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BAB II  

METODE 

2.1 Strategi Pencarian Literature 

2.1.1 Database 

Pencarian literature dilakukan pada bulan Agustus sampai bulan September 

2021. Sumber yang digunakan yaitu jurnal nasional yang disesuaikan dengan 

tema penelitian. Jurnal yang dipilih merupakan jurnal hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti sebelumnya dalam 5 tahun terakhir. Untuk mendapatkan jurnal 

yang akan direview, penulis menggunakan beberapa database yaitu Google 

Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), ResearchGate dan OneSearch.id.  

2.1.2 Kata Kunci (Keyword) 

Pencarian literature menggunakan kata kunci yang sesuai dengan tema atau 

isu utama yang dibahas. Untuk memperluas pencarian jurnal dan menentukan 

jurnal yang akan digunakan, penelaah menggunakan 4 kata kunci. Kata kunci 

yang digunakan yaitu “analisis faktor penyebab ketidaklengkapan DRM”, 

“analisis ketidaklengkapan pengisian DRM”, “penyebab ketidaklengkapan 

pengisian DRM rawat inap” dan “faktor ketidaklengkapan pengisian rekam 

medis”. 

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Strategi yang digunakan dalam pencarian literature menggunakan PICOS 

framework yang terdiri dari : 

a. Population/problem yaitu populasi atau permasalahan yang akan 

dianalisis sesuai dengan isu utama yang telah ditentukan oleh penelaah di 

dalam literature review. 

b. Intervention yaitu tindakan penatalaksanaan yang dilakukan terhadap 

suatu masalah sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh penelaah di 

dalam literature review. 

c. Comparation yaitu pembanding dari intervensi atau penatalaksanaan lain. 

Apabila tidak ada, maka dapat menggunakan kelompok kontrol dari studi 

yang terpilih. 
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d. Outcome yaitu hasil yang didapatkan dari studi terdahulu sesuai dengan 

topik yang ditentukan dalam literature review. 

e. Studi design yaitu desain penelitian dalam jurnal penelitian yang akan 

digunakan untuk ditelaah. 

Tabel 2.1 Format PICOS dalam literature review 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Population Jurnal yang sesuai 

dengan tema yaitu 

analisis faktor penyebab 

ketidaklengkapan 

dokumen rekam medis 

rawat inap. 

Jurnal yang tidak sesuai 

dengan tema yaitu 

analisis faktor penyebab 

ketidaklengkapan 

dokumen rekam medis 

rawat inap. 

Intervention Menggunakan metode 

fishbone, USG, 

wawancara, observasi 

Selain metode fishbone, 

USG, wawancara, 

observasi 

Comparation - - 

Outcome Faktor penyebab terdiri 

dari faktor man, 

machine, method, 

material, dan money. 

Tidak terdapat salah satu 

faktor penyebab dari 

faktor man, machine, 

method, material, dan 

money. 

Study Design Penelitian Deskriptif - 

Tahun Terbit 2016 – 2021 < 2016 

Bahasa Bahasa Inggris dan 

Bahasa Indonesia 

Selain Bahasa Inggris 

dan Bahasa Indonesia 

 

2.3 Seleksi Studi 

Berdasarkan hasil pencarian literature dengan menggunakan 4 database dan 

4 kata kunci, peneliti mendapatkan 113 jurnal yang sesuai. Hasil pencarian 

tersebut kemudian diperiksa untuk memperoleh jurnal yang terduplikasi. 

Ditemukan 57 jurnal dengan judul sama sehingga dikeluarkan dan tersisa 
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sebanyak 56. Peneliti kemudian mengidentifikasi dan melakukan skrining. 

Kemudian didapatkan sebanyak 15 jurnal tidak sesuai dengan topik penelitian. 

Sedangkan yang teridentifikasi sesuai dengan topik penelitian sebanyak 41 jurnal. 

Dari 41 jurnal yang terisa, diidentifikasi sesuai dengan kriteria inklusi yang 

disesuaikan dengan topik penelitian. Ditemukan 36 data jurnal yang tidak 

memenuhi kriteria inklusi, sehingga tersisa 5 jurnal yang memenuhi kriteria 

inklusi yang akan digunakan dalam literature review. Secara sistematis, hasil 

seleksi studi digambarkan pada diagram flow di bawah ini : 

 

Gambar 2.1 Diagram Flow Literature Review 

2.4 Ekstraksi Data 

Ekstraksi data bisa dilakukan apabila semua data yang ada telah terpenuhi 

syaratnya dan sudah terklasifikasikan. Dari proses skrining yang telah dilakukan, 
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dapat diketahui pasti bahwa hasil dari ekstraksi data ini berasal dari jumlah awal 

data yang dimiliki berapa yang masih memenuhi syarat agar dapat dilakukan 

analisa lebih jauh pada tahap selanjutnya. Untuk mendapatkan informasi penting 

dari jurnal, perlu dilakukan ekstraksi data dari studi individual. Dalam systematic 

literature review (SLR) ini ekstraksi data dilakukan dengan melihat secara 

keseluruhan lima jurnal yang sesuai. Kemudian penemuan informasi penting yang 

terdapat di dalam jurnal dituliskan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu 

sintesis data. 

2.5 Sintesis 

Sintesis data pada literature review ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik “meta-sintesis”. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep atau 

pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh dengan mengelompokkan data 

yang telah diekstraksi. Pada proses ini dilakukan pengelompokan data penting 

yang diperoleh dari jurnal yang terseleksi sehingga nantinya akan dapat diambil 

kesimpulan yang dapat menjawab tujuan pada penulisan literature review ini. 

2.6 Jadwal Penelitian 

Tabel 2.2 Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan 

Tahun 2021 Tahun 2022 
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D
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J
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F
eb

 

M
a
r
 

A
p

r 

M
ei

 

1. Pengajuan Judul           

2. Penyusunan 

Proposal 

Literature Review 

BAB I 

          

3. Penyusunan 

Proposal 

Literature Review 

BAB II 

          

4. Seminar Proposal           
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5. Penyusunan 

Proposal 

Literature Review 

BAB III 

          

6. Penyusunan 

Proposal 

Literature Review 

BAB IV 

          

7. Seminar Hasil           


