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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk 

gambaran atau tentang sesuatu keadaan secara objektif  (Notoatmodjo, 2010). 

Dalam penelitian ini bermaksud memberikan deskripsi mengenai bagaimana 

analisis kelengkapan pengisian dokumen rekam medis rawat inap RSUD Dr. 

Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran 

yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang konsep tertentu 

(Notoatmodjo, 2010). Variabel penelitian ini adalah mengidentifikasi kelengkapan 

pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo 

Kota Mojokerto dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak lengkapan pengisian 

dokumen rekam medis berdasarkan 5M (Man, Material, Machine, Methode, 

Money). 

3.2.2 Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

yang diamati untuk memudahkan pengumpulan data ( Saryono, 2008). 

Table 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat 

Ukur 

Cara 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Identifikasi 

Pasien 

Memastikan 

kelengkapan pada 

pengisian 

identitas pasien 

jika seluruh item 

sudah terisi, 

nomor rekam  

Lembar 

Checklist 

Observasi 

 

Nominal 0 = Tidak 

Lengkap 

1 = 

Lengkap 
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 medis, nama 

pasien, tanggal 

Lahir, jenis 

kelamin. 

    

Laporan 

Penting 

Memastikan 

kelengkapan pada 

tanggal masuk, 

tanggal keluar, 

general consent, 

diagnosa awal, 

diagnosa akhir, 

komunikasi read 

back, 

perkembangan 

tindakan, 

assessmen medis, 

pengisian form 

DPJP, daftar 

tindak lanjut 

pasien pulang, 

hasil pemeriksaan 

penunjang, 

resume medis, 

keadaan keluar, 

kontrol ulang. 

Lembar 

Checklist 

Observasi Nominal  0 = Tidak 

Lengkap 

1 = 

Lengkap 

Autentifikas

i Berkas 

Rekam 

Medis 

Memastikan 

kelengkapan 

keabsahan 

rekaman 

autentifikasi dari 

nama dokter atau 

stempel, tanda 

Lembar 

Checklist 

Observasi Nominal  0 = Tidak 

Lengkap 

1 = 

Lengkap 
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tangan dokter, 

nama perawat, 

tanda tangan 

perawat, gelar 

professional dari 

petugas pemberi 

pelayanan dan 

pemberian 

tanggal pengisian  

Pencatatan 

Yang Benar 

Memastikan 

pendokumentasia

n yang benar jika 

pencatatan jelas 

dan terbaca, tidak 

ada coretan, 

pembetulan 

kesalahan 

penulisan, tidak 

ada tip-ex 

Lembar 

Checklist 

Observasi Nominal  0 = Tidak 

Lengkap 

1 = 

Lengkap 

Faktor-

faktor 

ketidak 

lengkapan 

pengisian 

dokumen 

rekam 

medis 

berdasarkan 

5M 

Memastikan 

faktor-faktor 

penyebab yang 

mempengaruhi 

kelengkapan 

pengisian 

dokumen rekam 

medis 

berdasarkan 5M 

(Man, Methode, 

Machine, 

Material, Money) 

- Wawancar

a  

- - 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan dokumen rekam medis rawat inap 

RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sebanyak 100 dokumen. 

3.3.2 Sampel 

Penentuan sample pada penelitian ini menggunakan perhitungan rumus Slovin. 

Rumus : 

n =
N

1 + Ne2

=  
100

1 + 100(0,05)2

=
100

1 + 100(0,0025)
 

=
100

1 + 0,25

=
100
1,25

= 80
= 80 Dokumen 

 

Ket : 

n = ukuran sample 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena penarikan sampel yang masih dapat 

ditolerir atau diinginkan 

3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data 

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Lembar Checklist 

Berupa lembar observasi bertujuan untuk mecatat kelengkapan pengisian 

dokumen rekam medis rawat inap. 

b. Pedoman Wawancara 

Wawancara yaitu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan 

akan diajukan kepada petugas perekam medis yang bertugas melakukan 
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analisis dokumen rekam medis yang akan ditanya mengenai kelengkapan 

keterisian dokumen rekam medis rawat inap. 

c. Alat 

Alat tulis digunakan untuk penunjang dalam melakukan pencatatan dalam 

checklist dan wawancara. 

3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis Data 

3.5.1.1 Primer  

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diambil peneliti 

bersumber dari hasil observasi lembar checklist terhadap kelengkapan pengisian 

dokumen rekam medis rawat inap dan hasil wawancara dengan petugas rekam 

medis yang bertugas menganalisis kelengkapan pengisian dokumen rekam medis 

rawat inap RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi (pengamatan) 

yang dilakukan untuk mengetahui kelengkapan pengisian dokumen rekam medis 

rawat inap dan wawancara terhadap petugas perekam medis untuk mendapatkan 

informasi secara lisan dari sarana penelitian. 

Teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Notoatmodjo (2010) observasi adalah suatu prosedur yang 

berencana meliputi mendengar, melihat, dan mencatat apa yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Tujuan observasi pada penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis kelengkapan pengisian 

dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota 

Mojokerto. Waktu observasi pada bulan Desember 2021 yang dilakukan pada 

jam kerja RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto antara pukul 

07.30-14.30 WIB. 

b. Wawancara 

Notoatmodjo (2010) wawancara adalah suatu metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dimana peneliti mendapatkan keterangan secara 

lisan dari sarana penelitian (responden). Tujuan dari wawancara penelitian ini 
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yaitu untuk mengetahui faktor 5M yang mejadi penyebab ketidak lengkapan 

pengisian dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Dr. Wahidin Sudiro 

Husodo Kota Mojokerto. Waktu wawancara pada bulan Desember 2021 

setelah observasi yang dilakukan selesai dan dilakukan pada jam kerja RSUD 

Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto antara pukul 07.30-14.30 WIB 

 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

3.6.1 Teknik Pengolahan 

Pengolahan data pada penelitian ini diantaranya : 

a. Pengumpulan   data,   instrumen-instrumen   yang   membantu   dalam 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. 

b. Editing yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi data 

wawancara dan observasi serta dokumen yang didapatkan. 

c. Tabulasi Data yaitu proses mengelompokkan data sesuai dengan kategori 

kemudian dikelompokan pada tebel untuk memudahkan dalam analisa 

data. 

d. Penyajian data, suatu cara pengelolaan data dengan cara menyajikan hasil 

pengumpulan data dalam bentuk deskripsi. 

3.6.2 Analisis Data 

Analisis data merupakan teknik untuk memperoleh kesimpulan atas 

masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, analisis data yang akan digunakan 

yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data 

dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah. Analisis deskriptif 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2010). Analisa data 

dilakukan secara deskriptif dengan melihat presentasi data yang telah terkumpul 

disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sesuai dengan kategori data yang sudah 

dikelompokkan kemudian dilanjutkan dengan membahas hasil penelitian dengan 

menggunakan teori kepustakaan yang ada dan dapat diperoleh suatu kesimpulan. 
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3.7 Jadwal Penelitian 

3.7.1 Lokasi Penelitian 

Di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto 

3.7.2 Waktu Penelitian 

Table 3.2 Jadwal Penelitian 

No Nama 

Kegiatan 

2021 2022 

AGU SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR   

1. Identifikasi 

Masalah 

         

2. Pengajuan 

Judul 

         

3. Pembuatan 

Proposal 

         

4. Seminar 

Proposal 

         

5. Pengurusan 

Izin 

         

6. Pengambilan 

Data 

         

7. Pengolahan 

Data Hasil 

Penelitian 

         

8. Analisis 

Data Hasil 

Penelitian 

         

9. Penyusunan 

Laporan 

         

10. Seminar 

Hasil 
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3.8 Tahapan Penelitian  

Tahapan yang dilakukan saat melakukan penelitian yaitu 

 

Gambar 1.1 Tahapan Penelitian 

 

 

 

 


