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BAB II  

METODE 

 

2.1 Strategi Pencarian Literatre (Keyword) 

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan boolean operator 

(AND, OR NOT or AND NOT) yang digunakan untuk memperluas atau 

menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau 

jurnal yang digunakan peneliti untuk meneliti terkait faktor penyebab terjadinya 

keterlambatan penyediaan dokumen rekam medis di rumah sakit. Kata kunci 

dalam literature review ini terdiri dari sebagai berikut: 

Tabel kata kunci (Keyword)  

 Tabel 2.1 Kata Kunci Literature Review 

Analisis  Faktor Keterlambatan  Rekam Medis 

Analisis Faktor Faktor Penyebab Keterlambatan 

Penyediaan 

Berkas Rekam Medis  

OR OR OR  OR 

Analisis Penyebab Faktor Ketidaktepatan 

Waktu Penyediaan 

Dokumen Rekam 

Medis 

 OR  OR 

 Penyebab  Medical Record 
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2.2.Kriterian Inklusi Dan Eksklusi 

Strategi inklusi dan ekslusi yang digunakan untuk mencari artikel/jurnal 

menggunakan PICOS framework, yang terdiri dari:  

1) Population/problem yaitu populasi atau masalah yang akan di analisis sesuai 

dengan tema yang sudah ditentukan dalam literature review  

2) Intervention yaitu suatu tindakan penatalaksanan terhadap kasus perorangan 

atau masyarakat serta pemaparan tentang penatalaksanaan studi sesuai 

dengan tema yang sudah ditentukan dalam literature review.  

3) Comparation yaitu intervensi atau penatalaksanaan lain yang digunakan 

sebagai pembanding, jika tidak ada bisa menggunakan kelompok kontrol 

dalam studi yang terpilih.  

4) Outcome yaitu hasil atau luaran yang diperolah pada studi terdahulu yang 

sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam literature review.  

5) Study design yaitu desain penelitian yang digunakan dalam artikel yang akan 

di review. 

Berikut tabel kriteria Inklusi dan Ekslusi 

 

Table 2.2 Format PICOS dalam Literature Review 

Kriteria Inklusi Ekslusi 

Population/Problem Jurnal yang sesuai topik 

penelitian yaitu faktor-faktor 

penyebab terjadinya 

keterlambatan penyedian 

dokumen rekam medis rawat 

jalan di rumah sakit dari jurnal 

nasional 

Jurnal yang tidak sesuai 

dengan topik penelitian yaitu 

faktor-faktor penyebab 

terjadinya keterlambatan 

penyedian dokumen rekam 

medis rawat jalan di rumah 

sakit dari jurnal nasional 

Intervensi Tidak ada Tidak ada 

Compare Tidak ada Tidak ada 

Outcome/hasil Faktor-faktor penyebab 

keterlambatan penyediaan 
dokumen rekam medis rawat 

jalan di rumah sakit 

Evaluasi terkait faktor-faktor 

penyebab keterlambatan 
penyediaan dokumen rekam 

medis rawat jalan di rumah 

sakit 
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Study desain Mix methods study, cross 

sectional, non eksperimental 

study, survey study, analisis 

korelasi, komparasi dan studi 

kualitatif, penelitian 

menggunakan 3M 

Eksperimental, 

review/systematic review 

Tahun Terbit Jurnal terbit tahun 2016 Jurnal yang terbit sebelum 

tahun 2016 

Bahasa Bahasa Inonesia Selain bahasa Indonesia 

Lokasi Rumah sakit 

- RS Kurnia Cilegon 

- RSI Siti Rahmah Padang 

- RSU Haji Surabaya 

- RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten 

- RS Husada Utama Surabaya 

Bukan rumah sakit 

 

2.3.Seleksi Studi 

Berdasarkan hasil pencarian literature melalui publikasi di google scholar, 

Garuda dan menggunakan kata kunci yang sudah disesuaikan, peneliti 

mendapatkan 1.834 jurnal/artikel yang sesuai dengan kata kunci tersebut. 

Peneliti kemudian melakukan skrining berdasarkan topik mengenai faktor 

penyebab keterlambatan penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan dengan 

menggunakan kata kunci yang spesifik “DRM Rawat Jalan” (n: 942), sehingga 

total skrining 892 jurnal 

Seleksi selanjutnya berdasarkan tempat selain rumah sakit dengan kata 

kunci “di rumah sakit” (n: 28) total jurnal seleksi 864. Selanjutnya skrinig 

berdasarkan tahun terbit 2016-2021 (n: 224) total jurnal seleksi 640 

Peneliti kemudian melakukan skrining bedasarkan metode penelitian yang 

akan dijeslakan oleh peneliti yaitu metode penelitian menggunakan 3M Man, 

Method, Machine (n: 596) total jurnal yang ditemukan 44 

Terakhir peneliti melakukan skrining manual berdasarkan duplikasi, 

abstrak, hasil, dan kriteria inklusi lainnya (n: 39), sehingga total jurnal final adalah 

5 jurnal/artikel. Hasil seleksi artikel studi dapat digambarkan dalam Diagram 

Flow di bawah ini 
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Gambar 2. 1 PRISMA Flow Diagram Literature Review 

 

Pencarian artikel dengan 

garuda.ristekbrin.go.id 

dan Google Scholar 

(n=1.834) 

Pencarian dengan kata 

spesifik “DRM Rawat 

Jalan” (n=892) 

Skrining bedasarkan kata 

kunci “di Rumah Sakit” 

(n=864) 

Skrining bedasarkan 

tahun terbit 2016-2021 

(n=640) 

Skrining bedasarkan 

metode penelitian 

menggunakan 3M (n=44) 

 

Skrining manual 

bedasarkan  duplikasi, 

abstrak, hasil dan kriteria 

inklusi lainnya (n=5) 

 

Exclude = 942  

Membahas faktor penyebab 

keterlambatan penyediaan rekam 

medis bukan rawat jalan 

Exclude = 28 

Membahas faktor penyebab 

keterlambatan penyediaan rekam 

medis rawat jalan selain di rumah 

sakit 

Exclude = 224 

Terbit sebelum tahun 2016 

Exclude = 596 

Jurnal bedasarkan metode 

penelitian Man, Machine, 

Method 

 

Exclude = 39 

Merupakan dublikasi atau 

diterbitkan web lain, tidak ada full 

text, tidak dapat di download, 

hanya berupa respiratory 
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2.4.Ekstrasi Data 

Ekstraksi data pada penelitian ini didapatkan ketika peneliti telah mengkaji 

5 data literatur yang didapatkan berdasarkan seleksi studi. Dari 5 data literatur 

tersebut dilakukan peringkasan untuk mendapatkan informasi penting dari hasil 

dan pembahasan pada data literatur yang digunakan. Data-data utama yang 

diambil dari jurnal yang diperoleh meliputi: peneliti dan tahun penelitian, 

judul, metode, dan faktor penyebab. Data-data tersebut dimasukkan dalam 

form ekstraksi data serta akan ditampilkan dalam bentuk tabel.  

 

2.5.Sintesis Data 

Literature Review ini di sintesis menggunakan metode naratif. Naratif 

merupakan metode yang digunakan dalam mensintesis dengan 

mengelompokkan data yang telah diekstraksi. Data yang sudah terkumpul 

kemudian dilakukan pengelompokan data penting yang diperoleh dari artikel 

kemudian diambil kesimpulan untuk dapat menjawab tujuan. 

2.6.Jadwal Penelitian 

Rencana kegiatan penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut ini. 

Tabel Jadwal Penelitian 

Tabel 2. 1 Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan Bulan 

Agt Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei 

1 Identifikasi Masalah           

2 Pengajuan Judul           

3 Pembuatan Proposal           

4 Seminar Proposal           

5 Pengambilan Data           

6 Pengolahan Data           

7 Analisa Data           

8 Penyusunan Laporan           

10 Seminar Hasil           
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