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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode systematic Literature Review (SLR), yaitu 

sebuah studi literatur secara sistematik, jelas, menyeluruh dengan mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan mengumpulkan data-data penelitian yang sudah ada. Tujuan dari 

metode ini adalah untuk membantu peneliti lebih memahami latar belakang dari 

penelitian yang menjadi subyek topik yang dicari serta memahami kenapa dan bagaimana 

hasil dari penelitian tersebut sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian baru yang 

akan dilakukan, Okoli (2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian minyak tea tree terhadap luka bakar dengan studi literatur.  

4.2 Tahapan Systematic Literature Review 

Menurut Okoli (2010) dalam penelitian yang menggunakan metode SLR, ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan sehingga hasil dari studi literatur tersebut dapat 

diakui kredibilitasnya. Berikut beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam SLR: 

4.2.1 Tujuan Studi Literatur 

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk melihat adanya 

hubungan pemberian minyak tea tree terhadap penyembuhan luka bakar 

melalui beberapa sumber penelitian yang sudah ada.  
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4.2.2 Pencarian Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan mencakup kata kunci 

penggunaan minyak tea tree (TTO) dalam perawatan luka seperti (Tea Tree 

Oil, Wound Injury, Wound Treatment, Wound Management, dan Tea Tree Dressing) 

pada sumber penyedia jurnal penelitian terkait yakni EBSCO dan GOOGLE 

scholar yang dapat diakses baik secara bebas maupun tidak. 

4.2.3 Screening 

Kreteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal 

kesehatan dengan kata kunci penggunaan minyak tea tree pada luka, serta 

rentang tahun terbit jurnal mulai dari tahun 2010-2019. Data didapatkan dari 

penyedia laman jurnal international yang dapat diakses secara bebas dengan 

menggunakan mesin pencari GOOGLE Scholar dan terbatas pada penyedia 

situs jurnal online EBSCO. 

4.2.4 Penilaian Kualitas 

Dalam penilaian kualitas pada metode SLR yang dimaksud adalah kriteria 

eksklusi yang dapat membatalkan data atau jurnal yang sudah didapat untuk 

dianalisa lebih lanjut. Pada penelitian ini kriteria eksklusi yang digunakan yakni 

jurnal penelitian dengan topik permasalahan tidak berhubungan dengan 

penggunaan minyak tea tree (TTO) pada perawatan dan pengobatan luka bakar, 

serta jurnal penelitian yang terbitnya sebelum tahun 2010. 
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4.2.5 Ekstraksi Data 

Ekstraksi data dapat dilakukan jika semua data yang telah memenuhi syarat 

telah diklasifikasikan untuk semua data yang ada. Setelah proses screening 

dilakukan maka hasil dari ekstraksi data ini dapat diketahui pasti dari jumlah awal 

data yang dimiliki berapa yang masih memenuhi syarat untuk selanjutnya di 

analisa lebih jauh. 

4.2.6 Analisa Data 

Dalam penelitian ini setelah melewati tahapan screening sampai dengan 

ekstraksi data maka analisa dapat dilakukan dengan menggabungkan semua data 

yang memenuhi persyaratan inklusi menggunakan teknik baik secara kuantitatif, 

kualitatif atau keduanya. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan kedua 

teknik analisa data yakni secara kuantitatif dan kualitatif. 

4.2.7 Penulisan Hasil Studi Literatur 

Hasil dari analisa data selanjutnya akan diketahui PICO (population, 

intervention, comparison, outcome) sehingga dapat dilihat apakah dari data yang sudah 

dikumpulkan membuktikan bahwa ada hubungan secara signifikan pada 

pengaruh pemberian minyak tea tree (TTO) terhadap perawatan luka bakar. 
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Gambar 4.1 Diagram: Systematic Literature Review 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jurnal 

international yang telah melalui masa screening dan masuk dalam kriteria inklusi yang telah 
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ditetapkan yakni jurnal yang berkaitan dengan pengaruh pemberian minyak tea tree 

(TTO) terhadap luka bakar serta jurnal dengan tahun terbit diatas tahun 2010. 

4.3.2 Sampel 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 26 jurnal international 

dengan beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria inklusi 

a. Jurnal international yang membahas topik penggunaan minyak tea tree (TTO) 

terhadap perawatan dan pengobatan luka 

b. Tahun terbit jurnal dalam rentang waktu 2010-2019. 

c. Jurnal dalam bentuk full text (dapat diakses secara penuh).  

2. Kriteria eksklusi 

a. Jurnal international yang tidak membahas penggunaan minyak tea tree (TTO) 

terhadap perawatan dan pengobatan luka 

b. Tahun terbit jurnal dibawah tahun 2010 

c. Jurnal tidak dalam bentuk full text (tidak dapat diakses penuh)  

4.4 Variabel penelitian 

4.4.1 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah minyak tea tree (TTO). 

4.4.2 Variabel tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah penyembuhan luka bakar. 


