
 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PANDUAN  
LITERATURE REVIEW  

UNTUK SKRIPSI 

Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Jember 



 2  

 

 

 

PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas selesainya 

penyusunan Panduan Literature Review ini dengan baik. Kehadiran panduan ini 

menjadi penting bagi pencapaian kegiatan akademik khususnya dalam penyusunan 

skripsi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Panduan 

Literature Review ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami konsep 

literature review, kaidah penulisan literature review, tahapan penulisan literature review, 

dan mahasiswa mampu menyusun literature review sebagai tugas akhir. Panduan 

Literature Review ini juga merupakan salah satu bentuk fasilitas penunjang kegiatan 

belajar mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, sekaligus 

menjadi salah satu aspek penting dalam upaya optimalisasi layanan akademik kepada 

sivitas akademika untuk mencapai visi dan misi institusi secara paripurna di Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.  

Saya selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun 

Panduan Literature Review ini. Buku ini wajib digunakan sebagai acuan oleh seluruh 

civitas akademika di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 

Semoga buku panduan ini dapat memberi manfaat. Serta, semoga Allah SWT 

senantiasa merahmati kita dengan keberkahan. 

 

 Jember, 24 September 2020 

 Dekan, 

  

 Ttd 

 Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes. 

 NIP. 198010092005012002 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan: 

  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tanggal 28 Januari 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

  4. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor: 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja 
Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1925); 
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Ditetapkan di Jember 
pada tanggal 25 September 2020 

DEKAN, 

 

 
 

 

FARIDA WAHYU NINGTYIAS 
NIP 19801009 200501 2 002 

  



 6  

 

 

 

 

 

 

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi 

sejak 11 Maret 2020. Universitas Jember sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi 

menanggapi kondisi tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 

4687/UN25/LL/2020 tentang Pencegahan COVID-19 di lingkungan Universitas Jember. 

Berdasarkan surat edaran tersebut seluruh warga Universitas Jember diminta untuk 

melaksanakan kegiatan akademik secara daring termasuk dosen, mahasiswa, dan 

tenaga kependidikan di tingkat fakultas dan universitas. Pelaksanaan pembelajaran 

daring selama pandemic COVID-19 menimbulkan tantangan bagi mahasiswa tingkat 

akhir dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.  

 Mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 

diharuskan melakukan penelitian yang akan menjadi skripsi mereka. Surat Edaran 

Rektor Universitas Jember diterbitkan dan diberlakukan pada saat proses pembelajaran 

semester genap tahun ajaran 2019/2020 dan mulai diberlakukan sejak bulan Maret 

2020. Pada masa tersebut, mahasiswa sedang berada pada berbagai tahapan 

penyusunan skripsi, ada mahasiswa yang sedang berada dalam tahap penyusunan 

proposal, tahap penyusunan proposal sudah selesai, dan akan memasuki tahap 

pengumpulan data di lapangan. Metode pengumpulan data di lapangan dengan 

wawancara menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, 

penelusuran dokumen, dan bahkan pengamatan perilaku kesehatan tidak dapat 

dilakukan karena memerlukan kehadiran fisik mahasiswa di lokasi penelitian. Metode 

pengumpulan data secara langsung tersebut tidak dimungkinkan dilaksakan akibat 

adanya pandemic COVID-19.  

Kebijakan social distancing dan physical distancing yang mengatur pencegahan 

transmisi COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan agar setiap orang harus 

menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, cuci tangan 

dnegan sabun atau menggunakan hand-sanitizer dalam kondisi sulit mendapatkan air 

dan sabun juga memungkinkan metode pengumpulan data langsung menjadi tidak 

mungkin. Data kasus positif COVID-19 yang masih terus mengalami peningkatan di 

1. Pendahuluan 
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berbagai wilayah di Indonesia, maka masih sangat tidak dianjurkan bagi mahasiswa 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember untuk mengumpulkan data secara 

fisik. Dan Rektor Universitas Jember juga telah mengeluarkan kebijakan bahwa 

pembelajaran daring akan tetap dilaksanakan hingga semester ganjil tahun ajaran 

2020/2021. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka para dosen di lingkungan Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Jemebr memutuskan bahwa mahasiswa 

diperbolehkan untuk menyusun skripsi menggunakan metode Literature Review, dalam 

Bahasa Indonesia disebut Telaah Literatur. Kebijakan ini juga didukung dengan 

keputusan Dekan dalam rapat bersama pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Jember. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah pedoman praktis bagi 

mahasiswa untuk menyusun skripsinya menggunakan metode literature review. 

Pedoman ini tentunya akan bersifat dinamis, mengikuti perkembangan penyusunan 

skripsi dengan menggunakan literature review, dan menggunakan pengalaman nyata 

untuk merevisi pedoman. Dan selanjutnya diharapkan dapat dihasilkan pedoman baku 

dan bermutu yang tidak  hanya berdasarkan teori namun juga pengalaman dalam 

menggunakan metode literature review ini.  

Penyusun menyadari masih terdapat kekurangan dalam panduan ini, oleh 

karena itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan panduan ini sangat kami harapkan. 

Semoga panduan ini dapat berkontribusi dan memberi manfaat bagi mahasiswa 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dan semua pihak yang 

membutuhkan.  
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Tujuan umum: 

Panduan ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi mahasiswa yang berminat 

menyusun skripsi atau naskah ilmiah menggunakan literature review.  

 

Tujuan khusus: 

Setelah mempelajari panduan ini maka diharapkan pembaca memiliki: 

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang kaidah-kaidah penggunaan literature review. 

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah sistematis literature review. 

3. Pengetahuan dan ketrampilan dalam pencarian data melalui database online. 

4. Pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan analisis cermat terhadap pustaka 

yang dibaca, dengan menggunakan panduan critical appraisal 

5. Pengetahuan tentang hal-hal yang harus dihindari dalam menyusun skripsi atau 

artikel ilmiah menggunakan literature review. 

6. Kemampuan menghasilkan skripsi atau artikel ilmiah yang disusun berdasarkan 

kaidah dan sistematika literature review. 

 

  

2. Tujuan Panduan Literature Review 
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Definisi Literature Review 

Literature review merupakan kegiatan yang fokus terhadap sebuah topik spesifik 

yang menjadi minat untuk dianalisis secara kritis terhadap isi naskah yang dipelajari. 

Literature review juga mencari hubungan kontekstual dari semua literature yang dibaca 

untuk mencari jawaban dari pertanyaan penelitian untuk mendukung topik terpilih. 

Literature review tidak hanya kegiatan membaca artikel atau naskah atau buku 

kemudian melakukan ringkasan dari setiap naskah yang dibaca tersebut. Literature 

review adalah analisis terintegrasi tulisan ilmiah yang terkait langsung dengan 

pertanyaan penelitian, dan menunjukkan korespondensi antara tulisan-tulisan dan 

pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Literature review  dapat berupa karya yang 

berdiri sendiri atau pengantar untuk makalah penelitian yang lebih besar, tergantung 

pada jenis kebutuhannya. Literature review  dapat menjadi sebuah naskah atau 

manuskrip yang berdiri sendiri dan dipublikasikan dalam jurnal atau dapat menjadi 

sebuah tugas akhir atau skripsi yang terdiri dari bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, 

bab hasil, dan pembahasan serta bab kesimpulan (Florida, 2020; University, 2017). 

 Literature review penting karena dapat menjelaskan latar belakang penelitian 

tentang suatu topik, menunjukkan mengapa suatu topik penting untuk diteliti, 

menemukan hubungan antara studi atau ide penelitian, mengidentifikasi tema, konsep, 

dan peneliti utama pada suatu topik, mengidentifikasi kesenjangan utama dan 

membahas pertanyaan penelitian selanjutnya berdasarkan studi sebelumnya (Garrard, 

2011). Proses pelaksanaan literature review dapat mengikuti acuan langkah-langkah 

yang berlaku, namun dapat terjadi langkah baru yang tidak sesuai dengan acuan dan 

tidak direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, penyusunan literature review 

merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang dinamis dan akan berhenti apabila 

pertanyaan penelitian sudah terjawab (Wibowo & Permanasari, 2020).  

 Tujuan literature review adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hal apa 

yang sudah dikerjakan pernah dikerjakan oleh orang lain sebelumnya dan menghindari 

duplikasi penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat dimasukkan 

3. Definisi dan Jenis Literature Review 
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sebagai pembanding dari hasil penelitian yang akan dilakukan (Library, 2020; Nursalam, 

2020).  

 

Jenis-jenis Literature Review 
 Berbagai jenis dari literature review yang sering digunakan adalah sebagai 

berikut:(Western, 2020) 

1. Narrative literature review 

Narrative literature review dapat disebut juga sebagai traditional review. Narrative 

literature review merupakan kegiatan membaca suatu naskah dengan seksama 

kemudian membuat ringkasan, menarik kesimpulan, dan menemukan kesenjangan 

dalam naskah yang disesuaikan dengan topik dan pertanyaan penelitian. 

2. Systematic literature review 

Systematic literature review  merupakan kegiatan melakukan telaah dengan lebih 

mendalam dan teliti tentang hasil penelitian dari artikel. Systematic literature review  

terdiri dari dua jenis yaitu meta analisis dan meta sintesis.  

a. Meta analisis 

Meta analisis merupakan metode menganalisis hasil penelitian dari berbagai 

artikel dengan subyek sama dengan prosedur statistik yang terencana. Pola 

hubungan dari berbagai artikel tersebut dicari kemudian dianalisis dan ditarik 

kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam meta analisis termasuk 

pendekatan deduktif (top-down approach) menggunakan Preferred Reporting 

Items for Systematic Review and Meta Analysis (PRISMA). 

b. Meta sintesis 

Meta analisis merupakan metode untuk mengintegrasikan, menilai, dan 

menginterpretasikan hasil atau temuan dari berbagai penelitian kualitatif dengan 

subyek sama berdasarkan teknik non statistik. Pendekatan yang digunakan 

dalam meta sintesis termasuk pendekatan interpretif atau induktif yang diawali 

dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai fenomena yang diteliti 

kemudian disatukan menjadi sebuah teori (bottom-up approach). 
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3. Argumentative literature review 

Argumentative literature review  merupakan kegiatan memilih berbagai artikel 

dengan topik tertentu, kemudian membahas bagaimana argumentasi dari artikel 

tersebut ditegakkan, dan menganalisis apakah argumentasi tersebut hal baru yang 

dikemukakan oleh peneliti atau argumentasi yang sudah ada sebelumnya. Fungsi 

argumentative literature review adalah untuk menyusun argument terhadap suatu 

topik yang umumnya dilakukan di bidang ilmu sosial misalnya pembahasan tentang 

reformasi politik, pro kontra vaksin COVID-19, geopolitik internasional dan lain 

sebagainya untuk menghasilkan bahasan yang sahih. Namun tipe argumentative 

literature review memiliki risiko bias karena menggunakan banyak asumsi dan 

pemikiran pribadi penulis.  

4. Integrative literature review 

Integrative literature review  merupakan bentuk penelitian yang mengkaji, 

mengkritik, dan melakukan sintesis literature yang representative tentang suatu 

topik atau subyek secara terpadu sehingga menghasilkan kerangka kerja dan 

perspektif baru tentang topik tertentu. Bahan literature mencakup semua studi yang 

membahas hipotesis yang terkait atau identic. Telaah integrative yang dilakukan 

baik memenuhi standar yang sama dengan penelitian menggunakan data primer 

dalam hal kejelasan, ketelitian, dan replikasi. 

5. Theoretical literature review 

Integrative literature review  merupakan bentuk review dengan menelaah dan 

mempelajari hubungan antara berbagai teori yang sudah ada dan sejauh apa teori-

teori tersebut dibuktikan dan diuji. Integrative literature review  umumnya digunakan 

untuk menegakkan sebuah teori baru yang belum pernah ada. 

6. Historical review 

Historical review  merupakan bentuk review yang fokus pada sejarah dan 

ditentukan oleh waktu. Kegiatan review umumnya diawali dengan menentukan isu 

yang akan dibahas, teori yang sudah ada, kemudian ditelusuri sesuai urutan waktu. 

Fungsi historical review adalah untuk mempelajari apa yang terjadi sebelumnya 

kemudian dijadikan sebagai bahan analisis untuk menentukan arah ke depan.  
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7. Methodological review 

Methodological review  merupakan bentuk review yang fokus pada metode review 

yang digunakan, jadi tidak hanya fokus pada content atau subyek yang sedang 

direview. Kegiatan ini dilakukan dengan menganalisis, membandingkan, kemudian 

memilih yang terbaik dari berbagai metode yang digunakan pada topik atau 

fenomena tertentu dengan memperhatikan desain kuantitatif atau kualitatif, teknik 

sampling, cara pengumpulan data, dan aspek etika pada setiap metode yang 

dianalisis.  

 
 
Literature Review untuk Skripsi 

Batasan literature review pada strata satu (S-1) umumnya berbentuk deskripstif, fokus 

pada topik tertentu, dan menggunakan sumber literature terkini yang sesuai dengan 

topik tertentu dengan tujuan untuk menganalisis topik dalam hal pembuktian (Ridley, 

2012). Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun literature review 

untuk penyusunan skripsi adalah: 

1) Umumnya menggunakan jenis narrative/traditional review 

2) Bersifat deskriptif dalam upaya menganalisis topik yang dipilih dengan 

menggunakan literatur yang relevan untuk pembuktian atas topik yang dipilih. 

3) Literature review untuk skripsi bukanlah bagian dari skripsi, bukan sebagai 

tinjauan pustaka saja. Tetapi merupakan bagian utuh dari skripsi dengan proses 

yang terstruktur dan sistematis. 

4) Data utama dalam penyusunan literature review adalah artikel ilmiah yang dipilih 

dan diseleksi sesuai dengan kaidan seleksi artikel untuk literature review. 

Sumber pustaka lain seperti buku, ataupu artikel lain selain yang digunakan 

sebagai data utama tetap dibutuhkan untuk mendukung proses penulisan skripsi 

dengan literatur review. Khususnya umtuk melengkapi khasanah pustaka pada 

penulisan pendahuluan dan tinjauan pustaka. Serta sebagai pendukung dalam 

menyusun pembahasan. 

Secara lebih lengkap, langkah-langkah menyusun literature review dibahas sescara 

terperinci pada bab LANGKAH-LANGKAH LITERATURE REVIEW. 
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Langkah-langkah dalam menyususn literature review terdiri dari 4 (empat) langkah 

utama yang akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 

 

Langkah 1. Menentukan Topik dan Merumuskan Pertanyaan Masalah 

a) Menentukan Topik 

Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan. Topik 

merupakan hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. 

Topik bisa terdiri dari satu satu dua kata yang singkat dan padat menggambarkan 

masalah umum yang akan dikaji. Topik masih mengandung hal yang umum. 

Sedangkan judul adalah penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering telah 

menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Sama halnya dengan 

melakukan penulisan ilmiah lainnya, dalam menulis literature review, langkah 

pertama yang harus diambil adalah menentukan topik. Topik penelitian didasarkan 

pada minat yang tinggi terhadap suatu masalah yang akan dikaji. Minat atas 

masalah dapat diperoleh dari pengalaman para professional, saran dari ahli 

(akademisi maupun praktisi), hasil membaca jurnal akademik, serta issue terkini. 

Minat terhadap masalah yang akan dikaji perlu didefinisikan dan diidentifikasikan 

secara jelas. Proses identifikasi dan merumuskan topik tentang masalah penelitian 

yang diminati hendaknya juga menyesuaikan dengan disiplin akademis. Mahasiswa 

Kesehatan Masyarakat hendaknya menonjolkan upaya kesehatan promotif dan 

preventif dalam berbagai masalah kesehatan yang dikaji atau diminati. Misalkan, 

topik yang diminati adalah tentang pencegahan kekerasan seksual anak. Hindari 

memilih topik yang akan sulit diakses melalui pencarian pustaka, karena ini 

merupakan studi literature review maka ketersediaan pustaka atas topik yang dipilih 

perlu dipertimbangkan. 

 

b) Mengembangkan argumentasi logis sebagai dasar pemilihan topik. 

Literature review merupakan dokumen tertulis tentang analisis terintegrasi, bukan 

hanya ringkasan. Literature review menyajikan kasus yang dapat diperdebatkan 

4. Langkah-langkah Literature Review 
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secara logis didasarkan pada pengetahuan yang komperehensif tentang topik yang 

diangkat. Pengetahuan yang komperehensif diperoleh dari penelitian atau kajian 

yang pernah dikerjakan oranglain sebelumnya Argumentasi logis dapat menjadi 

dasar penting dalam mendeskripsikan topik yang dipilih baik saat awal penentuan 

topik atau bahkan saat proses melakukan literatur review untuk mempertajam topik 

yang dipilih. Hal ini dapat menghasilkan suatu literature review yang baik.  

Argumen dalam penulisan ilmiah bukanlah proses untuk mempertahankan 

pendapat berdasarkan opini, bias, keyakinan, atau emosi. Alasan ini tidak 

memberikan dasar yang sah untuk argumen penelitian. Argumen penelitian yang 

baik adalah argumentasi atau alasan logis yang dapat memisahkan antara fakta 

dan fiksi. Argumentasi ilmiah tidak dimaksudkan untuk mengalahkan, melainkan 

untuk mempromosikan dan meyakinkan didasarkan pada bukti yang kuat. Bukti 

yang kuat didapatkan dari sumber data/literatur yang kredibel dan relevan.  

 

c) Merumuskan pertanyaan masalah 

Literature review bukanlah menulis ringkasan dari berbagai artikel yang dibaca, 

namun menghubungkan secara kontekstual hasil (key concept) dari keseluruhan 

pustaka yang didapatkan. Maka, perlu strategi dalam pencarian pustaka untuk 

mendapatkan sumber pustaka sebagai sumber data yang relevan. Pertanyaan 

masalah dapat disusun untuk membantu proses pencarian pustaka lebih mudah. 

Merumuskan pertanyaan masalah dapat dilakukan dengan memunculkan 

pertanyaan tentang ―apa (what)‖, ―dimana (where)‖, ―siapa (who)‖, ―kapan (when)‖, 

―mengapa (why)” dan ―bagaimana (how)‖ dari masalah/topik yang telah dipilih. 

Proses merumuskan pertanyaan masalah dapat berdasarkan PICO ataupun PICOS 

framework, selanjutnya kami sebut PICO(S) yang didasarkan pada topik atau 

masalah yang diangkat. PICO(S) framework adalah akronim dari: 

1) Population/Problem yaitu populasi atau masalah yang akan dianalisis sesuai 

dengan tema yang telah ditentukan dalam literature review 

2) Intervention/Indicators yaitu suatu tindakan atau indikator dari masalah sesuai 

dengan tema yang diangkat dalam literature review 
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3) Comparation yaitu intervensi yang digunakan sebagai pembanding. Jika tidak 

ada dapat menggunakan kelompok kontrol dalam studi yang terpilih 

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

sesuai dengan tema dalam literature review. 

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

direview. 

Menyususn pertanyaan penelitian dapat didasarkan dari komponen dari PICO(S) 

tersebut. Misalkan memilih topik tentang kekerasan seksual pada anak, maka saat 

merumuskan dalam pertanyaan masalah perlu dideskripsikan secara lebih spesifik 

terkait topik yang dipilih. Kekerasan seksual anak yang ingin dikaji lebih lanjut 

berdasarkan intervensi/indikator, hasil hingga desain studi dari literatur yang akan 

dipilih nantinya. Apabila ingin memfokuskan kajian tentang  peran orangtua dalam 

pencegahan kekerasan seksual anak, maka deskripsi pada PICO(S) dapat 

digambarkan seperti: 

Tabel 1. Membangun rumusan masalah berdasarkan PICO(S) framework 
PICO Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Population Anak  Anak usia 

sekolah 

Anak usia dini 

Intervention/Indicators  Pengasuhan 

(parenting) 

Peran orangtua Pengetahuan 

orangtua 

Comparation Kemampuan 

perlindungan diri 

anak 

  

Outcome Pencegahan 

kekerasan 

seksual 

  

Study Design Kuantitaif Kualitatif Semua tipe studi 

 

Membangun rumusan masalah berdasarkan PICO(S) didapatkan gambaran seperti 

pada Tabel 1. Satu pertanyaan masalah dapat tersusun dengan mengkoneksikan 

beberapa alternatif yang didapatkan. Contoh pertanyaan penelitian yang dapat 

menjadi rekomendasi dalam rumusan masalah berdasarkan topik dan argument 

yang telah didapatkan adalah  

“Bagaimana efektivitas parenting dalam upaya pencegahan kekerasan 

seksual pada anak usia sekolah?”. 
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Pertanyaan penelitian tidak harus tunggal atau satu saja. Pertanyaan penelitian 

dapat lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan informasi lebih dalam terkait topik 

yang dipilih, seperti: 

Tabel 2. Gambaran topik menjadi beberapa pertanyaan penelitian 
Area Topik yang luas Topik yang 

Spesifik 
Pertanyaan Penelitian 

Kesehatan 
reproduksi 

Pencegahan 
kekerasan 
seksual 

Pencegahan 
kekerasan 
seksual anak usia 
sekolah 

1) Siapakah yang paling 
berperan dalam upaya 
pencegahan kekerasan 
seksual pada anak usia 
sekolah? 
 

2) Bagaimana efektivitas 
parenting dalam upaya 
pencegahan kekerasan 
seksual pada anak usia 
sekolah? 

 

Beberapa kriteria pertanyaan penelitiandalam literature review adalah: 

1) Tidak terlalu luas, harus fokus 

2) Topik yang telah dipilih digunakan sebagai landasan penyusunan pertanyaan 

3) Tidak ambigu 

4) Dapat dijawab melalui proses pencarian pustaka 

 

Langkah 2. Proses Pencarian Pustaka (Literature) 

a) Deskripsi dan persiapan pencarian pustaka 

Pencarian pustaka pada dasarnya dapat dilakukan di tahap ini atau bahkan 

sebelum proses penentuan topik dilakukan. Tahapan literature review secara umum 

adalah proses mencari – membaca – menulis yang berjalan secara sirkular bukan 

linear. Artinya proses tersebut dapat dilakukan sebelum, saat atau pun setelah 

melakukan literature review. Proses pencarian pustaka yang dilakukan ―sebelum‖ 

digunakan untuk menemukan topik yang diminati serta memperkuat argumentasi 

logis. Sedangkan proses pencarian pustaka pada tahap ini dilakukan untuk 

melakukan proses pencarian lebih sistematis dan fokus sesuai dengan  topik dan 

pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Melakukan pencarian literatur yang 

berkualitas, juga berarti membaca dan menyerap informasi. Hal ini dapat membantu 
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untuk memilih literatur yang perlu ditinjau, serta informasi tambahan yang 

berkontribusi dalam penyempurnaan topik yang dipilih. 

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum mencari literatur/pustaka adalah: 

1) Tentukan sistem penulisan pustaka yang dilakukan. Terdapat berbagai sistem 

seperti sistem APA, sistem Vancouver, sistem Harvard dan lain lain. Penulisan 

daftar pustaka yang digunakan di FKM Unej menggunakan sistem Harvard. 

2) Menentukan bahasa pustaka yang akan diikutsertakan dalam proses pencarian 

pustaka. Ini akan mempengaruhi bahasa yang digunakan pada kata kunci 

(keyword). Penggunaan kata kunci berbahasa inggris digunakan untuk mencari 

artikel berbahasa Inggris, dan seterusnya. 

3) Menggunakan sumber pustaka yang terpublikasi. Menggunakan artikel jurnal 

sebagai sumber pustaka utama dalam penyusunan literature review. 

4) Menentukan batasan tahun dari sumber pustaka yang dicari. Gunakan batasan 

5 tahun terakhir untuk sumber pustaka berupa artikel jurnal, serta 10 tahun 

terakhir untuk sumber pustaka berupa buku. 

5) Tentukan jumlah pustaka yang relevan digunakan sebagai sumber pustaka 

dalam penyusunan literature review. FKM Unej menetapkan jumlah minimal 

pustaka yang digunakan adalah 10 artikel jurnal. Kriteria penilaian kesesuaian 

pustaka yang digunakan dengan topik yang dipilih. 

6) Pencarian pustaka atau artikel jurnal dalam proses literature review berasal dari 

minimal 3 database jurnal.  

7) Artikel jurnal yang digunakan sebagai data utama literature review dapat 

menggunakan jurnal nasional maupun internasional. Kualitas jurnal yang 

disarankan untuk digunakan minimal terindeks Sinta. 

 

b) Sumber Pencarian Pustaka 

Sumber pencarian pustaka sebagai sumber database  jurnal dalam proses ini dapat 

diakses melalui: 

1) Search engine untuk kepentingan akademik 

Beberapa search engine yang dapat digunakan untuk mencari artikel ilmiah 

adalah : 
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a) http://scholar.google.com/; 

b) http://www.doaj.org/; 

c) http://sciencedirect.com/, ; 

d) http://garuda.ristekbrin.go.id/;dsb. 

Adapun search engine yang telah dilanggan oleh Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Jember dan dapat diakses menggunakan akses 

internet lokal Universitas Jember untuk pencarian pustaka adalah: 

a) https://link.springer.com/ 

b) http://search.ebscohost.com/ 

c) https://www.nature.com/ 

d) https://www.tandfonline.com/ 

2) Online library dari perpustakaan 

Perpustakaan Universitas Jember menyediakan akses https://library.unej.ac.id/ 

untuk melakukan pencarian pustaka yang dibutuhkan. Akses sumber pustaka 

dapat juga diakses melalui situs online liberary dari perguruan tinggi lainnya. 

 

c) Keyword dalam Proses Pencarian Pustaka 

Untuk mempermudah pencarian pustaka dengan search engine perlu merumuskan 

kata kunci yang akan digunakan dalam pencarian pustaka. Merumuskan kata kunci 

dapat dilakukan dengan PICO(S) Frameworks seperti pada proses merumuskan 

pertanyaan masalah. Penggunaan PICO(S) dalam merumuskan kata kunci 

(keyword) dapat dilakukan dengan mengkombinasikan komponen PICO(S) dengan 

pertanyaan masalah yang dirumuskan.  Misalkan, pertanyaan masalahnya adalah  

“Bagaimana efektivitas parenting dalam upaya pencegahan kekerasan 

seksual pada anak usia sekolah?” 

Maka komponen dalam PICO(S) framework dapat dirumuskan seperti Tabel 2 

sebagai kata kunci dalam proses pencarian 

  

http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://www.doaj.org/
http://sciencedirect.com/
http://sciencedirect.com/
http://garuda.ristekbrin.go.id/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://search.ebscohost.com/
https://www.nature.com/
https://www.tandfonline.com/
https://library.unej.ac.id/
https://library.unej.ac.id/
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Tabel 3. Contoh 1 Implementasi PICO(S) dalam penyusunan kata kunci  

P opulation/Problems Anak usia sekolah 

I ntervention/Indicators Parenting 

C omparisson - 

O utcome Pencegahan kekerasan seksual 

S tudy design - 

Kata kunci yang terbentuk adalah ―anak usia sekolah‖, ―parenting” dan 

―pencegahan kekerasan seksual‖ 

 

Contoh pertanyaan masalah yang kedua adalah “Bagaimana efektivitas 

parenting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia 

sekolah dalam kemampuan perlindungan diri anak?” 

Tabel 4. Contoh 2 Implementasi PICO(S) dalam penyusunan kata kunci  

P opulation/Problems Anak usia sekolah 

I ntervention/Indicators Parenting 

C omparisson Kemampuan perlindungan diri 

O utcome Pencegahan kekerasan seksual 

S tudy design - 

Kata kunci yang terbentuk adalah ―anak usia sekolah‖, ―parenting”, ―kemampuan 

perlindungan diri‖ dan ―pencegahan kekerasan seksual‖. 

 

d) Penggunaan keyword dalam pencarian pustaka 

Setelah kata kunci ditentukan, sebelum memasukkan kata kunci dalam proses 

pencarian di database jurnal ataupun search engine perlu mempertimbangkan lagi 

terminologi bahasa lain yang digunakan dalam proses pencarian, seperti : 

Tabel 5. Alternatif terminology bahasa dalam penggunaan kata kunci 
Bahasa yang dipahami Terminologi 1 Terminologi 2 

kekerasan seksual pelecehan seksual  

sexual abuse sexual harasshment sexual violence 

 

Alternatif terminology bahasa dalam kata kunci dapat menjadi alternative 

memasukkan kata kunci dalam proses pencarian dengan menggunakan beragam 
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terminology bahasa hingga menemukan artikel jurnal yang sesuai dengan topik 

yang dipilih.  

 

Gambar 1. Contoh pencarian literatur dengan bahasa yang dipahami 
 

 

Gambar 2. Contoh pencarian literatur dengan alternative terminologi lain 
 

Penggunaan kata kunci dapat dikolaborasikan dengan penggunaan Boolean 

operator  (OR, AND, and NOT)  dilakukan untuk memperluas atau menspesifikkan 

proses pencarian, sehingga mempermudah dalam menentukan artukel jurnal yang 

akan digunakan. 
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Gambar 3. Boolean Operators 

Berdasarkan PICO(S), kata kunci yang terbentuk dari adalah ―anak usia sekolah‖, 

―parenting”, ―kemampuan perlindungan diri‖ dan ―pencegahan kekerasan seksual‖. 

Misalnya untuk proses pencarian kata kunci yang dipilih adalah ―parenting‖ dan 

―pencegahan kekerasan seksual (sexual abuse prevention)‖, maka penggunaan 

Boolean operator dalam pencarian pustaka adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Penggunakan Boolean operator dalam pencarian literatur 
Penggunaan Boolean Operator Keyword Hasil Pencarian 

parenting OR sexual abuse 
prevention 

_____parenting___;  
_____sexual abuse prevention___; 
_____ parenting____ sexual abuse prevention____; 
____parenting ____sexual abuse____ 
_____sexual abuse ____ prevention_____ 

parenting AND sexual abuse 
prevention 

_____parenting ____sexual abuse prevention___ 
____parenting ____sexual abuse____ 
_____sexual abuse ____ prevention_____ 

Parenting NOT sexual abuse 
prevention 

_____parenting _____ 

 

Implementasi proses pencarian dengan menggunakan Boolean operator adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4. Penggunaan boolean operator : OR 

 
Pada Gambar 4 proses pencarian menggunakan boolean operator : OR untuk kata 

kunci ―sexual abuse” dan “parenting”, maka hasil artikel pencarian yang muncul 

adalah judul-judul artikel jurnal yang mengandung kata kunci ―sexual abuse” saja, 

atau “parenting” saja, atau bahkan kedua kata kunci muncul sekaligus pada hasil 

pencarian artikel jurnal. 

 

Gambar 5. Penggunaan boolean operator : AND 

Pada Gambar 5 proses pencarian menggunakan boolean operator : AND untuk 

kata kunci ―sexual abuse” dan “parenting”, maka hasil artikel pencarian yang 
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muncul adalah judul-judul artikel jurnal yang mengandung kata kunci ―sexual abuse” 

dan “parenting” saja. 

 

Gambar 6. Penggunaan boolean operator : NOT 

 

Pada Gambar 6 proses pencarian menggunakan boolean operator : NOT untuk 

kata kunci ―sexual abuse” dan “parenting”, maka hasil artikel pencarian yang 

muncul adalah judul-judul artikel jurnal yang mengandung kata kunci ―sexual abuse” 

saja tanpa memunculkan judul artikel yang mengandung kata kunci “parenting”. 

 

e) Penentuan kriteria inklusi dan eksklusi dalam pencarian pustaka 

Kriteria inklusi dan eksklusi perlu dirumuskan untuk membatasi dan mengerucutkan 

hasil pencarian artikel jurnal kita lebih fokus kepada topik atau masalah yang dipilih. 

Kriteria tersebut dapat dirumuskan menggunakan strategi yang digunakan untuk 

mencari artikel, yaitu dapat melanjutkan menggunakan PICO(S) framework : 

Tabel 7. Merumuskan kriteria inklusi dan eksklusi 
Kriteria Inklusi Eksklusi 

Population Anak usia sekolah dengan 
orangtua lengkap 

Anak usia sekolah dengan 
orangtua tunggal 

Intervention Parenting (pola pengasuhan 
orangtua) 

Pola pengasuhan selain 
orangtua 

Comparators Tidak ada Tidak ada 

Outcomes Upaya pencegahan kekerasan 
seksual yang dilakukan 

Upaya pencegahan lain selain 
pencegahan kekerasan 
seksual 
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Kriteria Inklusi Eksklusi 

Study Design and 
Publication type 

Quasi-experimental studies, 
randomized control and trial, 
systematic review, qualitative 
research and cross-sectional 
studies 

Tidak ada 

Publication years Post-2015 Pre-2015 

Language English, Indonesian Bahasa lainya selain Bahasa 
Inggris dan Indonesia 

 

Berdasarkan kriteria eksklusi dan inklusi yang telah dirumuskan dapat ditentukan 

lebih lanjut nantinya artikel jurnal yang sesuai untuk diikutsertakan dalam 

penyusunan literature review.  

 

f) Proses pencarian pustaka (literature review) 

Menelusuri pustaka (literature) terlebih melalui daring dengan fasilitas mesin pencari 

(search engine) ibarat seperti menyusun puzzle. Seringkali ada bagian informasi 

yang hilang, tidak ditemukan atau bahkan terlewat saat proses pencarian pustaka. 

Perlu strategi untuk mencari pustaka yang sesuai dengan masalah yang menjadi 

fokus dalam literature review yang disusun. Tiga hal penting yang perlu dilakukan 

saat melakukan penelusuran pustaka adalah: 

1) Scanning - Memindai literature 

Merupakan proses penelusuran sistematis dari perpustakaan dan katalog online, 

ensiklopedi bidang subjek, indeks berkala, dan abstrak. Tujuan pemindaian 

adalah untuk mengidentifikasi karya yang berpotensi berguna, yang bisa berupa 

buku, artikel, tesis, disertasi, laporan, dan prosiding konferensi. Perlu untuk 

melakukan beberapa kali proses penelusuran melalui beberapa sumber akses 

literatur dengan menggunakan beberapa jenis kata kunci (keyword) untuk 

mendapatkan sumber pustaka yang diinginkan. Proses skimming adalah proses 

yang dilakukan seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2. Proses ini dapat 

dilakukan berulang dengan menggunakan berbagai terminologi dari kata kunci 

yang digunakan.  

2) Skimming - Membaca dengan cepat dan seksama potensi materi yang sesuai 

Skimming  dapat membantu mengidentifikasi informasi (ide-ide penting) yang 

terkandung dalam sebuah teks. Scanning mengidentifikasi informasi potensial 
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untuk disertakan dalam penelitian, sedangkan skimming memilih yang terbaik 

dari semua informasi potensial. Gunakan dua teknik saat membaca (skimming). 

Pertama, periksa dan tinjau daftar isi atau indeks untuk menemukan materi 

spesifik yang sesuai dengan topik. Kedua, bacalah sekilas bagian, bab, atau 

sub-bab tersebut untuk memutuskan apakah  informasi tersebut sesuai dengan 

pernyataan topik (dan jika ya, highlight di mana posisinya dalam teks). Pastikan 

artikel jurnal yang dibaca adalah artikel penelitian bukan merupakan review. 

3) Mapping - Memetakan substansi dalam literature yang sesuai 

Setelah skimming selesai, mulailah memetakan untuk membentuk pola data. 

Pemetaan merupakan suatu teknik pengorganisasian informasi (sitasi) yang 

akan dimasukkan dalam literature review. Simpan informasi yang penting dari 

artikel yang dibaca dalam catatan atau beri highlight pada artikel. Konten yang 

relevan dengan harus dicatat dan dikatalogkan. Analisis setiap sitasi yang dipilih 

dan kontribusinya pada pernyataan topik. Pastikan informasi yang dicatat atau 

di-highlight adalah hasil atau konten penting dari pustaka yang menggambarkan 

topik yang dipilih dan menjawab pertanyaan masalah. Pada artikel jurnal, sitasi 

diperbolehkan pada hasil dan simpulan penelitian. Tidak boleh mengutip sitasi 

yang ditulis author pada bagian pendahuluan atau tinjauan pustaka.  

Proses scanning sekaligus mapping dapat dilakukan dengan bantuan software 

daftar pustaka yang umum digunakan, seperti MENDELEY. Penggunaan 

MENDELEY dalam proses ini membantu lebih mudah menata hasil pencarian ke 

dalam perpustakaan digital dalam MENDELEY serta memberikan catatan penting 

(highlight) pada artikel jurnal terpilih. 
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Gambar 7. Penggunaan MENDELEY dalam pencarian dan penyimpanan artikel 

jurnal 

 

  

Folder 
Penyimpanan 
Artikel Jurnal 

Hasil pencarian tersimpan 
sesuai dengan kategorinya 

Highlight atau kutipan penting 

dari artikel untuk bahan sitasi 
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g) Melakukan seleksi studi dan penilaian kualitas studi 

Setelah melakukan mapping literature, langkah selanjutnya adalah melakukan 

seleksi studi dalam literature. Hasil pencarian literature di berbagai database online 

dengan kata kunci yang sesuai dengan topik dan pertanyaan penelitian diperiksa 

apakah ada artikel yang duplikasi, jika ada duplikasi maka artikel dieksklusi. 

Kemudian peneliti melakukan skrining berdasarkan judul, abstrak, dan full text yang 

temanya disesuaikan dengan tema literature review.  

Setelah peneliti melakukan skrining, selanjutnya peneliti melakukan penilaian 

kualitas artikel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas metodologi dalam setiap 

studi atau artikel. Penilaian kualitas artikel dapat dilakukan melalui critical 

appraisal dengan menggunakan checklist daftar penilaian dengan beberapa 

pertanyaan untuk menilai kualitas dari masing-masing desain studi dalam artikel. 

Penilaian kriteria diberi nilai ‗ya‘, ‗tidak‘. ‗tidak jelas‘ atau ‗tidak berlaku‘ dan setiap 

kriteria dengan skor ‗ya‘ diberi satu poin dan nilai lainnya adalah nol, setiap skor 

studi kemudian dihitung dan dijumlahkan. Apabila skor penelitian setidaknya 50% 

memenuhi kriteria critical appraisal  dengan nilai titik cut-off yang telah disepakati 

oleh peneliti, maka studi tersebut dapat dimasukkan dalam kriteria inklusi, kecuali 

studi berkualitas rendah tidak dimasukkan untuk menghindari adanya bias dalam 

validitas hasil dan rekomendasi ulasan. Risiko bias dalam literature review ini 

menggunakan asesmen pada metode penelitian masing-masing studi yang terdiri 

dari:  

1) Teori: Teori yang tidak sesuai, tidak update, kredibilitas kurang 

2) Desain: Desain kurang sesuai dengan tujuan penelitian 

3) Sampel: Populasi, sampel, teknik sampling, dan besar sampel tidak sesuai 

dengan kaidah pengambilan sampel 

4) Variabel: Variabel yang ditetapkan kurang sesuai dari segi jumlah, pengontrolan 

variabel perancu, dan variabel lainnya. 

5) Instrumen: Instrumen yang digunakan tidak memiliki sensitivitas, spesifikasi, 

dan validitas, reliabilitas. 

6) Analisis data: Analisis data tidak sesuai dengan kaidah analisis yang sesuai 

dengan standar. 
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Formulir penilaian kualitas studi atau form critical appraisal untuk masing-masing 

desain studi dapat dilihat dalam lampiran. 

 

h) Menggambarkan hasil pencarian Literature Review 

PRISMA (Preferred Items for Systematic Review and Meta Analysis) biasanya 

digunakan untuk  menggambarkan alur pencarian (contoh gambar alur pencarian 

dan hasilnya adalah misalnya bagan). Namun tidak dianjurkan menggunakan 

bagan PRISMA pada literature review sebab PRISMA digunakan untuk review tipe 

lain yang disebut systematic review. Pada prinsipnya, alur tersebut bisa 

menggambarkan berapa jumlah artikel yang terjaring diawal, kemudian dengan 

penapisan, tersisa sekian artikel yang benar benar diambil untuk melakukan 

literature review. Intinya adalah memvisualisasikan semua urutan langkah dalam 

bentuk flow sehingga jelas terlihat alurnya dan berakhir dengan berapa artikel yang 

terpilih. Intinya, perlu diuraikan rencana untuk melakukan pencarian artikel melalui 

database online, harus dituangkan secara rinci sudah mendekati kenyataan yang 

akan dilakukan dan tidak boleh lagi normative. Menggambarkan hasil pencarian 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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Langkah 3. Analisis Hasil Pustaka yang Diperoleh 

a) Survey Literatur 

Survey literatur dilakukan untuk mengembangkan argumentasi dalam membahas 

dan menjelaskan tentang subjek/topik yang dimaksud. Survey dimulai dengan 

mengumpulkan informasi (catatan dan highlight)dari penelusuran literatur. 

Kemudian memeriksa informasi yang dikumpulkan untuk membuat pola bukti — 

temuan. Proses survei diakhiri dengan membangun temuan ke dalam argumen, 

yang menjelaskan apa yang diketahui tentang topik yang diteliti. 

 

 

Gambar 8. Diagram alur pemilihan hasil pencarian 

Database Jurnal yang digunakan dalam 
pencarian pustaka :  

_________________ 

Jumlah artikel yang terjaring di awal 
pencarian :  

(n = ….. artikel) 
 

Jumlah artikel yang sesuai berdasarkan 
abstrak :  

(n = ….. artikel) 
 

Jumlah artikel yang dapat diakses 
fulltext dan eligible:  

(n = ….. artikel) 

Jumlah artikel yang disintesis dan 
memenuhi critical appraisal :  

(n = ….. artikel) 

Eksklusi  (n=…..) 
 

Partisipan: 
___________________ 
Intervensi: 
___________________ 
Outcome: 

___________________ 

Eksklusi  (n=…..) 
 

Partisipan: 
___________________ 
Intervensi: 
___________________ 
Outcome: 
___________________ 
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Untuk memudahkan proses survey literature perhatikan tiga komponen berikut ini: 

1) Mengkatalogkan hasil pencarian literatur dengan hati-hati. Fokus pada topik dan 

masalah yang ingin dikaji lebih lanjut. Hindari kecenderungan untuk 

mentranskripsikan keseluruhan materi ke dalam matriks (tabel). 

2) Lakukan analisis dengan cermat untuk membentuk bukti menggunakan pola 

penalaran yang dapat diterima. Kunci sukses pada tahap kritis ini adalah 

kemampuan untuk melihat pola penalaran tersebut. 

3) Analisis bukti dengan menggabungkan informasi untuk menyusun argumen logis 

 

b) Penyusunan survey literatur dalam matriks/tabel 

Proses survey literatur dapat dilakukan dengan menyusun tabulasi untuk menata 

dan mengkompulasi hasil pencarian literatur. 

1) Tipe matriks pertama mengkatalogkan hasil pencarian literatur dalam beberapa 

kolom yang berisi nama penulis (author), nama jurnal, tipe studi, populasi dan 

sampel, jenis penelitian, proses pengumpulan data dan temuan penting. 

Temuan penting ini dapat berisi kalimat-kalimat inti berdasarkan hasil penelitian 

yang nantinya menjadi bahan sitasi untuk dikolaborasikan dengan hasil literatur 

lain, yang apabila dikombinasikan akan membentuk alur cerita menjawab 

pertanyaan dalam literature review. 

Tabel 8. Matriks/ tabel pengelompokan hasil survey literature tipe 1 
Nama 

Penulis, 
Tahun 

Jurnal Tujuan 
Penellitian 

Populasi dan 
Sampel 

Jenis 
Penelitian 

Pengumpulan 
Data 

Temuan 
Penting 

 
 

      

 

2) Tipe matriks kedua berisi kutipan (sitasi) penting yang diambil dari literatur yang 

terdiri dari beberapa kolom terdiri dari : kolom nama penulis (author), kolom 

tahun sumber literatur, kolom tujuan atau pertanyaan penelitian, kolom tentang 

kutipan teori atau hasil penelitian yang nanti menjadi sitasi penting dan kolom 

kode elemen. Kolom kode elemen ini membantu penulis mendeskripsikan 

kategori sitasi yang dicantumkan. Apakah sitasi menggambarkan komponen 
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tentang sebab dari masalah, akibat dari masalah atau konsep dasar masalah. 

Kode elemen dapat ditentukan sesuai kebutuhan penulis. Intinya adalah kolom 

ini membantu untuk menentukan bagaimana data cocok satu sama lain dan 

nantinya dapat digabungkan menjadi suatu runtutan cerita yang logis. 

Tabel 9. Matriks/ tabel pengelompokan hasil survey literature tipe 2 
Author/s Year  Aims or research 

question 
Citation (Theory or 

Result from Literature) 
Element Code 

 

 
 

    

 

c) Kritisi Literatur 

Kritik literatur menafsirkan pemahaman terkini dari topik penelitian dan secara logis 

menentukan bagaimana informasi yang diperoleh (dari pencarian pustaka) 

menjawab pertanyaan penelitian. Tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

fase ini: 

1) Menentukan dan menyusun logika yang  tepat berdasarkan informasi dari 

lilteratur untuk menyimpulkan pertanyaan penelitian dalam literature review 

2) Memeriksa argumen yang dibentuk dari survey literatur tentang subjek/topik 

serta  mengaturnya ke dalam suatu runtutan cerita yang logis 

3) Membangun argumen akhir untuk menganalisis pengetahuan yang diperoleh dari 

argumen pertama (pada poin (2)) untuk menjawab pertanyaan penelitian 

Apabila pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan adalah:  

“Bagaimana efektivitas parenting dalam upaya pencegahan kekerasan 

seksual pada anak usia sekolah?” 

Maka, proses kritisi literatur memastikan sumber literatur yang diperoleh dan 

dikelompokkan dapat benar-benar menjawab secara tepat, apakah hasil dari seluruh 

literatur yang ditemukan dan dipilih menjawab pertanyaan penelitian terkait 

efektivitas parenting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak usia 

sekolah. Proses literature review dalam hal membaca dan mencari literatur 

dianggap selesai apabila pertanyaan masalah dapat terjawab berdasarkan hasil 

pengetahuan terkini dari berbagai literatur tentang topik tersebut. 
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d) Simpulan proses analisa hasil literature review 

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian utama sebelum melanjutkan ke 

tahap penulisan literature review adalah: 

1) Poin penting dari proses literature review adalah evaluasi isi atau konteks dari 

naskah yang dibaca. Karena proses literature review BUKAN proses menyusun 

ringkasan. Jadi, prosesnya tidak hanya merangkum tapi soroti dengan kritis 

sumber pustaka yang dibaca. 

2) Soroti konsep di setiap artikel dan tunjukkan bagaimana konsep tersebut 

memperkuat hipotesis atau menunjukkan pola. Dapat dilakukan dengan 

mencatat informasi yang menguatkan atau kelemahan, yang relevan dengan 

topik pilihan. 

3) Tentukan kesenjangan dari sumber pustaka yang dibaca. Identifikasi masalah 

yang belum terselesaikan dalam studi sebelumnya 

4) Identifikasi apa yang akurat dan apa yang berada di luar ruang lingkup dalam 

literature review yang dilakukan. 

5) Temukan dan tentukan hubungan dari berbagai artikel yang dibaca. Temukan 

benang merahnya. Identifikasi hubungan dalam literatur dan hubungkan ide-ide 

dalam literature review literature review yang dilakukan. Fokus pada hubungan 

antara literatur dan tujuan (pertanyaan masalah) dalam literature review yang 

dilakukan. 

6) Hasil yang diperoleh dalam proses literature review dituliskan dengan jelas dan 

menjawab secara kritis, logis dan ilmiah keseluruhan pertanyaan penelitian 

 

Langkah 4. Menulis literature Review 

Menerapkan langkah berpikir kritis ke proses tinjauan pustaka menunjukkan bahwa 

dokumen tinjauan pustaka adalah perangkat komunikasi yang memiliki dua fungsi. 

Pertama, isinya memberikan pengetahuan baru untuk ditambahkan pada 

pemahaman terkini tentang topik. Kedua, isinya mendokumentasikan kasus dan 

kesimpulan sementara kasus untuk literature review. Literature review bukan hanya 

laporan, lebih dari itu. Dokumen literature review adalah presentasi formal, sintesis 

tertulis dari kasus dan kesimpulan yang diambil. Setelah menentukan subjek studi, 



 33  

 

 

 

mengumpulkan data yang relevan, membuat pola bukti, dan membangun kasus 

yang dapat dibenarkan untuk mendukung pertanyaan masalah. Sekarang saatnya 

untuk menyusun literature review.  

Proses menulis literature review adalah suatu proses bagi penulis untuk memahami 

sepenuhnya apa yang ditulis dari semua literatur yang dipilih dan dibaca. Sehingga, 

sebelum menulis pastikan telah memahami urutan alur cerita yang akan dituliskan 

terkait dengan topik yang dipilih. Selain itu, proses menulis literature review adalah 

suatu proses untuk memberikan pemahaman bagi orang lain yang membaca 

literature review yang telah disusun. Sehingga, perlu kolaborasi dengan partner 

untuk membaca tulisan yang telah ditulis. Sejauh mana mereka memahami alur 

tulisan kita sesuai dengan maksud penulis. 

Selanjutnya sistematika penulisan literature review sebagai laporan Skripsi di 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dibahas pada bab selanjutnya. 

 

RINGKASAN LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN LITERATURE REVIEW 

 

  

Menentukan 
Topik dan 

Pertanyaan 
Penelitian 

Mencari Literatur 
atau pustaka 

Analisis Hasil 
Pencarian 
Literatur 

Menuliskan 
LIteratur Review 

Gambar 9. Diagram proses penyusunan Literature Review 
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JUDUL  
a. Judul umumnya ditulis dengan huruf besar, jumlah kata dalam judul tidak lebih dari 

15 kata, selain kata penghubung. 

b. Judul harus ditulis secara spesifik dan cukup deskriptif dalam menggambarkan 

pentingnya literature review. 

c. Judul dapat ditulis dengan 3 style yaitu judul yang provokatif, judul yang 

mengundang pemikiran, dan judul yang netral. Judul yang provokatif dapat 

dituliskan dalam bentuk pertanyaan.  

d. Judul untuk skripsi atau naskah yang disusun berdasarkan literature review dapat 

mencantumkan kata-kata literature review, contoh: ―Dampak Pandemi COVID-19 

terhadap Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan: Literature Review‖ 

 

RINGKASAN 

a. Ringkasan berisi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil 

penelitian serta kesimpulan dari skripsi yang sudah disusun.  

b. Adapun jumlah kata yang digunakan dalam Ringkasan tidak melebihi 600 kata. 

Ringkasan disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (Summary). 

 

BAB 1. PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan pada skripsi dengan literature review dapat mencantumkan latar 

belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, dan 

manfaat. 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang penelitian mengungkapkan keingintahuan mahasiswa tentang 

fenomena/ gejala yang menarik untuk diteliti dengan menunjukkan signifikansi 

penelitian bagi pengembangan pengetahuan ilmiah berdasarkan studi literatur. 

Pada sub bab latar belakang ini perlu menuliskan secara jelas terkait urgensi 

5. Sistematika Penulisan Literature Review 
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masalah atau topik yang diangkat, serta relevansi dan intensitas pengaruhnya 

dengan kesehatan masyarakat. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan masalah yang telah dirumuskan pada tahap 

pertama langkah-langkah menyusun literature review, yaitu tahap penentuan topik 

dan merumuskan pertanyaan penelitian. 

Contoh : 

―Bagaimanakah pengaruh proses pengasuhan dalam upaya pencegahan kekerasan 

seksual anak usia sekolah dasar?‖ 

 

1.3 Tujuan 

TujuanPenelitian mengungkap arah dan tujuan umum apa yang akan dicapai dalam 

penelitian, sekaligus merinci indikator-indikator/ aspek-aspek yang hendak 

ditemukan dalam penelitian, terutama berkaitan dengan variabel-variabel yang akan 

diteliti. Tujuan terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. 

Contoh: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan pengaruh proses pengasuhan dalam upaya pencegahan 

kekerasan seksual anak usia sekolah 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menjelaskan peran orangtua dalam upaya pencegahan kekerasan 

seksual anak usia sekolah 

2. Menjelaskan proses pengasuhan yang efektif dalam upaya pencegahan 

kekerasan seksual anak usia sekolah 

 

1.4 Manfaat 

Bagian ini menjelaskan mengenai manfaat penelitian yang dilakukan, baik secara 

teoretis terkait topik yang diangkat serta implikasinya terhadap ilmu kesehatan 

masyarakat 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini masih bisa dimunculkan pada skripsi yang menggunakan literature review dan 

dapat dianggap sebagai wadah untuk menuliskan langkah pertama dalam penyusunan 

Literature review. Secara garis besar pada bab tinjauan pustaka berisikan konten/isi/ 

subyek dari skripsi atau naskah ilmiah yang sedang disusun dan akan menggunakan 

literature review. Disini dapat dituliskan berbagai informasi umum untuk mendukung 

apa yang dituliskan di bab pembahasan. 

CONTOH : 

2.1 Penyebab kekerasan seksual pada anak 

2.2 Dampak kekerasan seksual pada anak 

2.3 Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak 

Dst. 

 

BAB 3. METODE 

Bab metodologi pada skripsi dengan literature review merupakan uraian tentang kriteria 

spesifik apa saja yang ditentukan untuk mencari literature misalnya bahasa tertentu, 

kurun waktu tertentu, metodologi penelitian tertentu, negara-negara tertentu dan lain-

lain. Beberapa hal berikut tercantum dalam metodologi antara lain: 

3.1 Strategi Pencarian Literature  

Bagian strategi pencarian literature terdiri dari poin protokol dan registrasi, database 

pencarian, dan kata kunci. 

a. Protokol dan Registrasi 

Pada bagian protokol dan registrasi literature review dapat ditulis sebagai 

berikut: 

―Rangkuman keseluruhan dalam bentuk literature review mengenai pola asuh 

orangtua sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak  usia 

sekolah. Protokol dan evaluasi literature review menggunakan alur bagan 

untuk menentukan penyeleksian studi yang telah ditemukan dan disesuaikan 

dengan tujuan dari literature review.‖ 
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b. Database Pencarian 

Pada bagian database pencarian dituliskan database online apa saja yang 

digunakan untuk mencari literature misalnya Pubmed, Proquest, ScienceDirect, 

Sinta, dan lain-lain yang dapat ditulis sebagai berikut: 

―Literature review ini merupakan rangkuman menyeluruh beberapa studi 

penelitian yang ditentukan berdasarkan tema mengenai pola asuh orangtua 

sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak  usia sekolah. 

Pencarian literature dilakukan pada bulan Agustus-September 2020. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak 

diperoleh dari pengamatan langsung, namun diperoleh dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder 

yang didapatkan berupa artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional 

dengan tema mengenai pola asuh orangtua sebagai upaya pencegahan 

kekerasan seksual pada anak  usia sekolah. Pencarian literature dalam 

literature review ini menggunakan tiga database yaitu Google Scholar, 

ScienceDirect, dan Pubmed.‖ 

c. Kata Kunci yang Digunakan 

Pada bagian kata kunci perlu dituliskan secara spesifik  teknis pencarian 

artikel menggunakan tanda-tanda dan kode-kode spesifik (AND, OR NOT or 

AND NOT) di database online perlu. Contohnya adalah sebagai berikut: 

―Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword berikut: parenting OR 

sexual abuse prevention; parenting AND sexual abuse, dan lain sebagainya.‖ 

(Cek Gambar 1 – 6). 

 

3.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Bagian kriteria inklusi dan eksklusi ditulis dengan mencantumkan strategi yang 

digunakan untuk mencari artikel, misalnya menggunakan PICOS framework 

sebagai berikut: 

―Format PICO(S) yang digunakan dalam literature review dengan tema mengenai 

pola asuh orangtua sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak  usia 

sekolah adalah sebagai berikut:‖ 
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Tabel 3.1 Format PICO(S) dalam perumusan kriteria inklusi dan eksklusi 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Population Anak usia sekolah dengan 
orangtua lengkap 

Anak usia sekolah dengan 
orangtua tunggal 

Intervention Parenting (pola pengasuhan 
orangtua) 

Pola pengasuhan selain 
orangtua 

Comparators Tidak ada Tidak ada 
Outcomes Upaya pencegahan kekerasan 

seksual yang dilakukan 
Upaya pencegahan lain selain 
pencegahan kekerasan seksual 

Study Design and 
Publication type 

Semua tipe desain penelitian 
Tipe publikasi : open access 
research article 

Tidak ada 

Publication years Setelah tahun 2015 ( Sebelum Tahun 015 
Language English, Indonesian Bahasa lainya selain Bahasa 

Inggris dan Indonesia 

 

3.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

a) Seleksi Studi 

Hasil seleksi studi dapat digambarkan dalam diagram alir (flow diagram) seperti 

contoh berikut: 

―Berdasarkan hasil pencarian literature melalui publikasi di tiga database yaitu 

Google Scholar, ScienceDirect, dan Pubmed. Dan menggunakan kata kunci 

yang sudah disesuaikan, peneliti mendapatkan 385 artikel yang sesuai 

dengan kata kunci tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan artikel 

terdapat 25 artikel duplikasi, sehingga artikel tersebut dieksklusi, dan tersisa 

360 artikel . Kemudian peneliti melakukan skrining berdasarkan judul (n = 304), 

abstrak (n = 38), dan full text (n = 18) yang temanya disesuaikan dengan tema 

literature review.” 
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Gambar 3.1 Diagram flow literature review 

 

 

Database Jurnal yang digunakan dalam 
pencarian pustaka :  

Google Scholar, ScienceDirect, dan Pubmed 
(n = 385) 

Jumlah artikel duplikasi yang dikeluarkan 
(n = 360)  

Jumlah artikel yang sesuai berdasarkan Judul 

(n = 304) 

Jumlah artikel yang sesuai berdasarkan 
Abstrak  

(n = 38) 

Jumlah artikel full text dan memenuhi 
kriteria eligibilitas :  

(n = 18) 
 

Eksklusi (n = 266) 
 

Partisipan 
Tidak fokus terhadap 
kekerasan seksual 
pada anak usia 
sekolah (n = 88)  
Intervensi 
Tidak relevan dengan 
pola asuh orangtua  
(n = 92) 
Outcome 
Tidak mencantumkan 
diskusi spesifik 
kekerasan seksual 
anak usia sekolah  
(n = 86) 
 

Jumlah artikel yang disintesis dan memenuhi 
critical appraisal :  

(n = 14) 

Eksklusi (n = 20) 
 

Partisipan 
Tidak fokus pada 
analisis faktor pola 
asuh orangtua  
(n = 12)  
Intervensi 
Tidak relevan dengan 
pola asuh orangtua  
(n = 5) 
Outcome 
Tidak mencantumkan 
diskusi spesifik 
kekerasan seksual 
anak usia sekolah  
(n = 3) 
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b) Penilaian Kualitas Studi 

Hasil penilaian kualitas studi berdasarkan form critical appraisal dengan form 

yang telah ditentukan dijelaskan dalam bagian ini. Contohnya adalah sebagai 

berikut: 

―Setelah dilakukan analisis kualitas metodologi dalam setiap studi (n=18) 

dengan checklist critical appraisal. Dalam skrining terakhir, enam belas studi 

memenuhi skor lebih tinggi 50% dan siap untuk dilakukan sintesis data, namun 

berdasarkan penilaian risiko bias dua studi dikeluarkan dan artikel yang 

digunakan dalam literature review sejumlah 14 buah.‖ 

 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Penyajian hasil dan pembahasan dibuat secara terpisah namun berurutan dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

4.1.1 Karakteristik Studi 

Dituliskan jumlah artikel terpilih yang diperoleh dari pencarian pustaka. Hasil 

survey literatur berupa tabel yang berisi deskripsi ini dari masing-masing 

artikel juga dimunculkan dalam bab ini. Sesudah menyusun tabel, harus 

dilanjutkan dengan mendeskripsikan secara narasi rangkuman dari semua isi 

atau konten artikel terpilih tersebut, dengan kata lain me‖lihat‘ dan 

mendeskripsikan semua artikel terpilih secara satu kesatuan.  

Berikut adalah contoh bentuk tabel dalam sub bab ini: 
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Tabel 4.1 Tabulasi studi yang digunakan dalam literature review (tampilkan minimal 10 artikel jurnal) 

No. 
Nama 

Penulis, 
Tahun 

Judul Penelitian 
Populasi dan 

Sampel 
Jenis Penelitian Pengumpulan Data Temuan Penting 

1 Xie, Qiao, & 
Wang, 2016 

Parent-Involved 
Prevention of Child 
Sexual Abuse: A 
Qualitative 
Exploration of 
Parents’ Perceptions 
and Practices in 
Beijing 

Informan 
adalah l 26 
orang tua 
anak-anak 
prasekolah 
dan anak usia 
sekolah dasar 
di Beijing 

Penelitian kualitatif 
Eksploratif 

Melakukan wawancara semi-
terstruktur  

Orang tua merasa bahwa risiko KSA berbeda 
antara seluruh anak dan anak-anak mereka 
sendiri, antara laki-laki dan perempuan, dan 
antara anak-anak miskin dan tidak miskin. Mereka 
bersikeras bahwa pelaku lebih mungkin adalah 
orang asing. Sebagian besar orangtua belum 
bersedia untuk mendiskusikan KSA dengan anak-
anak mereka. 

2 G Babatsikos 
& Miles, 2015 

How Parents 
Manage the Risk of 
Child Sexual Abuse: 
A Grounded Theory 
 

28 orangtua 
yang terdiri 
dari 16 ibu dan 
12 ayah 
sebagai 
informan 

Penelitian Kualitatif 
menggunakan 
landasan teoritis 
konstruktif sosial 
dan metode 
grounded theory 

wawancara mendalam  Upaya besar yang harus dilakukan untuk 
mencegah pelecehan seksual pada anak adalah 
tidak hanya motivasi yang tinggi untuk 
menghambat pelaku melakukan pelechan kepada 
anak tetapi termasuk peran orang tua dan 
pengasuh dalam memberikan perlindungan 
kepada anak-anak.  

3 Doinita & 
Maria, 2015 

Attachment and 
Parenting Styles 
 

74 orang 
dewasa 

Penelitian 
Kuantitatif 

Menggunakan  Attachment 
Questionairre (disesuaikan 
dengan Stancu oleh 
Bartholomew dan Horowitz, 
1991) dan Parenting Styles 
Questionnaire (Nanu, 2015) 

Parenting style memiliki keterkaitan yang erat 
dengan perasaan aman. Model terakhir mereka 
mengungkapkan bahwa tanggap  
(responsiveness) berhubungan dengan kedekatan 
dan parenting style, dimana hubungan ini tidak 
berbeda antara ibu dan ayah 

….       

10.       
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4.1.2 Karakteristik responden studi 

Pada sub bab ini perlu dijelaskan karakteristik responden sebagai sampel dalam 

penelitian pada sumber literatur/artikel yang digunakan. Penjelasan karakteristik 

responden dapat dilakukan seperti: 

―Sebagian besar responden berjumlah lebih dari 100 orang. Karakteristik jenis 

kelamin sebagian besar adalah laki-laki‖ 

Sub bab ini boleh dihilangkan apabila poin (1) telah memuat karakteristik 

responden dengan jelas. 

 

Sub bab selanjutnya adalah berisi penjelasan dari tujuan yang perlu dibahas lebih 

lanjut. Contoh: 

 

4.1.3 Proses pengasuhan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual anak 

usia sekolah 

Berisi tentang penjelasan secara naratif tentang literatur yang telah didapatkan 

sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan 

 

4.2 PEMBAHASAN 

Pada bagian pembahasan, tidak diperkenankan mengulang keseluruhan narasi yang 

telah ditampilkan pada sub bab Hasil, melainkan berupa arti (meaning) dari artikel yang 

diperoleh. Dengan demikian, dalam pembahasan terdapat upaya membandingkan hasil 

yang diperoleh dengan data pengetahuan, baik berupa teori-teori yang termaktub pada 

Bab 2. Tinjauan Pustaka. Sub bab pembahasan dapat terdiri dari beberapa sub bab lagi, 

disesuaikan dengan tujuan khusus yang telah dirumuskan. 

Contoh: 

4.2.1 Peran orangtua dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak usia 

sekolah 

4.2.2 Proses pengasuhan yang efektif dalam upaya pencegahan kekerasan 

seksual anak usia sekolah 
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Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun pembahasan adalah: 

1) Bab ini berisikan analisis secara mendalam dari setiap tema atau variabel yang 

ditemukan dalam artikel terpilih. Pembahasan merupakan bagian terbesar dan bagian 

inti dari sebuah penulisan ilmiah.  

2) Sub bab pembahasan ditentukan berdasarkan tujuan khusus atau variabel yang 

dibahas sesuai dengan topik yang diangkat. Penjelasan/isi dalam masing-masing sub 

bab harus didasarkan pada hasil pencarian literatur terkait masing-masing sub bab 

yang dibahas. 

3) Pada bab ini mengutamakan kemampuan menggambarkan argumentasi logis dari 

variabel atau topik yang dipilih. Langkah kritis literatur merupakan langkah yang perlu 

dituliskan secara detail pada bab ini. 

4) Pembahasan argumentasi juga dapat menyertakan hasil yang bertentangan dengan 

harapan atau tujuan penelitian. Misalnya mengapa di artikel a ditemukan bahwa 

pengasuhan (parenting) merupakan variabel yang berpengaruh tetapi mengapa di 

artikel b dikatakan tidak berpengaruh. Dalam pembahasan, maka dapat diuraikan 

dengan melihat dari metodologi yang digunakan, apakah sama atau berbeda. 

Perbedaan metodologi atau sudut pandang lain ini dapat dibahas lebih dalam 

mengapa menunjukkan hasil yang berbeda. 

5) Kutipan yang dilakukan dalam penulisan ilmiah adalah ide atau hasil dari penelitian 

lain. Dilarang mengulang semua penulisan yang ditulis oleh penulis dalam sumber 

pustaka yang didapatkan.  

6) Pastikan memunculkan sitasi dan sumber penulis saat menuliskan kutipan pada bab 

pembahasan 

 

BAB 5. PENUTUP 

Pada bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan merupakan intisari dari semua yang 

diajukan dalam skripsi ataupun dalam naskah, dari awal sampai dengan akhir. Kesimpulan 

harus bisa menggambarkan ―benang merah‖ keterhubungan dari awal sampai akhir, dengan 

kata lain, kesimpulan harus disusun secara menyeluruh. Kesimpulan tentang semua artikel yang 

direview dan bahwa analisis melalui literature review mampu menjawab pertanyaan penelitian 

dan tujuan khusus yang telah dirumuskan.  
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DAFTAR PUSTAKA 

1) Sumber pustaka yang dituliskan dalam daftar pustaka terduru dari sumber pustaka utama 

dan sumber pustaka pendukung. Sumber pustaka utama adalah seluruh artikel jurnal yang 

digunakan sebagai data dalam penulisan literatur review dengan batas minimal sejumlah 10 

artikel jurnal yang terpublikasi 5 tahun terakhir. Sumber pustaka pendukung adalah sumber 

pustaka lain yang digunakan dalam penyusunan skripsi dengan literature review dengan 

batasan waktu 10 tahun terakhir. Sumber pustaka pendukung  merupakan sumber pustaka 

yang digunakan dalam penyusunan pendahuluan, tinjauan pustaka maupun pembahasan. 

Keseluruhan sumber pustaka tersebut wajib dituliskan dalam daftar pustaka. 

2) Tata cara penulisan yang dirujuk dalam penyusunan skripsi di Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Jember mengikuti aturan Harvard.  

3) Gunakan aplikasi yang memudahkan mencari dan menyusun daftar pustaka, seperti Google 

search, Mendeley, Endnote. Aplikasi-aplikasi tersebut sengaja dibuat agar secara otomatis 

apa yang ada di daftapustaka, pasti akan muncul di di dalam naskah, sehingga sangat tidak 

perlu yang mengetik secara manual yang berpotensi salah. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Screenshoot proses pencarian literatur pada database jurnal dengan 

menggunakan berbagai pola kata kunci 

Lampiran 2.  Form Critical Appraisal  
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LAMPIRAN 
 

CRITICAL APPRAISAL CHECKLIST STUDI CROSS SECTIONAL 
 

Reviewer : ……………… Tanggal : ………………  

Author : ……………… Tahun : ………………. Kode  : ………………. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 
Tidak 
jelas 

Tidak 
berlaku 

1 Apakah kriteria inklusi dalam sampel 
sudah jelas didefinisikan? 

    

2 Apakah subyek penelitian dan latarnya 
dijelaskan dengan detail? 

    

3 Apakah paparan diukur secara valid dan 
reliabel? 

    

4 Apakah digunakan kriteria standar 
(objektif) untuk pengukuran kondisi?  

    

5 Apakah faktor perancu (confounding 
factor) diidentifikasi? 

    

6 Apakah strategi untuk mengatasi faktor 
perancu dijelaskan? 

    

7 Apakah hasil diukur secara valid dan 
reliabel? 

    

8 Apakah analisis statistik yang digunakan 
sesuai? 

    

 
Penilaian keseluruhan :  
Inklusi  : 
Eksklusi : 
Info lanjutan :  
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CRITICAL APPRAISAL CHECKLIST STUDI COHORT 

 

Reviewer : ……………… Tanggal : ………………  

Author : ……………… Tahun : ………………. Kode  : ………………. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 
Tidak 
jelas 

Tidak 
berlaku 

1 Apakah kedua kelompok sama dan 
direkrut dari populasi yang sama ?   

    

2 Apakah paparan diukur sama untuk 
kelompok yang terpapar dan kelompok 
yang tidak terpapar ? 

    

3 Apakah paparan diukur secara valid dan 
reliabel? 

    

4 Apakah faktor perancu diidentifikasi?      

5 Apakah dilakukan strategi untuk 
menangani faktor perancu? 

    

6 Apakah responden terbebas dari 
outcome  saat awal penelitian (atau saat 
pemaparan) ? 

    

7 Apakah outcome diukur secara valid 
dan reliabel? 

    

8 Apakah waktu follow up dijelaskan dan 
sesuai dengan waktu timbulnya 
outcome? 

    

9 Apakah follow up lengkap ? Jika tidak, 
apakah penyebab loss to follow up  
dideskripsikan dan dikaji? 

    

10 Apakah strategi untuk menangani  
follow up yang tidak lengkap dijelaskan? 

    

11 Apakah analisis statistic yang digunakan 
sesuai? 

    

 
Penilaian keseluruhan :  
Inklusi  : 
Eksklusi : 
Info lanjutan :  
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CRITICAL APPRAISAL CHECKLIST STUDI CASE CONTROL 
 

Reviewer : ……………… Tanggal : ………………  

Author : ……………… Tahun : ………………. Kode  : ………………. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 
Tidak 
jelas 

Tidak 
berlaku 

1 Apakah kelompok kasus dan kontrol 
yang dibandingkan sesuai?   

    

2 Apakah kasus dengan kontrol sesuai?     

3 Apakah kriteria yang sama digunakan 
untuk mengidentifikasi kasus dan 
kontrol? 

    

4 Apakah paparan diukur dengan standar, 
valid, dan reliabel?  

    

5 Apakah paparan diukur dengan cara 
yang sama untuk kasus dan kontrol? 

    

6 Apakah faktor perancu diidentifikasi?     

7 Apakah disebutkan strategi untuk 
mengontrol faktor perancu? 

    

8 Apakah outcome dinilai dengan 
menggunakan standar, secara valid dan 
reliabel untuk kasus dan kontrol? 

    

9 Apakah periode paparan atau exposure 
cukup lama dan bermakna? 

    

10 Apakah analisis statistik yang digunakan 
sesuai? 

    

 
Penilaian keseluruhan :  
Inklusi  :  
Eksklusi : 
Info lanjutan :  
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CRITICAL APPRAISAL CHECKLIST STUDI RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS 

 

Reviewer : ……………… Tanggal : ………………  

Author : ……………… Tahun : ………………. Kode  : ………………. 

No Pertanyaan Ya Tidak 
Tidak 
jelas 

Tidak 
berlaku 

1 Apakah randomisasi yang digunakan 
pada partisipan sudah sesuai untuk 
kelompok perlakuan?   

    

2 Apakah alokasi untuk kelompok 
perlakuan dirahasiakan? 

    

3 Apakah kelompok perlakuan sama pada 
saat baseline? 

    

4 Apakah participant tidak mengetahui jika 
diberikan perlakuan? 

    

5 Apakah orang yang memberikan 
perlakuan tidak mengetahui tentang 
participant yang diberikan perlakuan 
dan tidak diberi perlakuan? 

    

6 Apakah orang yang mengukur outcome  
tidak mengetahui tentang perlakuan? 

    

7 Apakah kelompok perlakuan diberikan 
perlakuan yang sama ? 

    

8 Apakah follow up dilakukan secara 
lengkap atau tidak? Dan apakah 
perbedaan antara kelompok yang 
dilakukan follow up dideskripsikan dan 
dianalisis? 

    

9 Apakah partisipan dianalisis dalam 
kelompok yang sudah dirandomisasi? 

    

10 Apakah outcome diukur dengan cara 
yang sama untuk kelompok perlakuan? 

    

11 Apakah outcome diukur secara reliabel?     

12 Apakah analisis statistic yang digunakan 
sesuai? 

    

13 Apakah desain uji coba sesuai? Dan 
apakah penyimpangan atau deviasi 
desain standar RCT(randomisasi 
individu, kelompok parallel) 
diperhitungkan dalam melakukan dan 
menganalisis uji coba? 

    

Penilaian keseluruhan :  
Inklusi  : 
Eksklusi : 
Info lanjutan :  
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CRITICAL APPRAISAL CHECKLIST STUDI QUASI-EXPERIMENTAL (NON-RANDOMIZED 

EXPERIMENTAL STUDI) 
 

Reviewer : ……………… Tanggal : ………………  

Author : ……………… Tahun : ………………. Kode  : ………………. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 
Tidak 
jelas 

Tidak 
berlaku 

1 Apakah jelas dalam studi ini apa 
‗penyebab‘ dan apa ‗efek‘ (tidak ada 
kebingungan tentang variabel mana 
yang lebih dahulu?   

    

2 Apakah partisipan dalam studi ini 
sebanding atau serupa ? 

    

3 Apakah partisipan yang dibandingkan 
menerima perlakuan yang sama atau 
serupa, dibanding dengan paparan atau 
intervensi? 

    

4 Apakah ada kelompok kontrol?     

5 Apakah ada beberapa pengukuran dari 
outcome sebelum dan setelah intervensi 
(pre dan post intervensi)? 

    

6 Apakah follow up lengkap dan jika tidak 
apakah perbedaan antara kelompok 
dalam follow up dideskripsikan dan 
dianalisis? 

    

7 Apakah outcome dari partisipan yang 
dibandingkan diukur dengan cara yang 
sama? 

    

8 Apakah outcome diukur secara reliabel?     

9 Apakah analisis statistik yang digunakan 
sesuai? 

    

 
Penilaian keseluruhan :  
Inklusi  : 
Eksklusi : 
Info lanjutan :  
 
 
 
 
 
 


