
 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik korelatif dengan 

pendekatan cross-sectional. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2015. Data yang 

diambil untuk penelitian adalah data sekunder pada bulan Januari - Desember 

2014. Tempat penelitian yaitu di  ruang Penyakit Dalam RSUD Dr. H Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua data pasien yang dirawat di ruang 

Penyakit Dalam RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode Januari – 

Desember 2014 yang memenuhi kriteria inklusi. Estimasi pengambilan teknik 

pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
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D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

 

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah 

1. Semua rekam medik pasien positif (+) hepatitis C pada ruangan penyakit 

dalam 

 

Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah 

1. Rekam medik tidak lengkap atau hilang 

2. Rekam medik rusak 

 

E. Variabel Penelitian 

 

Variabel bebas adalah variabel yang apabila nilainya berubah akan 

mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel terkait adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sopiyudin, 2008). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah hasil pemeriksaan laboratorium 

SGOT/SGPT dan variabel terikat adalah kadar bilirubin total.  

 

F. Definisi operasional  

 

Untuk memudahkan pelaksanan penelitian ini dan agar penelitian tidak terlalu 

luas maka dibuat definisi operasional sebagai berikut : 
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Tabel 3. Definisi Operasional 

No. Variabel 
Definisi 

Operasional 

Cara  

Ukur 
Alat Ukur 

Hasil  

Ukur 
Skala 

1 Bilirubin Kadar bilirubin 

total dalam serum 

 Reagen roche mg/dl Rasio 

2 SGOT/SGPT Kadar enzim 

yang terdapat 

dalam serum 

sebagai tes fungsi 

hati 

 Spektrofotometri U/L Rasio 

 

 

G. Alat dan Cara Penelitian 

 

1. Alat Penelitian 

  Pada penelitian ini digunakan alat–alat sebagai berikut : 

a) Lembar observasi  

b) Alat tulis 

 

2. Cara Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini, seluruh data diambil data sekunder yang didapatkan 

dari dokumentasi bagian penyakit dalam dan data sekunder RSUD Dr. H 

Abdul Moeloek Provinsi Lampung, yang meliputi : 

1. Data Demografi 

2. Observasi data dasar 

3. Pemeriksaan laboratorium 
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H. Alur Penelitian 

  

Alur dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bagan alur penelitian 

 

I. Pengolahan dan Analisis data 

 

1. Pengolahan data  

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke 

dalam bentuk tabel, kemudian data diolah menggunakan program yang 

telah ada α = 0,05. 

 

Kemudian, proses pengolahan data menggunakan program komputer ini 

terdiri beberapa langkah : 

Pencarian Data Rekam Medik Penderita Hepatitis C di Bagian 

Penyakit Dalam RSUD Dr H. Abdul Moeloek 

Pencatatan nomor registrasi pasien hepatitis C di RSUD Dr H. 

Abdul Moeloek 

-  

Mencatat kadar SGOT/SGPT dan kadar bilirubin total dari pasien 

hepatitis C yang tertera pada rekam medik 

Menilai hubungan hasil nilai dari kedua data tersebut 
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 Coding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang 

dikumpulkan selama penelitian kedalam simbol yang cocok untuk 

keperluan analisis.  

 Data entry,  memasukkan data kedalam komputer. 

 Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap 

data yang telah dimasukkan kedalam komputer. 

 Output komputer, hasil yang telah dianalisis oleh komputer 

kemudian dicetak.  

 

2. Analisis Statistika 

Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh akan menggunakan 

program yang telah ada dimana akan dilakukan 2 macam analisa data, 

yaitu analisa univariat dan analisa bivariat. 

 

a) Analisa Univariat  

Analisa ini digunakan untuk menentukan distribusi frekuensi variabel 

bebas dan variabel terkait. 

 

b) Analisa Bivariat  

Analisa bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan anatara variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan uji statististik. Uji statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji korelasi Pearson karena pada penelitian ini 

merupakan analisis korelatif dengan jenis hipotesis numerik (variabel 

yang dihubungkan adalah numerik – numerik). Syarat yang harus 

dipenuhi untuk uji korelasi Pearson adalah distribusi data normal. 
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J. Ethical Clearance 

Penelitian ini telah disetuji oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung dengan surat etik terlampir. 

 

 

 

 

 


