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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1.     Jenis dan Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jenis penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu  metode penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan, menyelidiki, menemukan dan menjelaskan 

masalah atau objek yang diteliti dengan melakukan penelitian langsung ke 

sumber data (Sugiyono,2015). 

1.2.     Populasi dan Sampel 

2.1.1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah dokumen rekam medis pasien yang 

berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 

1 hari, baik yang mendaftar secara online maupun secara manual yaitu sekitar 

150 dokumen rekam medis. 

2.1.2. Sampel 

Sampel yang digunakan dari populasi diatas yaitu dokumen rekam 

medis pasien yang mendaftar secara ofline di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Mataram dalam kurun waktu 1 hari dengan objek pengamatan 4 orang 

petugas rekam medis di unit filing Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Mataram. 
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1.3.     Waktu dan Tempat 

3.3.1.  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksakan mulai dari tanggal 1 Desember 2021 

sampai 15 Januari 2022. 

3.3.2.  Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram 

pada unit filing rekam medis. 

1.4.     Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2015).  

Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor kepatuhan 

penggunaan tracer, dengan subvariabel, sebagai berikut :  

1. Tingkat kepatuhan penggunaan tracer 

2. Faktor penyebab kepatuhan berdasarkan unsur manajemen man 

3. Faktor penyebab kepatuhan berdasarkan unsur manajemen materials 

4. Faktor penyebab kepatuhan berdasarkan unsur manajemen machines 

5. Faktor penyebab kepatuhan berdasarkan unsur manajemen method 
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1.5.     Definisi Operasional  

 

Variabel/Subvariabel 
Definisi 

Operasional 
Alat ukur 

Skala 

Ukur 

Cara 

Pengukura

n 

A. Variabel 

Faktor Kepatuhan 

Penggunaan Tracer 

Kedisplinan 

petugas pada 

saat melakukan 

peminjaman 

berkas RM 

dengan 

menggunakan 

tracer sebagai 

pengganti 

dokumen rekam 

medis yang 

dipinjam sesuai 

dengan SPO 

peminjaman 

berkas rekam 

medis. 

Lembar 

Observasi

, 

pedoman 

wawancar

a  

- Observasi,

Wawancar

a 

B. Subvariabel 

Tingkat Kepatuhan 

Penggunaan Tracer 

Kedisiplinan 

petugas 

menggunakan 

tracer pada saat 

pengambilan 

dokumen rekam 

medis 

Lembar  

observasi 

Nomin

al 

Observasi 

Faktor penyebab 

kepatuhan 

berdasarkan unsur 

manajemen man 

 

Hal-hal yang 

mempengaruhi 

seorang petugas 

dalam 

menggunakan 

tracer pada saat 

mengeluarkan 

DRM dari ruang 

filing dari segi 

latar belakang 

pendidikan, 

pengalaman 

Lembar 

Observasi

, 

pedoman 

wawancar

a  

- Observasi 

,Wawanca

ra 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
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bekerja di unit 

rekam medis, 

dan pelatihan-

pelatihan yang 

diikuti. 

Faktor penyebab 

kepatuhan 

berdasarkan unsur 

manajemen 

materials 

Hal-hal yang 

mempengaruhi 

seorang petugas 

dalam 

menggunakan 

tracer pada saat 

mengeluarkan 

DRM dari ruang 

filing dari segi 

ketersediaan 

tracer pada 

ruang filing 

rekam medis 

Lembar 

Observasi

, 

pedoman 

wawancar

a  

- Observasi 

,Wawanca

ra 

Faktor penyebab 

kepatuhan 

berdasarkan unsur 

manajemen 

machines 

 

Hal-hal yang 

mempengaruhi 

seorang petugas 

dalam 

menggunakan 

tracer pada saat 

mengeluarkan 

DRM dari ruang 

filing dari segi 

penggunaan 

komputer dan 

SIMRS dalam 

proses 

peminjaman 

rekam medis 

Lembar 

Observasi  

nomina

l 

Observasi 

Faktor penyebab 

kepatuhan 

berdasarkan unsur 

manajemen method 

 

Hal-hal yang 

mempengaruhi 

seorang petugas 

dalam 

menggunakan 

tracer pada saat 

mengeluarkan 

DRM dari ruang 

filing sesuai 

dengan 

kebijakan 

Lembar 

Observasi

, 

pedoman 

wawancar

a  

- Observasi, 

wawancar

a 
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direktur RS, 

Standar Prosedur 

Operasional 

peminjaman 

dokumen rekam 

medis, dan 

Standar Prosedur 

Operasional 

Pengambilan 

dokumen rekam 

medis 

 

1.6.     Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1.  Jenis Pengumpulan Data 

A. Data Primer   

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yaitu peneliti 

mengumpulkan data secara langsung melalui observasi dan wawancara 

pada tempat penelitian  yang telah ditentukan yaitu di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Mataram. 

B. Data sekunder 

  Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber data yang 

sudah tersedia atau dikumpulkan terlebih dahulu yang berguna sebagai 

penunjang penelitian. Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini 

adalah jumlah kunjungan pasien dalam sehari yang didapatkan dari 

rekapan jumlah kunjungan harian pada SIMRS. 

 

3.6.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penilitian ini adalah observasi dan 

wawancara. 
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a. Wawancara 

   Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemulan 

permasalahan yang  ingin diteliti, dan untuk memperoleh informasi dari 

informan yang biasa dilakukan dengan face to face (Sugiyono,2015). 

  Wawancara dilakukan kepada 4 petugas filing rekam medis Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Mataram. 

b. Observasi 

   Teknik pengambilan data dengan observasi digunakan saat 

penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono,2015). 

   Observasi pada penelitian ini yaitu melihat bukti nyata atau 

melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel yang diteliti untuk 

melihat memastikan kebenaran hasil wawancara. Observasi akan 

dilakukan kepada petugas filing rekam medis, ketersediaan tracer, 

penggunaan SIMRS dan SPO peminjaman berkas rekam medis 
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1.7.     Alat Ukur/Instrumen dan Bahan Penelitian 

a. Lembar Observasi 

Observasi dilakukan pada saat petugas filing di unit rekam medis 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram melakukan kegiatan 

peminjaman dokumen rekam medis. 

b. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara berisi garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan kepada petugas filing Rumah Sakit Daerah Kota Mataram 

terkait dengan kegiatan peminjaman dokumen rekam medis. 

c. Alat perekam 

Alat perekam digunakan untuk merekam wawancara yang sedang 

berlangsung dengan informan 

d. Alat tulis 

Alat tulis seperti note dan pulpen untuk mencatat data yang 

diperoleh selama penelitian dilakukan. 

1.8.     Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1. Peneliti melakukan observasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Mataram sehingga menemukan permasalahan yang menarik dan ingin 

diteliti setelah melihat kegiatan peminjaman dokumen rekam medis, 

sehingga peneliti melakukan peneltian tentang analisis faktor-faktor 

kepatuhan penggunaan tracer di RSUD Kota Mataram. 

2. Peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian di RSUD Kota 

Mataram 

3. Rumah Sakit membalas dan menyetujui perizinan peneliti 
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b. Tahap Pelaksanaan 

1. Peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data dengan observasi 

untuk melihat kegiatan peminjaman dokumen rekam medis dengan 

berpatokan pada SPO peminjaman berkas rekam medis 

2. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas filing unit rekam 

medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram berkaitan dengan 

kepatuhan penggunaan tracer pada saat kegiatan peminjaman 

dokumen rekam medis 

c. Hasil Akhir 

Hasil akhir pada peneltian ini adalah peneliti mengetahui faktor-

faktor penyebab kepatuhan penggunaan tracer pada kegiatan peminjaman 

dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. 

Hasil dari penelitian ini akan dipresentasikan dan dipaparkan pada 

kegiatan seminar hasil. 

1.9.     Manajemen Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari pengumpulan 

data secara manual di unit rekam medis bagian filing Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Mataram. Variabel yang diteliti dan dianalisis akan di peroleh 

dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan alat ukur wawancara 

dan observasi. 

Data  yang didapatkan pada saat penelitian di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat Kepatuhan petugas 

Data yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan petugas yang 

didapakan dengan  alat ukur lembar observasi akan diolah dan ditampilkan 

hasilnya dalam bentuk persentase. 
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Rumus persentase kepatuhan petugas 

  
 

 
      

  Keterangan :  

  P  : Persentase kepatuhan penggunaan tracer petugas 

     : Jumlah DRM keluar tidak menggunakan tracer  

  N  : Jumlah seluruh DRM 

 

Perolehan persentase diatas akan dihitung nilai rata-rata kepatuhan 

penggunaan tracer petugas 

Rumus menghitung rata-rata 

   
∑ 

 
 

Keterangan : 

X  : Persentase rata-rata 

   : Jumlah persentase 

N : Jumlah responden 
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Hasil pengukuran data dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu sebagai 

berikut : 

 

100 % - 90 % Sangat Baik 

89.9 % - 80 % Baik 

79.9 % - 60 % Cukup 

< 60 %  Kurang 

 

2. Faktor penyebab kepatuhan berdasarkan unsur 4 manajemen 

Hasil penelitian faktor penyebab kepatuhan berdasarkan 4 unsur 

manajemen yang diteliti dengan lembar observasi akan disajikan dan 

disimpulkan hasilnya secara deskriptif. 

1.10. Etika Penelitian 

Etika penelitian juga mencakup perilaku peneliti terhadap subyek 

penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti bagi masyarakat 

(Sukamerta, 2017). 

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan etika penelitian : 

a. Anonimitas 

Pemberian jaminan kepada responden berkaitan dengan 

indentitas akan dirahasiakan dan tidak akan dicantumkan tanpa 

persetujuan responden. 

b. Inform concent 

Inform concent berisi persetujuan informan dalam mengikuti 

penelitian yang akan dilakukan. Inform concent juga berisi tujuan dari 

penelitian sehingga infroman mengetahui dampak dan tujuan 

pelaksanaan penelitian. 
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JADWAL KEGIATAN 

 

Kegiatan 2021 2022 

Agust Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 

Identifikasi 

masalah 

         

Pengajuan 

judul 

         

Pembuatan 

Proposal 

         

Seminar 

Proposal 

         

Revisi 

Proposal 

         

Pengurusan 

Izin 

         

Pengambilan 

data/penelitian 

         

Pengolahan 

data hasil 

penelitian 

         

Penyusunan 

laporan 

penelitian 

         

Seminar Hasil          

 

 

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan 


