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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian di bidang Ilmu Kesehatan Mata. 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Kariadi. Penelitian dilakukan pada bulan 

Mei sampai Juni 2016 sampai jumlah sampel terpenuhi. 

3.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 

penelitian cross sectional. 

3.4 Populasi dan sampel 

3.4.1 Populasi target 

Populasi target dalam penelitian ini adalah pasien glaukoma yang 

menggunakan beta bloker. 

3.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah pasien glaukoma yang 

berobat  jalan dan mendapat terapi beta blocker di Klinik Mata RSUP Dr. 

Kariadi Semarang. 

3.4.3 Sampel 
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3.4.3.1 Kriteria inklusi 

1. Penderita glaukoma berusia <65 tahun 

2. Bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed 

consent 

3.4.3.2 Kriteria eksklusi 

1. Terdapat kelainan pada kornea berupa peradangan, sikatrik, dan 

kelainan degenerasi 

2. Pernah menderita penyakit mata dan/atau penyakit sistemik yang 

dapat mempengaruhi sensibilitas kornea seperti lepra, herpes 

zoster oftalmikus, diabetes mellitus 

3. Pernah menjalani operasi mata 

4. Sedang menstruasi atau hamil 

5. Pasien dengan data tidak lengkap 

3.4.4 Cara sampling 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode consecutive sampling 

dimana semua subjek yang datang ke tempat penelitian dan memenuhi 

kriteria pemilihan telah dimasukkan dalam penelitian hingga jumlah subjek 

yang dibutuhkan terpenuhi. 

3.4.5 Besar sampel 

Besar sampel minimal dihitung dengan menggunakan rumus untuk 

penelitian deskriptif kategorik, yaitu : 
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Zα = deviat baku normal untuk α. Ditetapkan Interval Kepercayaan (IK) 

adalah 95% sehingga didapatkan α = 0,05, sehingga Zα = 1,96. 

P = Proporsi pasien glaukoma yang menggunakan beta blocker yang 

mengalami penurunan sensibilitas kornea. Ditetapkan 13% dari 

penelitian sebelumnya. 

Q = 1- P 

d = Kesalahan yang masih dapat ditolerir (derajat akurasi). d = 10% 

 

Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, besar sampel minimal dalam penelitian 

ini adalah 44 mata. 

3.5 Variabel penelitian 

3.5.1. Variabel bebas 

Lama penggunaan beta blocker 

3.5.2. Variabel terikat 

Sensibilitas kornea 
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3.6 Definisi operasional 

Tabel 1. Definisi operasional 

No Variabel Definisi Variabel Skala Unit 

1 Lama 

penggunaan beta 

bloker 

 

Waktu penggunaan beta 

bloker oleh pasien, 

didapatkan dari 

wawancara 

Kelompok 1 = <6bulan 

Kelompok 2 = 6-12 bulan 

Kelompok 3 = >12 bulan 

Ordinal Bulan 

 

2 Sensibilitas 

kornea 

Pemeriksaan sensoris 

kornea yang dilakukan 

dengan alat Cochet-

Bonnet aesthesiometer 

Numerik mg/mm
2
 

 

3.7 Cara pengumpulan data 

3.7.1 Alat dan Bahan 

1. Estesiometer Cochet-Bonnet 

2. Log book 

3. Informed consent 

3.7.2 Jenis data 
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari pengukuran sensibilitas kornea. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari penggunaan beta bloker yang 

didapat dari wawancara dengan responden. 

3.7.3 Cara Kerja 

1. Penelitian dilakukan di Klinik Mata RSUP Dr. Kariadi. 

2. Peneliti memilih subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi 

dan memberi penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan serta tujuan 

penelitian. Kemudian responden diminta kesediaannya untuk menjadi 

subjek penelitian dengan menandatangani lembar informed consent 

apabila setuju. 

3. Pengambilan data demografi lama penggunaan beta bloker responden 

didapat dari wawancara dengan responden. 

4. Pemeriksaan sensibilitas kornea dengan menggunakan Cochet-Bonnet 

estesiometer dengan cara sebagai berikut : 

a. Pemeriksaaan dimulai dari skala minimal 60mm / 6cm. 

b. Filamen nilon estesiometer disentuhkan secara lembut ke 

bagian sentral kornea. 

c. Jika tidak terdapat refleks mengedip, skala diturunkan tiap 5 

mm/ 0,5 cm sampai terlihat refleks mengedip. 

d. Skala yang digunakan adalah skala terpanjang yang 

mengakibatkan refleks mengedip. 
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e. Pemeriksaan dilakukan sebanyak tiga kali dan dihitung nilai 

reratanya 

3.8 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Analisis data Analisis data dan 

penyusunan 

laporan 

Pemeriksaan 

sensibilitas kornea 

dengan estesiometer 

Mengambil data dengan 

wawancara 

Meminta kesediaan responden untuk 

terlibat dalam penelitian dengan 

menandatangani informed consent 

Pasien glaukoma 

berobat di Klinik Mata 

RSUP Dr. Kariadi 

Memenuhi 

kriteria inklusi 

dan eksklusi 
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Data yang terkumpul dari variabel bebas dan variabel terikat, dicari 

pengaruhnya menggunakan analisis korelasi-regresi. 

3.10 Ethical clearance 

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti mengajukan usulan penelitian 

kepada Komite Etik Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

dan RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk mendapatkan surat keterangan ethical 

clearance. 

Responden diberi lembar informed consent sebelum penelitian dilakukan 

dan diberi jaminan kerahasiaan terhadap data-data yang diberikan serta berhak 

menolak menjadi responden. Semua biaya penelitian ditanggung oleh peneliti. 

3.11 Jadwal penelitian 

Tabel 2. Jadwal penelitian 

Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5  Bulan 6 

Studi Literatur                         

Penyusunan 

Proposal 

                        

Seminar Proposal                         

Pengurusan 

ethical clearance 

dan surat ijin 

penelitian 

                        

Penelitian                         

Analisis data dan 

penulisan 

laporan 
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Seminar hasil                         

 

 


