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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hasil penelitian berdasarkan 

fakta tanpa membuat perbandingan atau hubungan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah observasi yaitu mengamati secara langsung keadaan 

masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan cross sectional 

yaitu meneliti data secara langsung pada saat melakukan penelitian.[12] 

C. Variabel Penelitian 

1. Pengetahuan petugas tentang koding external cause 

2. Sikap petugas dalam menentukan koding external cause 

3. Langkah-langkah menentukan kode external cause 

 

 

Pengetahuan petugas 
tentang koding external 

cause 

Sikap petugas dalam 
menentukan koding external 

cause 

Tindakan 

Langkah- langkah 

menentukan kode external 

cause 

1.  
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D. Definisi Oprasional 

Tabel 3.1 Definisi Oprasional 

No Variabel Definisi Oprasional 

1 Pengetahuan 

petugas tentang 

koding external 

cause 

 

Pemahaman dan wawasan petugas rekam medis 

tentang informasi external cause dan menentukan 

kodenya pada kasus kecelakaan transportasi dan 

non transportasi yang berupa tindakan disengaja 

ataupun tidak disengaja dan menyebabkan cedera 

pada korbannya. Pengetahuan meliputi tingkatan 

tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), 

dan evaluasi (evaluation). 

2 Sikap petugas 

dalam 

menentukan 

koding external 

cause 

 

Perilaku atau respon petugas rekam medis terhadap 

pentingnya mengetahui serta menerapkan tentang 

informasi external cause dan menentukan kodenya 

pada kasus kecelakaan transportasi dan non 

transportasi yang berupa tindakan disengaja 

ataupun tidak disengaja dan menyebabkan cedera 

pada korbannya.. Sikap petugas antara lain 

menerima (receiving), merespon (responding), 

menghargai  (valuing), dan bertanggung jawab 

(responsible). 

3 Langkah-langkah 

menentukan 

Tata cara menentukan kode external cause pada 

ICD-10 mulai dari volume I dan volume III sehingga 
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kode external 

cause 

didapatkan kode external cause yang tepat mulai 

dari kode keadaan penyebab cedera, lokasi 

terjadinya, dan aktifitas yang dilakukan saat 

peristiwa terjadi. 

 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan petugas Rekam Medis di URM 

RSUD Kabupaten Brebes sebanyak 12 orang petugas. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan untuk 

melakukan pendekatan terhadap populasi. Sampel menggunakan metode 

total sampling yaitu mengambil seluruh dari total populasi sebanyak 12 orang 

petugas Rekam Medis dengan kategori inklusi lama kerja ≥ 1 tahun, bersedia 

jadi responden, dan tidak sedang cuti. 

F. Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

hasil observasi dan memberikan kuisioner kepada petugas rekam 

medis yang ada di RSUD Kabupaten Brebes. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yang digunakan untuk pedoman observasi dan 

pedoman kuisioner yang akan digunakan untuk penelitian. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode observasi 

Mengamati secara langsung objek penelitian yaitu kegiatan 

petugas rekam medis dalam langkah-langkah memberikan kode 

external cause dengan lengkap pada kasus kecelakaan. 

b. Metode kuisioner 

Memberikan pertanyaan terkait pengetahuan, sikap serta 

mendeskripsikan karakteristik petugas rekam medis tentang informasi 

external cause dan pentingnya memberikan kode external cause 

dengan lengkap. 

3. Instrumen Penelitian 

a. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi sebagai bahan untuk pencatatan data 

yang diperlukan kaitannya dengan pengetahuan, sikap, dan 

karakteristik terhadap informasi external cause dan memberikan kode 

external cause dengan lengkap. 

b. Kuisioner 

 Bahan pertanyaan untuk mendapatkan data terkait 

pengetahuan, sikap serta mendeskripsikan karakteristik petugas 

rekam medis tentang informasi external cause dan pentingnya 

memberikan kode external cause dengan lengkap. 
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G. Pengolahan Data 

Data yang didapatkan akan diolah melalui beberapa tahapan, tahapan 

tersebut yaitu : 

1. Collecting 

Pengumpulan data yang sudah didapatkan dari hasil observasi dan 

kuisioner pada objek penelitia. 

2. Editing 

Memeriksa dan mengoreksi data yang sudah terkumpul. 

3. Tabulasi 

Memasukan data kedalam tabel dan mangatur angka-angkanya 

sehingga dapat dihitung jumlah dari setiap kategorinya. 

4. Penyajian Data 

Menyajikan data dalam bentuk tabel sehingga dapat diketahui gambaran 

dalam bentuk narasi. 

H. Analisis Data 

Data yang didapat kemudian dilakukan analisis secara deskriptif untuk 

mendapatkan gambaran terkait penelitian tentang pengetahuan, sikap serta 

mendeskripsikan karakteristik petugas rekam terhadap faktor yang 

mempengaruhi kelengkapan kode extenal cause pada kasus cedera, 

keracunan dan kecelakaan. 


