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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah penyakit malaria di Bagian Ilmu 

Penyakit Dalam, Sub Bagian Infeksi Tropis. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang pada periode 

Januari 2009 sampai dengan Desember 2013. 

 

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan rancangan 

penelitian studi belah lintang atau cross sectional. 

 

4.4 Populasi dan Sampel 

4.4.1 Populasi Target 

 Populasi target pada penelitian ini adalah penderita malaria 

falciparum. 

4.4.2 Populasi terjangkau 

 Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah penderita 

malaria falciparum yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi Semarang 

periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2013. 
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4.4.3 Sampel 

Kriteria sampel untuk penelitian ini terdiri atas kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

4.4.3.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien 

malaria falciparum yang di rawat inap di RSUP Dr.Kariadi 

Semarang yang dinyatakan positif malaria falciparum dan 

juga positif mixed infection terhadap pemeriksaan 

mikroskopis dan RDT. 

 

4.4.4 Besar Sampel 

  Dalam penelitian ini digunakan sampel semua pasien malaria 

falciparum yang dirawat di RSUP Dr.Kariadi Semarang pada periode  

Januari 2009 sampai dengan Desember 2013. 

 

4.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah karakteristik 

pasien malaria falciparum, gambaran klinis dan tatalaksananya. 
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4.6 Definisi Operasional 

No Variabel dan Definisi Unit Skala 

1 Karakteristik pasien malaria 

falciparum 

Karakteristik pasien malaria 

falciparum adalah suatu 

karakter/sifat/ciri khas yang 

dimiliki oleh penyakit malaria 

falciparum, seperti usia, jenis 

kelamin dan kota asal. 

Ya/Tidak Nominal 

2 Gambaran klinis malaria 

falciparum 

Gambaran klinis malaria 

falciparum adalah tanda dan 

gejala pada tubuh pasien yang 

disebabkan oleh karena 

manifestasi dari parasit 

Plasmodium falciparum. Gejala 

untuk malaria ringan adalah : 

 Demam 

 Anemia 

 Sakit kepala 

 Kelemahn 

 Nyeri tulang 

 Trombositopeni 

 Hipoalbumin 

Sedangkan untuk malaria berat 

biasanya terdapat gejala yang 

lebih berat, seperti : 

 Malaria cerebral (penurunan 

kesadaran) 

 Anemia berat 

 Gangguan ginjal akut 

 Ikterik 

 Syok 

 Kejang 

Serta outcome yang didapat 

yaitu pasien hidup ataupun mati 

Ya/Tidak Nominal 

3 Tatalaksana malaria falciparum 

Tatalaksana malaria falciparum 

adalah suatu program yang 

dilakukan untuk pasien malaria 

falciparum, seperti pemberian 

Ya/Tidak Nominal 
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terapi kausatif maupun suportif 

serta pencegahan komplikasi. 

Terapi kausatif dapat terbagi 

menjadi terapi yang 

menggunakan ACT dan 

menggunakan non-ACT. 

Tabel 7. Definisi Operasional 

 

4.7 Cara Pengumpulan Data 

 Data dikutip dari catatan medik yang disimpan di ruang Instalasi Rekam 

Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

4.7.1 Alat 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari catatan medik. 

4.7.2 Jenis data 

 Data yang diambil merupakan data sekunder, karena data diambil 

dari catatan medis yang sudah tersedia. 

4.7.3 Cara kerja 

 Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat data-data yang ada 

di catatan medik penderita malaria falciparum Poliklinik Penyakit 

Dalam RSUP dr. Kariadi Semarang periode Januari 2009 sampai 

dengan Desember 2013. Data yang dikumpulkan meliputi : 

1. Karakteristik pasien malaria falciparum 

2. Gambaran klinis malaria falciparum 

3. Tatalaksana malaria falciparum 
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4.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alur Penelitian 

 

 

4.9 Analisis Data 

Pengolahan data penelitian ini meliputi editing (memeriksa 

kelengkapan, kejelasan dan kesinambungan data), coding (pemberian skor 

data), tabulasi data dan entry (memasukkan data dalam program komputer 

Microsoft Excel). Analisis data meliputi analisis deskriptif yang akan 

menampilkan frekuensi dan persentasi. 

 

 

 

Peneliti mencari dan mengumpulkan data pasien 

malaria falciparum pada catatan medis 

Memasukkan data kedalam komputer 

Analisis Data 

Memenuhi kriteria                    

inklusi dan eksklusi 
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4.10  Etika Penelitian 

1. Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu akan dimintakan ethical 

clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro. 

2. Seluruh data dan identitas dari pasien yang terdapat dalam catatan medis 

akan dirahasiakan dan tidak dipublikasikan. 

3. Seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian akan ditanggung oleh 

peneliti. 
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4.11   Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Penelitian 

Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Persiapan, pembuatan proposal dan 

seminal proposal 

        

2. Pengumpulan data         

3. Analisa data         

4. Penyusunan laporan         

5. 

Seminar dan Laporan Akhir/Karya 

Tulis 

        

Tabel 8. Jadwal Penelitian 


