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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep 

 

  

  

 

   

 

Gambar 3.1 
Kerangka Konsep 

 
B. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu 

mendeskripsikan atau menggambarkan sifat-sifat keadaan yang 

sementara berjalan pada saat penelitian dan memeriksa penyebab dari 

suatu gejala tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah cross sectional 

yaitu mengambil data secara langsung pada saat penelitian,dimana 

melakukan observasi sekali dan sekaligus pada waktu yang sama.  

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian meliputi : 

1. Sistem Penjajaran 

2. Sistem Penomoran 

3. Sistem Penamaan 

4. Sarana pelayanan rekam medis 

5. Penerapan / prosedur pengelolaan rekam medis 

 Sistem Penjajaran 

 Sistem Penomoran 

 Sistem Penamaan 

 Sarana prasarana 

pelayanan 

 Penerpan / Prosedur 

Pengelolaan  

Pelaksanaan system 

pengelolaan 

dokumen rekam 

medis di filling 

Ketepatan 

meletakkan atau 

menyimpan DRM 

Kejadian Missfile 
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D. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 
Deinisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional 

1 Sistem Penjajaran Tata cara penjajaran dokumen 

 rekam medis pada rak filling 

2 Sistem Penomoran Tata cara penulisan dan pemberian 

 nomor rekam medis yang diberikan 

kepada pasien yang datang berobat 

dan setiap formulir rekam medis serta 

folder dokumen rekam medis atas nama 

pasien yang bersangkutan. 

3 Sistem Penamaan Tata cara pemberian nama pasien saat 

melakukan pendaftaran pasien yang di 

simpan dalam rekam medis dan untuk 

melacak nama pasien. 

4 Sarana Pelayanan 

Rekam Medis 

sarana-sarana yang digunakan dalam 

pelayanan di tempat pendaftaran 

maupun di filling. 

5 Penerapan / prosedur 

pengelolaan rekam 

medis 

Prosedur yang digunakan dalam 

pelaksanaan pengelolaan dokumen 

rekam medis. 
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E. Populasi 

 Populasi dalam Penelitian ini menghasilkan subjek 1 Kepala Tata 

Usaha, 2 Petugas Pendaftaran, 1 Petugas Filling, sedangkan objek 

penelitian ini adalah sistem pengelolaan dokumen rekam medis di Filling 

Puskesmas Gunungpati Semarang. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara  yaitu melakukan wawancara dengan petugas 

pendaftaran,petugas filling dan kepala administrasi kantor tentang sistem 

pengelolaan rekam medis. 

 

G. Cara Pengumpulan Data 

  Cara pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 

observasi. Adapun wawancara dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada petugas tentang proses sistem penjajaran. 

   Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. 

H. Pengolahan Data 

1. Penyajian data dengan menguraikan hasil penelitian yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat. 

2. Editing adalah perbaikan kualitas data yang telah diambil serta 

mengoreksi data, sehingga data yang diperoleh benar-banar akurat 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Entry data adalah memasukkan data yang diperoleh dengan 

menggunakan  fasilitas computer 
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I. Analisis Data 

 Dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif untuk 

menggambarkan dan dianalisa sesuai kenyataan di lapangan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan. 


