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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Strategi pencarian literature 

Jenis peneliti ini adalah penelitian literatur review (studi literatur) yaitu 

serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam 

informasi kepustakaan (Buku, Jurnal Ilmiah, KTI, Skripsi, Laporan Kasus dan 

Dokumen) dan merupakan uraian mengenai sebuah teori atau temuan yang 

didapat dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan peneliti. 

Data yang digunakan 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 berupa jurnal dan artikel yang relevan 

dengan topik yang dilakukan menggunakan database yang digunakan adalah 

Google Scholar dan DOAJ. 

Pencarian jurnal menggunakan keyword atau kata kunci  untuk 

memperluas atau menspesifikan pencarian, sehingga mempermudah dalam 

penentuan jurnal yang digunakan. Kata kunci awal yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah “Tes Skrining” “Hepatitis B”  dan “Ibu Hamil”. 

Jurnal yang ditemukan dibaca dengan cermat untuk melihat apakah artikel 

memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan sebagai literatur dalam 

penulisan studi literatur. Pencaharian berbatas mulai dari tahun 2015 hingga 

tahun 2020 yang diakses full text dalam format pdf. 
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Gambar 1. Hasil Pencarian Artikel dan Seleksi Studi 

 

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

1. Kriteria inklusi : 

a. Jurnal atau artikel yang memiliki sampel atau populasi meliputi Ibu 

Hamil 

b. Jurnal atau artikel yang membahas mengenai hasil pemeriksaan 

Hepatitis B pada Ibu Hamil 

2. Kriteria eksklusi : 

Jurnal atau artikel yang tidak membahas mengenai hasil pemeriksaan 

Hepatitis B pada Ibu Hamil 
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