
 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur 

atau literature review. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian 

kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang 

berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan 

satu topik atau isyu tertentu (Marzali, 2016). Penelitian kepustakaan atau kajian 

literatur (literature review, literature research) merupakan penelitian yang mengkaji 

atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat didalam 

tubuh literatur berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta 

merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus 

penelitian keperpustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, 

atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan 

penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian 

diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh 

sipembaca (Nana, S. 2009). Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi data dari 

jurnal-jurnal penelitian terdahulu mengenai pengaruh pijat bayi terhadap kualitas 

tidur bayi. 
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B. Alur Penelitian 
 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Penelitian 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian dengan metode literatur review ini tidak menggunakan tempat yang 

spesifik karena merupakan penelitian literatur review. Penelitian ini dilaksanakan 

selama dua bulan dari bulan Februari sampai April Tahun 2021 

 

D. Populasi dan Sampel 

 
Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel namun menggunakan 

literatur atau jurnal-jurnal yang akan dianalisa, dengan kriteria inklusi. Artikel 

penelitian didapatkan dari berbagai database seperti DOAJ, Google Scholar, dan 

Research Gate, serta Garuda Ristekbrin. Kata kunci yang digunakan yaitu pengaruh 

terapi pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi dalam bahasa inggris dan bahasa 

indonesia. 

Kriteria inklusi : 

 
1. Hasil penelitian atau mereview abstrak dan full text tentang pengaruh terapi pijat 

bayi terhadap kualitas tidur bayi yang tahun terbit mulai dari tahun 2010 sampai 

Mencari Literatur yang Relevan 

Menganalisis literatur review 

Membuat garis besar stuktur literatur review 

Menulis literatur review 

Evaluasi dan Memilih Literatur 
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2020. 

2. Besar sampel yang digunakan berjumlah lebih dari 30 

 

3. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Pre Eksperimental dengan 

rancangan one group pre test and post test design 

E. Tipe Studi 

 
Desain penelitian yang diambil  ini adalah  experimental studi, suvey studi, cross 

sectional studi, analisis korelasi, analisis komparasi, kualitatif studi 

 

F. Tipe Intervensi 

 
Intervensi utama yang ditelaah pada penelitian ini adalah pengaruh pemberian 

pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi. 

G. Hasil Ukur 

 

Hasil yang di ukur dalam penelitian ini adalah pengaruh pemberian pijat bayi 

terhadap kualitas tidur bayi. 

 
Tabel 3. Kriteria Inklusi Penelitian 

 

Kriteria Inklusi 

Jangka waktu 
Rentang waktu penerbitan jurnal maksimal 10 tahun 

(2010-2020) 

Bahasa Bahasa Indonsia dan Bahasa Inggris 

Subjek Pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi 

Jenis jurnal Original artikel penelitian), tersedia full text 

Tema isi jurnal 
Pengaruh pemberian terapi pijat bayi terhadap 

kualitas tidur bayi. 

 

H. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 
1. Jenis data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana 

data yang diperoleh bukan dari pengamatan secara langsung. Data ini didapatkan dari 
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hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sumber data 

diambil dari beberapa jurnal nasional dan internasional yang sesuai dengan kriteria 

inklusi. 

2. Teknik pengumpulan data 

 

Dalam penelitian studi literatur ini menggunakan tiga database untuk memperoleh 

jurnal yang akan diteliti yaitu DOAJ, Google Scholar, dan Research Gate dengan 

kata kunci pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi. 

Peneliti menemukan 398 jurnal yang sesuai dengan kata kunci tersebut dengan 

rincian 5 jurnal dari DOAJ, 225 jurnal dari Google Scholar, dan 168 jurnal dari 

Research Gate kemudian 280 jurnal dieksklusi karena tidak tersedia artikel full tex 

dan diperoleh 89 jurnal hasil skrining. Asesment kelayakan terhadap 89 jurnal full tex 

dilakukan, jurnal yang duplikasi dan tidak sesuai kriteria inklusi dilakukan eksklusi 

sebanyak 6 jurnal, sehingga didapatkan 10 jurnal full tex yang sesuai kriteria inklusi   

.
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Gambar 3. Diagram Alur Review Jurnal 
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3. Instrumen pengumpulan data 

 

Instrumen penelitian ini menggunakan teknologi mesin pencari Google Chrome 

 

dengan menggunakan tiga data base, diantaranya : 

 

a. DOAJ yang diakses pada link https://doaj.org/ 
 

b. Google Scholar yang diakses pada link https://scholar.google.co.id/ 
 

c. Research Gate yang diakses melalui link https://www.researchgate.net/ 

 

d. Garuda Ristekbrin  yang diakses melalui link https://garuda.ristekbrin.go.id/ 
 
 

I. Pengolahan dan Analisis Data 

 
1 Pengolahan Data 

 

Langkah pertama, peneliti melakukan penelusuran beberapa buku dan jurnal sumber 

dari situs terpercaya kemudian jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi 

kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi judul jurnal, penulis, tahun 

terbit, tujuan, inti dan hasil penelitian dari jurnal yang telah diperoleh. Ringkasan jurnal 

penelitian tersebut dimasukan ke dalam tabel diurutkan sesuai alphabet dan tahun terbit 

jurnal dan sesuai dengan format tersebut di atas. 

2. Analisis Data 

 

Setelah meringkas jurnal, peneliti membuat tabel dan menganalisis data dari catatan 

ringkasan jurnal tersebut kemudian dihubungkan dengan penelitian peneliti. Untuk lebih 

memperjelas analisis abstrak dan full text jurnal dibaca dan dicermati. Ringkasan jurnal 

tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian 

dan hasil/temuan penelitian. Analisis yang digunakan menggunakan analisis isi jurnal, 

kemudian dilakukan koding terhadap isi jurnal yang direview menggunakan kategori 

psikospiritual data yang sudah terkumpul kemudian dicari persamaan dan perbedaannya 

lalu dibahas untuk menarik kesimpulan. 

https://doaj.org/
https://scholar.google.co.id/
https://www.researchgate.net/
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