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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang akan digunakan dalam artikel review adalah 

melaksanakan pengamatan atau mengeksplorasi dengan melalui pencarian 

artikel atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menggambarkan tentang 

gambaran stunting pada balita. 

 

3.2 Strategi Pencarian  

Metode pencarian artikel dalam penelitian ini dilakukan melalui database 

jurnal penelitian, pencarian melalui internet, tinjauan ulang artikel. Pencarian 

database yang digunakan meliputi Google Scholar atau lainnya, dari tahun 

2016 hingga tahun 2020. Untuk pencarian artikel, kata kunci yang digunakan 

juga dicantumkan dalam pengumpulan data adalah “Gambaran Stunting pada 

balita dan Prevalensi Stunting pada balita” 

  

3.3 Kriteria Inklusi 

1. Desain penelitian yang diambil dalam penulusuran ilmiah ini adalah 

analisis deskriptif atau studi epidemiologi  

2. Dibublikasikan dalam bentuk bahasa Indonesia 

3. Tipe artikel yaitu artikel jurnal 

4. Ketersediaan teks yaitu full text 



24 

 

 
 

5. Jurnal Penelitian ilmiah yang diterbitkan minimal 5 tahun terakhir 

6. Bukan naskah skripsi atau tesis  

 

3.4 Ekstraksi Data  

Prosedur ekstraksi data yang digunakan dalam peneltian ini terdapat 

empat prosedur  yakni: 

1. Organize 

Yakni mengorganisasi literatur yang akan ditinjau/di-review. Literatur 

yang di-review merupakan literatur yang relevan/sesuai dengan 

permasalahan. Adapun tahap dalam mengorganisasi literatur adalah 

mencari ide, tujuan umum, dan simpulan dari literatur dengan membaca 

abstrak, beberapa paragraf pendahuluan, dan kesimpulannya, serta 

mengelompokkan literatur berdasarkan kategori-kategori tertentu. 

2. Synthesize 

Yakni menyatukan hasil organisasi literatur menjadi suatu ringkasan 

agar menjadi satu kesatuan yang padu, dengan mencari keterkaitan antar 

literature 

3. Identify 

Yakni mengidentifikasi isu-isu kontroversi dalam literatur. Isu 

kontroversi yang dimaksud adalah isu yang dianggap sangat penting untuk 

dikupas atau dianalisis, guna mendapatkan suatu tulisan yang menarik 

untuk dibaca 
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4. Formulate 

Yakni merumuskan pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih 

lanjut (Taylor, 2013) 

 

3.5 Sintesis Tematik 

Yaitu setiap temuan dari setiap artikel asli digabungkan menjadi 

modifikasi sistematik oleh penulis. Pada langkah pertama, semua teks atau 

angka yang disajikan sebagai hasil dan terkait tujuan sintesis diekstraksi dari 

artikel aslinya dan dimasukkan ke dalam dokumen Excel. Unit teks kemudian 

diberi kode sesuai dengan makna dan konten. Setelah itu kode diurutkan 

dalam tema dan dikategorikan menjadi 1 tema, 3 tema, atau lebih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Seleksi Artikel 

 

Artikel yang didapatkan dari 

penelusuran jurnal pada database 

n = 2.950 (Kata kunci gambaran) 

n = 4.010 (Kata kunci prevalensi) 

 

Judul dan Abstrak yang memenuhi  

n = 30 

Review Full teks  

n = 12 

 

Artikel yang dimasukan pada review 

lebih lanjut  

n = 11 

Artikel yang di eksklusikan dengan 

tahun 2016-2020 

n = 2.400 

n = 3.260 

Artikel yang di inklusikan, dengan 

full text, artikel jurnal, bukan 

skripsi atau tesis 

n = 18 

Artikel yang dieksklusikan  Outcome  

tidak sesuai  

(n = 1) 

 


