
LITERATURE REVIEW 

 

Kepentingannya : 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Telaah Pustaka 

C. Keaslian Penelitian 

D. Landasan Teori 

E. Validitas Internal (Content Validity), dipengaruhi oleh : 

 Pengetahuan Peneliti terhadap Definisi Konsep Penelitianya 

 Teori tentang Konsep yag ada 

 Bagaimana Konsep itu Bekerja 

 Sample Selection Bias 

 Information Bias 

 Statistical Confounding 

 Literature Review : (Meningkatkan Kemampuan Peneliti untuk 

mencapai Content Validity) 

Beberapa Pertanyaan untuk melakukan Literature Review : 

1. Title ? 

2. Author ? 

3. Result ? 

4. Study Period ? 

5. Study Populasi ? 

6. Study Design ? 

7. Study Objective ? 

8. Apakah yang disajikan penelitian lain yang serupa?  

9. Bagaimana perbedaaan penelitian ini dengan yang terdahulu?  

10. Hal-hal apa yang diukur?  

11. Bagaimana pengukuran  dan cara penelitiannya?   

12. Apa kelemahan penelitian mereka? 

  

Deskripsi dalam KEASLIAN PENELITIAN bertujuan untuk mendemonstrasikan 

bahwa peneliti mempunyai wawasan yang luas terhadap penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya serta peneliti memahami kelemahan-kelemahannya 



sehingga dapat menjadi aspek originalitas dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Uraian di bagian ini bukan bertujuan untuk membuat pernyataan bahwa “Penelitian 

ini belum pernah dilakukan sebelumnya di daerah/organisasi X, oleh karenanya 

penelitian ini asli”. Akan tetapi  justru menunjukkan keluasan wawasan peneliti 

tentang penelitian sebelumnya. Oleh karenanya, peneliti yang baik akan menyebutkan 

berbagai penelitian sebelumnya yang relevan, tidak hanya terbatas di Indonesia.  

  

Setelah peneliti mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, 

uraian keaslian  ini sebaiknya diikuti dengan perbedaan antara penelitian tersebut 

dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Perbedaan tersebut bukan 

menekankan pada LOKASI PENELITIAN (tentu saja berbeda!), akan tetapi  dapat 

berupa perbedaan KERANGKA KONSEP/TEORI yang digunakan (yang 

berpengaruh terhadap variabel-variabel yang diteliti) atau perbedaan CARA 

PENELITIAN (baik rancangan penelitian, subyek penelitian, cara pengumpulan data, 

alat ukur, atau strategi analisisnya), atau keduanya.   

  

Keaslian penelitian sama dengan "Belum Pernah Diteliti Sebelumnya?"  

Pernyataan bahwa masalah ini belum pernah diteliti sebelumnya di  organisasi 

tertentu ataupun wilayah tertentu  seringkali dijumpai dalam penjelasan mengenai 

keaslian penelitian. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pernyataan 

tersebut:  

1. Pernyataan ini terkesan dibuat-buat, oleh karena pada umumnya diikuti 

dengan pernyataan belum pernah diteliti di rumah sakit X. Bagaimana bila 

telah ada penelitian sebelumnya di rumah sakit tersebut? Apakah akan dibatasi 

di unit yang lebih kecil dengan menyatakan bahwa masalah tersebut belum 

pernah diteliti di Instalasi Rawat Darurat rumah sakit X?  

2. Kelemahan peneliti biasanya tidak melakukan penelusuran pustaka yang 

memadai. Sehingga  untuk  pernyataan  penelitian tersebut belum pernah 

dilakukan sebelumnya (meskipun tanpa disertai lokasi penelitian), umumnya 

peneliti hanya memasukkan KTI yang pernah disusun di Jurusan/Institusi yang 

sederajat, bahkan yang TIDAK dipublikasikan sama sekali.   

3. Alasan yang lebih mendasar adalah bahwa masalah penelitian yang sudah 

pernah diteliti sebelumnya tidak berarti bahwa penelitian tersebut tidak  asli, 

oleh karena masalah yang sama dapat dipecahkan dengan teori yang berbeda 



dan metode penelitian yang berbeda pula.  Replikasi penelitian justru 

dibutuhkan untuk menghasilkan bukti penelitian yang solid. Pada saat ini, 

bahkan dapat dilakukan systematic  review  menggunakan meta-analisis untuk 

menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang dihasilkan dari beberapa penelitian 

serupa. Isu mengenai keaslian barangkali lebih tepat dikaitkan dengan kode 

etik penelitian dan kode etik publikasi ilmiah (bahwa naskah ini belum pernah 

dipublikasikan di jurnal lain sebelumnya).  

  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengetahui penelitian-penelitian lain 

yang telah dilakukan sebelumnya. Metode terbaru yang dianjurkan adalah melalui  

systematic review. Pertama, peneliti harus mempunyai masalah penelitian (atau 

hipotesis) yang akan diuji. Setelah itu, peneliti mengumpulkan seluruh informasi yang 

relevan, baik yang dipublikasi maupun tidak (dan idealnya juga dalam berbagai 

bahasa). Makalah-makalah yang mempunyai bobot ilmiah yang rendah dikeluarkan 

serta pada akhirnya peneliti melakukan sintesis dan mengambil kesimpulan 

berdasarkan makalah-makalah yang dipilih.  

 

Hasil review ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian lain yang serupa 

yang pernah dilaksanakan serta  perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya inilah yang lebih 

ditekankan pada keaslian penelitian. Systematic review ini tidak harus dilakukan oleh 

peneliti sendiri, akan tetapi peneliti dapat mencari publikasi jurnal yang merupakan 

hasil systematic review. 

 

Sebelum kita memilih cara penelitian yang akan digunakan, terlebih dahulu kita 

mempelajari bagaimana  cara  orang lain memecahkan masalah penelitian yang 

serupa.  Hal-hal apa yang diukur? Bagaimana pengukuran  dan cara penelitiannya?  

Apa kelemahan penelitian mereka?  

Untuk itu, kita berusaha menelusuri kepustakaan secara sistematis dan efisien, serta 

menganalisis (tidak hanya meringkas atau merangkum) referensi yang tersedia. Dari 

kepustakaan yang ada, diketahui hasil penelitian maupun cara penelitian orang lain 

serta teori yang dapat digunakan untuk melandasi berbagai pengukuran-pengukuran 

dalam penelitian. 

 



Setelah merumuskan masalah penelitian,  langkah selanjutnya adalah  melakukan 

telaah pustaka untuk secara sistematis untuk menemukan teori-teori yang  terkait 

dengan  tujuan penelitiannya. Secara garis besar  terdapat 2 macam bahan pustaka, 

yaitu bahan pustaka empirik berupa bukti-bukti dari hasil penelitian terdahulu dan 

bahan pustaka  teoritis dari buku-buku teks atau informasi lain yang bukan merupakan 

hasil penelitian.   

  

Telaah pustaka memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian anda: 

Apa yang sudah dilakukan sebelumnya, bagaimana kerangka konsep/teorinya, apa 

variabel-variabel yang diukur dan bagaimana cara pengukurannya, bagaimana cara 

penelitiannya, bagaimana hasil penelitian tersebut, analisis apa yang digunakan, serta 

bagaimana kesimpulannya? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,  

peneliti mulai menetapkan teori dan kerangka konsep (serta metode penelitian) yang 

akan digunakan dalam penelitiannya. 

 

Metode tinjauan pustaka mulai mendapat kritikan-kritikan tajam pada akhir tahun 

1980-an saat beberapa pengamat menengarai keterbatasan proses tinjauan pustaka, 

bias dalam rekomendasi, terabaikannya efek-efek kecil yang bermakna, dan 

kesimpulan yang berbeda dari penulis tinujauan pustaka yang berbeda (Hemingway 

dan Brereton 2009). Terlihat bahwa kajian sekunder (tinjauan pustaka) sesungguhnya 

memerlukan panduan metode yang sistematis sebagaimana kajian-kajian primer.  

Metode tinjauan pustaka yang lebih sistematis ini dikenal sebagai  systematic review. 

Metode ini meminimalkan bias dengan upaya penerapan protokol tinjauan pustaka 

yang sistematis dan eksplisit dalam prosedur penelusuran, seleksi dan kajian pustaka. 

Salah satu inisiatif pengembangan  systematic review  yang terkemuka adalah 

Cochrane collaboration (www.cochrane.org) yang memfasilitasi penyusunan 

systematic review untuk berbagai intervensi kesehatan. 
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