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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

B. Jenis dan Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang 

bertujuan menggambarkan hasil – hasil yang telah didapatkan sesuai 

dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca lebih mudah mengerti 

dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian.

Jumlah pasien RI 

BPJS PBI bangsal 

melati 

 

1. Lama dirawat (LOS) 

2. Diagnosa utama 

3. Diagnosa sekunder. 

4. Tindakan. 
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2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dilapangan. 

C. Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah : 

1. Jumlah pasien BPJS PBI rawat inap triwulan I tahun 2016 

2. Lama dirawat (LOS) 

3. Diagnosa utama 

4. Diagnosa sekunder 

5. Tindakan. 

D. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
 

 

No Variabel Definisi Operasional 

1 Jumlah pasien 
BPJS PBI RI 

Jumlah seluruh pasien yang menjalani rawat 
inap di bangsal melati pada tahun 2015, 
dengan cara pembayaran BPJS PBI 
berdasarkan observasi data rekapitulasi 
sensus harian tahun 2015. 

2 Lama dirawat  (LOS) Rerata lama hari dirawatnya seorang pasien 
di Bangsal Melati triwulan I tahun 2016. 

3 Diagnosa utama Suatu diagnosis / kondisi kesehatan yang 
menyebabkan pasien memperoleh 
perawatan atau pemeriksaan, yang 
ditegakkan pada akhir episode pelayanan 
dan bertanggung jawab atas kebutuhan 
sumber daya pengobatannya, yang diperoleh 
berdasarkan observasi pada buku indeks 
penyakit bangsal melati dan DRM RM 1 . 

4 Diagnosa sekunder Diagnosis yang menyertai diagnosis utama 
atau kondisi pasien saat masuk yang terjadi 
selama episode pelayanan, yang diperoleh 
berdasarkan observasi pada DRM RM 1. 

5 Tindakan  Suatu intervensi medis yang dilakukan pada 
seseorang berdasar atas indikasi medis 
tertentu yang dapat mengakibatkan integritas 
jaringan atau organ terganggu, berdasarkan 
observasi pada DRM RM 1. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah DRM pasien BPJS PBI (Penerima 

bantuan Iuran) dengan jenis kasus penyakit obsgyn pasien rawat inap berjumlah 

428 pasien pada bangsal melati triwulan I tahun 2016 di RSUD Sunan Kalijaga 

Demak. 

2. Sampel 

Sampel merupakan total populasi yaitu sebanyak jumlah kunjungan pasien 

bangsal melati triwulan pertama tahun 2016 (N) sebanyak 428 pasien, tingkat 

ketepatan absolut (d) 10% dengan rumus               

  𝑛 =
𝑁

1 +𝑁(𝑑2)
   

       =
428

1 +428(102)
   = 81 

maka didapat hasil jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 81 DRM. 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan check list untuk mengambil dan mengumpulkan data yang didapat 

dari indeks penyakit yaitu mencatat No.RM pasien BPJS PBI dan mengamati pada 

dokumen rekam medis RM 1. 

 

G. Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan secara observasi yaitu melakukan pengamatan 

langsung terhadap data pasien BPJS PBI kasus obsgyn pada triwulan I tahun 2016 

dari indeks penyakit dan RM 1. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 
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yaitu dokumen rekam medis dan indeks penyakit pada bangsal melati triwulan I 

tahun 2016. 

 

H. Pengolahan Data 

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan Pengolahan Data 

Dari hasil pengumpulan data instrumen penelitian data, maka peneliti menggunakan 

pengolahan data dengan : 

1. Colecting yaitu pengolahan data – data meliputi data identitas,  identitas klinis. 

2. Editing yaitu mengoreksi data yang telah dikumpulkan. 

3. Klasifikasi yaitu pengelompokan data – data menurut kategori dan klasifikasi 

tertentu. 

4. Tabulating yaitu menampilkan data – data dalam bentuk tabel untuk memudahkan 

analisis. 

 

I. Analisa Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif, yaitu menguraikan hasil 

pengamatan sebaran kasus obsgyn pasien BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) 

untuk memudahkan analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


