
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep 
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Gambar 3.1 
Kerangka Konsep 



B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau 

menggambarkan sifat-sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada 

saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala 

tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah Cross Sectional, yaitu 

mengambil data yang diukur secara bersamaan.(7) 

C. Variabel Penilitian 

Variabel yang digunakan penelitian adalah desain Formulir 

ResumePasien Pulang, terdapat beberapa aspek yaitu : 

1. Aspek Fisik, meliputi : 

a. Bahan 

b. Bentuk 

c. Ukuran 

d. Warna 

e. Berat 

f. Kemasan  

2. Aspek Anatomik, meliputi : 

a. Heading 

b. Introduction 

c. Instruction 

d. Body 

e. Close  

3. Aspek Isi, meliputi : 

a. Kelengkapan butir data 

b. Terminologi 



c. Singkatan 

d. Simbol  

1. Kendala pengisian dan kebutuhan pengguna Formulir Resume 

PasienPulang 

2. Rancangan desain Formulir Resume Pasien Pulang yang baru. 

D. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

1 Analisis aspek Fisik 

a. Bahan 

 

a. Bahan yang digunakan oleh Formulir 

Resume Pasien Pulang berdasarkan 

hasil observasi terhadap formulir. 

 b. Bentuk 

 

b. Bentuk formulir yang digunakan oleh 

Formulir Resume Pasien Pulang 

berdasarkan hasil observasi terhadap 

formulir. 

 c. Ukuran 

 

c. Panjang x lebar digunakan oleh Formulir 

Resume Pasien Pulang berdasarkan 

pengukuran menggunakan pengaris. 

 d. Warna 

 

d. Warna yang digunakan oleh Formulir 

Resume Pasien Pulang berdasarkan 

hasil observasi terhadap formulir. 

 e. Berat e. Berat yang digunakan oleh Formulir 

Resume Pasien Pulang berdasarkan 

hasil timbangan terhadap formulir. 



No Variabel Definisi 

 f. Kemasan  f. Ada tidaknya kemasan Formulir Resume 

Pasien Pulang berdasarkan hasil 

observasi terhadap formulir. 

2 Analisis aspek anatomik 

a. Heading 

a. Heading berisi judul, sub judul, identitas 

rumah sakit, identitas formulir, nomor 

revisi dan nomor halaman yang 

digunakan oleh Formulir Resume Pasien 

Pulang berdasarkan hasil observasi 

terhadap formulir. 

 b. Introduction b. Berisi keterangan tujuan formulir yang 

digunakan oleh Formulir Resume Pasien 

Pulang berdasarkan hasil observasi 

terhadap formulir. 

 c. Instruction c. Penjelasan dalam pengisian formulir 

yang digunakan oleh Formulir Resume 

Pasien Pulang berdasarkan hasil 

observasi terhadap formulir. 

 d. Body d. Inti dari suatu formulir yang berisikan 

meliputi : pengelompokan identitas 

pasien, perataan, batas tepi (margin), 

spasi, garis, jenis dan ukuran huruf, cara 

pengisian yang digunakan oleh Formulir 

Resume Pasien Pulang berdasarkan 

hasil observasi terhadap formulir. 



No Variabel Definisi 

 e. Close  e. Keterangan tempat, tanggal, waktu, 

tanda tangan dan nama terang yang 

digunakan oleh Formulir Resume Pasien 

Pulang berdasarkan hasil observasi 

terhadap formulir. 

3 Analisis aspek isi 

a. Kelengkapan butir 

data 

b. Terminologi 

a. Kelengkapan data pada Formulir 

Resume Pasien Pulang berdasarkan 

hasil observasi, seperti : data identitas 

dan data klinis. 

b. Istilah, symbol dan singkatan yang 

digunakan pada Formulir Resume Pasien 

Pulang berdasarkan hasil observasi. 

4 Kendala pengisian  dan 

kebutuhan pengguna 

Formulir Resume Pasien 

Pulang 

Kesulitan pengguna dalam mengisi formulir 

dan kebutuhan / harapan penggunaan 

terhadap Formulir Resume Pasien Pulang 

berdasarkan hasil angket. 

5 Rancangan desain 

Formulir Resume Pasien 

Pulang 

Hasil perancangan terhadap desain Formulir 

Resume Pasien Pulang sesuai kebutuhan 

pengguna. 

 

E. Objek dan Subjek 

1. Objek yang digunakan adalah Formulir Resume Pasien Pulang di RSUD 

dr. H Soewondo Kendal. 



2. Subjek yang digunakan adalah semua dokter sebanyak 15  dokter  yang 

mewakili 15 bangsal Rawat Inap di RSUD dr. H Soewondo Kendal. 

F. Pengumpulan Data 

1. Jenis dan sumber data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan secara 

langsung oleh penulis pada objek tempat penelitian dilakukan.(12) 

Dalam penelitian ini data yang diambil secara observasi adalah aspek 

fisik, anatomik dan isi terhadap Formulir Resume Pasien Pulang. 

Data hasil angket dengan perawat tentang kendala pengisian formulir 

dan kebutuhan formulir. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literatur, buku - buku, serta dokumen perusahaan.(13) 

Data jumlah perawat diperoleh dari situs di internet yang berkenaan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

 

2. Metode Pengumpulan 

Pengumpulan data pada penelitian ini antara lain : 

a. Observasi  

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat secara 

langsung terhadap Formulir Resume Pasien Pulang dan melakukan 

pengukuran. 



b. Angket  

Angket adalah pembagian kuisoner kepada pengguna formulir untuk 

mengidentifikasi tentang kebutuhan dan kendala pengisian formulir. 

 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan yaitu : 

a. Pedoman observasi sebagai langkah awal dalam mengamati desain 

Formulir Resume Pasien Pulang. 

b. Angket adalah kuisoner tentang kebutuhan pengguna dan kendala 

pengisian. 

G. Pengolahan Data 

1. Editing 

Meneliti kembali data yang sudah diperoleh agar mendapatkan data yang 

valid. 

2. Tabulating 

Mengelompokkan data yang sudah diperoleh dengan memasukan 

kedalam table data. 

H. Analisis Data 

1. Mengkelompokkan data yang diperoleh, yaitu dari aspek fisik (bahan, 

bentuk, ukuran, warna), anatomik (heading, introduction, instruction, body, 

close), isi (kelengkapan butir data, terminologi). 

2. Mendeskripsikan data yang diperoleh, yaitu dari aspek fisik, aspek 

anatomik, aspekisi. 



3. Mengelompokkan kendala dan kebutuhan pengguna dalam pengisian 

Formulir Resume Pasien Pulang. 

4. Menganalisis kesesuaian desain formulir yang ada dengan teori dan 

mengevaluasi kesulitan atau kemudahan pengguna formulir. 

5. Merancang ulang desain formulir sesuai dengan kebutuhan pengguna.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


