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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengamati sumber penelitian untuk 

melihat gambaran permasalahan secara objektif dengan menggunakan 

metode observasi dan wawancara dan pendekatan cross sectional artinya 

semua variable yang diamati pada waktu yang sama. 

 

C.  Variabel Penelitian 

1. Karakteristik Petugas 

2. Sarana dan prasarana dalam penentuan kode neoplasma 

3. Peraturan dalam penentuan kode neoplasma. 

4. Tata cara penetapan kode neoplasma sesuai kaidah ICD-10 

 

Sarana dan prasarana  
Tata Cara Penetapan 

kode Neoplasma 

sesuai dengan Kaidah 

ICD-10 

Karakteristik Petugas 

 

Peraturan  
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D. Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional 

1. Karakteristik Petugas Ciri yang menunjukkan karakteristik 
responden yaitu jenis kelamin, umur, 
pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan 
pelatihan yang pernah diikuti berdasarkan 
hasil wawancara 

2. Sarana dan prasarana Peralatan dan faktor penunjang yang 
digunakan untuk menunjang penentuan 
kode neoplasma berdasarkan hasil 
observasi 

3. Peraturan Aturan yang telah ditetapkan rumah sakit 
untuk menjadi acuran dalam penetapan 
kode neoplasma berdasarkan hasil 
observasi 

4. Tata cara penetapan 
kode neoplasma sesuai 
dengan kaidah ICD-10 
 

Alur dan prosedur pelaksanaan penetapan 
kode neoplasma berdasrkan hasil 
observasi dan wawancara 

 

E. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek 

Subyek penelitian yang diamati adalah 4 petugas rekam medis. 

2. Obyek 

Obyek penelitian yang diamati adalah sarana dan prasarana, 

peraturan. 

 

F. Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui 

observasi yaitu mencakup karakteristik koder, sarana dan 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
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prasarana, peraturan dan tata cara  penetapan kode neoplasma 

yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yaitu 

data tentang profil RS. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Pengamatan secara langsung terhadap sarana dan prasarana, 

peraturan, dan tata cara penetapan kode neoplasma di RS Ken 

Saras 

b. Metode Wawancara 

Melakukan wawancara terkait karakteristik petugas dan tata cara 

penetapan kode neoplasma. 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pedoman Observasi 

Menggunakan checklist untuk mengambil dan mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, peraturan, dan 

tata cara penetapan kode neoplasma di RS Ken Saras. 

b. Pedoman Wawancara 

Memberikan pertanyaan kepada petugas koder dan kepala rekam 

medis tentang karakteristik petugas dan tata cara penetapan kode 

neoplasma. 
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G. Pengolahan Data 

1. Editing 

Data yang diperoleh dikoreksi atau meneliti ulang data yang sudah 

dikumpulkan, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. 

2. Tabulating 

Mengolah data dengan memasukkan pada komputer untuk 

memudahkan proses pengolahan dan penyajian data dalam bentuk 

tabel sehingga dapat diketahui gambaran dalam bentuk narasi. 

 

H. Analisa Data 

Data dalam penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif untuk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang tata cara penetapan 

kode neoplasma. 


