungan besar sampel adalah sebagai berikut :

1 = 2 = [ Zα PQ + Zβ P1Q1 + PoQo]( 1 − )
= 47

Besar sampel sesuai dengan perhitungan diatas adalah 47 untuk kelompok

kasus dan 47 untuk kelompok kontrol.

4.5 Variabel Penelitian

4.5.1 Variabel bebas

Anemia

4.5.2 Variabel terikat

Manifestasi klinis kejang demam
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4.6 Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang didapat dari catatan

medik RSUP Dr Kariadi Semarang.

4.7 Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data rekam

medik di RSUP Dr Kariadi Semarang dimana data yang dibutuhkan disesuaikan

dengan kriteria – kriteria yang telah ditentukan.

4.8 Alur Penelitian

Gambar 3. Alur penelitian

Rekam medik RSUP Dr
Kariadi Semarang

Sampel penelitian

Pecatatan data

Tabulasi data

Analisis data

Penyusunan laporan

Kriteria inklusi Kriteria ekslusi
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4.9 Pengolahan dan analisis data

Sebelum analisis, dilakukan data cleaning, tabulasi data dan data entry.

Analisis data meliputi analisis deskriptif dan uji hipotesis. Pada analisa deskriptif,

data dengan skala kategorikal dinyatakan dalam distribusi frekuensi dan

presentase, sedangkan data dengan skala kontinyu dinyatakan dalam rerata dan

simpang baku. Uji hipotesis menggunakan uji Chi square karena variabel bebas

berskala nominal dan variabel terikat berskala nominal.

Kemudian dilakukan analisis kejadian manifestasi kejang demam yang

disertai anemia untuk menghitung besarnya kejadian kejang demam simplek atau

kejang demam komplek. Dari hasil kejang demam simplek dan komplek tersebut

kemudian dibandingkan dengan hasil analisis data kejang demam yang disertai

anemia dengan yang tidak disertai anemia. Selanjutnya kita kategorikan

manifestasi klinis kejang demam berupa durasi dan frekuensi kejang dalam 24

jam. Kemudian dilakukan analisis pengaruh anemia terhadap manifestasi klinis

yang timbul.

Batas kemaknaan adalah apabila p ≤ 0,05 dengan interval kepercayaan

95%. Analisis data dilakukan dengan program SPSS for Windows.
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4.10 Definisi Operasional

Tabel 2. Definisi operasional
No Definisi operasional dan cara mengukur Satuan kategori Skala
1 Derajat Anemia

Anak usia 1 – 59 bulan dengan kadar Hb
sesuai umur .

- Anemia
- Normal

nominal

2 Umur
Umur anak saat bangkitan kejang demam
berdasarkan keterangan orang tua atau akta
kelahiran

Umur dinyatakan dalam
bulan penuh

Ratio

3 Demam
Suhu badan diatas 380C yang diukur per rektal
pada saat terjadi bangkitan kejang demam
dengan menggunakan thermometer air raksa

Derajat suhu menurut
pengukuran

Interval

4 Riwayat kejang demam pada keluarga
Faktor kejang demam pada keluarga
ditentukan berdasarkan adanya riwayat kejang
demam dalam keluarga (first degree relative),
yaitu ayah , ibu, atau saudara kandung yang
didapat dari anamnesis

-Ada riwayat
-Tidak ada riwayat

nominal

5 Manifestasi klinis kejang demam - Kejang demam
simpleks
- Kejang demam
komplek

nominal

4.11 Jadwal Penelitian

Tabel 3. Jadwal Penelitian

Kegiatan
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5

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

Studi Literatur

Penyusunan Proposal

Sidang Proposal

Persiapan Perijinan

Persiapan Alat Bahan

Penelitian

Analisis Data

Penulisan Laporan

Seminar Hasil


