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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif  dengan 

meninjau pelaksanaan standar MKI 11 dan 12 dalam rangka persiapan 

akreditasi KARS 2012 di flling rawat inap RSUD Majenang Kabupaten 

Cilacap Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan 

wawancara dengan pendekatan studi kasus yaitu memahami atau 

mendalami suatu kejadian yang dianggap sebagai suatu masalah.(13) 

C. Variabel Penelitian 

1. Standar MKI 11 

2. Standar MKI 12 

3. Kendala  

D. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional 

1. Standar MKI 11 Hasil observasi terhadap kebijakan SOP 

dan checklist pelaksanaan SOP serta 

checklist terhadap standar akreditasi. 

Keamanan informasi, termasuk integritas 

data, dijaga 

2. Standar MKI 12 Hasil observasi terhadap kebijakan SOP 

dan checklist pelaksanaan SOP serta 

checklist terhadap standar akreditasi. 

Terkait rumah sakit mempunyai 

kebijakan tentang masa 

retensi/penyimpanan dokumen, data dan 

informasi 

3. Kendala Faktor atau keadaan yang membatasi 

petugas dalam persiapan pelaksanaan 

standar akreditasi Rumah Sakit. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah semua petugas rekam medis di RSUD 

Majenang Kabupaten Cilacap sebanyak 8 petugas rekam medis. 

2. Sampel  

Sampel yang digunakan adalah sebagian dari populasi yaitu 1 

orang kepala rekam medis dan 2 orang petugas filling, dengan kategori 

inklusi memiliki latar belakang pendidikan D3 Rekam Medis, Bekerja ≥ 1 

tahun, tidak sedang cuti, dan bersedia menjadi responden. 

F. Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi 

dan melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung 

dengan perugas filling. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil observasi 

dan pedoman pertanyaan tentang Akreditasi Rumah Sakit. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan standar MKI 11 

dan 12 di filling rawat inap RSUD Majenang Kabupaten Cilacap. 

b. Metode Wawancara 

Melakukan wawancara kepada petugas yang terkait dalam 

persiapan akreditasi di RSUD Majenang Kabupaten Cilacap. 
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3. Instrumen Penelitian 

a. Pedoman Observasi 

Pedoman yang digunakan untuk mengamati secara langsung 

pekerjaan yang dilakukan petugas dalam persiapan akreditasi dalam 

bentuk checklist terkait dokumen yang harus ada sesuai dengan 

standar MKI 11 dan 12. 

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman yang digunakan adalah pedoman wawancara untuk 

responden terkait tentang persiapan Akreditasi Rumah Sakit. 

G. Pengolahan Data 

1. Editing 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dikoreksi dan 

diperbaiki apabila terdapat kesalahan dalam mengumpulkan data 

sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

2. Tabulating 

Menolah data yang diperoleh dengan memasukkan data ke dalam 

komputer untuk memudahkan proses pengolahan dan penyajian data 

sehingga mudah dipahami. 

H. Analisis Data 

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan analisa deskriptif 

untuk menggambarkan dan dianalisa apa adanya. Selanjutnya berdasarkan 

hasil pengamatan tersebut akan ditarik kesimpulan. 


