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BAB IV 

METODE PENULISAN 

A. Jenis Penulisan 

Penulisan ini menggunakan jenis penulisan yang bersifat deskriptif dari data 

sekunder review jurnal. Menurut Notoatmodjo (2012), dalam bidang kesehatan 

masyarakat, deskriptif digunakan untuk menggambarkan masalah kesehatan yang 

terdapat dilingkungan masyarakat yang terkait dengan kesehatan sekelompok 

penduduk atau orang yang tinggal dalam komunitas tertentu. Dapat dikatakan 

bahwa deskriptif merupakan usaha mendeskripsikan suatu gejala, atau peristiwa 

yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Deskriptif memiliki ciri-ciri 

memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan 

atau permasalahan yang bersifat actual dan menggambarkan fakta tentang 

permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya.  

 

B. Tempat dan Waktu Penulisan 

1. Tempat penulisan 

Karya tulis ini menggunakan data yang diambil dari penelitian yang dilaksanakan 

di unit hemodialisis RSUP dr. Sardjito Yogyakarta. 

2. Waktu penulisan 

Karya tulis ini dilaksanakan mulai bulan April sampai Mei 2020 

 

C. Populasi dan Sampel Penulisan 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk 
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dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012). Populasi dalam penulisan 

karya tulis ini menggunakan pasien rawat jalan penyakit ginjal kronis dengan 

anemia yang menjalani hemodialisis di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Dalam 

data populasi ini menggunakan hasil data sekunder yang telah didapatkan dari 

review jurnal. 

2. Sampel penulisan 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil harus betul-betul mewakili populasi 

(Sugiyono, 2012). 

a. Unit analisis dan responden 

Unit analisis dalam penulisan ini adalah data primer berupa kadar 

hemoglobin pada pasien hemodialisis di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito 

Yogyakarta. Responden dalam penulisan ini adalah pasien hemodialisis yang 

mengalami anemia dari data yang didapat. Adapun kriteria sampel yang akan 

digunakan, yaitu : 

Kriteria inklusi dalam penulisan ini adalah:  

1) Pasien dengan penyakit ginjal kronis dengan anemia yang menjalani 

hemodialisis rawat jalan.  

2) Bersedia sebagai responden dan telah menandatangani informed concent. 

Kriteria eksklusi dalam penulisan ini adalah: 

1) Pasien rawat inap.  

2) Kuisioner tidak terisi dengan lengkap.  

3) Pasien dengan keganasan atau kelainan darah  
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b. Jumlah dan besar sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Sampel yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah Pasien Hemodialisis Rawat Jalan yang Mengalami Anemia. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006) jika populasinya besar atau lebih dari 100 maka dapat 

diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Sampel dalam penulisan ini diambil 

sebanyak 37% dari jumlah populasi 172 pasien menjalani hemodialisis rawat 

jalan di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, Pada penulisan kali ini banyaknya sampel 

yang digunakan yaitu berjumlah 65 pasiendari data yang didapat pada review 

jurnal.  

c. Teknik sampling 

Teknik sampling sampel pada pada penulisan ini adalah teknik non 

probability sampling dengan metode accidental sampling. Pengambilan sampel 

accidental sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

mengambil responden yang kebetulan tersedia di suatu tempat sesuai dengan 

konteks. 

 

D. Jenis Data 

Data diambil dari penelitian  Bella Ivanie Anindya tahun 2018 yang 

menggunakan data sekunder diperoleh dari data rekam medis yang dilakukan 

secara retrospektif, yang meliputi nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, 

lama menjalani hemodialisis dan kadar hemoglobin pasien gagal ginjal kronis 

dengan anemia yang menjalani rawat inap di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 
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E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data hasil yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder 

selanjutnya dicatat, dikumpulkan, dikelompokkan, diolah dan disajikan dengan 

teknik tabulating data yang disajikan dalam tabel dan diberi narasi. 

 

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis 

deskriptif.Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan sebagaimana 

adanya. Hasil yang didapat mengenai gambaran kadar Hb pertama dan kedua pada 

pasien rawat jalan hemodialisis yang mengalami anemia. 

 


