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BAB III 

METODE LITERATURE REVIEW 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan 

pustaka. Studi literature review  adalah cara yang dipakai untuk 

megumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik 

tertentu yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, 

internet, dan pustaka lain.  

B. Kriteria inklusi dan eklusi  

1. Tipe Studi 

Desain penelitian yang diambil dalam penulusuran ilmiah ini 

adalah Mix methods studi, experimental studi, suvey studi, cross 

sectional studi, analisis korelasi,analisis komparasi, kualitatif studi. 

2. Tipe intervensi 

Intervensi utama yang ditelaah pada penulusuran ilmiah ini 

adalah hubungan psikospiritual dengan kualitas hidup klien kanker 

3. Hasil Ukur 

Outcome yang di ukur dalam penulusuran ilmiah ini adalah 

hubungan  psikospritual dengan kualitas hidup klien 
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4. Strategi pencarian literatur 

Penelusuran artikel publikasi pada academic search complete, 

medline with full text, Proquest dan Pubmed, EBSCO menggunakan 

kata kunci yang dipilih yakni : psikospiritual, kualiatas hidup dan 

klien kanker. Artikel atau jurnal  yang sesuai dengan kriteria inklusi 

dan eksklusi diambil untuk selanjutnya dianalisis. Literature Review 

ini menggunakan literatur terbitan tahun 2013-2018 yang dapat 

diakses fulltext dalam format pdf dan scholarly (peer reviewed 

journals). Kriteria jurnal yang direview adalah artikel jurnal 

penelitian berbahasa Indonesia dan Inggris dengan subyek manusia 

dewasa, jenis jurnal artikel penelitian bukan literature review dengan 

tema terapi psikospiritual terhadap kualitas hidup klien kanker. 

Jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan terdapat tema 

hubungan    psikospiritual dengan kualitas hidup klien kanker dari 

sudut pandang pasien, keluarga, dan petugas kesehatan/pemberi 

pelayanan pada pasien kanker kemudian dilakukan review. Kriteria 

jurnal yang terpilih untuk review adalah jurnal yang didalamnya 

terdapat tema hubungan psikospiritual dengan kualitas hidup klien  

kanker.  
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Kritera inklusi penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut :  

 

Tabel 1. Kriteria Inklusi Penelitian 

 

Kriteria Inklusi 

Jangka 

waktu 

Rentang waktu penerbitan jurnal maksimal 5 tahun 

(2013-2018) 

Bahasa  Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

Subyek  Manusia dewasa  

Jenis jurnal  Original artikel penelitian (bukan review 

penelitian) 

Tersedia full text 

Tema isi 

jurnal  

Tema  terapi psikospiritual terhadap kualitas hidup 

klien kanker  

 

 

5. Sintesis data 

Literature Review ini di sintesis menggunakan metode naratif  

dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai 

dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan 

 Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian 

dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, 

tahun terbit jurnal, negara penelitian,judul penelitian,metode dan 

ringkasan hasil atau temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut 

dimasukan 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 
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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. 

6. Penelusuran Jurnal 

Berdasarkan hasil penelusuran di Google Schoolar, Pub Med, 

Ebsco dan Proquest dengan kata kunci psikospiritual, kualitas hidup, 

klien kanker, peneliti menemukan 2536 jurnal yang sesuai dengan 

kata kunci tersebut. Sebanyak 453 jurnal dari jurnal yang ditemukan 

sesuai kata kunci pencarian tersebut kemudian dilakukan skrining, 

187 jurnal dieksklusi karena tidak tersedia artikel full text. Asesment 

kelayakan terhadap 266 jurnal full text dilakukan, jurnal yang 

duplikasi dan tidak sesuai kriteria inklusi  dilakukan eksklusi 

sebanyak 230 , sehingga didapatkan 27 jurnal full text yang dilakukan 

review. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alur Review Jurnal 
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