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BAB 2 

METODE 

2.1 Pencarian Literatur 

2.1.1  Framework yang digunakan  

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel menggunakan 

PICOS framework 

1) Populasi/Problem, populasi atau masalah yang akan dilalui 

2) Intervention, suatu tindakan penatalaksanaan terhadap kasus 

perorangan atau masyarakat serta pemaparan tentang 

penatalaksanaan.  

3) Comparation, penatalaksaan lain yang digunakan sebagai 

perbandingan. 

4) Outcame, hasil atau luaran yang diperoleh pada penelitian. 

5) Study desain, desain penelitian yang digunakan oleh jurnal yang akan 

dirivew. 

2.1.2 Kata Kunci 

Pencarian artikel atau jurnl menggunakan keyword dan Boolean 

operator (AND, OR, NOT or AND NOT) yang digunakan untuk 

memperluas atau menspesifikasikan pencarian, sehingga mempermudah 

dalam penentuan artikel atau jurnal yang digunakan (Miranda, 2016). 

Kata kunci yang digunakan dalam penelitian yaitu, “nurse work 

motivation” AND “nurse performance” AND “ documentation”. 
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2.1.3 Database atau Search Engine 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian 

terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa jurnal yang relevan 

dengan topic dilakukan menggunakan database melalui Willey Library, 

Google Scholar, dan DOAJ. 

2.2 Kriteria Inklusi Eksklusi 

Table 2.1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi dengan format PICOS 

Criteria Inclussion Exclussion 

Populasi/Problem Jurnal international dan 

nasional yang 

berhubungan dengan 

topik motivasi kerja 

perawat dan kinerja 

perawat dalam 

pendokumentasian 

asuhan keperawatan 

Jurnal international dan 

nasional yang tidak 

berhubungan dengan 

topik motivasi kerja 

perawat dan kinerja 

perawat dalam 

pendokumentasian 

asuhan keperawatan 

Intervensi Tidak menggunakan 

intervensi 

Tidak menggunakan 

intervensi 

Compare  Tidak ada perbandingan  Tidak ada perbandingan  

Outcome Adanya hubungan antara 

motivasi kerja perawat 

dengan kinerja perawat 

dalam 

pendokumentasian 

asuhan keperawatan 

Tidak adanya hubungan 

antara motivasi kerja 

perawat dengan kinerja 

perawat dalam 

pendokumentasian 

asuhan keperawatan 

Study Desain and 

Publication Type 

Cross-sectional, 

korelasi, Cross-sectional 

eksploratif 

Tidak ada ekslusi 

Publication years Jurnal terbit mulai tahun  

2015 

 Jurnal terbit sebelum 

tahun 2015 
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Laguage  Bahasa Inggris, dan 

Indonesia 

Selain bahasa inggris 

dan bahasa Indonesia 

 

2.3 Seleksi Study dan Penilaian Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Alur Review Jurnal 
 

 

 

 

 

Pencarian menggunakan 

keyword melalui publikasi 

Willey Library, Google 

Scholar, dan DOAJ. 

N = 3520 

 

Seleksi jurnal 5 tahun 

terakhir, dan menggunakan 

bahasa inggris 

N = 1160 

Identifikasi berdasarkan 

judul dan abstrak 

N = 15 

Jurnal akhir yang dapat 

dianalisa sesuai rumusan 

masalah dan tujuan 

penelitian 

N = 10 

Excluded (n=1249) 

Problem/Populasi:  

- Tidak sesuai dengan topik  

(n=1201) 

Outcome :  

- tidak ada hubungan dengan 

motivasi kerja perawat dengan 

kinerja perawat (n= 14) 

Study design:  

- Systematic review (n=14)  

- Literature review (n=2) 

 - Book chapters (n=2)  

- Conference abstrac (n=16) 

 

Excluded (n=5) 

- Motivasi Kerja Perawat 

(n=2)  

- Kinerja Perawat (n=2)  

- Tujuan penelitian tidak 

sesuai (n=1) 


