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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Ruang lingkup penelitian 

  Ruang lingkup penelitian ini meliputi Ilmu Kesehatan Anak, 

khususnya bidang nefrologi. 

4.2 Tempat dan waktu penelitian 

4.2.1  Ruang lingkup tempat 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi, 

Semarang. 

4.2.2  Ruang lingkup waktu 

Penelitian dilakukan mulai bulan Maret-Juni 2015. 

4.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah suatu studi deskriptif retrospektif.dengan 

pendekatan cross sectional 

4.4 Populasi dan sampel 

4.4.1  Populasi target    

  Anak sindrom nefrotik yang mengalami penyakit ginjal kronis 
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4.4.2  Populasi terjangkau  

Anak sindrom nefrotik yang mengalami penyakit ginjal kronis yang 

dirawat  di RSUP dr. Kariadi Semarang periode januari 2011- April  

2015 

4.4.3 Sampel 

Populasi terjangkau dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Kriteria inklusi 

 Anak berusia 2- 14 tahun 

 Terdiagnosa penyakit ginjal kronis sesuai dengan diagnosa 

klinis, pemeriksaann laboratorium dan pemeriksaan 

radiologis 

 Mempunyai riwayat sindrom nefrotik 

2) Kriteria eksklusi 

 Catatan medik tidak lengkap 

4.4.4  Cara sampling 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode consecutive 

sampling, setiap pasien SN yang mengalami  penyakit ginjal kronis 

dan pasien dialisis yang mempunyai riwayat SN yang memenuhi 

kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun 

waktu tertentu . 
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4.4.5  Besar sampel 

 Besar sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan jumlah 

populasi terjangkau di Intalasi rekam medis RSUP dr. Kariyadi 

Semarang periode Januari  2011- April 2015 

4.5 Definisi operasional 

Tabel 4.Definisi opreasional 

No Variabel Unit Skala 

1. Usia Awitan.
9 

Usia Awitan adalah umur subyek 

penelitian saat pertama kali muncul 

gejala sindrom nefrotik 

yaitu 

hipoalbuminemia,hiperkolesterolemia 

dan edema 

usia awitan dikategorikan menjadi 2 

yaitu > 10 tahun dan < 10 tahun 

 

Tahun nominal 

2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin subyek dikategorikan 

menjadi 2 yaitu laki laki dan 

perempuan. 

 

Tidak 

diberi 

nominal 

3.. Lama menderita Sindrom Nefrotik.
8 

Lama menderita sindrom nefrotik 

adalah lamanya waktu pasien 

menderita sindrom nefrotik 

Data dikategorikan >5 tahun dan < 5 

tahun untuk keperluan analisis 

Tahun nominal 

4. Jenis Sindrom Nefrotik 

Berdasarkan respon terapi dan gejala 

klinis jenis SN dikategorikan menjadi  

1) SNRS 

2) SN relaps sering 

3) SN relaps jarang 

4) SN remisi 

Tidak 

diberi 

nominal 
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Tabel 4. Definisi operasional ( lanjutan) 

No Variabel Unit Skala 

5. Penyakit Ginjal Kronis 

PGK adalah suatu keadaan klinis 

dimana terjadi penurununan fungsi 

ginjal oleh karena kerusakan ginjal 

baik disertai penurunan gfr maupun 

tidak yang terjadi minimal selama 3 

bulan 

Parameter yang digunakan yaitu : 

1) Stadium 1: kerusakan ginjal 

dengan LFG normal atau 

peningkatan LFG (≥90 

mL/menit/1,73 m²) 

2) Stadium 2: kerusakan ginjal 

dengan penurunan LFG ringan 

(60-89 mL/menit/1,73 m²) 

3) Stadium 3: penurunan LFG 

sedang (30-59 mL/menit/1,73 

m²) 

4) Stadium 4: penurunan LFG berat 

(15-29 mL/menit/1,73 m²) 

5) Stadium 5: gagal ginjal (LFG < 

15 mL/menit/1,73 m² atau 

dialisis) 

Tidak 

diberi 

nominal 

6. Usia penderita 

Usia penderita adalah usia sekarang 

ssat menderita penyakit ginjal kronis 

pada sindrom nefrotik anak 

Data dikategorikan menjadi usia > 6 

tahun dan < 6 tahun 

Tidak 

diberi 

nominal 
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4.6 Cara pengumpulan data 

4.7.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan medik 

pasien SN yang mengalami PGK Di RSUP Dr Kariyadi Semarang 

periode Januari 2011- Maret  2015. 

4.7.2. Jenis data 

Data yang diambil menggunakan data sekunder dari pasien 

sindroma nefrotik  yang mengalami PGK sesuai kriteria inklusi di 

bagian  instalasi rekam medis RSUP dr.Kariyadi Semarang. 

4.7.3. Cara kerja 

Mencatat semua data yang diperlukan yaitu meliput usia,i jenis 

kelamin penderita SN, usia awitan menderita SN,lama menderita 

sindrom nefrotik, dan jenis sindrom nefrotik pada catatan medik 

pasien SN yang mengalami PGK  
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4.7 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.Alur penelitian 
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Analisis Data 
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4.8 Analisis data 

 Data yang telah terkumpul dilakukan cleaning, coding, dan 

tabulasi, setelah itu dimasukan ke dalam program komputer. Data yang 

berskala kategorial (usia pasien,jenis kelamin, jenis SN,usia awitan ,lama 

menderita) dideskripsikan sebagai distribusi frekuensi dan persentase.  

4.9  Etika penelitian 

Ethical clearence diperoleh dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) Fakultas Kedokteran Undip. Ijin penelitian diperoleh dari RS dr. 

Kariadi Semarang. Peneliti telah memberikan surat pengantar dari dekan 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui bagian Unit 

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian (UP3). Persetujuan untuk 

melakukan penelitian juga telah dimintakan kepada Rumah Sakit Umum 

Pusat dr. Kariadi. 
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4.10  Jadwal penelitian 

 Tabel 5. Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

l 

Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 

Penyusunan proposal       

Ujian proposal       

Revisi proposal       

Pengumpulan data       

Pengolahan data dan 

perumusan hasil penelitian 

      

Ujian hasil penelitian        


