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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Strategi Pencarian Literatur 

Desain penelitian Study literature review  ini yaitu deskriptif. Jenis metode 

penelitian ini merupakan  metode terbaik dalam menjawab pertanyaan kinis 

dilapangan. Tipe studi yang direview adalah semua jenis penelitian tentang 

pemeriksaan  kadar hematokrit pada hipertensi yang obesitas dan yang sedang 

menjalani pengobatan. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah pasien 

hipertensi yang obesitas dan non obesitas yang sudah terdiagnosis oleh dokter. 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang jurnal penelitiannya sudah 

terpublikasi. Sumber data sekunder yang didapat berupa jurnal dan artikel yang 

relavan dengan topik yang dilakukan menggunakan database melalui Google 

Scholar.  

Pencarian jurnal menggunakan keywod  kata kunci untuk memperluas atau 

menspesifikan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan jurnal yang 

yang digunakan. Kata kunci awal yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

“Hematokrit Hipertensi” dan selanjutnya menggunakan kata kunci “Hematokrit 

pada Obesitas”. Seleksi jurnal dilakukan secara teliti, dengam  melakukan 

pencarian terlebih dahulu, serta membaca dan memilih jurnal yang sesuai dengan 

judul penelitian. Kemudian  melihat tujuan penelitan yang harus sesuai dengan 

literature review tersebut. Literatur review ini disusun melalui penelusuran artikel 

penelitian yang sudah terpublikasi. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan 

Google Scholar  

Pencarian  literature study di mulai dari tahun 2015 dengan data base 

pencarian di google scholar dengan memasukkan semua kata yang ada dalam  

judul literatur review, kemudian dispesifikkan dalam 5 tahun terakhir  (2015-

2020) dan dispesifikkan dengan kata kunci tiap variable. Harus disesuaikan 

dengan kriteria inklusi dan disesuakan dengan rumusan masalah. 
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B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

a. Inklusi 

Populasi studi terdiri dari pasien Hipertensi yang mengalami obesitas 

dan tidak menglami obesitas dengan jumlah populasi lebih dari 30 sampel. 

Memuaat hasil pemeriksaan kadar Hematokrit pada penderita hipertensi 

yang obesitas. Desain studi yang digunakan semua jenis desain penelitian. 

Tahun publikasi sejak tahun 2015, dengan menggunakan bahasa Inggris dan 

Indonesia. 

b. Eksklusi 

Populasi studi terdiri dari pasien yang  hipertensi yang obesitas dan 

non obesitas tetapi mengonsumsi obat anti hipertensi dan obesitas.  Tidak 

dijelaskan hasil pemeriksaan kadar kadar Hematokrit pada penderita 

hipertensi yang obesitas. Desain studi yang digunakan tidak ada 

pengecualian. Tahun publikasi sebelum tahun 2015 , dengan menggunakan 

selain bahasa selain bahasa Inggris dan Indonesia. 

 


