
 

 

BAB 2 

METODE 

 

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah studi literatur review. Sumber 

pustaka yang dilakukan dalam menyusun literatur review ini melalui database website 

jurnal internasional dan nasional seperti PubMed, Science Direct dan Google Scholar. 

2.1 Pencarian Literatur 

2.1.1 Framework 

Strategi yang digunakan mencari artikel menggunakan PICOS  

a. Population/problem, populasi atau masalah yang akan dilakukan analisis dalam 

karya ilmuah : pengguna media sosial 

b. Intervention, tindakan yang dilakukan terhadap sebuah masalah 

c. Comparation, pembanding dari penatalaksanaan yang lain 

d. Outcome, hasil dari penelitian : status psikologis 

e. Study desain, desain penelitian yang akan digunakan untuk mereview : non 

eksperimental 

2.1.2 Keyword 

Pencarian artikel atau jurnal digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan 

pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang 

digunakan. Pencarian menggunakan keyword dan boolean operator (AND, OR NOT or 

AND NOT). Penelitian ini menggunakan kata kunci “social media users” AND “mental 

health” OR “psychological status”. 

 



 

 
 

 

2.1.3 Database atau Search Engine 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jurnal dan artikel yang relevan dengan 

topik dilakukan pencarian melalui database Scince Direct, Google Scholar dan 

PubMed. 



 

 
 

 

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Tabel 2.1 kriteria inklusi dan eksklusi dengan format PICOS 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Population/ 

Problem 

Jurnal yang sesuai topik 

penelitian yaitu kesehatan jiwa 

pada pengguna media sosial dari 

jurnal nasional dan internasional  

Jurnal yang tidak sesuai dengan 

topik penelitian yaitu kesehatan 

jiwa pada pengguna media sosial 

dari jurnal nasional dan  

internasional  

Intervensi  Menggunakan media sosial Tidak menggunakan media 

sosial 

Compare  Tidak ada  Tidak ada  

Outcome/ 

Hasil 

Adapengaruh penggunaan media 

sosial terhadap kesehatan jiwa 

Tidak ada pengaruh penggunaan 

media sosial terhadap kesehatan 

jiwa 

Study desain Mix methods study, cross 

sectional, non eksperimental 

study, survey study, analisis 

korelasi, komparasi dan studi 

kualitatif 

Eksperimental,  

review/systematic review 

Tahun terbit  Jurnal terbit setelah tahun 2015 Jurnal yang terbit sebelum 2020 

Bahasa  Bahasa inggris dan indonesia  Selain bahasa inggris dan 

indonesia 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

2.3.1 Hasil Pencarian dan Seleksi Studi 

Dari hasil pencarian literatur melalui publikasi Pubmed, Scince Direct, Google 

Scholar menggunakan kata kunci “mental health” OR “psychology” AND “social 

media usres”, peneliti menemukan 6.174 jurnal yang sesuai dengan kata kunci 

tersebut. Jurnal tersebut kemudian di skrining  dan dilakukan assessment kelayakan 

jurnal yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi eksklusi sehinggua didapatkan 7 jurnal 

untuk dilakukan review. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel diidentifikasi  

N = 6.174 

Seleksi jurnal 5 tahun terakhir 

N = 3.461 

Jumlah akhir yang didapatkan 

N = 7 

Identifikasi abstrak 

N = 30 

Seleksi jurnal dan duplikat  

N = 2.278 

Excluded (n=18) 

- Responden yang digunakan (n=12) 

- Tidak sesuai dengan tujuan 

penelitian (n=11) 

 

Excluded (n=2.248) 

Problem/Populasi  

- Topik tidak sesuai (n=997) 

Intervention 

- Tidak menggunakan media sosial 

(n=143) 

Outcome 

- Tidak ada pengaruh penggunaan 

media sosial dengan kesehatan jiwa 

(n=630) 

Study design 

- Book capters (n=233) 

- Conference abstrak (n=11) 

-  review/systematic review (56) 

- Studi eksperimental (n=178) 

PubMed 

(918) 

 

j 

ScienceDirect 

(4.801) 

 

j 

Google Scholar 

(455) 
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Gambar 2.1 Diagram alur review jurnal 
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