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Diagram Tulang Ikan

• juga dikenal sebagai diagram Ishikawa
• adalah diagram sebab-akibat yang membantu manajer untuk 

melacak alasan ketidaksempurnaan, variasi, cacat, atau 
kegagalan.
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Diagram Tulang Ikan: Sebab-Akibat
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Studi Kasus:
 Peternakan Sapi Rakyat
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Tipe-tipe Literatur
• Novel
• Cerita Pendek
• Legenda
• Mitos
• Anekdot
• Puisi

• Essay
• Biografi
• Berita
• Orasi
• Koran
• Artikel Ilmiah (jurnal, prosidings)
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Tips Praktis
How to search, Determine, and arrange
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• Bidang Ilmu Kesehatan
   Pautasso M. Sepuluh aturan sederhana untuk menulis tinjauan    

pustaka. Biologi komputasi PLoS. 2013 Juli 18; 9 (7): e1003149.
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3715443/

• Bidang Ilmu Sosial
Kiteley R, Stogdon C. Tinjauan literatur dalam pekerjaan 
sosial. Sage; 2013 Nov 1. 
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-  
binaries/58106_Kiteley_&_Stogdon.pdf
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Cari beberapa Tips Praktis



• Bidang Ilmu Teknik
Keele S. Pedoman untuk melakukan tinjauan literatur sistematis 
dalam rekayasa perangkat lunak. Laporan InTechnical, Ver. 2.3 
Laporan Teknis EBSE. EBSE 2007 9 Juli. Sn. 
https://pdfs.semanticscholar.org/e62d/bbbbe70cabcde333576500  
9e94ed2b9883d5.pdf
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Cari beberapa Tips Praktis



Pengalaman Diri: Tip Praktis
• Tentukan topik
• Perhatikan tujuan umumnya
• Tulis tinjauan pustaka secara sistematis sesuai dengan tujuan 

khusus penelitian kami
• Apakah organisasi Anda memiliki Open Athens? Digilib?
• Biasakan diri Anda dengan :
https://scholar.google.co.id/
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Meminimalkan Kesalahan Kutipan Jika Anda tidak terbiasa 
dengan Mendeley, Research Gate dan Software Endnote
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Gunakan Google 
Scholar dan Menu 
Referensi di MS 
Word lalu Klik 
Catatan Akhir, Jika 
Anda ingin 
mengulang 
penggunaan kutipan 
Anda gunakan 
Referensi Silang 
http://unimelb.libgui  
des.com/c.php?g=40  
3235&p=2744653



• Tingkat kampus
• Pusat Penulisan
• Perpustakaan
• Penerbit

• Tingkat Sekolah Pascasarjana
• Instruktur
• Penasihat
• Pustakawan
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Gunakan Sumber Daya yang Tersedia



• alat tulis bahasa Inggris
• URL: http://www.whitesmoke.com

• tata bahasa
• URL: https://www.grammarly.com

•  CekTulisan
• URL: http://en.writecheck.com

• Turnitin
• URL: http://turnitin.com

• SWAN (AssistaNt Penulisan Ilmiah)
• URL: http://cs.joensuu.fi/swan/

• Dupli Checker
• http://www.duplichecker.com/

• Pubertas:
• https://pubsure.researcher.life
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Beberapa perangkat lunak 
yang berguna
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Apa yang 
diceritakan?
Definisi, Cara Menulis, dan aransemen

19



The Term of Literature
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• Kegiatan yang terlibat dalam mengidentifikasi & mencari informasi 
tentang suatu topik dan mengembangkan pemahaman tentang 
keadaan pengetahuan tentang topik itu

• Kegiatan untuk membuat ringkasan tertulis dari state of the art 
pada masalah penelitian

• Tinjauan literatur adalah bagian penting dari proyek penelitian 
akademis Anda. Review adalah pemeriksaan yang cermat 
terhadap literatur yang mengarah ke jawaban atas pertanyaan 
penelitian Anda.



• Definisi :
• Sebuah tinjauan pustaka mensurvei, merangkum, dan 

menghubungkan informasi tentang topik tertentu.

•  “Ulasan literatur terbaik menceritakan kisah 
yang bagus.” - Regina Winters
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Apa itu Literature Review?



• Sebuah tinjauan pustaka yang baik menilai informasi ini dan 
menyaringnya untuk pembaca.

• Memberikan konteks dan latar belakang untuk pekerjaan Anda.
• Ini adalah esai, sintesis informasi yang relevan dengan 

pekerjaan Anda.
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Apa itu Literature Review?



Fungsi

20

• Sumber ide penelitian
• Orientasi pada apa yang sudah 

diketahui
• Penyediaan konteks konseptual
• Informasi tentang pendekatan 

penelitian



Apa yang dilakukan Literature Review?
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• Memperjelas pemahaman lapangan
• Menjelaskan alasan penelitian Anda
• Tempatkan penelitian Anda dalam konteks yang lebih luas
• Mengevaluasi hasil penelitian sebelumnya
• Mendefinisikan konsep dan ide kunci
• Mengidentifikasi penelitian di bidang terkait yang dapat 

digeneralisasi atau dialihkan ke topik Anda
• Mengidentifikasi masalah metodologis yang relevan



Apa itu Literature Review?
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• Tinjauan pustaka BUKAN bibliografi beranotasi
• Bibliografi Beranotasi:
• Kutip berbagai karya
• Rangkum poin-poin utama dari karya-karya itu
• Bicarakan tentang pentingnya setiap karya kepada pembaca atau komunitas yang lebih luas
• Diskusikan kesenjangan dalam literatur atau kekurangan dari karya tersebut
• Apakah alat yang berguna

• Apakah langkah pertama untuk review cahaya yang bagus - 

• Jangan berhenti sampai di situ!



1. Tentukan / persempit 
topik

2. Tentukan pendekatan
3. Lakukan riset secara 

efektif
4. Bacalah dengan kritis
5. Analisis dan evaluasi

6. Buat catatan yang 
bagus

7. Diorganisir
8. Draf produk 

tertulis
9. Edit dan perbaiki
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Bagaimana Prosesnya?



• Apa basis pengetahuan Anda saat ini?
• Tahukah Anda apa yang tidak Anda ketahui? Jangan merasa 

buruk
• itu yang sering terjadi ...
• Dapatkan bantuan!
• Ini mungkin proses yang berulang, tetapi akan lebih mudah jika
• Anda mulai fokus dan sudah memiliki pengetahuan umum.
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1. Definisikan / Topik



• Kembangkan serangkaian pertanyaan untuk 
diterapkan ke semua artikel

• Bagaimana Anda akan menyusun ulasan 
Anda?

• Secara kronologis
• Secara tematis
• Dengan hubungan dengan pekerjaan Anda 
sendiri

2. Tentukan pendekatan

25



•Referensi saya dari sumber
•Cari pengulangan dan ulasan
•Gunakan sumber berkualitas 
tinggi

•Gunakan berbagai sumber
•Hubungkan titik-titiknya
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3. Meneliti secara efektif



• Apa sumber, klaim, dan kesimpulan materi?
• Perspektif dan / atau bias
• Alasan penerbitan
• Signifikansi temuan
• Apa asumsi dan buktinya?
• Apakah metodologi tersebut valid?
• Penalaran atau kekeliruan yang salah
• Penjelasan alternatif
• Kelalaian
• Bagaimana hubungannya?
• Apa artinya?
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4. Membaca Secara Kritis



• Apa pertanyaan penelitian Anda dan bagaimana 
materi ini berhubungan?

• Adakah artikel dasar / karya mani yang harus 
dimasukkan?

• Bagaimana topik dibingkai?
• Apakah ada pekerjaan pinggiran yang tidak boleh 
disertakan?

• Apakah ada perdebatan sentral yang harus diakui 
dan ditangani?

• Ke mana arah topik ini di masa depan?
28

5. Analisis dan Evaluasi



• Sorotan bagus untuk skimming
• Catatan margin menyarankan analisis dan koneksi material 

Anda
• Garis besar mungkin berguna untuk pekerjaan yang kompleks 

atau penting
• Spreadsheet atau kisi membantu melacak berbagai sumber di 

seluruh variabel atau metrik yang konsisten
• Daftar periksa membantu melacak kemajuan dan koneksi
• Ringkasan dengan catatan tambahan dari analisis dan 

pemrosesan Anda sendiri - dan ditulis dengan kata-kata Anda 
sendiri - membantu mengurangi biaya transaksi saat membaca 
dan meninjau banyak sumber
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6. Buat Catatan Hebat



7. Lacak Informasi Secara Konsisten
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• Daftar siapa yang mengatakan apa titik awal, bukan produk 
akhirnya

• Ceritakan kisahnya, buat kasus Anda
• Gunakan kata-katamu sendiri
• Tulis untuk audiens Anda
• Buat koneksi untuk pembaca Anda
• Kutip dengan akurat

"Tinjauan singkat harus memberikan kerangka kerja konseptual." -
Dean Schwartz
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8. Draf Tertulis



• pengantar
• Topik dan kepentingan
• Gunakan fakta
• Sejarah dan / atau latar 

belakang
• Mempersempit topik
• Berbicara tentang implikasi
• Apa yang akan dikatakan 

bagian ini?
• Bagaimana Anda akan 

mengatakannya?
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Membangun produk



• Bagian membantu navigasi
• Mulailah dengan melukis gambaran besar 

berdasarkan tema
• Diskusikan aspek menggunakan karya
• Mulailah dengan karya besar atau penting
• Diskusikan studi yang lebih rinci jika diperlukan dan 

sesuai
• Memberikan penilaian tentang kualitas
• Secara keseluruhan dan spesifik
• Kesenjangan, petunjuk arah baru, perlu info?
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Membangun produk



• Dapatkan pendapat dan bantuan 
dari luar

• Jangan terburu-buru melakukan 
langkah ini... 

34

9. Edit & Perbaiki



Sumber: Neuman, W. Lawrence. (2003). Metode penelitian sosial: pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif, edisi ke-5, Allyn dan Bacon, Boston.
http://www.rmit.edu.au/library/literaturereview#Exampleofagoodandbadreview
Pelecehan seksual memiliki banyak konsekuensi. Adams, Kottke, dan Padgitt (1983) 
menemukan bahwa beberapa mahasiswi mengatakan mereka menghindari mengambil 
kelas atau bekerja dengan profesor tertentu karena risiko pelecehan. Mereka juga 
menemukan bahwa siswa laki-laki dan perempuan bereaksi berbeda. Penelitian 
mereka adalah survei terhadap 1.000 pria dan wanita lulusan dan mahasiswa sarjana. 
Studi Benson dan Thomson dalam Masalah Sosial (1982) mendaftar banyak masalah 
yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual. Dalam bukunya yang luar biasa, The 
Lecherous Professor, Dziech and Weiner (1990) memberikan daftar panjang kesulitan 
yang dialami para korban.
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Beberapa Contoh: Ulasan Buruk



• S u m b e r :  N e u m a n ,  W.  L a w r e n c e .  ( 2 0 0 3 ) . 
Metode penelitian sosial: pendekatan kualitatif 
dan  kuant i ta t i f ,  ed is i  ke -5 ,  A l l yn  dan  Bacon, 
Boston.

• http://www.rmit.edu.au/l ibrary/l i teraturereview#
Example ofagoodandbadreview
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korban pelecehan seksual menderita berbagai konsekuensi, dari harga diri yang rendah dan hilangnya 
kepercayaan diri hingga penarikan diri dari interaksi sosial, tujuan karir yang berubah, dan depresi 
(Adams, Kottke, dan Padgitt, 1983; Benson dan Thomson, 1982; Dziech dan Weiner, 1990). Misalnya, 
Adams, Kottke, dan Padgitt (1983) mencatat bahwa 13 persen siswa perempuan mengatakan mereka 
menghindari mengambil kelas atau bekerja dengan profesor tertentu karena risiko pelecehan.

Beberapa Contoh: Review Bagus



Anonim. “Tinjauan Literatur Menjadi Mudah” (Presentasi). Sekolah 
Urusan Masyarakat UCCS, Universitas Colorado Judith Garrard. 2017. 
Kajian Literatur Ilmu Kesehatan Menjadi Mudah: Metode Matriks. 
Edisi ke-5. Jones & Bartlett Belajar. ISBN-13: 9781284115192
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