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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Ilmu Kesehatan Anak dan Ilmu Penyakit 

Dalam. 

 

4.2 Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian akan dilakukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Pengambilan data 

dilaksanakan setelah ethical clearance disetujui sampai bulan Juni 2015. 

 

4.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan 

penelitian cross sectional retrospektif. 
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4.4 Populasi dan sampel 

4.4.1 Populasi target 

Pasien anak berusia <5 tahun, 5-14 tahun, 14-19 tahun dan dewasa > 19 tahun 

dengan diagnosa demam berdarah dengue (DBD) yang memiliki gizi baik pada saat 

masuk rumah sakit. 

 

4.4.2 Populasi terjangkau 

Pasien anak berusia <5 tahun, 5-14 tahun, 14-19 tahun dan dewasa > 19 tahun 

dengan diagnosa demam berdarah dengue (DBD) yang memiliki gizi baik dan 

dirawat di bangsal infeksi atau ruang intensif anak dan penyakit dalam RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. 

 

4.4.3 Sampel penelitian 

4.4.3.1 Kriteria inklusi 

 Kriteria inklusi penelitian ini adalah:  

1) Anak berusia <5 tahun, 5-14 tahun, 14-19 tahun 

2) Dewasa berusia > 19 tahun 

3) Pasien yang telah didiagnosa secara klinis maupun laboratorium menderita DBD 

derajat I-IV berdasarkan kriteria WHO dan berada pada fase kritis 
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4.4.3.2 Kriteria eksklusi 

Kriteria ekslusi penelitian ini adalah: 

1) Rekam medik tidak lengkap 

2) Pasien dengan immunocompromised 

3) Pasien dengan penyakit lain/komorbid 

4) Pasien dengan gangguan perkembangan  

 

4.4.4 Cara pengambilan sampel  

 Sampel penelitian diperoleh secara consecutive sampling. Consecutive 

sampling adalah berdasarkan kedatangan subyek pada tempat penelitian. 

 

4.4.5 Besar sampel 

 Besar sample pada penelitian ini menggunakan rumus besar sampel sebagai 

berikut:
35

 

      
                     

 

        
 

n1: ukuran sampel profil laboratorium anak pada penyakit DBD pada fase kritis 
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n2: ukuran sampel profil laboratorium dewasa pada penyakit DBD pada fase kritis 

Z : deviat baku alpha, ditetapkan sebesar 5%  

Z  = 1,96  

Z : deviat baku beta, ditetapkan sebesar 20%  

Z  = 0,84  

P: proporsi total  

P = (P1 + P2) / 2  

P1: proporsi kejadian profil laboratorium anak pada penyakit DBD pada fase kritis 

P2: proporsi kejadian profil laboratorium dewasa pada penyakit DBD pada fase kritis. 

Prevalensi Sebesar 0, 4 .
16

 

Q2 = 1 – P2 = 1 – 0, 4 = 0, 6 

    
       

            
   

          

                   
  = 0, 64 

Q1 = 1 – P1 = 1 – 0, 64 = 0, 36 

 P = (P1 + P2) / 2 = (0, 64 +  0, 4) / 2 = 0, 52 

Q = Q1 + Q2 / 2 = (0, 36 + 0, 6)  = 0, 48 
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Dengan memasukkan nilai-nilai diatas pada rumus diperoleh besar sampel 

untuk tiap kelompok adalah 64 orang. Dengan memperhitungkan kemungkinan drop 

out, maka dipersiapkan cadangan sampel sebanyak 10% untuk setiap kelompok (10% 

x 64) + 64 = 70, 4 dibulatkan menjadi 70 orang.  

 

4.5 Variabel penelitian 

4.5.1 Variabel bebas 

 Umur anak <5 tahun, 5-14 tahun, 14-19 tahun dan dewasa > 19 tahun. 

4.5.2 Variabel terikat 

Profil laboratorium (Hematokrit, leukosit, trombosit, albumin,) pada fase 

kritis. 

 

4.6 Definisi operasional 

No. Variabel Definisi Operasional
 

Skala 

1. Hematokrit Peningkatan hematokrit atau hemokonsentrasi 

terjadi pada semua kasus DBD, khususnya kasus 

syok. Peningkatan hematokrit adalah hematokrit 

yang melebihi 20% dibanding hematokrit 

Nominal 
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sebelum atau sesudah fase kritis. Pada penelitian, 

data yang didapat dari rekam medis digolongkan 

menjadi: 

- Terdapat peningkatan hematokrit sebesar 

20% sebelum/sesudah fase kritis 

- Tidak terdapat peningkatan hematokrit 

sebesar 20% sebelum/sesudah fase kritis  

2. Leukosit Jumlah total sel darah putih (<5000sel/mm3) dan 

rasio neutrofil-limfosit (neutrofil<limfosit) 

berguna untuk memprediksi periode kritis 

kebocoran plasma. Pada penelitian, data yang 

didapat dari rekam medis digolongkan menjadi: 

- Terdapat  jumlah total sel darah putih 

<5000sel/mm
3
 

- Tidak terdapat jumlah total sel darah 

putih <5000sel/mm
3
  

Nominal 

3. Trombosit Pada hari ke 3-10 demam pada pasien DBD 

sering ditemukan keadaan trombositopenia 

(penurunan jumlah platelet). Pada penelitian, 

data yang didapat dari rekam medis digolongkan 

menjadi: 

Nominal 
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- Terdapat trombositopenia yaitu jumlah 

platelet < 100.000 sel/mm
3
 

- Tidak terdapat trombositopenia yang 

mencapai jumlah platelet < 100.000 

sel/mm
3 

 

 

4.7 Cara pengumpulan data 

4.7.1 Instrumen penelitian 

Rekam medis pasien RSUP Dr. Kariadi Semarang periode 2013 - 2015 

sampai sampel penelitian terpenuhi. 

 

4.7.2 Jenis data 

Kategori pasien berdasarkan umur (anak dan dewasa), profil laboratorium 

penyakit demam berdarah dengue pada fase kritis berupa hematokrit, leukosit dan 

trombosit. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapat dari rekam 

medis RSUP Dr. Kariadi Semarang. 
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4.8 Alur penelitian 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur penelitian 

Rekam medis pasien Rumah Sakit Umum dr. Karyadi 

Semarang 

Kriteria Inklusi 

 

Pengambilan Data : 

1. Kategori umur pasien (anak dan dewasa) 

2. Profil laboratorium hematokrit penyakit DBD 

pada fase kritis 

3. Profil laboratorium leukosit penyakit DBD pada 

fase kritis 

4. Profil laboratorium trobosit penyakit DBD pada 

fase kritis 

Analisis Data 
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4.9 Analisis data  

 Data yang terkumpul diedit, dikoding, kemudian di-entry ke dalam program 

computer. Kemudian data dianalisis secara statistik.
37

 

 Skala Nominal diuji dengan uji Chi-Square. Uji analitik dilakukan untuk 

menguji hipotesis komparatif masing-masing variable bebas. Bila memenuhi syarat 

uji Chi-Square dengan table 2x2 digunakan uji Chi-Square. Jika syarat tersebut tidak 

terpenuhi akan digunakan uji alternatifnya yaitu uji Fisher. 

 Odd’s Ratio (OR) adalah perbandingan kemungkinan peristiwa terjadi dalam 

satu kelompok dengan kemungkinan hal yang sama terjadi di kelompok lain. Rasio 

odds adalah ukuran besarnya efek dan umumnya digunakan untuk membandingkan 

hasil dalam uji klinik, OR diperoleh dari kepustakaan yang telah ada. 

 Perbandingan profil laboratorium penyakit demam berdarah dengue anak dan 

dewasa pada fase kritis akan dianalisis menggunakan uji regresi logistik. Nilai p 

dianggap bermakna apabila p < 0,05 dengan 95% interval kepercayaan. Analisis data 

menggunakan program SPSS for Windows v. 21,0 (SPSS Inc., USA).  
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4.10 Etika penelitian 

Ethical clearance, dimohonkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Sebelum penelitian dilaksanakan, 

peneliti memberikan surat pengantar dari dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro melalui bagian Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian. 

Kerahasiaan, peneliti menjamin kerahasiaan semua informasi yang didapat pada 

penelitian ini. Data tidak akan dipublikasikan kecuali untuk kepentingan ilmiah. 

Nama responden tidak dicantumkan dalam publikasi. 

 

4.11 Jadwal penelitian 

Tabel 5. Jadwal penelitian 

Kegiatan  Bulan        

 November Desember Januari Februari Maret  April Mei Juni Juli 

Penyusunan 

proposal 
         

Ujian 

proposal 
         

Penelitian          

Analisis 

data 

         

Penulisan 

laporan 

hasil 

         

Uji hasil          

 


