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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Ruang lingkup penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah di bidang Ilmu Kesehatan Mata. 

3.2  Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di klinik Instalasi Rawat Jalan Bagian 

Ilmu Kesehatan Mata RSUP Dr. Kariadi Semarang dalam rentang waktu 4 bulan, 

pada bulan Maret – Juni 2016. 

3.3  Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan desain 

penelitian cross sectional. 

3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi target 

 Populasi penelitian ini adalah penderita dengan miopia ringan, sedang dan 

berat. 

3.4.2  Populasi terjangkau 

Penderita miopia yang memeriksakan diri ke klinik rawat jalan Ilmu 

Kesehatan Mata RSUP Dr. Kariadi Semarang pada Maret – Juni 2016. 

3.4.3 Sampel penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien miopia ringan, sedang, dan 

berat yang bersedia memeriksakan diri ke RSUP Dr. Kariadi Semarang pada 

Maret – Juni 2016, yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 
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3.4.3.1 Kriteria inklusi 

1. Bersedia mengikuti penelitian 

2. Umur 18 – 40 tahun 

3. Keadaan umum baik 

3.4.3.2 Kriteria eksklusi  

1. Visus no better correction 

2. Mengalami infeksi di mata 

3. Memiliki strabismus  

4. Distorsi dengan hasil koreksi terbaik 

5. Riwayat operasi yang berhubungan dengan refraksi mata 

3.4.4  Cara sampling 

Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan metode non probability 

sampling, yaitu dengan cara purposive sampling. Pada metode ini, sampel sesuai 

kriteria inklusi dimasukan sampai target terpenuhi. 

3.4.5  Besar sampel 

Besar sampel dihitung berdasarkan rumus : 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 [
(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)𝑠

𝑥1 − 𝑥2
]

2

 

Dimana ditetapkan nilai: 

 n1 = Besar sampel pada kelompok miopia sedang 

n2  = Besar sampel pada kelompok miopia ringan 

𝑍𝛼 = 1,96 untuk nilai 𝛼=0,05 

 𝑍𝛽 = 0,842 untuk 𝛽=0,2 (power penelitian 80%) 
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s = Simpang baku kelompok miopia  

x1 = Penglihatan stereoskopis pada miopia sedang 

x2 = Penglihatan stereoskopis pada miopia ringan 

Dari hasil penelitian sebelumnya melaporkan rerata penglihatan gangguan 

stereoskopis pada pasien miopia adalah 60,25 ± 12,40 detik busur.12 Apabila pada 

kelompok miopia sedang adalah 60,25+1×SD yaitu 72,65 detik busur. 

Perhitungan besar sampel adalah : 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 [
(1,96 + 0,842)12,40

72,65 − 60,25
]

2

= 15,7 ≈ 16 

Dari perhitungan didapatkan besar sampel minimal untuk masing-masing 

kelompok adalah 16 orang. Sehingga didapatkan total sampel penelitian sebanyak 

48 orang.  

3.5  Variabel penelitian 

3.5.1  Variabel bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  

1. Miopia ringan 

2. Miopia sedang 

3. Miopia berat 

3.5.2  Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penglihatan stereoskopis. 
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3.6 Definisi operasional 

Tabel 3. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Skala Unit 

Miopia Miopia adalah keadaan dimana 

bayangan benda yang terletak jauh 

difokuskan di depan retina oleh 

mata yag tidak berakomodasi. 

Miopia sendiri menurut derajatnya 

dibagi menjadi miopia ringan 

(kurang dari 3 D), sedang (3 - 6 

D), berat (lebih dari 6 D) 

Ordinal Dioptri 

Penglihatan 

Stereoskopis 

Derajat paling tinggi penglihatan 

binokular, yang merupakan 

kedalaman penglihatan atau lebih 

tepatnya persepsi kedalaman 

penglihatan binokular. 

Penglihatan stereoskopis diukur 

dengan alat TNO stereo test. 

Interval Detik Busur 

 

3.7  Cara pengumpulan data 

3.7.1  Alat 

1. Snellen Chart 

2. Trial Lens 

3. Trial Frame 

4. TNO stereo test 
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3.7.2 Cara kerja 

Pengambilan data pertama-tama dilakukan dengan mencari subjek pada 

populasi pasien miopia dan miopia disertai astigmatisma yang memenuhi kriteria 

inklusi. Selanjutnya, mengeksklusi pasien yang termasuk kriteria eksklusi. Subjek 

selanjutnya dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok miopi ringan, sedang, 

dan berat. 

Berikut ini adalah pemeriksaan visus dengan Snellen Chart: 

1. Subjek duduk dengan jarak 6 meter (20 kaki) dari papan Snellen Chart 

2. Pencahayaan harus cukup kuat 

3. Periksa mata kanan terlebih dahulu, mata kiri ditutup, tetapi jangan 

sampai menekan bola mata 

4. Subjek diminta untuk menyebutkan huruf yang paling atas, kemudian 

dilanjutkan ke bawah sampai subjek tidak dapat menyebutkannya lagi. 

Ketika subjek tidak dapat menyebutkan huruf kurang dari 50% 

jumlahnya pada baris tertentu, maka hasil penglihatan jauh yang 

didapat adalah pada baris sebelumnya 

5. Hasil yang didapat pada mata kanan dicatat dalam lembar pemeriksaan, 

lalu pemeriksaan dilanjutkan pada mata kiri, mata kanan ditutup. Hasil 

yang didapat pada mata kiri juga dicatat pada lembar pemeriksaan. 

Subjek yang menggunakan kacamata diperiksa dengan menggunakan 

kacamata 
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Selanjutnya dilakukan tes stereoskopis menggunakan TNO stereo test pada 

tempat dan waktu yang sama untuk menentukan nilai stereoskopis. Prosedur 

melakukan pemeriksaan stereopsis dengan kartu TNO adalah sebagai berikut: 

1. Penerangan di tempat pemeriksaan haruslah cukup terang 

2. Tajam penglihatan subjek haruslah dalam kondisi terkoreksi maksimal 

3. Jarak pandang antara subjek dengan kartu pemeriksaan sekitar 40 cm 

4. Subjek memakai kacamata filter merah/hijau yang disediakan 

5. Subjek diharuskan melihat kartu pemeriksaan dengan kedua matanya 

6. Kartu pemeriksaan harus terletak sejajar dengan subjek, tidak boleh 

miring ke kiri atau ke kanan 
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3.8 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Gambar 6. Alur penelitian 
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3.9 Analisis data 

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

tahap pengkodean jawaban, selanjutnya dibuat tabel berdasarkan variabel 

(tabulating) dan terakhir dimasukan dalam program komputer untuk dilakukan 

analisis statistik dengan program komputer. 

Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung frekuensi dan 

prosentase. Uji normalitas distribusi dilakukan dengan uji Saphiro-wilk karena 

jumlah sampel kurang dari 50 (sampel besar). Selanjutnya dilakukan analisis 

bivariat untuk mengetahui variabel bebas (penderita miopia) dan variabel terikat 

(penglihatan stereoskopis) yang diteliti menggunakan One Way ANOVA apabila 

memenuhi syarat uji parametrik, atau uji Kruskall-Wallis jika tidak memenuhi 

syarat. 

Nilai p dianggap bermakna apabila nilai p<0,05. Analisis data dilakukan 

dengan program komputer. 

3.10  Etika penelitian 

Protokol penelitian akan dimintakan ethical clearance dari komisi etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. 

Seluruh calon subjek penelitian akan diberikan penjelasan lengkap tentang 

prosedur penelitian tujuan dan manfaat penelitian. Apabila setuju untuk ikut serta 

dalam penelitian, subjek diminta persetujuannya dalam bentuk informed consent 

tertulis. Calon subjek penelitian bebas menolak untuk diikut sertakan dalam 

penelitian ataupun keluar dari penelitian. Identitas subjek penelitian akan 
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dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan tanpa seizin subjek penelitian. Seluruh 

subjek penelitian akan diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan peneliti. 

3.11  Jadwal penelitian 

Tabel 4. Jadwal penelitian 

Kegiatan 

Bulan (2015-2016) 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

Studi Literatur                             

Penyusunan 

Proposal 

                            

Seminar Proposal                             

Persiapan 

Penelitian 

                            

Penelitian                             

Analisis Data & 

Penyusunan Hasil 

                            

Seminar Hasil                             

 

 

 

 

 

 


