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BAB 3 

  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah Sistematic Literature Review. 

Rancangan yang digunakan dalam artikel review ini melaksanakan 

pengamatan atau pun mengeksplorasi melalui pencarian artikel atau hasil 

penelitian sebelumnya tentang hubungan perlakuan bullying dengan body 

image pada remaja.  

3.2 Strategi Pencarian 

Dalam pengumpulan data menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan 

artikel yang akan direview, metode pencarian artikel dalam database jurnal 

penelitian dan pencarian melalui internet. Pencarian literature review ini 

menggunakan dua database yaitu PubMed : NCBI dan ProQuest. Dari tahun 

2016 sampai 2020 (5 tahun terakhir). Untuk pencarian artikel, kata kunci yang 

digunakan yang dicantumkan juga dalam pengumpulan data yaitu “Bullying, 

Body Image” memakai Boolean operator AND. “Adolescent dan Teenager” 

mengunakan Boolean operator OR. 

3.3 Kriteria Inklusi 

Berdasarkan hasil penelusuran pertama mungkin akan didapatkan 

ratusan artikel sehingga perlu adanya kriteria untuk menghomogenkan artikel-

artikel yang ditemukan agar artikel yang didapat tidak terlalu banyak. 
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Kriteria yang dirumuskan peneliti : 

1 Dipublikasikan dalam bahasa inggris 

2 Diterbitkan dari tahun 2016 sampai 2020 (5 tahun terakhir) 

3 Tipe artikel yaitu artikel jurnal 

4 Ketersediaan teks yaitu full text 

5 Remaja (10-19 tahun)  

3.4 Ekstraksi Data 

Penelti melakukan ekstraksi data dari artikel yang masuk dalam kriteria 

inklusi. Proses pengumpulan data pada Systemtic Literature Review ini melalui 

tahapan berikut : 

a. Systematic literature review ini disintesis menggunakan metode naratif 

dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi sejenis sesuai 

dengan hasil yang diukur sesuai tujuan. Tujuan dari peneliti yaitu 

mengetahui adanya hubungan perlakuan bullying dengan body image 

pada remaja. 

b. Kata kunci yang digunakan berdasarkan MeSH, gunakan Boolean 

operator untuk mencari artikel. 

c. Menentukan database yang akan digunakan, pada studi ini peneliti 

menggunakan PubMed : NCBI dan ProQuest. 

d. Artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan 

dibuat ringkasan jurnal meliputi tahun terbit, nama peneliti, judul, 

tujuan, metodelogi dan ringkasan hasil. Ringkasan tersebut dimasukkan 

ke dalam tabel dan diurutkan sesuai tahun terbit dan sesuai format diatas 

tersebut. 
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e. Artikel yang sudah ditemukan dan terkumpul kemudian dilakukan 

analisis abstrak dan full text satu persatu untuk penentuan hasil dan 

pembahasan dalam studi. 

Didalam ekstraksi data yang digunakan dalam mereview artikel atau 

literature review, peneliti mengekstraksi semua hasil penelitian pada artikel 

yang sesuai dengan tujuan. 
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3.5 Sintesis Tematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Sintesis tematik literature review Hubungan Perlakuan Bullying dengan 

Body Image pada Remaja 
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Keterangan diagram sintesis tematik : 

a. Identifikasi 

Dengan memasukkan keyword pencarian dengan Boolean operator 

AND dan OR menjadi “ Bullying AND Body Image AND Adolescent 

OR Teenager” pada Database Search Pubmed:NCBI (2.637.072 

artikel), dan ProQuest (18.046 artikel) no filter, sehingga totalnya 

2.655.118 artikel 

b. Screening 

- Dengan filter Judul Abstrak, full text, English, 5 years pada 

database Pubmed:NCBI (2.503 artikel) dan ProQuest (4.719 

artikel) sehingga total 7.222 artikel. 

- Filter judul sesuai dengan tema Systematic Literature Review 

databes Pubmed:NCBI (6 artikel), dan ProQuest (5 artikel) 

sehingga total 11 artikel. 

c. Include 

  Artikel yang sesuai untuk direview didapatkan 11 artikel 

 


