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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1  Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau library 

reseacrh yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang berkaitan dengan 

objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Studi 

kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nasir, 2013). 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi 

literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Damadi, 

2011).  

Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, 

dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur merupakan serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca 

dan mencatat serta mengolah bahan penulisan (Nursalam 2016). Jenis penulisan 

yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan 

yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Penulis melakukan studi 

literatur ini setelah menentukan topik penulisan dan ditetapkannya rumusan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulan data yang diperlukan 

(Nursalam, 2016). 
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4.2 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan berasal dari textbook, jurnal, artikel ilmiah, literatur 

review yang berisikan tentang konsep yang diteliti (Meleong, 2011). Strategi 

pencarian ini 5 jurnal Internasional dan 15 jurnal nasional. Database yang 

digunakan dalam mencari studi yaitu Google Scholar, Sage, Open Access, 

Origenal Research, Plos one, Jurnal Ilmu Keperawatan, Jurnal Ensiklopedia, dan 

Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia. dalam pencarian studi dibatasi dari 

tahun 2010-2020. Keyword yang digunakan adalah “family support”, 

“depression”, “HIV/AIDS”, “Dukungan keluarga”, “Tingkat depresi”, “Odha”. 

Artikel fulltext dan abstrak direview untuk memilih studi yang sesuai dengan 

kriteria inklusi. Kriteria inkulsi dalam review ini adalah dukungan keluarga 

terhadap tingkat depresi pada ODHA.  

4.3  Metode Analisa Data  

 Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian 

dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit 

jurnal, ruang lingkup, tujuan penelitian, alat ukur, hipotesis, metode penelitian dan 

ringkasan hasil atau temuan. Ringkasn jurnal penelitian tersebut dimasukkan ke 

dalam tabel diurutkan sesuai alfabet dan tahun terbit jurnal dan sesuai format 

tersebut di atas. 

4.4 Keterbatasaan  

 Dalam penelitian ini banyak sekali perjuangan yang dilakukan dari 

mencari responden ODHA dan berlarut-larut berbulan-bulan akhirnya diputuskan 

untuk merubah penelitian menjadi studi literatur. 
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4.5  Diagram Alur Studi Literatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Alur Penelitian Studi Literatur Hubungan Dukungan  

     Keluarga Terhadap Tingkat Depresi Pada Orang Dengan 

     HIV/AIDS  
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