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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu penyakit dalam khususnya 

kardivaskular dan geriatri.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

1) Penelitian dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan Geriatri dan Poliklinik Ilmu 

Penyakit Dalam RS. Dr. Kariadi Semarang. 

2) Penelitian dilakukan pada bulan November 2015 sampai jumlah sampel 

terpenuhi dimulai dari tahap penyusunan proposal penelitian. 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan belah 

lintang (cross sectional). 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Target 

Populasi target adalah lansia hipertensi 

3.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau adalah lansia hipertensi yang berobat jalan di Instalasi 

Rawat Jalan Geriatri dan Poliklinik Penyakit Dalam RS. Dr. Kariadi Semarang. 
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3.4.3 Sampel Penelitian 

Sampel adalah lansia hipertensi yang berobat jalan di Instalasi Rawat Jalan 

Geriatri dan Poliklinik Penyakit Dalam RS. Dr. Kariadi Semarang yang 

memenuhi: 

3.4.3.1 Kriteria Inklusi 

1) Usia ≥60 tahun dan ≤85 tahun 

2) Menderita hipertensi >5 tahun 

3) Menderita diabetes mellitus dibuktikan dari data rekam medis pasien 

4) Pendidikan minimal sekolah dasar atau setingkat 

3.4.3.2 Kriteria Eksklusi 

1) Pasien menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian 

2) Pasien dengan data pendukung tidak lengkap 

3) Pasien tidak dapat menyelesaikan tes MoCA 

4) Pasien dengan gangguan motorik halus dan gangguan visus 

5) Pasien dengan gangguan psikiatri 

6) Pasien dengan retardasi mental 

7) Pasien dengan riwayat gangguan organik otak (trauma, tumor, stroke, infeksi) 

8) Pasien dengan riwayat gangguan fungsi tiroid 

9) Pasien obesitas dengan indeks massa tubuh >25 kg/m2 

10) Pasien dengan riwayat mengonsumsi alkohol 
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3.4.4 Metode Sampling 

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara consecutive sampling 

berdasarkan kedatangan subjek penelitian ke Instalasi Rawat Jalan Geriatri dan 

Poliklinik Penyakit Dalam RS. Dr. Kariadi Semarang. 

3.4.5 Besar Sampel 

Perkiraan besar sampel dihitung berdasarkan rumus besar sampel untuk data 

numerik dua populasi independen, yaitu 

n1=n2=2 [
(Zα+Zβ)S

𝑋1 − 𝑋2
]

2

 

Dimana ditetapkan nilai: 

Zα = 1,96 (tingkat kemaknaan α = 0,05) 

Zβ = 0,842 (power penelitian β = 80%) 

S  = 3,799 (simpang baku gabungan yang diperoleh dari penelitian 

sebelumnya)34,35 

X1 – X2 = 4 (perbedaan klinis yang diinginkan) 

n1=n2=2 [
(1,96+0,842)3,799

4
]

2

 

n1 = n2 = 14,16 

Dengan demikian, pada penelitian ini diambil subjek lansia hipertensi tanpa 

diabetes mellitus berjumlah minimal 15 orang, dan lansia hipertensi dengan 

diabetes mellitus berjumlah minimal 15 orang sehingga total sampel penelitian 

adalah 30 orang. 
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3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas penelitian ini adalah status diabetes mellitus 

3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat penelitian ini adalah fungsi kognitif 

3.5.3 Variabel Perancu 

Variabel perancu penelitian ini adalah jenis kelamin, status merokok, status 

dislipidemia, dan riwayat penyakit jantung. 

 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 3. Definisi operasional. 

No Variabel Unit Skala 

1 Status hipertensi 

Pasien yang telah didiagnosis dengan 

hipertensi oleh tenaga medis dan/atau sedang 

menerima pengobatan untuk hipertensi. 

Data diperoleh dari rekam medis 

Ya/tidak Nominal 

2 Status diabetes mellitus 

Pasien yang telah didiagnosis dengan 

diabetes mellitus oleh tenaga medis dan/atau 

sedang menerima pengobatan untuk diabetes 

mellitus. 

Data diperoleh dari rekam medis 

Ya/tidak Nominal 

3 Fungsi kognitif 

Pemeriksaan MoCA-Ina yang dilakukan oleh 

peneliti 

- Numerik 

4 Riwayat pendidikan 

Dasar: sampai tamat SD 

Menengah: SMP dan SMA 

Tinggi: akademi atau lebih 

Dasar 

Sedang 

Tinggi 

Ordinal 

5 Jenis kelamin 

Jenis kelamin subjek penelitian 

 

 

Pria/wanita Nominal 
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6 Status dislipidemia 

Pasien yang telah didiagnosis dengan 

dislipidemia oleh tenaga medis dan/atau 

sedang menerima pengobatan untuk 

dislipidemia 

Data diperoleh dari rekam medis 

Ya/tidak Nominal 

7 Penyakit jantung 

Pasien yang telah didiagnosis dengan 

penyakit jantung oleh tenaga medis seperti 

infark miokard dan/atau sedang menerima 

pengobatan untuk penyakit jantung 

Data diperoleh dari rekam medis 

Ya/tidak Nominal 

8 Riwayat merokok 

Riwayat merokok atau sedang merokok pada 

subjek penelitian 

Data diperoleh dari wawancara  

Ya/tidak Nominal 

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Alat 

Rekam medis pasien, kuesioner MoCA-Ina, dan kuesioner kelengkapan data. 

3.7.2 Jenis Data 

Data primer yang didapat dari wawancara dengan pasien langsung berupa 

nama, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status merokok, riwayat konsumsi 

alkohol, dan pemeriksaan fungsi kognitif dengan MoCA versi Indonesia. Data 

sekunder didapat dari rekam medis, yaitu status hipertensi, status dislipidemia, 

status diabetes mellitus, indeks massa tubuh, dan riwayat penyakit jantung. 

3.7.3 Cara Kerja 

Pengumpulan data diawali dengan mencari subjek pada populasi lansia 

hipertensi yang berobat di Instalasi Rawat Jalan Geriatri dan Poliklinik Penyakit 

Dalam RS. Dr. Kariadi. Melalui wawancara oleh peneliti dapat diketahui 

kesesuaian subjek dengan kriteria inklusi penelitian. Subjek yang termasuk dalam 
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kriteria eksklusi tidak diikutsertakan dalam penelitian. Subjek selanjutnya dibagi 

menjadi dua kelompok, yakni pasien hipertensi tanpa diabetes mellitus dan pasien 

hipertensi dengan diabetes mellitus. Selanjutnya, dilakukan pengukuran fungsi 

kognitif dengan menggunakan kuesioner MoCA versi Indonesia oleh peneliti. 

 

3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Penelitian 
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3.9 Analisis Statistik 

Data yang telah masuk dilakukan pengecekan kembali (editing), kemudian 

tahap pengkodean jawaban (coding), selanjutnya dibuat tabel berdasarkan variabel 

(tabulating), dan terakhir dimasukkan dalam program komputer (entry) untuk 

dilakukan analisa statistik. 

Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung frekuensi dan presentase. 

Selanjutnya dilakukan analisis bivariat untuk mengetahui hubungan variabel 

bebas yang diteliti (status DM), variabel terikat (fungsi kognitif) pada pasien 

hipertensi menggunakan uji T tidak berpasangan apabila distribusi data normal, 

apabila distribusi data tidak normal dilakukan uji Mann-Whitney. 

Analisis multivariat dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas (status 

DM), variabel perancu (jenis kelamin, riwayat merokok, status dislipidemia, dan 

riwayat penyakit jantung) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (fungsi 

kognitif). Analisis yang digunakan adalah uji regresi logistik.  

 

3.10 Etika Penelitian 

Protokol penelitian telah dimintakan persetujuan Komite Etik Penelitian 

Kesehatan FK Undip/RS. Dr. Kariadi Semarang. 

Seluruh subjek penelitian telah diminta persetujuannya untuk diikutsertakan 

dalam penelitian dengan informed consent tertulis. Subjek penelitian bebas 

menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian tanpa ada konsekuensi apapun. 

Seluruh data subjek, termasuk identitas dijaga kerahasiaannya. Seluruh biaya 

yang berhubungan dengan penelitian merupakan tanggung jawab peneliti. 
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3.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 4. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 
Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni 

Studi literatur                         

Penyusunan proposal                         

Seminar proposal                         

Persiapan penelitian                         

Penelitian                         

Analisis data dan 

penyusunan hasil 

                        

Seminar hasil                         

 

 

 

 


