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BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis penilitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu serangkaian penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data 

pustaka, penelitian, mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, 

gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam literatur berorientasi akademik 

(academic oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan 

metodologisnya untuk topik tertentu yang obyek penelitiannya digali melalui 

data sekunder seperti beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, 

jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen) (Syaodih, 2009). 

Fokus penelitian ini adalah dengan menemukan berbagai teori, hukum, 

dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis, dan 

memecahkan pernyataan penelitian yang dirumuskan. Sifat dari penelitian ini 

adalah analisis deskriptif dengan menguraikan data yang sudah diperoleh, 

kemudian dijelaskan agar pembaca dapat memahaminya dengan baik. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpul data penelitian 

yang diambil menggunakan dokumentasi atau catatan yang menjadi sumber 

data dengan cara mencari atau menggali data yang terkait dengan apa yang 

dimaksud dalam rumusan masalah (Suharsimi Arikunto dalam Yuni Irawati, 
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2013). Data dari berbagai literatur yang sudah dikumpulkan menjadi satu lalu 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 

1. Sumber Data Base Penelitian 

Menurut sumbernya data penelitian yang digunakan peneliti adalah 

menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian 

terdahulu dapat bersumber dari buku, laporan primer atau asli yang terdapat 

dalam jurnal atau artikel yang non cetak yang berhubungan dengan media 

pembelajaran permainan kartu atau penyuluhan untuk meningkatkan 

pengetahuan pemberantasan sarang nyamuk bagi anak sekolah. 

Penelusuran data dilakukan menggunakan data base melalui jaringan 

internet dengan peramban Google, Science direct, Scopus, PubMed, Sintha, 

dan Portal Garuda dengan kata kunci promosi kesehatan (health promotion), 

edukasi kesehatan (health education), PSN, demam berdarah (dengue 

fever), permainan kartu (card game), dan anak (children). Referensi yang 

digunakan sebanyak 10 buah dengan 80% jurnal internasional dan 20% 

jurnal nasional.  

2. Waktu Publikasi 

Pencarian referensi berbatas oleh tahun publikasi, dan peneliti menentukan 

jurnal yang digunakan dalam kurun waktu tahun 2009-2019. 
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3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Tabel 1. Identifikasi Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria Inklusi Penelitian dilakukan pada anak-anak sekolah 

Penelitian permainan kartu untuk meningkatkan 

pengetahuan 

Penelitian menggunakan metode permainan 

mengenai  Pemberantasan Sarang Nyamuk 

Jurnal dalam kurun tahun 2009-2019 

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris, dan Bahasa Spanyol 

Jenis jurnal yang digunakan adalah artikel 

penelitian, full text, pdf 

Kriteria Ekslusi Penelitian dilakukan pada kelompok Ibu-ibu, 

masyarakat dewasa, komunitas, orang tua 

Penelitian yang sama sekali tidak ada 

hubungannya dengan penggunaan permainan kartu 

dan tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk. 

Terbitan jurnal diluar tahun 2009-2019 

 

Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi 

selanjutnya diekstraksi dalam bentuk bagan. 
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Skema Pemilihan Artikel Berdasarkan Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pemilihan Artikel 

 

4. Strategi Penelusuran Publikasi 

Saat melakukan penelusuran publikasi jurnal, desain penelitian yang 

direview adalah semua jenis penelitian yang relevan dengan tema penelitian 

review literatur yaitu penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. 

Jenis sampel yang digunakan adalah manusia khususnya kelompok umur 

anak sekolah yang dimasukkan sebagai sempel yang diamati dalam review  

literatur. 

 

 

Penelusuran 

full text PDF 

2009-2019 

Yang 

ditemukan 

berdasarkan 

keyword 

Shinta Garuda PubMed Scopus Science Direct 

Yang 

memenuhi 

kriteria 

inklusi 

untuk 

dianalisis 

10 29 17 108 9 

0 2 6 0 2 

Total 10 Jurnal 
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Tabel 2. Stategi Pencarian Pada Data Based 

Strategi Pencarian Pada Data Based 

Langkah pencarian artikel melalui data based 

1. Permainan Kartu OR Card game OR Game  

2. Pemberantasan Sarang Nyamuk OR Dengue fever 

3. Anak OR Children 

4. Promosi kesehatan OR Promotion/Education Health 

5. #1 AND #2 OR #1 AND #4 OR #1 AND #2 AND #3 

5. Merangkum 

Artikel yang sudah dikumpulkan kemudian dirangkum dalam tabel 

ringkasan pustaka. Berdasarkan hasil rangkuman tersebut diharapkan dapat 

ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat menjawab dan memecahkan 

pertanyaan peneliti yang dirumuskan. Intisari yang dapat diambil poin-poin 

dari penelitian tersebut adalah : judul penelitian, nama peneliti, tahun publikasi, 

metode penelitian, hasil dan kesimpulan penelitian. 

 

C. Waktu Pelaksanaan 

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah bulan April 2020. 

 

D. Metode Analisis dan Sintesis 

Analisis data merupakan upaya mencari secara sistematis data yang telah 

terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang 

diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain (Noeng Mohadjir 

dalam Yuni Irawati, 2013). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah anotasi bibliografi (annotated bibliography). Anotasi yang berarti suatu 
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kesimpulan sederhana dari suatu artikel, buku, jurnal, atau beberapa sumber 

tulisan yang lain. Sedangkan bobliografi artinya sebagai suatu daftar sumber 

dan suatu topik. Berdasarkan uraian tersebut, anotasi bibliografi diartikan 

sebagai suatu daftar sumber yang digunakan dalam penelitian dimana setiap 

sumbernya diberikan simpulan terkait dengan apa yang tertulis didalamnya. 

Ada beberapa hal yeng perlu diperhatikan dalam analisis anotasi 

bibliografi, yaitu : 

1. Identitas sumber yang dirujuk.  

2. Kualifikasi dan tujuan penulis.  

3. Simpulan sederhana mengenai isi tulisan.  

4. Kegunaan/pentingnya sumber yang dirujuk dalam menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan empat prosedur, yaitu (Taylor, n.d.): 

1.  Organize, yaitu mengorganisasi literatur yang akan ditinjau. Literatur 

yang ditinjau merupakan literatur yang sesuai dengan permasalahan. 

Tahapan dalam mengorganisasi literatur adalah mencari ide, tujuan umum, 

dan simpulan dari literatur dengan membaca abstrak, beberapa paragraf 

pendahuluan, dan kesimpulannya, serta mengelompokkan literatur 

berdasarkan kategori-kategori tertentu. 
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2.  Synthesize, yaitu menyatukan hasil organisasi literatur menjadi suatu 

ringkasan agar menjadi satu kesatuan yang padu, dengan mencari 

keterkaitan antar literatur. 

3.  Identify, yaitu mengidentifikasi isu-isu kontroversi dalam literatur. Isu 

kontroversi yang dimaksud adalah isu yang dianggap sangat penting untuk 

dikupas atau dianalisis, guna mendapatkan suatu tulisan yang menarik 

untuk dibaca. 

4.  Formulate, yaitu merumuskan pertanyaan yang membutuhkan penelitian 

lebih lanjut. 

 

 

  

 

 


