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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Kegiatan pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 8 

April -  8 Mei 2019 di Klinik Sartika Lamongan. 

 

3.2 Subjek Pengamatan 

Populasi penelitian yaitu seluruh pasien tuberkulosis yang datang berobat ke 

Klinik Sartika Lamongan. Sampel pengamatan adalah pasien tuberkulosis paru 

yang mendapatkan resep dari dokter dan kartu kedatangan pasien setiap bulanya 

yang berobat pada tanggal 8 April sampai 8 Mei 2019. Pada pengamatan ini 

dilakukan pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling yaitu 

seluruh pasien yang bersedia mengisi kuesioner diambil sebagai sampel 

pengamatan. 

 

3.3 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi merupakan gambaran umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan diteliti. Kriteria inklusi pada penelitian ini 

adalah: 

a. Pasien TB paru yang berobat tanggal 8 April – 8 Mei 2019 

b. Pasien TB paru yang aktif menjalani pengobatan di Klinik Sartika Lamongan 

c. Bersedia menjadi responden untuk mengisi kuesioner. 

 

3.4 Kriteria Ekslusi 

a. Pasien tidak menyelesaikan kuesioner 

b. Pasien tidak bersedia menjadi subjek pengamatan 

c. Pasien TB yang menjalani pengobatan fase awal 
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3.5 Metode Pengambilan Data 

Prosedur pengambilan data dari penelitian ini meliputi: 

1. Dicatat data pasien berupa data demografi yaitu No rekam medik, usia, dan 

jenis kelamin 

2. Dicatat data pengobatan berupa  berupa nama obat,dosis,jumlah obat 

3. Dilakukan pengisian kuisioner tentang kepatuhan minum obat dengan 

metode wawancara pada pasien. 

 

3.6 Instrumen Pengamatan 

instrumen penelitian ini diperoleh melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Data rekam medik pasien 

Catatan medik pasien TB paru yang mengandung informasi antara lain data 

identitas pasien, data klinik dan laboratorium  dan data pengobatan serta 

data pasien selama menjalani terapi pengobatan. 

2. Kuesioner kepatuhan berobat pasien 

Kuesioner untuk menilai kepatuhan pasien TB paru di Klinik Sartika 

Lamongan mengenai kepatuhan dalam peresepan obat dan kepatuhan dalam 

penggunaan obat. 

 

3.7 Analisis Data 

1. Data demografi dan data pengobatan disajikan dalam bentuk tabel, grafik 

dan diagram 

2. Dilakukan penilaian terhadap kuesioner kepatuhan yang telah diisi oleh 

sampel penelitian 

3. Dilakukan penyajian data atau analisis data sesuai hasil kepatuhan sampel 

penelitian 
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4. Analisis tingkat kepatuhan pasien dihitung dari total hasil kuesioner dengan 

jumlah dibawah 50% menunjukkan pasien tidak patuh 

a.  Pada kuesioner Medication Talking Scale jawaban “Ya” diberikan skor 1 

dan jawaban “Tidak” diberikan skor 0. 

b.  Pada kuesioner Kepatuhan jawaban “Ya” diberikan skor 0 dan jawaban 

“Tidak” diberikan skor 1.


