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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Strategi Pencarian Literatur 

1. Framework Yang Digunakan 

Penelusuran dilakukan menggunakan Google scholar dengan 

memasukkan semua kata yang ada dalam judul studi literatur dan di 

dapatkan 89 hasil. Pencarian dispesifikan lagi dalam 5 tahun terakhir 

dan didapatkan 24 hasil. Setelah itu hasil yang didapatkan dianalisis 

kembali agar mendapatkan jurnal yang memenuhi kriterika inklusi dan 

eksklusi agar dapat dijadikan sebagai jurnal pengacu yang terkait 

dengan gambaran hasil pemeriksaan HBsAg – Rapid Screening Test 

untuk deteksi dini Hepatitis B. Setelah diseleksi berdasarkan kriteria 

inklusi dan ekslusi didapatkan 5 artikel yang kemudian akan di analisis. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan 

langsung akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder 

yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang 

terdapat di dalam sebuah artikel atau jurnal. 

2. Kata Kunci Yang Digunakan 

Kata kunci yang digunakan dalam penelitian literatur review 

adalah Pemeriksaan Hepatitis B, HBsAg, Rapid Test. 

3. Database atau Aplikasi Yang Digunakan 

Studi literatur ini disusun melalui penelusuran artikel yang sudah 

terpublikas. Artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat untuk melihat 

apakah memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan sebagai 

literatur dalam penulisan studi literatur. Pencarian berbatas waktu dari 

tahun 2016 hingga tahun 2020 yang diakses  fulltext dalam format pdf.  

Artikel yang masuk dalam kriteria inklusi dianalisis, diekstrasi 

dan disintesis kemudian ditentukan evidancenya. Dari hasil ekstrasi dan 
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analisis diharapkan akan ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat 

menjadi  dasar dalam melakukan intervensi laboratorium di rumah sakit, 

puskesmas ataupun tatanan komunitas. Berikut merupakan intisari yang 

diambil dari penelitian yaitu judul artikel, peneliti dan tahun, tujuan, 

metode, jumlah sampel, temuan, kesamaan dan keunikan. Intisari yang 

diambil kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil 

ekstraksi mudah dibaca. 

Penelusuran menggunakan Google Scholar 

 

  Memasukkan semua kata yang ada    

     dalam judul studi literatur 

 

 Dispesifikasikan dalam 5 tahun terakhir 

 

 Hasil artikel Literatur yang memenuhi  

             kriteria untuk di analisis 

 

Gambar 2. Artikel berdasarkan kriteria  

inklusi dan Eksklusi 

 

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

1.  Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang belum 

pernah melakukan pemeriksaan HBsAg dan bersedia diteliti. 

2.  Kriteris Eksklusi 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah 

pernah melakukan pemeriksaan HBsAg. 
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24 Hasil 
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