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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis dan desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Tujuan menggunakan rancangan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan 

persentase kelengkapan pengisian informed consent  pasien bedah rawat 

inap menggunakan analisis kuantitatif. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi penelitian yang digunakan yaitu seluruh formulir 

Informed Consent pasien bedah rawat inap selama 3 bulan di Rumah 

Sakit Wiyung Sejahtera sejak bulan Juli – September tahun 2021 

berjumlah 530 formulir informed consent. 

3.2.2 Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan teknik Purposive Sampling dengan 

menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut: 

a. Inklusi  

- Pasien dengan LOS ≥ 3 hari  

- Pasien yang mendapatkan tindakan operasi dan disertai 

laporan operasi. 

b. Eksklusi  

Pasien yang tidak mendapatkan tindakan operasi. 
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Dari populasi sebanyak 530 formulir informed consent 

yang ada di data entry pasien rawat inap di ruang rekam medis 

peneliti melakukan pengelompokan untuk memisahkan data yang 

sesuai kriteria inklusi dan ekslusi. Sehingga didapatkan Jumlah 

sampel sebanyak 116 selama bulan Juli – September tahun 2021. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.3.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari bulan agustus 

2021 yaitu pengajuan judul hingga bulan maret 2022 yaitu perbaikan 

laporan tugas akhir. 

3.3.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit Wiyung 

Sejahtera di unit rekam medis bagian Assembling.  

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Penelitian 

kelengkapan pengisian informed consent  pasien bedah di 

rumah Sakit Wiyung Sejahtera 

Sub variabel penelitian 

a. Identifikasi  

b. Pelaporan Penting 

c. Autentikasi  

d. Pendokumentasian  
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3.5 Definisi Operasional 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat 

Ukur 

Cara Ukur Hasil 

Ukur 

kelengkapan 

pengisian 

informed 

consent pasien 

bedah di 

Rumah Sakit 

Wiyung 

Sejahtera 

Pengisian 

kelengkapan 

komponen-

komponen yang 

ada di formulir 

informed consent 

menggunakan 

analisis kuantitatif 

yang terdiri dari 

komponen 

identifikasi, 

pelaporan penting, 

autentikasi, dan 

pendokumentasian. 

Checklist Menghitung 

persentase 

kelengkapan 

pengisian 

informed consent 

berdasarkan 

identifikasi, 

pelaporan 

penting, 

autentikasi, dan 

pendokumentasia

n menggunakan 

rumus 

P= 
𝑓

𝑛 
x 100 % 

P= Persentase  

F= jumlah 

pengisian 

lengkap atau 

tidak lengkap 

N= jumlah yang 

diteliti 

Persen 

(%) 

Identifikasi Komponen analisis 

kuantitatif dalam 

Checklist 0 = komponen 

identifikasi tidak 

Persen 
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formulir informed 

consent yang terdiri 

dari No. rekam 

medis pasien, 

nama, tanggal lahir. 

lengkap  

1 = komponen 

identifikasi 

lengkap 

(%) 

Pelaporan 

Penting 

Komponen analisis 

kuantitatif dalam 

formulir informed 

consent yang terdiri 

dari  diagnosa, 

nama tindakan, 

tujuan, alternatif 

tindakan risiko, 

komplikasi, serta 

prognosis.  

Checklist 0 = komponen 

pelaporan penting 

tidak lengkap  

1 = komponen 

pelaporan penting 

lengkap 

Persen 

(%) 

Autentikasi Komponen analisis 

kuantitatif dalam 

formulir informed 

consent yang terdiri 

dari  waktu dan 

tanggal, nama 

terang dokter, 

tanda tangan 

dokter, nama 

terang 

pasien/keluarga, 

tanda tangan 

pasien/keluarga, 

nama terang saksi 

(nama terang dua 

Checklist 0 = komponen 

autentikasi tidak 

lengkap  

1 = komponen 

autentikasi 

lengkap 

Persen 

(%) 
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orang saksi), tanda 

tangan saksi 

(Tanda tangan dua 

orang saksi) . 

Pendokumenta

sian  

Komponen analisis 

kuantitatif dalam 

formulir informed 

consent yang terdiri 

dari  penggunaan 

singkatan, 

keterbacaan 

(Adanya coretan 

dalam penulisan 

informed consent). 

Checklist 0 = komponen 

Pendokumentasia

n tidak lengkap  

1 = komponen 

Pendokumentasia

n lengkap 

Persen 

(%) 

3.6 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

kuantitatif karena berasal dari persentase angka kelengkapan 

pengisian informed consent pasien bedah rawat inap berdasarkan 

analisis kuantitatif. 

3.6.2 Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer yang diperoleh dari hasil observasi penelitian 

analisis kelengkapan pengisian  informed consent pasien 

menggunakan instrumen checklist dengan hasil ukur berupa 

persentase kelengkapan pengisian informed consent. 

b. Data Sekunder 
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Data sekunder dalam penelitian ini berupa sampel 

formulir informed consent pasien bedah rawat inap. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan teknik observasi dimana peneliti mencatat semua 

data informasi sesuai dengan yang peneliti amati selama proses 

penelitian. 

3.7 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis univariat. 

Rumus untuk mencari persentase: 

P = 
𝑓

𝑛 
x 100 % 

Keterangan : 

P = Persentase  

F = Jumlah pengisian lengkap atau tidak lengkap 

N = jumlah yang diteliti 

3.8 Instrumen dan Bahan Penelitian  

Instrumen dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Formulir informed consent pasien bedah rawat inap sesuai dengan 

inklusi 

b. Lembar observasi, berupa check list yang digunakan untuk mengetahui 

kelengkapan pengisian informed consent pasien bedah rawat inap. 

c. Alat tulis, digunakan untuk mencatat data-data atau informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 
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3.9 Prosedur Penelitian 

3.9.1 Persiapan  

Persiapan untuk melakukan penelitian kelengkapan pengisian 

informed consent pasien bedah terlebih dahulu peneliti melakukan 

studi pendahuluan dengan melakukan wawancara kepada kepala unit 

rekam medis terkait masalah kelengkapan pengisian informed consent 

pasien bedah di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. 

3.9.2 Pelaksanaan  

a. Mengurus surat izin penelitian di unit rekam medis Rumah Sakit 

Wiyung Sejahtera 

b. Melakukan check list kelengkapan pengisian informed consent 

pasien bedah berdasarkan analisis kuantitatif dengan 4 komponen 

yaitu identifikasi, pelaporan penting, autentikasi, 

pendokumentasian. 

c. Penyusun laporan penelitian menggunakan data-data yang telah 

diperoleh dan diolah. 

3.9.3 Hasil Akhir 

Hasil akhir dari penelitian ini yaitu persentase kelengkapan 

pengisian informed consent menggunakan 4 komponen analisis 

kuantitatif yaitu  identifikasi, pelaporan penting, autentikasi, 

pendokumentasian. 

3.10 Manajemen Data 

a. Mengumpulkan 

Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi 

menggunakan checklist. 

b. Mengedit 

Editing data dilakukan untuk mengecek kelengkapan pengisian 

data sebelum dikumpulkan untuk menghindari pengukuran yang salah. 
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c. Mengentry 

Kegiatan entry data dilakukan dengan cara menginput data 

hasil check list ke microsoft excel yang sudah final. 

d. Menganalisis  

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif 

deskriptif untuk mendeskripsikan kelengkapan dan ketidaklengkapan 

informed consent di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. 

e. Menyajikan  

Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu 

menggunakan teks, tabel, dan diagram batang. 
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3.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 2021 2022 

Agu Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr  

1 Pengajuan Judul          

2 Penyusunan 

Proposal 

         

3 Studi 

Pendahuluan 

         

4 Seminar Proposal          

5 Pengurusan Izin          

6 Pengambilan Data          

7 Pengolahan dan 

Analisis Data 

         

8 Penyusunan 

Laporan Tugas 

Akhir 

         

9 Seminar Hasil          

10 Perbaikan 

Laporan Tugas 

Akhir 

         

  


	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1 Jenis dan Desain Penelitian
	3.2 Populasi dan Sampel
	3.3 Waktu dan Tempat Penelitian
	3.4 Variabel Penelitian
	3.5 Definisi Operasional
	3.6 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
	3.7 Teknik Analisa Data
	3.8 Instrumen dan Bahan Penelitian
	3.9 Prosedur Penelitian
	3.10 Manajemen Data
	3.11 Jadwal Penelitian


