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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kelengkapan pada lembar resume medis pasien 

rawat inap yang dapat digunakan sebagai alat untuk analisa. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah berkas resume medis rawat inap 

selama 3 bulan pada bulan Oktober-Desember 2021 di RSU Aminah Blitar 

yang berjumlah 1759 dokumen. 

3.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah berkas resume medis yang di 

ambil secara random dengan menggunakan simple random sampling. Maka 

penentuan besar sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus slovin. 

𝑛 =
N

1 + N (e)²
 

Keterangan : 

N : Besar Populasi 

n : Besar Sampel 

e : Tingkat Kepercayaan 5% 

Dengan menggunakan rumus diatas didapatkan sampel yang bejumlah 326 

dokumen rekam medis rawat inap di RSU Aminah Blitar. 
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3.3 Waktu dan Tempat 

3.3.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai Desember 2021 s/d Februari 2022 di  Unit 

Rekam Medis bagian Asembling. 

3.3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSU Aminah Blitar, yang beralamat di Jl. Veteran 

No. 39, Jl TGP No. 1 Kepanjen Kidul, Kota Blitar 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian antara lain : 

1) Variabel Independen : 

a) Review identifikasi 

b) Review pelaporan 

c) Review autentifikasi  

d) Review pendokumentasian 

2) Variabel Dependen 

Kelengkapan resume medis rawat inap 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional 
Alat 

Ukur 
Cara Ukur 

Skala 

Data 

1 Review 

Identifikasi 

Review identifikasi merupakan analisa 

kelengkapan identitas pribadi dan sosial 

pasien dalam resume medis. 

1. Lengkap 

Dikatakan lengkap apabila pengisian 

review identifikasi pasien secara 

lengkap yaitu meliputi : 

a. No rekam medis 

b. Nama  

c. Tanggal lahir  

2. Tidak lengkap 

Dikatakan tidak lengkap apabila No 

rekam medis, nama dan tanggal lahir 

belum terisi secara lengkap. 

Checklist 1 = jika 

identifikasi 

lengkap 

0 = jika 

identifikasi 

tidak 

lengkap 

Ordinal 
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2 Review 

Pelaporan 

Review pelaporan merupakan 

ketersediaan laporan dari formulir tertentu 

yang berhubungan dengan diagnosa, 

terapi, tindakan yang dilakukan atau 

diberikan kepada pasien 

1. Lengkap : 

Dikatakan lengkap apabila pengisian 

review pelaporan pasien secara 

lengkap yaitu meliputi : 

a. Tanggal masuk 

b. Tanggal keluar 

c. Anamnesis 

d. Pemeriksaan fisik 

e. Diagnosa utama 

f. Diagnosa sekunder 

g. Pengobatan/ tindakan 

h. Keadaan pulang  

2. Tidak lengkap 

Dikatakan tidak lengkap apabila 

salah satu dari diatas belum terisi 

secara lengkap 

Checklist 1 = jika 

pelaporan 

lengkap 

0 = jika 

pelaporan 

tidak 

lengkap 

Ordinal 

3 Review 

Autentifika

si 

Review autentifikasi merupakan review 

yang ditujukan ada tidaknya autentifikasi 

sebagai bukti pemberian pelayanan jasa 

1. Lengkap 

Dikatakan lengkap apabila 

autentifikasi terdapat tanggal, nama 

dan tanda tangan dokter yang 

bertanggung jawab 

2. Tidak lengkap 

Dikatakan tidak lengkap apabila 

belum tertera tanggal, nama dokter 

yang bertanggung jawab dan tanda 

tangan dokter yang bertanggung 

jawab 

Checklist 1 = jika 

autentifikasi 

lengkap 

0 = jika 

autentifikasi 

tidak 

lengkap 

Ordinal 

4 Review 

Pendokum

entasian 

Review pendokumentasian merupakan 

review yang menganalisa kelengkapan 

yang mencakup cara mencatat semua item 

pada semua resume medis rawat inap 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Baik 

Dikatakan baik apabila pengisian 

review pencatatan meliputi : 

a. Keterbacaan 

b. Tidak ada coretan 

c. Tidak ada cairan penghapusan 

Checklist 1 = jika 

pendokume

ntasian 

lengkap 

0 = jika 

pendokume

ntasian 

tidak 

lengkap 

Ordinal 
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2. Tidak baik 

Dikatakan tidak baik apabila salah 

satu item tidak sesuai denga kriteria 

pencatatan 

5 Presentase 

kelengkapa

n resume 

medis 

rawat inap 

per review 

Rata-rata presentase per item yang terisi 

lengkap per review pada resume medis 

Checklist Menghitung 

presentase 

kelengkapa

n dengan 

cara 

menjumlah 

lengkap / 

tidak 

lengkapnya 

dibagi 

dengan 

sampel yang 

diteliti. 

Nominal 

 

3.6 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Data Primer 

Data yang dikumpulkan dengan cara observasi menggunakan pedoman 

checklist dan wawancara kepada petugas rekam medis. 

2) Data Sekunder 

Resume medis rawat inap yang menjadi sampel pada penelitian ini. 

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. 

1) Wawancara 

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan 

penelitian dengan melakukan tatap muka langsung dengan narasumber. 

Dalam hal ini dilakukan penggalian informasi secara mendalan dengan 

topik yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini wawancara bertujuan 

untuk mendapatkan informasi megenai kelengkapan pengisian resume 

medis rawat inap di RSU Aminah Blitar. 
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2) Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistemasis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilaukan untuk 

mengamati kelengkapan pengisian resume medis rawat inap di RSU 

Aminah Blitar. 

 

3.7 Instrumen dan Bahan Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

observasi dengan metode check list dan wawancara. Checklist atau daftar 

cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang diamati. 

Checklist berisi data review identifikasi, review pelaporan, review 

autentifikasi dan review pendokumentasian. Peneliti menggunakan poin 

satu (1) untuk keterangan lengkap, sedangkan poin nol (0) untuk keterangan 

tidak lengkap. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

1) Persiapan 

Penelitian ini dimulai dengan peneliti meminta surat ijin 

penelitian dari kampus sebagai persyaratan penelitian serta mengajukan 

ke rumah sakit. Setelah pihak rumah sakit membalas surat ijin dan 

menyetujui untuk melakukan penelitian. Kemudian peneliti melakukan 

studi pendahuluan pada bulan September dengan melakukan analisis 

kelengkapan resume medis menggunakan lembar check list. 

2) Pelaksanaan 

a) Melakukan observasi (pengamatan langsung di lapangan) dan 

menghitung rekam medis rawat inap yang digunakan untuk 

sampel. 

b) Melakukan review identifikasi pada lembar resume medis rawat 

inap di Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. 

c) Melakukan review pelaporan pada lembar resume medis rawat inap 

di Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. 
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d) Melakukan review autentifikasi pada lembar resume medis rawat 

inap di Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. 

e) Melakukan review pendokumentasian pada lembar resume medis 

rawat inap di Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. 

f) Melakukan pengecekan terhadap pengisian checklist apakah semua 

komponen sudah terisi. 

g) Membuat laporan tentang kelengkapan resume medis rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. 

3) Hasil Akhir 

Hasil rekapitulasi presentase kelengkapan dan ketidaklengkapan 

yang menunjukkan dari tiap-tiap review identifikasi, pelaporan, 

autentifikasi dan pendokumentasian. Hal tersebut kemudian dipaparkan 

dalam seminar hasil. 

 

3.9 Manajemen Data 

1) Mengedit 

Kegiatan pengecekan dan perbaikan dari hasil checklist. 

2) Skoring 

Skoring merupakan pemberian skor atau nilai terhadap setiap 

review pada lembar checklist. Pada review identifikasi, pelaporan, 

autetifikasi dan pendokumentasian diberi skor 1 apabila lengkap dan 

diberi skor 0 apabila tidak lengkap. 

3) Mengelompokkan 

Mengelompokkan dan memasukkan data yang diperoleh 

sesuai dengan kelompoknya ke dalam Microsoft Excel untuk dilakukan 

perhitungan, dengan rumus. 

Lengkap =
Jumlah rekam medis yang lengkap

jumlah seluruh rekam medis yang diteliti
𝑥100% 

Tidak lengkap

=
Jumlah rekam medis yang belum lengkap

Jumlah seluruh rekam medis yang diteliti
𝑥100% 
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4) Menganalisis 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif desriptif untuk 

menggambarkan kelengkapan dan ketidakengkapan pengisian lembar 

resume medis rawat inap di Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. 

5) Menyajikan 

Peneliti menyajikan data penelitian dengan tiga bentuk yaitu 

penyajian teks, tabel dan grafik 

 

 

3.10 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember sampai Januari 2021. 

Adapun rincian kegiatan saat penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 

 

 

 

No Kegiatan 
Bulan 

Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 Pengajuan judul proposal √        

2 Penyusunan proposal penelitian  √       

3 Pengurusan surat izin penelitian     √    

4 Seminar proposal   √      

5 Perbaikan proposal   √      

6 Pengambilan data di lahan     √ √   

7 Pengolahan dan analisis data      √ √  

8 Seminar hasil        √ 

9 Perbaikan hasil laporan tugas akhir        √ 


