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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian   

Dalam Karya tulis ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan studi data repositori atau kajian pustaka adalah sebuah uraian atau 

deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia 

memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh 

peneliti atau penulis, teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan 

penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang 

sesuai. Kajian pustaka ini memberikan suatu pemaparan penting tentang 

pustaka dalam suatu bidang tertentu, yang menyatakan dimana kelemahan 

dan kesenjangan yang ada, yang membedakan dengan pandangan penulis 

tertentu, atau yang memunculkan permasalahan (Prof. Dr. H. Setyosari, 

2016). 

 

B. Waktu Penelitian   

Pengamatan penelitian literature review pada karya tulis ilmiah kadek 

ona utari dewi (2019) yang dilakukan pada tanggal 1 april 2020 sampai 

dengan 3 april 2020 yang didapatkan dari website respository poltekkes 

denpasar.   

C. Subjek Penelitian    

Subyek penelitian  pada penelitian literature review ini adalah menggunakan 

dua dokumen subyek dengan kasus pasien dengan kesiapan peningkatan 
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pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif. Subjek kasus perlu 

dirumuskan kriteria inklusi seperti dibawah ini : 

1. Kriteria inklusi   

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum suatu objek penelitian dari 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2013). 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:   

a. Hasil penelitian/review tentang asuhan keperawatan kesiapan 

peningkatan pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif. 

b. Hasil penelitian/review abstract dan fulltext.  

D. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian  merupakan kajian utama dari masalah yang akan dijadikan 

acuan penelitian . Fokus penelitian  pada penelitian literature review ini adalah 

hasil penelitian/review tentang asuhan keperawatan pada pasien kesiapan 

peningkatan pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif. 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis data   

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, badan/instansi 

yang secara rutin mengumpulkan data (Setiadi, 2013). Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian  kadek ona 

utari dewi (2019) yang didapatkan dari website Repository Poltekkes 

Denpasar. 
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2. Teknik Pengumpulan Data   

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan Repository. Repository merupakan catatan peristiwa yang bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Setiadi, 2013). Studi repository yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah Repository terhadap asuhan keperawatan pada ibu primigravida 

trimester III dengan kesiapan  peningkatan pengetahuan tentang pemberian 

ASI eksklusif.   yang dilakukan mulai dari catatan hasil pengkajian hingga 

evaluasi.  

Repository tersebut didapatkan pada data lampiran karya tulis ilmiah 

Kadek Ona Utari Dewi (2019) yang didapatkan dari website Repository 

Poltekkes Denpasar.  

Peneliti melakukan pengamatan serta mengidentifikasi data penelitian 

kadek ona utari dewi (2019) dengan membandingkan dengan teori acuan 

peneliti.  Strategi pencarian data yaitu :    

a. Metode yang digunakan dalam literature review ini di awali dengan 

pemilihan topik.  

b. Menentukan keyword untuk pencarian jurnal/artikel hasil penelitian 

menggunakan Bahasa Indonesia melalui Repository Poltekkes 

Denpasar.  

c. Dalam pencarian jurnal/artikel mulai tahun 2015 sampai 2020 berupa 

laporan hasil penelitian dan review yang membahas mengenai asuhan 

keperawatan. pada ibu primigravida trimester III dengan kesiapan 

peningkatan pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif.   
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d. Artikel yang sesuai dengan pembahasan asuhan keperawatan pada ibu 

muligravida trimester III dengan kesiapan peningkatan pengetahuan 

tentang pemberian ASI eksklusif dilakukan review dengan mengambil 

data pada lampiran karya tulis ilmiah tersebut.  

e. Peneliti melakukan pengamatan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi 

data penelitian kadek ona utari dewi (2019) serta membandingkan 

dengan teori acuan peneliti. 

3. Instrumen Pengumpulan Data Repository 

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 

lembar Repository. Hal tersebut digunakan untuk mengumpulkan data 

objektif dan data subjektif, diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, 

implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan pada subyek 

penelitian dengan ibu primigravida trimester III dengan kesiapan 

 peningkatan pengetahuan tentang pemberian ASI eksklusif 

Lembar Repository ini terdiri dari 9 pernyataan pengkajian, 9 pernyataan 

diagnosis keperawatan, 13 pernyataan perencanaan keperawatan, 13 

pernyataan implementasi keperawatan, dan 4 pernyataan evaluasi 

keperawatan. Pada lembar pernyataan bila ditemukan dan 

didokumentasikan pada data penelitian kadek ona utari dewi (2019) maka 

diberi tanda  “ ” pada kolom tersebut. 

F. Metode Analisa Data   

Dalam penulisan penelitian literature review ini, setelah peneliti 

mengumpulkan data maka data tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu usaha mengumpulkan dan 
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menyusun data. Setelah data tersusun langkah selanjutnya adalah mengolah 

data dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah (Nursalam, 

2017). Analisis data dilakukan sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 3 

April 2020, sewaktu pengumpulan data sampai dengan semua data terkumpul. 

Analisis data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, membandingkan 

dengan teori yang ada selanjutnya dituangkan dalam bentuk opini 

pembahasan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis naratif 

dengan cara menguraikan jawabanjawaban yang diperoleh dari hasil Studi 

repository secara mendalam sebagai jawaban dari rumusan masalah.  

 

G. Etika Penelitian   

Etika dalam penelitian ini dapat berupa :  

1. Anonymity (tanpa nama)  

Peneliti memberikan jaminan kepada subjek penelitian dengan tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar dokumentasi 

dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil 

penelitian yang akan disajikan.  

2. Confidentiality (kerahasiaan)  

Masalah ini memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik 

informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang sudah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data 

tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.  

 

 


