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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep 
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B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif  yaitu 

mendeskripsikan tentang hasil penelitian sesuai dengan hasil pengamatan 

untuk menghasilkan gambaran yang jelas. Pendekatan yang digunakan 

adalah cross sectional yaitu semua variabel sebab atau resiko dan akibat 

atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan 

secara sekaligus dalam waktu yang sama.(10) 

C. Variabel Penelitian 

1. Kendala pengisian terhadap formulir 

2. Analisa dari aspek 

a. Fisik 

b. Anatomik 

c. Isi  

3. Rancangan Revisi Formulir Lembar Identifikasi Bayi Baru Lahir 

 

D. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional 

1. Kendala Pengguna 

Mengisi Formulir (dokter 

dan bidan)  

Hambatan dan kesulitan dokter dan bidan 

dalam mengisi Formulir Lembar Identifikasi 

Bayi Baru Lahir 

2. Analisa Desain Formulir 

Lembar Identifikasi Bayi 

Baru Lahir 

Analisa Formulir Lembar Identifikasi Bayi 

Baru Lahir dari aspek fisik, anatomik dan isi. 
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a. Fisik  

1) Bahan 

Kertas yang digunakan pada formulir 

meliputi berat kertas, warna kertas dan 

serat-seratnya. 

2) Ukuran Panjang dan lebar yang digunakan pada 

formulir 

3) Bentuk 

 

Cara penggunaan formulir dalam bentuk 

portrait atau landscape 

4) Warna Warna pada formulir yang digunakan 

sebagai dasar warna kertas 

5) Kemasan Cara penyimpanan formulir  

b. Anatomik  

1) Heading 

 

Bagian formulir yang terdiri atas: 

a) Judul 

b) Sub judul 

c) ID RS 

d) ID from 

e) No edisi 

f) No halaman 

2) Introduction Bagian pendahuluan yang menjelaskan 

tujuan formulir 

3) Instruction Petunjuk / pengarahan yang ada diformulir 

untuk penjelasan cara pengisian pada 

formulir 

4) Body  Bagian formulir yang terdiri dari butiran data 

yang terdiri dari: 

a) Pengelomokan 

b) Urutan kelompok 

c) Perataan  

d) Margin  

e) Spasi 

f) Garis/kotak/bayangan/warna 
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g) Huruf/ukuran/jenis/atribut 

h) Cara pengisian 

5) Close  Bagian penutup pada formulir yang terdiri 

dari : 

a) Tempat 

b) Tanggal 

c) Waktu 

d) Catatan tambahan 

c. Isi 

1) Kelengkapan butir 

data 

 

Data yang terdapat pada formulir meliputi 

identitas pasien dan medis 

2) Terminology Istilah medis yang digunakan didalam 

formulir 

3) Istilah Gabungan kata yang memiliki makna 

dengan tujuan tertentu pada suatu formulir 

4) Singkatan Kata-kata yang diperpendek menjadi satu 

huruf atau lebih 

5) Simbol  Tanda yang berbentuk gambar atau bentuk 

tertentu yang mewakili suatu kata atau 

kalimat 

3. Rancangan Revisi 

Formulir Lembar 

Identifikasi Bayi Baru 

Lahir 

Membuat ulang Formulir Lembar Identifikasi 

Bayi Baru Lahir sesuai kendala dokter dan 

bidan dari aspek fisik, anatomik dan isi. 
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E. Objek dan Subjek 

1. Objek 

Pada penelitian ini, objek yang diambil yaitu formulir lembar 

identifikasi bayi baru lahir di RSUD Kota Semarang. 

2. Subjek 

Subjek yang diambil adalah : 

a.  4 dokter 

b. 10 bidan  

 

F. Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu hasil 

observasi terhadap formulir dari aspek fisik, anatomik dan isi. Selain 

itu, hasil angket yang diberikan kepada dokter dan bidan  mengenai 

masalah yang dihadapi dalam pengisian formulir lembar identifikasi 

bayi baru lahir. 

b. Data Sekunder 

    Data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari unit 

kepegawaian SDM untuk mengetahui jumlah dokter dan bidan. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu dengan melihat langsung formulir. 

Langkah-langkah pengumpulan data dengan observasi yaitu : 

1) Melihat formulir lembar identifikasi bayi baru lahir dari aspek fisik 

2) Melihat formulir lembar identifikasi bayi baru lahir dari aspek 

anatomi 

3) Melihat formulir lembar identifikasi bayi baru lahir dari aspek isi 

Observasi terhadap kelengkapan data pada bagian assembling  

terhadap 10 dokumen rekam medis untuk melihat secara langsung 

formulir identifikasi bayi baru lahir yang telah dikembalikan dari 

bangsal untuk melihat formulir yang jarang diisi. 

b. Angket  

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab dengan menggunakan kuisioner. (14) 

Langkah-langkah pengumpulan data dengan angket yaitu : 

1) Membuat kuisioner (pertanyaan) 

2) Membagikan kuisioner 

3) Menarik kembali hasil kuisioner  
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3. Instrumen Penelitian 

a. Pedoman Observasi, yaitu sebagai acuan dalam penelitian desain 

formulir identifikasi bayi baru lahir 

b. Angket, yaitu untuk mengetahui kendala yang dialami responden 

terhadap desain formulir identifikasi bayi baru lahir 

 

G. Pengolahan Data 

1. Editing 

Yaitu melihat data yang telah didapat agar dikoreksi kembali agar data 

yang diperoleh valid 

2. Tabulating 

Yaitu mengelompokkan data yang telah didapat kedalam tabel. 

 

H. Analisa Data 

1. Mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari aspek fisik, anatomi dan 

isi 

2. Mengevaluasi kesesuaian desain formulir dengan teori dan kendala 

dalam penggunaan formulir. 

3. Merancang kembali formulir apabila tidak sesuai teori dan kendala yang 

dihadapi oleh pengguna formulir. 

 


