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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Jenis dan Rancangan Penelitian  

4.1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat observasional analitik dengan 

menggunakan desain  case control.  

4.1.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian bersifat retrospektif dengan melihat rekam medis. 

Pasien yang datang dilakukan penegakan diagnosa kemudian bedakan stroke 

iskemik dengan stroke hemoragik dengan skor siriraj. Dimana interpretasinya skor 

siriraj < -1 adalah stroke iskemik sedangkan dengan skor > 1 adalah stroke 

hemoragik. Kemudian kita ambil pasien stroke iskemik yang ditegakkan dengan 

skor siriraj. Kemudian diberikan terapi pada 2 kelompok di mana  yaitu kelompok 

kasus dan kontrol. Kelompok kasus adalah kelompok yang diberikan terapi 

antiplatelet dan citicolin sedangkan kelompok  kontrol adalah  yang diberikan 

terapi antiplatelet saja tanpa citicolin. Untuk menilai perbaikan motorik dilakukan 

pemeriksaan MRC pada ekstremitas superior dan ekstremiotas inferior di hari 

pertama pasien stroke iskemik datang dan di hari ke lima setelah terapi.  

 

4.2  Populasi, Sampel, Besar Sample, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1  Populasi 

Pasien stroke iskemik di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Siti Khodijah 

Sepanjang mulai bulan Januari 2019 hingga besar sampel terpenuhi.  

4.2.2  Sampel  

4.2.2.1 Sampel Penelitian 

 Pasien stroke iskemik di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Siti Khodijah 

Sepanjang mulai bulan januari 2019 hingga besar sampel terpenuhi. 

4.2.2.2 Kriteria Inklusi  

1. Pasien stroke iskemik serangan pertama 

2. Terdiagnosa dengan skor siriraj dengan skor < -1 

3. Mendapat terapi standar: anti platelet (aspilet 100 mg x 1 per-oral) 
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4. Mengalami penurunan kekuatan otot pada ekstremitas superior atau 

inferior 

5. Skala MRC otot yang diukur dalam rentang 0-4 

4.2.2.3 Kriteria Eksklusi 

1.Riwayat stroke berulang 

2.Pasien pulang paksa (MRS belum mencapai 5 hari) 

4.2.3  Besar Sampel  

 Jumlah sampel yang dibutuhkan akan dihitung berdasarkan dengan rumus 

sebagai berikut:  

  
       

   
 

 

  
                     

    
 

= 72,4 dibulatkan menjadi 72 (Sehingga total sampel yang dibutuhkan adalah 72 

orang) 

Keterangan:  

n : Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan  

Zα : Deviat baku normal untuk α (ditetapkan) 

p : Proporsi penyakit atau keadaan yang dicari (Davalos et al, 2010) 

q : (1- p) (Davalos et al, 2010) 

d : Tingkat absolut yang dikehendaki (ditetapkan) 

4.2.4  Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan 

random  melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada 

tujuan tertentu (Arikunto, 2010). 

 

4.3  Variabel Penelitian   

4.3.1  Variabel Bebas (variable independent) 

 Terapi Citicolin  
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4.3.2 Variabel Terikat (variable dependent) 

  Perbaikan Motorik  

1.3.3 Definisi Operasional Variabel  

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

 

Variabel  Definisi 

operasional  

Cara 

pengukuran  

Hasil ukur Skala data 

Pasien 

stroke 

iskemik  

Pasien yang 

didiagnosa stroke 

iskemik 

menggunakan 

skor siriraj 

dimana hasil skor 

< -1 = stroke 

iskemik 

sedangkan 

>1 = stroke 

hemoragik  

Menggunakan 

skor siriraj  

- Ya = hasil skor 

siriraj < -1 

Tidak = hasil 

skor siriraj > -1 

Nominal  

Citicolin   Pemberian terapi 

citicolin dengan 

dosis 500 x 1 

secara per-oral 

selama 5 hari 

Dilakukan 

terapi sesuai 

SOP yaitu 

dengan dosis 

500 x 1 per-

oral selama 5 

hari 

- Ya = citicolin 

500 x 1 per-

oral selama 5 

hari 

- Tidak = tidak 

diberikan  

citicolin per-

oral selama 5 

hari 

Nominal  

Perbaikan 

motorik 

Kondisi dimana 

pasien mengalami 

perbaikan 

Dilakukan 

pemeriksaan 

kekuatan otot 

- Membaik saat 

terjadi 

kenaikan 

Nominal  
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motorik dengan 

kenaikan skor 

minimal 1 pada 

ekstremitas 

superior 

(Musculus biseps 

brachii) atau 

inferior 

(Musculus 

kuadriaeps 

femoris) 

MRC sebelum 

terapi (pre) dan 

hari ke lima 

setelah terapi 

(post) 

minimal 1 skor 

pada 

ekstremitas 

superior atau 

inferior 

- Tidak 

membaik saat 

tidak terjadi 

perbaikan 1 

skor sekalipun 

pada 

ekstremitas 

superior atau 

inferior 

Skala MRC Skala kekuatan 

otot berdasarkan 

skala MRC pada 

ekstremitas 

superior 

(Musculus biseps 

brachii) atau 

inferior 

(Musculus 

kuadriaeps 

femoris) 

Dilakukan 

pemeriksaan 

MRC pada 

sebelum terapi 

yaitu hari 

pertama 

terdiagnosa 

stroke iskemik 

dan setelah 

terapi tepatnya 

hari ke 5 

setelah terapi 

- Dimana 

didapatkan 

skor antara 0-5    

- Membaik = 

dengan 

kenaikan 1 

skor pada 

ekstremitas 

superior atau 

inferior tidak 

membaik jika 

tidak terjadi 

kenaikan 1 

skor sekalipun  

Numerik 
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1.4 Instrumen Penelitian 

Lembar pengumpulan data dan Rekam Medik Kesehatan dari bulan 

Januari 2019 - September 2019 

4.5  Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.5.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Ruang Rawat Inap  Rumah Sakit Siti Khodijah 

Sepanjang.  

4.5.2 Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian akan dilakukan sekitar bulan oktober 2019 dan periode 

lamanya penelitian  berlangsung sejak 24 Desember 2019 yang dimulai sejak 

penyusunan proposal. Dengan perincian sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Waktu Penelitian 

 

Kegiatan  Desember 

2018 

Januari 

- Juli 

2019 

Oktober  

2019 

Desember 

2019 

Januari 

2020 

Mencari kepustakaan  X     

Penyusunan proposal   X    

Ujian proposal   X   

Pelaksanaan penelitian     X  

Hasil dan Kesimpulan      X 

 

4.6 Prosedur pengumpulan data 

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melihat rekam 

medik pasien stroke iskemik. Berikut alur proseduralnya:  

1. Pembuatan surat izin yang ditujukan kepada RS Siti Khodijah Sepanjang 

2. Permohonan izin untuk mengambil data di RS Siti Khodijah Sepanjang 

3. Mengambil data rekam medik yang sesuai dengan syarat penelitian dengan 

cara selektif dari kriteria inklusi dan eksklusi 

4. Melakukan analisis data berdasarkan rekam medis  

5. Menarik kesimpulan 
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4.6.1 Bagan Alur penelitian  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1 Bagan Alur Penelitian 

 

4.7 Cara Pengolahan Data dan Analisis Data 

4.7.1 Cara Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diolah 

menggunakan alat bantu perangkat SPSS versi 25 untuk windows. Proses 

Pasien stroke dengan hasil skor siriraj < -1 

 

Pemberian terapi aspilet 100 mg x 1 

 

Hasil pemeriksaan   

 

Tidak diberikan citicolin  

 

Kesimpulan 

 

Izin dari RS Siti Khodijah Sepanjang 

Mengambil data rekam medik di RS Siti Khodijah Sepanjang 

 

Diberikan terapi citicolin 500 mg x 1 IV 

selama 5 hari 

 

Penghitungan kekuaan otot MRC pada ektremitas superior dan ekstremitas 

inferior (hari ke-5) 

Pengolahan dan analisis data 

 

Hasil penelitian  

 

Penghitungan kekuaan otot MRC pada ektremitas superior dan ekstremitas 

inferior  
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pengolahan data dengan program komputer ini terdiri dari langkah- langkah 

berikut:  

1. Editing  

 Editing bertujuan mengevaluasi kelengkapan, reliabilitas serta kesesuaian 

antar kriteria data yang diperlukan dalam menguji hipotesis.  

2. Coding  

 Coding  dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasikan semua 

pernyataan yang ada pada instrumen penelitian berdasarkan variabel yang 

diteliti. Pada penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan:   

- 1 =  citicolin  (+), 2 =  citicolin  (-) 

3. Processing  

 Processing data dilakukan dengan memasukkan data dari rekam medik ke 

program komputer.  

4. Cleaning  

 Cleaning merupakan pengecekan kembali data yang sudah dientri untuk 

memastikan tidak ada data yang salah.  

5. Tabulasi  

 Tabulasi merupakan proses entri data yang sudah dikelompokkan ke 

dalam tabel-tabel untuk memudahkan pemahaman.  

4.7.2 Analisis Data 

Teknik analisis statistik yang digunakan dengan batas kemaknaan 0,05 dan 

interval kepercayaan 95%. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

program komputer SPSS versi 25 yang meliputi: 

1. Analisis univariat untuk menilai sebaran data dan normalitas data dari 

variabel yang dikumpulkan. 

2. Analisis bivariat untuk uji perbedaan rata- rata dengan skala data nominal 

menggunakan uji chi-square  dan uji wilcoxon 

 


