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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Ruang lingkup penelitian 

Penelitian ini mencakup bidang Ilmu Bedah Digestif. 

4.2  Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2014 di ruang 

rekam medik RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

4.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain studi cross 

sectional retrospektif. Desain ini dipilih karena pengukuran pada variabel 

bebas dan terikat dilakukan pada waktu yang sama dan disebut retrospektif 

karena kejadian yang diteliti telah terjadi. 

4.4 Populasi dan Sampel 

4.4.1 Populasi target 

Pasien target penelitian ini adalah pasien dengan keluhan berak 

darah dengan pemeriksaan kolonoskopi. 
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4.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah pasien yang telah 

dilakukan pemeriksaan kolonoskopi di RSUP Dr.Kariadi Semarang 

periode Januari 2010 – Desember 2013. 

4.4.3 Sampel 

Pasien dengan keluhan berak darah yang telah dilakukan 

pemeriksaan kolonoskopi di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode tahun 

2010-2013 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

4.4.3.1 Kriteria inklusi 

1. Pada rekam medis (RM) pasien, terdapat data yang lengkap mengenai 

diagnosis akhir. 

2. Pada rekam medis (RM) pasien, terdapat data yang lengkap mengenai   

pemeriksaan kolonoskopi. 

3. Pada rekam medis (RM) pasien, terdapat data yang lengkap mengenai 

keluhan berak darah. 

4.4.3.2 Kriteria eksklusi 

Pasien yang mengalami trombositopenia, leukemia, penyebab perdarahan 

saluran cerna bagian atas seperti ulkus peptikus, erosi gastro-esofagus, varises 

atau leiomioma atau penyakit yang menyebabkan perdarahan pada pankreas, 

harus disingkirkan. 
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4.4.4 Cara sampling 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode consecutive 

sampling. Pada cara ini peneliti memilih sampel dengan cara memasukkan 

semua sampel yang memenuhi kriteria inklusi sampai jumlah sampel yang 

dibutuhkan terpenuhi. 

4.4.5 Besar sampel 

Besar sampel dihitung berdasarkan rumus adalam penelitian ini 

adalah: 

 N =      
  

  
 

Keterangan: 

N : besarnya sampel minimal pasien dengan keluhan berak darah 

Zɑ : derajat kemaknaan (95% = 1,960) 

P : proporsi yang diperkirakan suatu kasus tertentu terhadap populasi                        

  (0,20) 

 d : ketepatan relatif yang diinginkan (10% = 0,10) 

Dengan menggunakan rumus ini diperkirakan jumlah sampel minimal 

yang dibutukan sebanyak 62 pasien dengan keluhan berak darah yang 

telah dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. 
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4.5 Variabel penelitian 

4.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pasien dengan keluhan 

berak darah. 

4.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pasien dengan tumor 

kolorektal. 

4.6 Definisi operasional 

Tabel 2. Definisi operasional 

No Variabel Skala Kategori 

1 Tumor kolorektal 

Massa jaringan abnormal yang 

menonjol ke dalam lumen usus besar 

dapat jinak maupun ganas, didiagnosis 

dengan menggunakan pemeriksaan 

kolonoskopi dan data dikumpulkan 

melalui rekam medis. 

Nominal  Ya 

 Tidak 

2 Berak darah 

Berak yang disertai dengan 

pengeluaran darah dari anus. Data 

diambil dari rekam medis. 

Nominal  Ya 

 Tidak 

 

3 Divertikulosis 

Penyebab terjadinya perdarahan 

gastrointestinal bawah yang masif. 

Nominal  Ya 

 Tidak 
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Data diambil dari rekam medis. 

4 Hemoroid 

Dapat berupa hemoroid eksterna 

maupun interna. Data diambil dari 

rekam medis. 

Nominal  Ya 

 Tidak 

5 Proktitis 

Merupakan varian kolitis ulserativa 

yang terbatas dan bersifat idiopatik. 

Data diambil dari rekam medis. 

Nominal  Ya 

 Tidak 

6 Fistula 

Merupakan alur granulomatosa kronik 

yang berjalan dari anus hingga bagian 

kulit luar anus atau daerah perianal. 

Data diambil dari rekam medis. 

Nominal  Ya 

 Tidak 

7 Infeksi 

Disebabkan oleh infeksi Shigella, 

ameba, Campylobacter, C.difficile, 

dan kadang-kadang Salmonella. Data 

diambil dari rekam medis. 

Nominal  Ya 

 Tidak 

8 Kolitis ulserativa 

Penyakit inflamasi yang sering 

kambuh, biasanya bermula di rektum 

dan dapat meluas ke proksimal. Data 

diambil dari rekam medis. 

Nominal  Ya 

 Tidak 

9 Angiodisplasia 

Suatu telangiektasia mukosa, yang 

biasanya mengenai kolon asendens. 

Data diambil dari rekam medis. 

Nominal  Ya 

 Tidak 
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4.7 Cara pengumpulan data 

4.7.1 Bahan dan alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan 

medik pasien yang telah dilakukan pemeriksaan kolonoskopi di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. 

4.7.2  Jenis data 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder (catatan 

medik). Data sekunder (catatan medik) digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan dari berak darah. 

4.7.3 Cara kerja 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan 

catatan medik. Catatan medik diperoleh dari bagian Instalasi Rekam Medis 

di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Kemudian dilakukan pendataan data 

seberapa banyak ditemukan adanya tumor kolorektal pada pasien dengan 

keluhan berak darah yang telah dilakukan pemeriksaan kolonoskopi di 

RSUP Dr.Kariadi Semarang periode Januari 2010 – Desember 2013. 
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4.8 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3. Alur Penelitian 

4.9 Analisis data 

Akan dilakukan analisis univariat untuk melihat gambaran 

distribusi frekuensi yang kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel 

maupun grafik. Kemudian dilanjutkan dengan analisis bivariat 

Populasi pasien yang telah dilakukan pemeriksaan 

kolonoskopi di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode 

Januari 2010 –  Desember 2013 

 Kriteria 

eksklusi 

Kriteria Inklusi 

Sampel pasien yang telah memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi 

Pengambilan data 

Pengolahan dan 

analisis data 

Penulisan laporan 
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menggunakan uji Chi-square. Hasil dianggap bermakna apabila diperoleh 

hasil p<0,05 dengan interval kepercayaan 95%. Analisis data dilakukan 

dengan menggunakan program statistik. 

4.10 Etika penelitian 

Penelitian memerlukan ethical clearance dari Komisi Etik 

Penelitian (KEPK) Fakultas Kedokteran UNDIP dan ijin dari instansi 

terkait. Pada penelitian ini tidak melakukan intervensi apapun pada subjek 

penelitian. Untuk memenuhi prinsip etika penelitian ini, maka kerahasiaan 

pasien sebagai subjek penelitian tetap dijaga dengan tidak mencantumkan 

identitas pasien. 

4.11    Jadwal penelitian 

Tabel 3. Jadwal penelitian 

No Kegiatan Waktu (Bulan) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Pengajuan proposal        

2 Revisi proposal        

3 Pemilihan instrumental penelitian, 

pengumpulan data, manajemen 

dan 

pengolahan data 

       

4 Penyusunan laporan        

5 Seminar hasil        

 


