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BAB II 

METODE 

 

2.1 Strategi Pencarian Literature (Keyword) 

Penelitian ini menggunakan desain traditional literature review 

dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis beberapa 

sumber data yang mencakup pokok bahasan mengenai analisis kuantitatif 

formulir resume medis di Rumah Sakit yang didapat dari artikel jurnal 

terakreditasi nasional. 

Data  yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh bukan pengamatan langsung, akan tetapi hasil penelitian yang di 

lakukan oleh peneliti terdahulu. Sumber data penelitian yaitu sumber data 

primer berupa jurnal yang sudah terakreditasi relevan dengan analisis 

kuantitatif formulir resume medis di Rumah Sakit. Pencarian literature review 

ini dilakukan bulan September-Oktober 2020 menggunakan database Google 

Scolar. Penelusuran artikel publikasi pada google Scholar dengan 

menggunakan kata kunci yang di pilih yakni resume medis, 

kelengkapan,analisis kuantitatif 

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel dengan menggunakan 

PICO yang terdiri dari : 

a. Population yaitu populasi atau masalah yang akan di analisis sesuai 

dengan tema yang sudah ditentukan dalam literatur review 

b. Intervention yaitu suatu tindakan penatalaksanaan terhadap kasus 
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perorangan atau masyarakat serta pemaparan tentang penatalaksanaan 

studi 
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sesuai dengan tema yang sudah di tentukan  

c. Comparison yaitu sebagai pembanding jika tidak bisa menggunakan 

kelompok kontrol dalam studi yang dipilih 

d. Outcome yaitu hasil atau keluaran yan diperoleh pada studi terdahulu yang 

sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam literatur review. 

Tabel 2.1 PICO 

Penulis / Judul 

Artikel / Nama Jurnal  

Population Intervension Comparison Outcome 

Sugiyanto/Analisis 

Kuantitatif 

Kelengkapan Pengisian 

Formulir Resume 

Medis Pasien Rawat 

Inap Tahun 2015 Di 

RSUD R.A Kartini 

Jepara/ Jurnal Rekam 

Medis Dan Informasi 

Kesehatan, Vol. 1 No.1 

2018 (terakreditasi 

SINTA 5) 

Form 

Resume 

Medis  

Analisis 

kuantitatif  

Tidak ada 

pembanding 

Kelengkapan pengisian 

resume medis 

Yuniati/Analisis 

Kuantitatif Lembar 

Resume Medis Rawat 

Inap Pasien Penyakit 

Dalam Periode Tahun 

2018 Di Rumah Sakit 

Islam Gondanglegi 

Malang/Healt Care 

Media, Vol. 4, No. 1 

2020 (terakreditasi 

SINTA 4) 

Form 

Resume 

medis 

Analisis 

Kuantitatif 

Tidak ada 

pembanding 

Kelengkapan pengisian 

resume medis 

Murni/Analisis 

Kuantitatif 

Ketidaklengkapan 

Pengisian Resume 

medis Berdasarkan 

Program Quality 

Assurance (Suatu Studi 

di Rumah Sakit Delta 

Surya Sidoarjo)/Jurnal 

Kesehatan Vokasional, 

Vol. 4 No.2 2019 

(terakreditasi SINTA 4) 

Form 

Resume 

Medis 

Analisis 

kuantitatif 

Tidak ada 

pembanding 

Kelengkapan pengisian 

Resume Medis 
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Berikut merupakan kriteria inklusi yang digunakan untuk menentukan 

jurnal yang akan direview. 

a. Jurnal penelitian yang di publikasikan tahun 2015-2020 

b. Bahasa yang di gunakan adalah bahasa Indonesia 

c. Jurnal tentang analisis kuantitatif formulir resume medis di rumah 

sakit 

d. Metode yang di gunakan relevan 

e. Terdapat full text yang bisa didownload 

f. Lokasi penelitian jurnal di rumah sakit 

Sedangkan kriteria eksklusi yang digunakan untuk menentukan jurnal 

yang akan direview adalah 

a. Jurnal penelitian yang di publikasikan sebelum tahun 2015 

b. Bahasa yang di gunakan bukan bahasa Indonesia 

c. Bukan jurnal tentang analisis kuantitatif formulir resume medis di 

rumah sakit 

d. Metode yang di gunakan tidak relevan 

e. Tidak terdapat full text dan tidak bisa didownload 

f. Lokasi penelitian jurnal bukan di rumah sakit 
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2.3 Seleksi Studi  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur pencarian artikel studi literatur 

Berdasarkan hasil pencarian literature melalui publikasi di 

database google scolar dan menggunakan kata kunci yang sudah 

ditentukan, peneliti mendapatkan 452 jurnal yang sesuai dengan kata 

kunci. Hasil pencarian yang sudah di dapatkan kemudian diperiksa 

Identifikasi data literatur 

melalui google sholar 

n=452 

Data setelah data duplikat 

dihapus 

n=362 

Data sama dikeluarkan 

n=90 

Data terseleksi berdasarkan 

kriteria inklusi dan eklusi 

n=9 

Artikel yang bisa di unduh 

n=7 

Data tidak sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eklusi 

n=272 

Tidak bisa diunduh 

n=2 

Artikel yang dimasukkan 

dalam studi literatur 

n=3 
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ditemukan 90 jurnal yang sama sehingga dikeluarkan dan tersisa 362 

jurnal. Peneliti kemudian melakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi 

dan eksklusi, peneliti mendapatkan 272 jurnal yang tidak sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi dan 9 jurnal yang sesuai dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi, kemudian 2 jurnal tidak dapat diunduh sehingga 

tersisa 7 jurnal, kemudian di ambil 3 jurnal yang  dimasukkan kedalam 

studi literatur. 

2.4 Ekstrasi Data  

Ekstrasi data pada literature review ini  dilakukan oleh penulis dengan 

cara membaca secara kesuluruhan dan mencermati 3 jurnal hasil skrining 

agar dapat mengidentifikasi dan menganalisa hasil penelitian tiap jurnal 

mengenai analisis kuantitatif kelengkapan formulir resume medis di rumah 

sakit. 

Tabel 2.2 Ekstrasi Data 

Penulis / Judul 

Artikel/ /Nama 

Jurnal / Tahun 

Permasalahan Metode Hasil 

Sugiyanto/Analisis 

Kuantitatif 

Kelengkapan 

Pengisian Formulir 

Resume Medis 

Pasien Rawat Inap 

Tahun 2015 Di 

RSUD R.A Kartini 

Jepara/ Jurnal 

Rekam Medis Dan 

Informasi 

Kesehatan, Vol. 1 

No.1 2018 

(terakreditasi 

SINTA 5) 

Ketidaklengkapan 

pada identifikasi 

pasien, laporan 

penting, dan 

autentifikasi 

mencapai 35%, 

yang mengakibatkan 

fungsi resume medis 

tidak terselenggara 

dengan baik 

Metode : Deskriptif 

Kuantitatif 

Populasi : berkas 

RI tahun 2015  

Sampel: jumlah 

sampel yang 

diambil dihitung 

berdasarkan rumus 

slovin dengan besar 

sampel 100 rekam 

medis rawat inap 

khususnya pada 

formulir resume 

medis 

Pengumpulan 

data:  observasi 

dan studi 

dokumentasi 

Analisis : analisis 

kuantitatif 

 

Untuk kelengkapan pada 

identifikasi pasien 

mencapai 82,3%. Pada 

laporan penting 

kelengkapan mencapai 

25,5%. Pada autentifikasi 

kelengkapan mencapai 

54,7%. Untuk 

ketidaklengkapan semua 

kategori mencapai 35% 
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Yuniati/Analisis 

Kuantitatif Lembar 

Resume Medis 

Rawat Inap Pasien 

Penyakit Dalam 

Periode Tahun 2018 

Di Rumah Sakit 

Islam Gondanglegi 

Malang/Healt Care 

Media, Vol. 4, No. 

1 2020 

(terakreditasi 

SINTA 4) 

Dari 95 sampel yang 

di kumpulkan, 

didapatkan 

ketidaklengkapan 

review identifikasi 

pasien adalah 0%, 

ketidaklengkapan 

review pelaporan 

penting adalah 49%, 

ketidaklengkapan 

review autentifikasi 

adalah 11%, 

ketidaklengkapan 

review 

pendokumentasian 

adalah 24%. 

Metode: Deskriptif 

Kuantitatif 

Populasi : Lembar 

resume medis pada 

SMF penyakit dalam 

periode tahun 2018 

yaitu sebanyak 1782 

Sampel : lembar 

resume medis pasien 

rawat inap kasus 

bedah periode tahun 

2018 sebanyak 95 

Pengumpulan data : 

observasi dan 

wawancara 

Analisis : Analisis 

Kuantitatif 

- Kelengkapan review 

indentifikasi pasien sebesar 

100% 

- Review pelaporan penting 

70% pengisian item 

diagnosa waktu dirawat 

lengkap , 93% pengisian 

diagnosa akhir lengkap,3% 

pengisian item tindakan 

lengkap, 50% pengisian 

pemeriksaan fisik 

lengkap,60 % pengisian 

pemeriksaan penunjang 

lengkap, 36% pengisiam 

perkembangan selama 

dirawat lengkap, 41% 

pengisian kondisi pasien 

keluar lengkap 

- Review autentifikasi 93% 

pengisian item napa DPJP 

lengkap, dan 85% 

pengisian tanda tangan 

lengkap 

- Review pendokumentasian 

85% kelengkapan 

pengisian tidak ada 

coretan,dan 97% 

kelengkapan tidak ada tipe-

x 

Murni/Analisis 

Kuantitatif 

Ketidaklengkapan 

Pengisian Resume 

medis Berdasarkan 

Program Quality 

Assurance (Suatu 

Studi di Rumah 

Sakit Delta Surya 

Sidoarjo)/Jurnal 

Kesehatan 

Vokasional, Vol. 4 

No.2 2019 

(terakreditasi 

SINTA 4) 

Ketidaksesuaian 

resume medis pada 

bulan Januari – April 

2,9%, sehingga dapat 

menurunkan kualitas 

pelayanan kesehatan 

kepada pasien 

Metode : Deskriptif 

Kuantitatif 

Populasi : berkas 

pada Januari-April 

2019 

Sampel : berkas 

resume medis 

berjumlah 73 berkas 

Pengumpulan Data 

: Observasi dan studi 

dokumentasi  

Analisis : analisis 

deskriptif 

 

 

Ketidaksesuaian resume 

medis pada bulan Januari – 

April 2018 sebesar 2,9% 

sedangkan untuk resume 

medis yang sesuai sebesar 

96% - 97,1% 

 

2.5 Sintesis 

Sintesis adalah menggabungkan beberapa hasil penelitian  dan menarik 

kesimpulan. Di dalam tahap sintesis perlu dijelaskan poin-poin yang akan 

direview. Tahap sintesis menggunakan metode hasil naratif dimana dalam metode 

ini dilakukan pengelompokan data yang telah diekstrasi. Setiap konsep yang sama 
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atau memiliki makna yang lebih kurang sama disintesiskan menjadi satu 

ide,sehingga dalam melaporkan tidak perlu berulang. Oleh sebab itu pada tahap 

ini dilakukan pengelompokan data penting yang selanjutnya dikaji secara 

mendalam dengan data, fakta dan informasi yang telah diperoleh sesuai dari 

artikel penelitian jurnal tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan yang dapat 

menjawab tujuan. Hasil literature review akan dijelaskan sesuai tema berikut : 

1. Kelengkapan aspek identifikasi dari formulir resume medis 

2. Kelengkapan aspek laporan penting dari formulir resume medis 

3. Kelengkapan aspek autentifikasi dari formulir resume medis 

4. Kelengkapan aspek pencatatan dari formulir resume medis 

5. Analisis kuantitatif kelengkapan formulir resume medis 

 

2.6 Jadwal Penelitian 

Berikut merupakan jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis mulai 

bulan September tahun 2020  sampai dengan bulan Februari tahun 2021. 

Tabel 2.3 Jadwal Penelitian 

Kegiatan Bulan 

2020 2021 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 

Pencarian artikel jurnal        

Pengajuan judul        

Pembuatan proposal        

Pengajuan seminar 

proposal 

       

Seminar Proposal        
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Revisi proposal        

Analisa data        

Penyusunan laporan        

Pengajuan seminar hasil        

Seminar hasil        

Revisi seminar hasil        
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