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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan 

data yang ada di lokasi penelitian tentang pelaksanaan retensi, 

menggunakan metode observasi dan wawancara dengan 

Karakteristik Petugas Filing  

Kebijakan Retensi 

Protap Retensi  

 
Pelaksanaan 

Retensi DRM 

Aktif  
Sarana Retensi 

 

Standar Komite Akreditasi 

Rumah Sakit (KARS) MKI 12  

Jadwal Pelaksanaan Retensi 

di RSJD Dr. Amino 

Gondohutomo Semarang  
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pendekatan cross sectional yaitu penelitian yang dilakukan secara 

langsung pada saat penelitian dilakukan.(19) 

C. Variabel Penelitian  

1. Karakteristik petugas filing 

2. Kebijakan retensi 

3. Protap retensi 

4. Sarana retensi 

5. Jadwal pelaksanaan retensi di RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Semarang 

6. Standar akreditasi KARS MKI 12  

7. Pelaksanaan retensi  

 

D. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional 

 

No  Variabel  Definisi operasional   

1.  Karakteristik petugas 

filing 

Kemampuan petugas dalam 

melakukan kegiatan pelaksanaan 

retensi dilihat dari lama kerja, umur 

dan pendidikan. 

2.  Kebijakan retensi  Adalah rencana atau aturan terkait 

dengan pelaksanaan retensi 

dokumen rekam medis aktif dibagian 

filing RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Semarang. 
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3.  Protap retensi  Suatu aturan yang telah ditetapkan 

direktur rumah sakit untuk 

melaksanakan retensi dokumen 

rekam medis dibagian filing RSJD Dr. 

Amino Gondohutomo Semarang. 

4.  Sarana retensi  Alat,bahan dan formulir yang 

digunakan untuk menyelenggarakan 

retensi dokumen rekam medis aktif 

dibagian filing RSJD Dr. Amino 

Gondohutomo Semarang. 

5.  Jadwal pelaksanaan 

retensi 

Waktu yang ditentukan untuk 

kegiatan pelaksanaan retensi secara 

periode dibagian filing RSJD Dr. 

Amino Gondohutomo Semarang. 

6.  Standar akreditasi 

KARS MKI 12 

Kebijakan tentang masa retensi/ 

penyimpanan dokumen, data dan 

informasi. 

7.  Pelaksanaan retensi Suatu kegiatan pengurangan jumlah 

formulir yang terdapat di dalam 

dokumen rekam medis dengan cara 

memilah nilai guna dari tiap-tiap 

formulir. 
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E. Subjek dan Objek 

1. Subjek pada penelitian ini adalah : 

a. 3 petugas filing.  

b. Kepala Rekam Medis. 

2. Objek pada penelitian ini adalah : 

Pelaksanaan retensi DRM aktif.periode tahun 2003-2008 

 

F. Instrumen Penelitian  

1. Pedoman Observasi  

Melakukan pengamatan langsung pada unit filing aktif di 

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang dengan objek 

penelitian pelaksanaan retensi DRM aktif, hal yang diamati 

meliputi kebijakan retensi DRM aktif, SOP retensi DRM aktif, 

petugas filing, serta alat-alat retensi.  

2. Pedoman Wawancara  

Dengan melakukan wawancara tentang karakteristik 

petugas, sarana yang mendukung dilaksanakan retensi DRM 

aktif atas dasar protap, DRM bernilai guna dan DRM tidak 

bernilai guna.  

 

G. Cara Pengumpulan Data  

1. Sumber Data 

a. Data primer ialah data yang harus dicari sendiri oleh 

peneliti pada waktu penelitian. 
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b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia di rumah 

sakit, seperti kebijakan dan SOP retensi.(19) 

 

2. Metode penelitian  

a. Wawancara : melakukan tanya jawab dengan petugas 

filing yang berpedoman dengan daftar pertanyaan. 

b. Observasi : melakukan pengamatan terhadap 

pelaksanaan retensi dengan standar akreditasi MKI 12.(19)  

 

H. Pengolahan Data  

1. Editing data : yaitu data yang telah diperoleh kemudian disusun 

menurut bagian yang diteliti agar dapat dibaca dan dicari 

ketidaksesuaiannya dengan objek yang diteliti. 

2. Penyajian data : setelah melalui tahap editing maka data siap 

disajikan dalam bentuk yang lebih informative yaitu dituangkan 

dalam bentuk kalimat.  

 

I. Analisis Data  

Penelitian menggunakan analisa deskriptif yaitu 

membandingkan apa yang didapat dilapangan dengan teori yang 

ada kemudian diambil suatu kesimpulan tanpa menguji statistik.(19)   

 


