BAB 3
METODE
3.1 Rancangan
Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan
pustaka. Systematic literature review atau sering disingkat SLR atau
dalam bahasa indonesia disebut tinjauan pustaka sistematis adalah
metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan
menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian,
untuk menjawab pertanyaan penelitian (research question) yang telah
ditetapkan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007).
3.2 Strategi Pencarian
Dalam pengumpulan data isinya menjelaskan tentang bagaimana
cara mengumpulkan artikel yang akan direview, metode pencarian
artikel dalam database jurnal penelitian dan pencarian melalui internet.
Data base online yang memiliki repositori besar untuk studi akademis
seperti NCBI PubMed yang berada di grup artikel kesehatan atau
kedokteran. Pencarian database dari tahun 2016 hingga tahun 2020.
Untuk pencarian artikel, kata kunci yang digunakan juga dicantumkan
dalam pengumpulan data adalah “Resilience to HIV”.
3.3 Kriteria Inklusi
Kriteria artikel yang akan saya review adalah artikel yang hanyaa
meninjau tentang gambaran resiliensi pasien dengan HIV

yang

menggunakan bahasa inggris, yang terbit pada tahun 2016 sampai
dengan tahun 2020, dengan Species yang diteliti penderita HIV dan
merupakan artikel Full Text, Artikel Jurnal Open Access.
3.4 Ekstraksi Data
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Literatur Review ini di sintesis menggunakan metode naratif
dengan mengelompokkan data-data hasil ekstrasi yang sejenis sesuai
dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Tujuan peneliti yaitu
mendekskripsikan

resiliensi

pada

pasien

dengan

HIV

dalam

melanjutkan hidupnya dengan kondisi yang telah di diagnosa.
Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian
dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun
terbit, negara penelitian, judul penelitian, metode dan ringkasan hasil
atau temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut dimasuknan ke
dalam tabel diurutkan sesuai alphabet dan tahun terbit jurnal dan sesuai
dengan format tersebut di atas.
Untuk lebih memperjelas analisis abstrak dan full text jurnal
dibaca dan dicermati. Ringkasan jurnal tersebut kemudian dilakukan
analisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian dan
hasil/temuan penelitian. Analisis yang digunakan menggunakan
analisis isi jurnal, kemudian dilakukan koding terhadap isi jurnal yang
direview menggunakan kategori psikospiritual. Data yang sudah
terkumpul kemudian dicari persamaan dan perbedaannya lalu dibahas
untuk menarik kesimpulan. Didalam ekstraksi data yang digunakan
dalam meriview artikel atau literatur peneliti mengekstraksi semua
hasil penelitian pada artikel yang sesuai.
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Identification

3.5 Sintesis Tematik
Artikel yang didapatkan dari
penelusuran jurnal pada database
PubMed
n = 846

Problem/Populasi :

Screening

Artikel yang didapatkanFree
Full Text, publication date : 5
years
(PubMed, n= 281)

- Tidak sesuai
dengan topik
(n=218)
Intervention
- Faktor medikasi
(n = 219)
Outcome

Artikel Abstrak, human,
menggunakan Bahasa inggris.
(PubMed, n: 188)

Eligible

Exclude (n = 658)

- Tidak ada
hubungan dengan
Gambaran
resiliensi pada
pasien HIV
(n = 219)

Jurnal Artikel, Sistematik
Review, Adult 19+ years
(PubMed, n = 136)

Include

Artikel yang di
eksklusikan
Artikel yang dimasukkan pada
review lebih lanjut
n= 10

N = 126
-

Penilaian
pencegahan
terhadap HIV (n:
63)
Tujuan penelitian
tidak sesuai (n:26)

Gambar 3.1 Diagram Alur Seleksi Artikel
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Keterangan Diagram Sintesis Tematik :

1.

Identifikasi :
Dengan memasukan keyword “Resilience to HIV”. Jumlah jurnal yang

ditemukan pada data base Pubmed 846 Jurnal Screening :
Memberi filter “Free Full Text dan Publication Date 5 Years” pada database
PubMed 281 Jurnal
Memberi filter “Abstrak, Human, dan menggunakan Bahasa Inggris pada
database PubMed 188 Jurnal Memberi filter “Jurnal Artikel, Sistematik Review,
dan Adult 19+ Years pada database PubMed 136 Jurnal
2.

Eligible :
Mengidentifikasi judul artikel sesuai dengan kriteria tema Literature Review
namun tidak memenuhi kriteria, sehingga mengeluarkan artikel sebagai berikut :

•

Bukan yang berfokus pada gambaran resiliensi pada pasien dengan HIV

•

Tidak membahas gambaran resiliensi

3.

Include :
Sehingga artikel yang sesuai untuk di review di dalam penelitian ini berjumlah
10 artikel.
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