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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan desain time seriesyang 

membandingkan apakah ada perubahan sebelum dan sesudah dilakukannya 

perlakuan atau terapi (Ray, 2011). Penelitian ini melihat kadar hemoglobin 

pasien sebelum dan sesudah pemberian clozapin yang dikombinasikan 

dengan haloperidol. Data yang peneliti gunakan diperoleh dari catatan rekam 

medis Rumah Sakit Jiwa Grhasia. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan berlangsung di RSJ Grhasia yang terletak di 

JalanKaliurang Km. 17, Yogyakarta 55582, Telepon (0274) 895143. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2016- Maret 2017. 

 

3.3 Populasi dan Subyek Penelitian 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pasien skizofrenia 

yang diterapi dengan clozapin kombinasi haloperidol dalam jangka waktu 

yang cukup panjang di RSJ Grhasia. Sampel yang digunakan pada penelitian 

ini harus memenuhi kriteria berikut: 

1. Kriteria inklusi, merupakan persyaratan umum yang dapat 

diikutsertakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, kriteria 

inklusinya adalah pasien skizofrenia yang mendapatkan terapi 

kombinasi clozapin dan haloperidol minimal selama enam bulan di 

RSJ Grhasia. Data pasien yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pasien gabungan pasien rawat inap dan rawat jalan; 

2. Kriteria eksklusi, yaitu keadaan yang menyebabkan subyek yang 

memenuhi kriteria inklusi tidak dapat diikutsertakan. Dalam penelitian 
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ini, kriteria eksklusinya adalah pasien yang dalam pencatatan data 

rekam medisnya tidak lengkap. 

Untuk besar sampel yang akan diteliti menggunakan uji hipotesis 

terhadap rerata dua populasi berpasangan: 

 𝑛 =
𝑧𝛼

2𝑃𝑄

𝑑2
 

𝑛 =
(1,96)2 𝑥 0,25 𝑥 0,75

(0,10)2
 

= 72,03 = 72 

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah tujuh puluh 

dua sampel. 

 

3.4 Identifikasi Variabel 

3.4.1. Variabel Bebas (Independen) 

  Variabel bebas pada penelitian ini adalah terapi kombinasi 

clozapinedan haloperidol jangka panjang. 

3.4.2. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kadar Hb pasien. 

 

3.5 Definisi Operasional 

3.5.1. Variabel Bebas (Independen) 

Terapi clozapine kombinasi haloperidol jangka panjang yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pasien skizofrenia yang diterapi 

menggunakan clozapin kombinasi dengan haloperidol minimal selama 

enam bulan (Lehmann et al., 2010). Diagnosis skizofrenia ditegakkan oleh 

dokter spesialis kejiwaan di RSJ Grhasia. 

3.5.2. Variabel Terikat (Dependen) 

Pasien dikatakan mengalami anemia apabila kadar Hbnya menurun 

hingga mencapai kurang dari  12 g/dL bagi pasien perempuan dan kurang 

dari 13 g/dL bagi pasien laki- laki. Pada penelitian ini akan dilihat pula 

nilai hematokrit dan angka eritrosit. Hasil yang didapatkan akan digunakan 
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untuk menghitung nilai Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean 

Corpuscular Hemoglobin (MCH), dan Mean Corpuscular Hemoglobin 

Concentration (MCHC).Berdasarkan data-data tersebut, akan dilihat jenis 

anemia yang dialami oleh pasien.Rumus yang digunakan untuk 

menghitung nilai MCV adalah: 

𝑀𝐶𝑉 =  
𝐻𝑚𝑡 (%)

𝐴𝐸 (
𝑥106

µ𝐿
)

𝑥 10 

Untuk menghitung nilai MCH, digunakan rumus: 

𝑀𝐶𝐻 =  
𝐻𝑏 (

𝑔

𝑑𝐿
)

𝐴𝐸 (
𝑥106

µ𝐿
)

𝑥 10 

Sedangkan untuk menghitung nilai MCHC menggunakan rumus: 

𝑀𝐶𝐻𝐶 =  
𝐻𝑏 (

𝑔

𝑑𝐿
)

𝐻𝑚𝑡 (%)
𝑥 10 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data rekam 

medis pasien skizofrenia yang dilengkapi dengan identitas pasien, riwayat 

skizofrenia yang dimiliki pasien, terapi yang diberikan, dan hasil pemeriksaan 

darah sebelum diterapi. 

 

3.7 Alur Penelitian 

 

1. Tahap Persiapan

Pengajuan judul 
proposal

Penyusunan rencana 
penelitian dan 

mencari referensi

Seminar proposal 
penelitian
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3.8 Metode Analisis Data 

Data yang dikumpulkan berasal dari rekam medis pasien skizofrenia 

yang diterapi dengan clozapin kombinasi haloperidol dalam jangka panjang 

dan data hasil pemeriksaan darah rutin (Hb) setelah terapi minimal selama 

enam bulan. Data yang terkumpul dilakukan editing, koding, dan dimasukkan 

ke dalam program komputer dan diuji dengan uji paired t test. 

 

2. Tahap 
Pelaksanaan

Pengurusan ethical clearance di 
komite etik FK UII

Pengurusan izin penelitian di 
RSJ Grhasia

Pengambilan 
data dari rekam 

medis pasien

Identitas pasien

Riwayat skizofrenia 
pasien

Riwayat terapi 
pasien

Hasil pemeriksaan 
hemoglobin pasien 

sebelum dan sesudah 
terapi

Pengelolaan data 
dengan memeriksa 
kelengkapan data

Analisis data

3. Tahap Akhir

Penyusunan hasil laporan penelitian

Seminar hasil penelitian
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3.9 Etika Penelitian 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

akanmengajukan ethical clearance dan akanmeminta izin kepada pihak 

rumah sakit untuk melakukan penelitian di RSJ Grhasia dengan perantara 

surat izin dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Surat izin 

tersebut dilengkapi dengan keterangan mengenai apasaja yang akan peneliti 

lakukan dan mekanisme atau cara pengambilan data terkait masalah 

penelitian. Demi terjaganya kerahasiaan dari subyek, subyek tidak 

mencantumkan nama subyek pada hasil penelitian.Penelitian ini telah 

mendapat izin kelayakan penelitian dari Komite Etik Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia nomor: 20/Ka.Kom.Et/70/KE/X/2016 


