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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

4.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar, Malang, 

Jawa Timur 

4.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari perancangan tema, penyusunan proposal, pelaksanaan 

penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, dan pembuatan laporan hasil 

penelitian yang dilakukan dari Juni 2012 – September 2013 

4.2 Rancangan (Design) Penelitian 

 Desain penelitian adalah analitik observational dengan menggunakan 

metode cohort yaitu dengan mempelajari perubahan  status gizi pada pasien 

karsinoma nasofaring dengan memilih dua atau lebih kelompok studi 

berdasarkan status paparan yaitu saat sebelum dan sesudah kemoterapi, 

kemudian diikuti (di- follow up) hingga periode tertentu sehingga dapat 

diidentifikasi bagaimana perubahan yang terjadi. Cara yang digunakan yaitu 

dengan observasi secara langsung dan dengan melihat data dari rekam medis 

pasien 

4.3 Identifikasi Variabel 

 Variabel Bebas (Independent) 

a. Pemberian kemoterapi 

 Variabel Terikat (Dependent) 

a. Status Gizi 
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- Indeks Massa Tubuh (IMT) 

- Limfosit (TLC) 

 Variabel Perancu 

a. Stadium kanker 

b. Dosis dan lama kemoterapi 

4.4 Definisi Operasional Variabel 

4.4.1 IMT 

Indeks Massa tubuh didapat dari perbandingan antara berat 

badan dalam kilogram dengan tinggi badan kuadrat dalam meter (Syam, 

2009).  

Indeks Massa Tubuh (IMT) yang dihitung dengan rumus berat 

badan (kg) dibagi tinggi badan (m2) 

IMT = Berat badan (kg) 

         (tinggi badan)²(m²) 

Skala : Rasio 

 

4.4.2 Limfosit ( TLC) 

  Limfosit adalah sampel sel imun yang paling sering digunakan dalam 

studi gizi dalam tubuh manusia. Limfosit adalah sel kecil yang bersikulasi 

diantara darah dan jaringan limfe yang di Leukosit mononuklear, nonfagositik, 

ditemukan dalam darah, limfe, dan didapatkan dari sel stem hematopoetikdi 

sumsum tulang. Limfosit adalah sel primer yang diperoleh dalam sistem imun, 

dan terdiri dari 20%-40% dari total sel darah puth  (Gibson, 2005) Sel ini dibagi 

menjadi dua kelas, berdasarkan ontogeni dan fungsinya, yaitu limfosit B yang 
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bertanggung jawab untuk imunitas humoral serta limfosit T untuk imunitas selular 

(Koesoemawati, 2000) 

Hitung total limfosit = limfosit% x WBC  

                                        100 

Skala : Rasio 

                                   

4.5 Subjek Penelitian 

4.5.1 Populasi Target 

Populasi target pada penelitian ini adalah pasien karsinoma nasofaring 

4.5.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau adalah seluruh pasien karsinoma nasofaring yang 

berkunjung baik itu rawat jalan ataupun rawat inap dan sedang melakukan 

kemoterapi ke Poliklinik Umum Penyakit Dalam di Rumah Sakit dr Saiful Anwar. 

 

4.5.3 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini dipilih dari populasi terjangkau yang telah memenuhi 

kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi,  

4.6  Kriteria Inklusi dan Esklusi 

4.6.1  Kriteria inklusi: 

1. Pasien karsinoma nasofaring yang telah ditegakkan diagnosisnya 

berdasarkan biopsi dan hasil histopatologi dan akan menjalani 

kemoterapi 

2. Pasien yang bersedia ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. 

3. Pasien yang direncanakan rutin menjalani kemoterapi 
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4. Pasien yang data pemeriksaan laboratoriumnya  lengkap di rekam 

medis yaitu terdapat data limfosit sebelum kemoterapi dan sesudah 

kemoterapi lebih dari kemoterapi  ke 3. 

5. Pasien karsinoma nasofaring stadium lanjut ( Stadium III dan Stadium 

IV). 

 

4.6.2  Kriteria eksklusi: 

1. Pasien yang menghentikan kemoterapi sebelum kemoterapi ke 3   

2. Pasien yang memiliki keganasan lain selain karsinoma nasofaring 

3. Pasien yang telah menjalani kemoterapi. 

4. Pasien yang telah menjalani radioterapi dan direncanakan radioterapi 

Ditengah kemoterapi. 

4.7  Sampel 

4.7.1 Jumlah Sampel 

Sample dipilih menggunakan metode consecutive sampling selama periode 

Juni-September 2013 

 

4.7.2  Cara Pengambilan Sampel 

Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

consecutive sampling, dimana pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan krtria 

eksklusi dipergunakan sebagai subyek, pengambilan subyek dilakukan sampai 3 

bulan. 

4.8 Instrumen Penelitian 

  4.8.1  Pengukuran Berat Badan dan Tinggi badan 
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Pengukuran berat badan dan tinggi badan dilakukan untuk mengetahui IMT 

(Indeks Massa Tubuh) pasien.  

Alat  : Timbangan berat badan  , alat ukur tinggi badan (microtoise 

staturrmeter) 

Merk   : SMIC ZT-120 

Kalibrasi : November 2012 

Pengukur : Peneliti  

 

 

1.8.2 Rekam Medis pasien  

Rekam medis pasien yang didiagnosis karsinoma nasofaring yang akan 

menjalani kemoterapi. Data yang akan diambil yaitu data pemeriksaan 

laboratorium : limfosit dan leukosit. 

4.9 Cara Pengumpulan Data 

 Tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian akan dilakukan di poli hematologi-onkologi IPD RSSA 

Malang dengan menggunakan subyek penelitian pasien karsinoma 

nasofaring yang didapatkan saat pasien datang ke poli dan pasien 

rawat inap. Apabila pasien memenuhi kriteria inklusi dan tidak 

mempunyai kriteria eksklusi  

2. Terdapat dua data yang didapatkan yaitu data dasar  terdiri dari 

umur, jenis kelamin, stadium karsinoma nasofaring, dicatat dalam 

catatan khusus penelitian yang diambil dari rekam medis. Kemudian  

data penelitian yaitu IMT dengan pengukuran berat badan, tinggi 

badan  pasien yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan TLC 

pasien yang diambil dari hasil laobratorium di rekan medis.  
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3. Pada kunjungan berikutnya, saat pasien telah menyelesaikan 

kemoterapi ke 3 dan seterusnya , kemudian pasien diminta lagi untuk 

melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan serum darah 

di laboratorium. 

4. Hal ini terus dilakukan hingga jumlah sampel sampai pada batas 

bulan yang ditentukan. 

 

4.10   Metode pengumpulan data  

4.10.1 Data Primer  

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian 

Data Primer yang digunakan : observasi langsung (direct observation) 

yang dilakukan oleh peneliti dengan mengukur langsung berat badan 

(kg) dan tinggi (cm) badan pasien karsinoma nasofaring dengan 

menggunakan timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan di poli , 

pasien karsinoma nasofaring yang diukur ialah yang akan menjalani 

kemoterapi dan yang menjalani kemoterapi lebih dari ke 3 di poli 

hematologi-onkologi IPD RSUD DR Saiful Anwar Malang . 

4.10.2 Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 
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atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

Data sekunder yang digunakan : Rekam medis pasien rawat inap dan 

rawat jalan. Isi dari rekam medis yang dicatat peneliti yaitu nama pasien, 

jenis kelamin, umur , alamat, stadium karsinoma nasofaring, dan hasil 

laboratorium : limfosit dan leukosit pasien. 

4.11 Pengolahan dan Teknik Analisis Data  

4.11.1 Pengolahan Data 

a. Editing data 

Proses editing adalah memastikan data telah terisi dengan lengkap, 

melakuakan penjumlahan dan koeksi terhadap data. 

b. Coding Data 

Data diklasifikasikan dan diberi kode untuk keudahan analisis pada setiap 

variabel penelitian serta memudahkan pengolahan denan komputer  

c. Entry Data 

Tahapan memasukkan data secara komputerisasi setelah dibuat struktur 

data entry yang terdiri dari nomor, nama variabel, tipe variabel, width, 

decimal, variable labels, value labels, missing values. 

d. Cleaning Data 

Pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan ke program komputer 

dengan tujuan mengetahui kemungkinan adanya kesalahan selama 

analisis sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

4.11.2  Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yatu 

:analisis univariat dan analisis bivariat 
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a. Analisis Univariat 

Analisis univariat yang dilakukan untuk menggambarkan 

subyek penelitian dengan tidak melakukan analisis perbedaan 

atau hubungan antar variabel. Analisis data uivariat bertujuan 

untuk mendiskripsikan variabel-variabel dependen dan 

independen sehingga dapat membantu analisis bivariat lebih 

mendalam. Selain itu, analisis juga digunakan untuk mengetahui 

karakteristik penderita kanker kepala leher yang menjadi sampel 

penelitian. Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi beserta 

interpretasinya. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk mendapatkan gambaran 

hubungan antara variabel dependent dan variabel independent.  
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4.12 Alur Penelitian 

 

 

 

               

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pasien 
Karsinoma 
Nasofaring 

Post Kemoterapi ke 
3 
 

Menilai Status 
Gizi Pra 
Kemoterapi 
-IMT (berat 
badan dan tinggi 
badan) 
- Limfosit ( 
TLC)-> rekam 
medis 
 

Menilai Status Gizi 
Post Kemoterapi 
ke  >3 (Ahmadi 
and Esmaeli, 2011 
- IMT (berat badan 
dan tinggi badan) 
-Limfosit (TLC)-> 
rekam medis 
 

 

      Pra Kemoterapi 
 


