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BAB II 

METODE 

 

2.1. Strategi pencarian Literature (Keyword) 

2.1.1 Database Pencarian  

Literature review ini merupakan rangkuman menyeluruh beberapa 

studi penelitian yang ditentukan berdasarkan tema tertentu. Pencarian 

literature dilakukan pada bulan Agustus – September 2021. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan 

dari pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Pencarian literature dalam 

literature review ini menggunakan empat database yaitu Google scholar, 

Garba Rujukan Digital (GARUDA), dan Jurnal Manajemen Rekam Medis 

dan Informasi Kesehatan 

2.1.2 Kata Kunci 

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan Bolean 

System yaitu perintah yang digunakan pada mesin pencarian seperti  

penggunaan kata AND, OR dan NOT pada kata kunci. AND unutk 

menghasilkan artikel-artikel yang hanya mengandung kata kunci tertentu, 

OR untuk melebarkan jumlah hasil pencarian, dan NOT untuk 

mempersempit hasil pencarian.  

Tabel 2. 1 Kata Kunci Literature Review 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Duplikasi nomor  Rekam Medis 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Duplikasi* Rekam Medis* 

 OR OR 

 Nomor Ganda Medical Record 
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2.2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel memnggunakan 

PICOS framework, yang terdiri dari: 

1) Population/problem yaitu populasi atau masalah yang akan di analisis 

sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam literature review 

2) Intervention yaitu suatu tindakan penatalaksanaan terhadap kasus 

perorangan atau masyarakat serta pemaparan tentang penatalaksanaan 

studi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam literature review 

3) Comparation yaitu intervensi atau penatalaksanaan lain yang digunakan 

sebagai pembanding, jika tidak ada bisa menggunakan kelompok kontrol 

dalam studi yang terpilih 

4) Outcome yaitu hasil atau luaran yang diperoleh pada studi terdahulu yang 

sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam literature review 

5) Study design yaitu desain penelitian yang digunakan dalam artikel yang 

akan di review 

 

Tabel 2. 2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi dengan format PICOS 

KRITERIA INKLUSI EKSKLUSI 

Population Jurnal yang 

berhubungan dengan 

topik penelitian yaitu  

faktor yang 

mempengaruhi 

terjadinya duplikasi 

nomor rekam medis di 

rumah sakit 

Jurnal yang tidak 

ada hubungan dan 

pengaruhnya  

dengan topik 

penelitian yaitu  

faktor yang 

mempengaruhi 

terjadinya duplikasi 

nomor rekam medis 

di rumah sakit 

Intervention Tidak ada Tidak ada 

Comparators Tidak ada Tidak ada 

Outcomes Faktor-faktor 

penyebab terjadinya 

duplikasi nomor 

rekam medis di rumah 

sakit 

Tidak ada suatu 

hubungan atau 

pengaruh dengan 

faktor yang 

mempengaruhi 

terjadinya duplikasi 

nomor rekam medis 

Study design and 

publication type 

Mix methods study, 

experimental study, 

Systematic/literature 

review 
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survey study, cross-

sectional, analisis 

korelasi, komparasi 

dan study kualitatif 

Publication years Artikel atau jurnal 

yang terbit setelah 

tahun 2016 

Artikel atau jurnal 

yang terbit sebelum 

tahun 2016 

Language Bahasa inggris dan 

bahasa Indonesia 

Selain bahasa 

Indonesia dan 

bahasa inggris 

 

 Pada tabel di atas menjelaskan bahwa artikel yang diambil oleh 

peneliti adalah artikel yang memenuhi kriteria inklusi yang telah 

ditetapkan, sedangkan apabila memenuhi kriteria eksklusi maka tidak 

diambil oleh peneliti.  

2.3.  Seleksi Studi  

Berdasarkan pencarian literature pada database 

garuda.ristekbrin.go.id dan Google Scholar menggunakan kata kunci 

“duplikasi nomor rekam medis” didapatkan hasil sebanyak 499 artikel 

jurnal dengan judul yang mendekati kata kunci.  Karena  artikel jurnal 

yang muncul masih terlalu umum dan beberapa jurnal tidak sesuai dengan 

judul yang dimaksud peneliti, maka peneliti mencari dengan kata kunci 

“faktor duplikasi nomor rekam medis” sehingga didapatkan hasil 100 

artikel jurnal. Untuk lebih menyeragamkan artikel, artikel tersebut 

discreening kembali berdasarkan judul yang spesifik yaitu “faktor yang 

mempengaruhi terjadinya duplikasi nomor rekam medis”, menggunakan 

Boolean AND dan OR kemudian didapatkan sebanyak 34 jurnal.  

Dari 34 jurnal tersebut kemudian discreening manual dengan 

mengecek duplikasi membaca abstrak, hasil penelitian, dan kriteria inklusi 

lain yang telah ditentukan sehingga didapatkan jurnal sebanyak 8 artikel 

jurnal. Dari 8 jurnal tersebut kemudian dianalisa untuk mencari jurnal 

yang paling selingkup dan didapatkan sebanyak 6 jurnal untuk direview. 

Hasil seleksi artikel studi dapat digambarkan dalam Diagram Flow di 

bawah ini: 
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Gambar 2. 1 Diagram Flow Literature Review 

 

  Pencarian artikel pada database Google Scholar dan GARUDA 

menggunakan bantuan aplikasi Harzing`s Publish or Perish kemudian 

melakukan pemilahan artikel dengan menggunakan bantuan aplikasi 

Mendeley.  

Identifikasi jurnal melalui 

perncarian pada database portal 

GARUDA dan Google Scholar  

(n = 499) 

 

Skrinning berdasarkan judul yang 

spesifik (n = 34) 

Skrinning berdasarkan  identifkasi 

judul, abstrak, hasil penelitian dan 

kriteria inklusi  

(n = 8) 

 

Jurnal terseleksi yang dimasukkan 

kedalam studi literature review  

(n = 6) 

Exclude (n = 399) 

Judul tidak sesuai 

Exclude (n = 26) 

Tidak membahas 

mengenai duplikasi 

penomoran rekam 

medis 
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2.4. Ekstraksi Data 

  Data utama yang diambil dari jurnal yang diperoleh dibuat ringkasan 

jurnal meliputi; nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul, desain penelitian, 

hasil penelitian, dan sumber database jurnal.  

2.5. Sintesis  

  Literature review ini di sintesis menggunakan metode naratif dengan 

mengelompokkan data-data hasil ekstraksi, data yang telah terkumpul 

kemudian dikelompokkan menjadi data penting yang diperoleh dari artikel 

kemudian diambil kesimpulan untuk menjawab tujuan.  

2.6. Jadwal Kegiatan 

Tabel 2. 3 Jadwal Kegiatan 

Jenis Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022 

Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 

Memilih permasalahan 

yang akan diteliti 

         

Membuat judul          

Mengajukan judul          

Penyusunan proposal           

Bimbingan ke 1-5 & 

revisi proposal 

         

Pengajuan seminar 

proposal  

         

Seminar proposal           

Revisi proposal           

Analisa Data          

Penyusunan Laporan          

Bimbingan & Revisi 

laporan 

         

Seminar Hasil          

 

 


