
 

 

BAB 2 

METODE 

 

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

pustaka yang digunakan dalam penyusunan dengan literature review ini melalui Website 

Jurnal. Nasional dan Internasional seperti ScienceDirect,Google Schoolar. 

2.1 PencarianLiteratur 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data penelitian sekunder yang diperoleh 

dari sumber data jurnal atau artikel terkait yang  dilakukan peneliti terdahulu. Berikut cara 

pencarian artikel dalam penulisan literatur review ini 

2.1.1 Framework yang digunakan 

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel menggunakan PICOS 

framework 

1. Population / problem, populasi atau masalah yang akan di analisis 

2. Intervention, suatu tindakan penatalaksanaan terhadap kasus perorangan atau 

masyarakat serta pemaparan tentang penatalaksanaan 

3. Comparation, penatalaksaan lain yang digunakan sebagai pembanding 

4. Outcome, hasil yang diperoleh dari penelitian 

5. Study design, desain penelitian yang digunakan oleh jurnal yang akan di review 

2.1.2 Kata Kunci 

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan boolean operator 

(AND, OR NOT or AND NOT) yang digunakan untuk memperluas atau 

menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau 



 

 

jurnal yang digunakan. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

“dukungan spiritual orang tua” AND “tingkat kecemasan anak pre operasi”. 

2.1.3 Data base atau searchengine 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa artikel 

atau jurnal yang relevan dengan topik dilakukan menggunakan database melalui 

Google Scholar, Pubmed, danScient Direct. 

1. Google Sholar , Menggunakan Kata Kunci Sebagai Berikut : 

Dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan anak pre operasi 

2. ScienceDirect, Menggunakan Kata Kunci Sebagai Berikut: 

a. Family Support and Anxiety Level 

b. Family Support Relationship With The Pregnancy Rate Of Child Pre 

Operations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Kriteria Inklusi dan Eklusi 

Tabel 2.1 kriteria inklusi dan eksklusi dengan format PICOS 

Kriteria Inklusi Eklusi 

Population/ 

problem 

Jurnal internasional yang 

bergubungan dengan 

topik penelitian yaitu 

dukungan keluarga dan 

tingkat kecemasan. 

Jurnal internasional yang 

berhubungan selain dengan 

topik penelitian yaitu 

dukungan keluarga dan 

tingkat kecemasan. 

Intervention Dukungan Keluarga Selain Dukungan Keluarga 

Comparation - - 

Outcame Tingkat kecemasan anak 

pre operasi sedang dan 

rendah 

Tingkat kecemasan tinggi 

Study Design Kualitatif,kuantitatif,eksp

erimen, non eksperimen 

Literature review 

Tahun Publikasi Artikel atau jurnal yang 

terbit setelah tahun 2015 

Artikel atau jurnal yang 

terbit sebelum tahun 2015 

Bahasa Bahasa inggris dan 

bahasa indonesia 

Selain bahasa inggris dan 

bahasa indonesia 

 

  



 

 

2.3  Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Diagram alur review jurnal 

 

 

Pencarian menggunakan 

Keyword dan bolean melalui 

publikasi scientdirect (2351), 

dan google scholar (34589) 

N = 5810 

 

 

Seleksi jurnal 5 tahun terakhir  

N = 3254 

 

 

Jumlah akhir yang didapat 

dianalisa sesuai rumusan 

masalah dan tujuan 

N = 8 

 

 

Excluded (n=382) 

1. Tidak sesuai dengan topik 

a. Membahas dukungan keluarga 

dengan tingkat kecemasan. 

b. Selain dukungan keluarga 

dengan tingkat kecemasan 

anak pre op 

2. Identifikasi abstrak 

3. Artikel atau jurnal ganda 

Identitas berdasarkan juduk dan 

abstrak 

N = 20 

 


