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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Diagram Alir 

Secara sistematis langkah-langkah dalam menulis penelitian 

seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Desain Studi Literatur 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau studi pustaka, 

dimana penelitian ini berdasarkan atas jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan. 

Metode studi literatur yang digunakan adalah Systematic Mapping Study 

(Scoping Study). Systematic mapping study adalah metode literature review yang 

sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh peneliti. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan data sekunder dari jurnal yang diperoleh melalui data dasar Google 

Scholar. 

C. Langkah-Langkah Penelusuruan Literatur 

Adapaun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelusuran literatur 

meliputi: 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Studi Literatur 

Konsep yang Diteliti 

Konseptualisasi 

 

Analisis 

Kesimpulan dan Saran  
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1. Menentukan topik 

Topik yang digunakan yaitu perbedaan pengetahuan dan sikap sebelum 

dan sesudah penyuluhan gizi dengan media flashcard pada anak sekolah 

dasar 

2. Merumuskan PICOT= (Population, Intervension, Comparison, Outcome, 

Time) Framework atau modifikasi PICO. 

P (Population) Anak sekolah dasar 

I (Intervention) Penyuluhan dengan media flashcard mengenai 

pengetahuan gizi 

C (Comparison) perbedaan pengetahuan dan sikap sebelum dan 

sesudah penyuluhan gizi dengan media flashcard 

pada anak sekolah dasar 

O (Outcome) Peningkatan pengetahuan dan sikap anak sekolah 

dasar  
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3. Membuat kata kunci 

- Kata kunci: penyuluhan gizi, anak sekolah dasar, Pengetahuan, Sikap, 

Flashcard 

Mendokumentasikan hasil pencarian dalam prisma flow chart 

 

Gambar1. Prisma Flow Chart Hasil Penelusuran Literatur 

 

4. Kriteria Inklusi 

- Hasil penelitian dengan kata kunci penyuluhan gizi, anak sekolah dasar, 

Pengetahuan, Sikap, Flashcard 

- Penelitian dan publikasi yang diterbitkan 10 tahun terakhir 

5. Kriteria Eksklusi 

Hasil pencarian berupa laporan/keimpulan seminar, rekanan/catatan dalam 

diskusi ilmiah 

 

D. Rencana Analisis 

Analisis data pada jurnal dimulai dengan materi hasil penelitian yang 

telah didapat kemudian diperhatikan dari yang paling relevan maupun yang 

cukup relevan, dan menelaah persamaan ataupun perbedaan antara 
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penelitian yang telah dilakukan oleh pengarang. Kemudian ditelaah pula 

penelitian mana yang saling mendukung, dan penelitian mana yang saling 

bertentangan, ataupun beberapa pertanyaan yang belum terjawab, dan lain 

sebagainya. Selanjutnya menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

 

E. Rencana Penyajian Hasil Literature Review 

Data hasil dari literatur yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan narasi 

yang berisi tentang seluruh aspek dari literatur yang ada mulai dari judul 

artikel, sumber artikel, tujuan penelitian, metode penelitian, poupulasi sample, 

tempat waktu penelitian, variabel penelitian, instrumen pengumpulan data, 

analisis data 
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