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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

 

2.1 Strategi Pencarian Literature 

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  

faktor penyebab keterlambatan pengembalian dokumen medis rawat inap 

di rumah sakit. Pada penelitian ini, boolean operator AND berfungsi untuk 

mempersempit pencarian dan OR untuk memperluas pencarian  Kata kunci 

dalam literature review ini terdiri dari sebagai berikut: 

 

Tabel 2. 1 Kata Kunci Literature Review 

Faktor 

Penyebab 

AND Keterlambatan AND Pengembalian AND Rekam 

Medis 

AND Rawat 

Inap 

  OR  OR  OR   

  Ketidaktepatan 

Waktu 

 Pemulangan  Dokumen 

Rekam 

Medis 

  

      OR   

      Berkas 

Rekam 

Medis 

  

 

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Strategi inklusi dan eksklusi yang digunakan untuk mencari artikel 

jurnal menggunakan PICOS framework yang terdiri dari : 

1) Population/problem dalam penilitian ini adalah dokumen rekam medis 

rawat inap yang mengalami keterlambatan pengembalian ke instalasi 

rekam medis di rumah sakit.  
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2) Intervention,  dalam penelitian ini tidak terdapat intervensi. 

3) Comparation, dalam penelitian ini tidak terdapat comparasi. 

4) Outcome/Hasil, dalam penelitian ini output yang didapat berupa faktor 

penyebab keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis rawat 

inap di rumah sakit. 

5) Study design , dalam penelitian ini yaitu Mix methods study, cross 

sectional, non eksperimental study, survey study, analisis korelasi, 

komparasi dan studi kualitatif 

 

Dalam literature review ini agar artikel jurnal dapat digunakan 

harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut : 

 

     Tabel 2. 2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

KRITERIA INKLUSI EKSKLUSI 

Population Dokumen rekam medis 

rawat inap 

Selain dokumen rekam 

medis rawat inap 

Intervention Tidak ada Tidak ada 

Compare Tidak ada Tidak ada 

Outcome Faktor penyebab 

keterlambatan 

pengembalian dokumen 

rekam medis rawat inap di 

rumah sakit 

Selain faktor penyebab 

keterlambatan 

pengembalian dokumen 

rekam medis rawat inap di 

rumah sakit 

Study Design Mix methods study, cross 

sectional, non 

eksperimental study, 

survey study, analisis 

korelasi, komparasi dan 

studi kualitatif 

Eksperimental, 

review/systematic review 

Tahun Terbit Jurnal yang terbit tahun 

2016 

Jurnal yang terbit sebelum 

tahun 2016 

Bahasa Bahasa Indonesia Selain Bahasa Indonesia 

Lokasi Penelitian 

Jurnal 

Rumah Sakit Selain Rumah Sakit 
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2.3 Seleksi Studi 

Berdasarkan hasil pencarian literature pada database Google 

Scholar, garuda.ristekbrin.go.id, menggunakan kata kunci “faktor 

penyebab keterlambatan pengembalian rekam medis” didapatkan hasil 

sebanyak 681 artikel jurnal. Artikel jurnal yang ditemukan masih terlalu 

umum untuk topik pembahasannya dan ada beberapa artikel jurnal yang 

tidak sesuai dengan kata kunci maupun topik yang dimaksud peneliti. 

Maka dilakukan pencarian kembali dengan menambah kata kunci yang 

lebih spesifik menggunakan Boolean AND dan kata kunci “rawat inap” 

sehingga didapatkan hasil sebanyak 582 artikel jurnal. Artikel-artikel 

tersebut kemudian dilakukan skrinning kembali berdasarkan tahun 

terbitnya yaitu tahun 2016-2021 dan didapatkan hasil sebanyak 483 artikel 

jurnal. Kemudian artikel tersebut dilakukan skrinning manual dengan 

mengecek duplikasi, membaca abstrak, hasil penelitian, dan kriteria inklusi 

lain seperti ada beberapa artikel jurnal yang tidak dapat di download, tidak 

ada full textnya, dan hanya berupa repository sehingga didapatkan 6 artikel 

jurnal yang dapat dianalisa dan direview.  
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Hasil seleksi artikel dapat dilihat dalam diagram flow berikut. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Diagram FLow Literature Review 

  

Pencarian artikel dengan 

garuda.ristekbrin.go.id, dan 

Google Scholar (n=681) 

 

Skrinning manual berdasarkan 

duplikasi, abstrak, hasil, dan 

kriterian inkulisi lainnya 

(n=6) 

 

Exclude = 477 

Merupakan duplikasi atau 

diterbitkan web lain, tidak ada 

full text, tidak dapat di 

download, hanya berupa 

repository 

 

Skrinning berdasarkan 

tahun terbit 2016-2021 

(n=483) 

 

Pencarian dengan kata 

kunci yang spesifik 

“rawat inap” (n=582) 

 

(n=582) 

 

Jurnal final hasil 

skrinning (n=6) 

 

Exclude = 99 

Membahas yang bukan faktor 

penyebab dan persentase 

keterlambatan pengembalian 

rekam medis rawat inap 

 

Exclude = 99 

Terbit sebelum tahun 

2016 
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2.4 Ekstrasi Data 

Jurnal yang telah lulus skrinning dibaca dan dicermati untuk 

mengidentifikasi, dan menganalisa hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan terkait dengan faktor penyebab keterlambatan pengembalian 

dokumen rekam medis rawat inap di rumah sakit. Data-data utama yang 

diambil dari artikel jurnal yang diperoleh meliputi : nama peneliti, tahun 

terbit, nama jurnal, judul artikel, desain penelitian, dan hasil analisa.  Data-

data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam form ekstrasi data serta akan 

ditampilkan dalam bentuk tabel. 

2.5 Sintesis Data 

Literature review ini disintesis menggunakan metode naratif. 

Naratif merupakan metode yang digunakan dalam mensistesis dengan 

mengelompokkan data yang telah diekstras. Data yang sudah terkumpul 

kemudian dilakukan pengelompokan data penting yang diperoleh dari 

artikel kemudia ditarik kesimpulan untuk dapat menjawab tujuan. Dalam 

literature review ini akan dibahas topik mengenai : 

1) Faktor-faktor penyebab dan persentase keterlambatan pengembalian 

dokumen rekam medis  rawat inap di rumah sakit. Faktor penyebab 

merupakan suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau 

mempengaruhi terjadinya suatu masalah. Persentase merupakan  suatu 

cara untuk menunjukkan sebuah angka sebagai bagian dari 

keseluruhan, dimana keseluruhan tersebut ditulis dengan 100%. 

2) Dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan pengembalian dokumen 

rekam medis rawat inap di rumah sakit terhadap pelayanan rekam 

medis. Dampak merupakan segala sesuatu yang timbul akibat adanya 

suatu kejadian yang mendatangkan akibat negatif maupun positif 

sehingga menyebabkan perubahan yang berarti. 

3) Solusi untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pengembalian 

dokumen rekam medis rawat inap ke instalasi rekam medis. Solusi 

merupakan suatu cara pemecahan atau penyelesaian untuk menemukan 

jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. 
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2.6 Jadwal Penelitian 

Rencana kegiatan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 2. 3 Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan 2021 2022 

Agt Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 Identifikasi Masalah         

2 Pengajuan Judul         

3 Pembuatan Proposal         

4 Seminar Proposal         

5 Pengambilan Data         

6 Pengolahan Data Hasil 

Penelitian 

        

7 Analisa Data Penelitian         

8 Penyusunan Laporan         

9 Seminar Hasil         

 


