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BAB 2 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur review. Sumber 

pustaka yang digunakan dalam penyusunan skripsi dengan literatur review ini melalui Website 

Jurnal Nasional dan Internasional seperti PubMed, Proquest, Wiley, Science Direct, Scopus, 

Elsefier dan Google Schoolar 

2.1 Pencarian Literatur 

2.1.1  Framework  

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel menggunakan PICOS framework 

1) Populasi/Problem, populasi atau masalah yang di angkat dalam karya tulis ilmiah   

2) Intervention, suatu tindakan penatalaksanaan terhadap kasus perorangan atau masyarakat 

serta pemaparan tentang penatalaksanaan.  

3) Comparation, perbandingan yang ingin dibandingkan dengan intervensi atau  

penatalaksaan lain yang digunakan sebagai perbandingan atau . 

4) Outcame, yang ingin diukur atau ingin dicapai sehingga muncul hasil atau luaran yang 

diperolah pada penelitian. 

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

2.1.2 Keyword 

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan Boolean operator (AN, OR, 

NOT or AND NOT) yang digunakan untuk memperluas dalam proses penelusuran 

tergantung pada ketepatan penelusuran dalam penulisan keyword sehingga mempermudah 
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dalam penentuan artikel atau jurnal yang digunakan. Kata kunci yang digunakan dalam 

penelitian yaitu, “ self-efficacy” AND “elderly ” AND “self-care”. 

2.1.3 Database atau Search engine 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan 

dari pengamatan langsung, namun diperoleh dari hasil penelitia yang telah dilakukan 

sebelumnya. Oleh penelitian-penelitian terdahulu. Sumber data yang diperoleh untuk 

mencari jurnal yang sesuai dengan topic dilakukan menggunakan database melalui Science 

Direct, Pubmed, Google Scholar 

2.2 Kriteria Inklusi Eksklusi 

Table 2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi dengan format PICOS 

Criteria Inclussion Exclussion 

Populasi/Problem Lansia yang berumur 60-

75 

Lansia yang mengalami 

penyakit akut 

Intervensi Self-efficacy lansia dan 

perawatan diri  

Selain self-efficacy lansia 

dan perawatan diri 

Compare  Tidak ada  Tidak ada  

Outcome Self-efficacy 

mempengaruhi lansia 

dalam perawatan diri 

Tidak adanya faktor yang 

mempengaruhi lansia dalam 

perawatan diri 

Study Desain and 

Publication Type 

Cross-sectional, korelasi, 

Cross-sectional eksploratif 

Systematic literature riview, 

experimental  

Publication years Jurnal terbit setelah  2015  Jurnal terbit sebelum 2015 

Laguage  Bahasa Inggris, Indonesia Selain bahasa inggris dan 

bahasa Indonesia 
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2.3 Seleksi Study dan Penilaian Kualitas 

2.3.1  Hasil pencarian dan Seleksi studi 

Berdasarkan hasil pencarian literature melalui publikasi Science  Direct, Pubmed 

dan Google Scholar menggunakan kata kunci “self efficacy” AND “elderly” AND “self 

care” dan  , peneliti menemukan 6014 jurnal yang sesuai dengan kata kunci. Jurnal 

penelitian tersebut kemudian diskrining, sebanyak 1081 jurnal diekslusi karena terbitan 

tahun 2015 kebawah dan menggunakan selain bahasa indonesia dan  inggris. Kemudian di 

skrining kembali dengan assessment kelayakan 65 jurnal, jurnal yang duplikasi dan jurnal 

yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi dilakukan eksklusi, sehingga didapatkan 7 jurnal 

yang akan dilakukan review 
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2.3.2 Methode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram alur review jurnal 

2.3.3 Daftar Artikel Hasil Pencarian 

Literature review ini di sintesis menggunakan metode naratif dengan 

mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yeng sejenis sesuai dengan hasil yang diukur 

untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian 

dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit, volume dan 

nomer, nama jurnal, judul, metode, hasil penelitian dan database. 

 

Perencanaan menggunakan keyword 

seleksi data base 5 tahun terakhir . 

Science direct : 5454, Pubmed: 28, 

Google Scholar: 532. 

N= 6014 

 

Excluded (n=722 ) Probem/Populasi: 

- Tidak Sesuai dengan topik (n= 

405) 

Intervensi: 

- Faktor medikasi (n=53) 

Outcame: 

- Tidak ada yang mempengaruhi 

lansia dalam perawatan diri (n= 

223) 

Study design: 

- Systematic literature riview (n=74) 

- experimental(n=70) 
 

Seleksi judul dan keyword  

N= 890 

 

 

Identifikasi variabel  

N= 65 

Jurnal akhir yang di dapat menggunakan 

rumusan dan tujuan  

N= 7 

 

Exluded (N=43) 

- Karena populasi di luar lansia 

(n=16) 

- Lansia yang mengalami penyakit 

akut (n=25) 

- Lansia yang tidak memiliki self-

efficacy (n=17) 
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