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Pendahuluan 

 Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan 
dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan 
acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian.  

 Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk 
menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang 
pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam 
sebelumnya pada perumusan masalah. 

 Penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka yang 
berhubungan dengan subyek penelitian. Penelusuran 
pustaka merupakan langkah pertama untuk 
mengumpulkan informasi yang relevan bagi 
penelitian. 

 Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan 
duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dengan 
penelusuran pustaka maka akan dapat diketahui 
penelitian yang pernah dilakukan 
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Pendahuluan 

 Literatur review merupakan suatu kerangka, konsep 
atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi 
fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang 
dilakukan.  

 Sumber-sumber rujukan (buku, jurnal, majalah) 
yang diacu hendaknya relevan dan terbaru (state of 
art) serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka 
acuan.  

 Tujuan melakukan literatur review adalah untuk 
mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung 
pemecahan masalah yang sedang diteliti. Teori yang 
didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti 
dapat lebih memahami permasalahan yang sedang 
diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir 
ilmiah. 
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Pendahuluan 

 Dalam literatur review ada dua komponen utama yang 
harus diperhatikan yaitu kerangka teori (theorical 
framework) dan kajian yang terkait dengan topik 
maupun tema penelitian.  

 Literatur review merupakan diskusi dari pengetahuan 
tentang topik yang sedang dipelajari atau bisa juga 
berupa hasil pengetahuan yang di dukung dengan 
literatur riset, dan merupakan pondasi dari penelitian.  

 Terdapat tiga macam tipe literatur review yaitu 
literatur review naratif (narrative literature review), 
literatur review kualititaf (qualitative systematic 
literature review), dan literatur review kuantitatif 
(quantitative systematic literature review atau meta-
analysis).  
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Manfaat Landasan Teori 

 Memperdalam pengetahuan tentang 
bidang yang diteliti 

 Mengetahui hasil penelitian yang 
berhubungan dan yang sudah pernah 
dilaksanakan (Related Research) 

 Mengetahui perkembangan ilmu pada 
bidang yang kita pilih (state-of-the-
art) 

 Memperjelas masalah penelitian 

(Romi Satria Wahono, 2012) 



Tiga Aspek Utama dalam Melakukan Literatur Review 

1. Survei artikel yang terkait 
dengan isu yang kita minati  

2. Berikan evaluasi, ringkas 
gambaran-gambaran yang 
ada  

3. Mendapatkan masukan yang 
terkait dengan isu dari 
publikasi yang terbaru 
hingga publikasi terlama 
sehingga kita bisa 
mendapatkan gambarannya 
secara jelas.  
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Hal-Hal yg Terkait Literatur Review 

 Apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu 
penting untuk dipecahkan? 

 Apakah masalah tersebut telah ditemukan? 

 Mulailah menetapkan permasalahan sesimple/sesederhana 
yang kita bisa.  

 Apakah metodologi penelitian sudah dimulai?  
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 Bagaimana mendapatkan dan 
manipulasi data? 

 Sudahkah data yang dimanipulasi 
tersebut diinterpretasikan? 

 Apa kontribusinya terhadap 
penelitian yang dilakukan ? 

 Apa kesimpulan yang bisa diambil 
terkait dengan permasalahan?  

 Apakah kesimpulan yang dibuat 
sudah cukup menjawab dari 
problem yang ada? 

(Zaenal A. Hasibuan, 2007) 



Langkah-Langkah Literatur Review 

1. Formulasi permasalahan: Pilihlah topik yang sesuai 
dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan 
lengkap (complate) dan tepat. 

2. Cari literatur: Temukan literatur yang relevan dengan 
penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan 
gambaran (overview) dari suatu topik penelitian. Sumber-
sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila 
didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan 
dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan 
berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa 
penelitian terdahulu. 

3. Evaluasi data: Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik 
yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat 
sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung 
penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data 
kuantitatif maupun data yang berasal dari kombinasi 
keduanya.  

4. Analisis dan interpretasikan: Diskusikan dan temukan 
serta ringkas literatur.   
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Cara Mereview Literatur 

Mencari kesamaan 
(Compare)  

Mencari ketidaksamaan 
(Contrast)  

Memberikan pandangan 
(Criticize)  

Membandingkan 
(Synthesize)  

Meringkas (Summarize) 
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Sumber Informasi 
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Sumber Landasan Teori* 

1. Paper: JurnalNasional/ 
Internasional 

2. Skripsi, Tesis dan Disertasi 

3. Buku Ilmiah 

4. Laporan (Report) 

5. Conference Proceedings 

6. Majalah, famflet, kliping 

7. Abstrak Hasil Penelitian 

8. Website yang memuat Ilmu 
Komputer 

 

* Usahakan mengambil referensi tahun terakhir 
(maksimal 5 tahun terakhir) 



Sumber Referensi (Gratis) 

 http://citeseer.ist.psu.edu 

 http://www.doaj.org 

 http://scholar.google.com 

 http://libra.msra.cn 

 http://www.jstor.org 

 http://ocw.mit.edu 

 http://itunes.berkeley.edu 

 http://highwire.stanford.edu 

 http://flazx.com 

(Romi Satria Wahono, 2012) 



Sumber Referensi (Berbayar) 

 http://www.computer.org/portal/site/csdl/ 

 http://portal.acm.org/dl.cfm 

 http://www.elsevier.com 

 http://www.ebscohost.com 

 http://www.sciencedirect.com 

 http://www.csa.com 

(Romi Satria Wahono, 2012) 



Pengambilan Sitasi (Citation) 

 Citation atau sitasi atau penyitiran adalah 
penggunaan referensi di teks atau naskah tulisan 
ilmiah 

 Sitasi menunjukkan asal-usul atau sumber suatu 
kutipan, mengutip pernyataan, atau 
menyalin/mengulang pernyataan seseorang dan 
mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang 
dibuat, namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan 
tersebut itu adalah pernyataan orang lain. 

 Dokumen yang disitir sebaiknya berasal dari topik 
penelitian yang sama atau yang berhubungan 
dengan subjek penelitian. Pada dasarnya, semua 
kalimat, ide atau hasil karya yang bukan karya sendiri 
harus disebutkan sumbernya. 

 Penulisan sitasi tergantung dari standard (style) 
penulisan referensi yang digunakan 

(Romi Satria Wahono, 2012) (Zaenal A. Hasibuan, 2007) 



Jenis Citation 

1. Kutipan (Quotation): Kata-kata yang 
diambil persis sama dengan apa yang 
dituliskan (tanpa perubahan). Ditulis dalam 
tanda kutip 

2. Paraphrase: Menyusun kembali pemikiran 
penulis dan mengungkapkannya dengan 
kata-kata sendiri 

3. Ringkasan: Sari dari suatu tulisan 

4. Evaluasi: Interpretasi dalam bentuk 
komentar, baik setuju atau tidak dengan 
menyebutkan alasannya  

(Beast & Kohn, 1998) 



Aturan Citation 

 Kutipan yang diambil dari buku dan 
jurnal diperbolehkan, selama tidak 
melebihi 250 kata untuk buku teks dan 
5% panjang tulisan untuk artikel jurnal 

 Menyebutkan sumber dari mana 
kutipan dan paraphrase diperoleh 

 Menyalin dari artikel berupa grafik dan 
bagan memerlukan izin dari 
pembuatnya 

 
*American Psychological Association (APA) 

 



Konsep Dasar Penulisan  

 Kutipan itu tidak berarti bahwa satu paragraf 
kita copy-paste. Praktek seperti ini tetap 
disebut plagiarism meskipun referensi 
disebutkan 

 Kutipan hanya untuk hal penting (hasil 
penelitian, teori, data, model, definisi) dalam 
paper 

 Segala kalimat yang tidak merujuk atau 
menunjuk ke kutipan, berarti adalah tulisan 
karya sendiri 

 Daftar referensi bukan daftar bacaan, tapi 
daftar rujukan atau kutipan (dibaca langsung, 
bukan dari penulis ketiga) 

(Romi Satria Wahono, 2012) 



Mengutip Kutipan Orang Lain 

Mengutip dari hasil rangkuman dan kutipan 
yang dilakukan orang lain di buku atau 
papernya. 

 Definisi logika fuzzy menurut Lotfie Zadeh 
dalam Suyanto (Suyanto, 2009) adalah: 

 blablabla 

 Jangan terlalu banyak dilakukan kecuali 
dalam keadaan: 

 Kita tidak bisa mengakses publikasi asli 

 Bahasa asli publikasi bukan bahasa inggris (sulit 
dipahami) 

 Terlalu banyak melakukan akan membuat 
orang lain menyebut kita “peneliti malas” 

(Romi Satria Wahono, 2012) 



Standard Penulisan Referensi 

1. APA Style 

2. Harvard Style 

3. Vancouver Style 

4. IEEE Style 

5. ISO Style 
 

 Menggunakan fitur references pada word 
processor akan mempermudah pengaturan 
dan pengelolaan referensi pada dokumen  

 

(Romi Satria Wahono, 2012) 



Penulisan Citation (APA) 

 Teks (Nama Keluarga Penulis, Tahun Terbit) 

 Desain arsitektur Knowledge Management System untuk 
layanan jasa kalibrasi  (Fakhrurroja, 2010) (satu penulis) 

 Model layanan jasa kalibrasi berbasis e-Commerce 
(Fakhrurroja & Munandar, 2011) (dua penulis) 

 Pengujian alat penghemat BBM  pada Genset (Fakhrurroja 
et al., 2003) (lebih dari 6 penulis) 

 Teks (Tahun Terbit) 

 Penelitian yang dilakukan Fakhrurroja dan Soetraprawata 
menunjukkan bahwa model layanan jasa kalibrasi berbasis 
e-Commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 
(2007) 

 Penelitian yang dilakukan Fakhrurroja menunjukkan bahwa 
Konsep Knowledge Management System yang akan 
dibangun dapat mempermudah proses berbagi 
pengetahuan (2003)  
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JURNAL DAN KARYA ILMIAH 

 Fakhrurroja,Hanif. (2010). Desain Arsitektur Knowledge 
Management System Layanan Jasa Kalibrasi di UPT BPI 
LIPI dengan Menggunakan Soft System Methodology. 
Jurnal Teknologi Indonesia, Vol. 33 No. 1 , pp. 60-70. 
(satu penulis) 

 Fakhrurroja, H. & Muannadar, A. (2011). Perancangan 
e-Calibration Order untuk Layanan Jasa Kalibrasi di UPT 
BPI LIPI, Jurnal Teknologi Indonesia, Vol. 34 No. 2, 
pp.57-67. (dua penulis) 

 Fakhrurroja, H. et al. (2011). Analisis Hasil Uji Terap 
Alat Penghemat BBM EFT pada Engine Diesel Genset 35 
KVA dengan Beban Statis, Jurnal Teknologi Indonesia, 
Vol. 34 Edisi Khusus, pp. 68-76. (lebih dari tiga penulis) 
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BUKU 

 Fakhruroja, H. (2011). Berdamai Dengan 
Kekerasan Dunia Maya, Jakarta: Tiga 
Serangkai. (Satu penulis) 

 Fakhrurroja, H. & Suartini, T. (2011). Apa 
Kata Rasulullah Tentang Jodoh, Jakarta: Griya 
Kreasi. (dua penulis) 

 Fakhrurroja, H. et al. (2009). ICT dari Masa ke 
Masa, Jakarta: Tiga Serangkai. (lebih dari 
enam penulis) 
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SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI 

 Fakhrurroja, H. (1999). Desain Knowledge Management 
System untuk Layanan Jasa Kalibrasi, Studi Kasus di 
UPT Balai Pengembangan Instrumentasi-LIPI. Master 
Thesis, Institut Teknologi Bandung, Bandung- 
Indonesia. 

 

ARTIKEL DI INTERNET 

 Fakhrurroja, H. (2012). Dunia Cyber dan Sosial Media: 
Kaburnya Makna Privasi?. Diambil 9 November 2012, 
dari  http://hanifoza.wordpress.com/2012/08/01/dunia-
cyber-dan-sosial-media-kaburnya-makna-privasi/ 
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Tugas-1: Literature Review 

 Pilih satu topik penelitian terkait dengan kompetensi 
pendidikan Anda yang akan digunakan untuk penelitian Tugas 
Akhir/Skripsi. 

 Baca dan pahami satu Tugas Akhir/Skripsi/paper penelitian 
yang menggunakan metode sesuai dengan yang Anda pilih, 
dan rangkumkan dalam bentuk Makalah dengan format: 

1. Judul, Penulis, Jenis Publikasi 

2. Latar Belakang Masalah 

3. Pernyataan Masalah 

4. Pertanyaan Penelitian 

5. Tujuan Penelitian 

6. Metode-Metode pada Tugas Akhir/Skrips/Paper 

7. Metode yang Anda Usulkan sebagai bahan Tugas Akhir/Skripsi 

8. Perbedaan Metode yang Diusulkan dengan Metode yang Ada 

9. Hasil Eksperimen 

 Dikumpulkan Ketika UTS (7 Desember 2012) 
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