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Sambutan
Kami Percaya Bahwa:
...Lulusan baru (fresh graduates) Fakultas Kedokteran
memiliki pandangan yang unik terkait dengan apa yang
paling baik bagi mahasiswa kedokteran. Untuk itu, kami
berusaha untuk menghadirkan wawasan mahasiswa kedokteran
dan lulusan baru serta bahasa yang mereka gunakan untuk
membuat materi kedokteran kompleks menjadi lebih mudah
dicerna oleh mahasiswa.
...Ilmu kedokteran harus disebarkan dan dibagikan dengan
biaya serendah mungkin bahkan gratis bagi seluruh
mahasiswa kedokteran. Kami juga mendukung pengembangan
pendidikan kedokteran dengan selalu memberikan tips dan trik
seputar pendidikan kedokteran dan juga melalui pengembangan
keterampilan menulis artikel kedokteran dan kesehatan bagi
seluruh dokter dan mahasiswa kedokteran yang telah menjadi
kontributor kami.

Ebook ini merupakan salah satu program
Ebook kesehatan dan kedokteran gratis dari
website kami.
Ebook ini kami susun bertujuan untuk
memudahkan rekan-rekan dalam
menemukan literatur biomedis yang temanteman butuhkan.
Rifan Eka Putra Nasution
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PETUNJUK
Selama Anda Membaca Ebook ini
maka Sebaiknya Anda:
Terkoneksi dengan
Jaringan Internet
Langsung Mempraktikkan
Petunjuk yang Dianjurkan oleh
Ebook ini menggunakan Laptop/
PC Anda

Sangat tidak disarankan
melakukan pencarian jurnal
menggunakan telepon genggam
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TUJUAN
PEMBELAJARAN

Setelah membaca ebook ini, Anda
diharapkan mampu:
Memahami bagaimana PubMed®
mendeskripsikan pencarian dasar literatur
biomedis yang Anda lakukan.
Menggunakan MeSH dan Filter untuk
menyaring/mempersempit pencarian
literatur biomedis.
Memahami dan Mampu Menggunakan
Operator-Operator Boolean.
Mengembangkan Strategi Pencarian agar
tidak mengalami kejenuhan informasi.

Bila ingin mendapatkan kemampuan di atas,
Jangan Tunda lagi.

Silakan buka Laptop/PC
Anda dan Kunjungi
oogle.com
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Kenapa Harus
Google?
Karena Saya ingin menunjukkan sesuatu
kepada Anda.
Bila Anda mengunjungi google.com maka Anda akan
melihat tampilan berikut ini:

Anggaplah Saat ini Anda sedang mengerjakan suatu
karya tulis ilmiah/skripsi/tesis dengan topik:

“Hipertensi pada remaja”
Apa yang Anda dapatkan ketika memasukkan kata
kunci tersebut dalam kolom pencarian Google?
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Hasil Pencarian
Google.
Inilah yang Saya dapatkan ketika memasukkan kata
kunci dalam bahasa Inggris terkait topik tersebut.

Saya mendapatkan hasil pencarian sebanyak
25.100.000.Pertanyaannya, Apakah kita sanggup untuk memilah
sedemikian banyak artikel untuk menjadi literatur
pada karya ilmiah kita ?
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
membaca seluruhnya?
Apakah seluruh artikel tersebut adalah artikel yang
kita butuhkan untuk penulisan karya tulis ilmiah
kita?

“TIDAK; SANGAT LAMA; TIDAK”
Ketiganya jawaban di atas akan saya berikan bila
pertanyaan tersebut diajukan kepada saya.
Bagaimana dengan Anda?
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KEJENUHAN
INFORMASI
Kejenuhan informasi adalah suatu keadaan saat
pengolahan informasi manusia telah berada di luar
kapasitas kemampuan yang sesungguhnya.

Istilah tersebut menurut saya paling tepat
digunakan untuk kondisi ketika kita mendapatkan
terlalu banyak hasil pencarian.
Seperti hasil pencarian google di atas.

Google telah berupaya mengurangi masalah ini
dengan memunculkan mesin pencari khusus literatur
akademik, “GOOGLE SCHOLAR/GOOGLE CENDEKIA”
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GOOGLE SCHOLAR

Google Scholar merupakan mesin pencari khusus
literatur akademik.

Bila menggunakan Google Scholar, maka hasil
pencarian dengan kata kunci:

“Hypertension in Adolescent”
Hanya memberikan 531.000 artikel akademik yang
memuat hal tersebut.
Tapi angka 531.000 tersebut tetap memberikan
KEJENUHAN INFORMASI.
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COBALAH PubMed®

Dari gambaran pencarian literatur pada halaman
sebelumnya.
Bila Anda masih mencari literatur biomedis
menggunakan google dan google scholar sebagai
sarana pencarian yang utama. MAKA:

Anda Mencari Pada
Tempat Yang Salah

Literatur Biomedis yang digunakan dalam karya tulis
ilmiah seharusnya bersifat informasi inti.
Bila tidak, Anda tetap akan menemukan kejenuhan
informasi.

Informasi Inti Dapat Mudah
Ditemukan Dengan
Menggunakan PubMed.
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Bagaimana Cara
Mengakses PubMed®
PubMed® dapat di akses gratis melalui link berikut:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Tampilan PubMed yang dikelola
oleh National Library of Medicine
ini kurang lebih sebagai berikut:

Bila link yang sebelumnya terlalu panjang. Anda juga
dapat mengaksesnya melalui alamat:
https://pubmed.com/

14

Pencarian PubMed®

Secara sederhana Anda dapat melakukan pencarian
pada PubMed® dengan memasukkan kata kunci
pada kolom pencarian.

Bila menggunakan PubMed® , maka hasil pencarian
dengan kata kunci:

“Hypertension in Adolescent”
Hanya memberikan 41.091 artikel akademik yang
memuat hal tersebut.
Tapi angka 41.091 tersebut tetap memberikan

KEJENUHAN INFORMASI
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Pencarian PubMed®

Bila Anda memiliki banyak waktu sebaiknya Anda
melihat PubMed Tutorial.
Sebagian besar panduan pada Ebook ini berasal dari
halaman tersebut.

Anda juga dapat langsung menuju halaman tersebut
dengan mengklik link di bawah ini.

PubMed Tutorial
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Pencarian PubMed®

PubMed Menyediakan Banyak Sekali Alat dan Filter
yang dapat Anda gunakan untuk memperkecil hasil
pencarian.
Tapi, bila Anda tidak dapat menggunakannya dengan
baik maka dapat menjadi pedang bermata dua.

Membuat Anda semakin sulit menemukan jurnal
yang Anda cari.
Meskipun banyak Filter dan Tools yang tersedia,
Anda juga harus mengembangkan kemampuan
pencarian Anda pribadi.
Salah satunya adalah dengan:

MENGHINDARI PENGGUNAAN
“STOPWORDS”
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Hindari
STOP WORDS

Stop words adalah kata umum (common words)
yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan
dianggap tidak memiliki makna.
Terutama bila dimasukkan dalam mesin pencari.
Untuk memperjelas manfaat dari menghindari
penggunaan “STOPWORDS” silakan Anda
memasukkan kata kunci di bawah ini dalam kolom
pencarian pubmed:

“Types of Drug and Diet Therapy for
Skin Cancer.”

Hasil Pencarian Menunjukkan
11 Artikel terkait topik tersebut
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Hindari
STOP WORDS

Bila STOP WORDS dihilangkan dari kata kunci
pencarian maka hasil pencarian akan lebih baik.
Berikut ini adalah daftar sebagian STOP WORDS
yang harus dihindari selama Anda melakukan
pencarian di PubMed.
STOP WORDS YANG HARUS DIHINDARI
A

It

These

About

Its

They

Again

Itself

This

All

Just

Those

Almost

Kg

Through

Also

Km

Thus

Although

Made

To

Always

Mainly

Upon

Among

Make

Use

An

May

Used

And

Mg

Using

Another

Might

Various

Any

mL

Very

Are

mm

Was

As

Most

We

At

Mostly

Were
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Hindari
STOP WORDS
STOP WORDS harus kita hindari dalam kata kunci
pencarian maka kita harus menghilangkan kata:
Ÿ Types
Ÿ of
Ÿ and
Ÿ for
Silakan Anda coba cari ulang artikel terkait topik
sebelumnya tapi kali ini, hapus STOP WORDS dari
kata kunci.
Carilah dengan memasukkan

“Drug Diet Therapy Skin Cancer.”

Hasil Pencarian Menunjukkan
185 Artikel terkait topik tersebut
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Hindari
STOP WORDS

185 Artikel tentunya lebih banyak dibandingkan
dengan hasil 11 Artikel pada pencarian dengan tetap
memasukkan STOP WORDS.
Tapi, 185 Artikel tersebut akan memberikan Anda
informasi inti terkait topik tersebut dibandingkan
dengan 11 artikel.

Tips Berikutnya adalah terkait dengan mendapatkan
abstrak dan fulltext dari hasil pencarian.
Tapi sebelum kami melanjutkan silakan lihat daftar
lengkap STOP WORDS.
Daftar Lengkap STOP WORDS
Dapat Anda Lihat Dengan Cara
Klik Link di Bawah Ini.

DAFTAR LENGKAP
STOP WORDS
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Memastikan
Informasi Kunci

Untuk mendapatkan “Informasi Kunci” dari sebuah jurnal
biomedis, maka bacalah ABSTRAK nya dengan seksama.
ABSTRAK merupakan bagian penting dari literatur ilmiah
yang berisikan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada
suatu artikel atau tulisan.
Lalu, bagaimana melihat abstrak pada hasil pencarian
PubMed?
Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu klik judul literatur
yang Anda ingin baca ABSTRAK nya.
Pada bagian ini saya klik artikel teratas yang ada pada
kolom “Best Matches” (Kolom yang menampilkan artikel
yang paling cocok dengan kata kunci pencarian Anda).
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Memastikan
Informasi Kunci

Tampilan ABSTRAK artikel teratas tersebut adalah
sebagai berikut:
Link
Full-text

ABSTRAK

Bila Anda membutuhkan informasi penjelasan
lainnya terkait dengan artikel ini maka Anda dapat
menuju Full-text nya dengan klik pada Full text links.
Bila jurnal tersebut Open-Access Anda akan mampu
untuk mengunduh full-text jurnal.
Tapi, bila tidak maka Anda butuh cara Legal atau
Illegal untuk mendapatkan jurnal full-text nya.

23

Strategi
Pencarian Jurnal

Sampai pada halaman ini kami telah memberi
tahukan rahasia dasar pencarian literatur biomedis
pada PubMed.
Untuk memastikan Anda tidak mengalami
KEJENUHAN INFORMASI.
Anda butuh berkenalan dengan STRATEGI
PENCARIAN JURNAL.
Lalu, Apa yang dimaksud dengan STRATEGI
PENCARIAN JURNAL?
Strategi Pencarian Jurnal adalah Rencana
yang dapat membantu Anda untuk
menemukan informasi yang Anda butuhkan.
5 LANGKAH STRATEGI PENCARIAN JURNAL:
1.
2.
3.
4.
5.

Pilih atau Tentukan “TOPIK PENCARIAN”
Sederhanakan “TOPIK PENCARIAN” menjadi
“KONSEP PENCARIAN”
Temukan atau Tentukan “KATA KUNCI” atau “MeSH”
yang mengarah kepada konsep pencarian.
Persempit pencarian dengan memilih waktu tertentu,
jenis penelitian tertentu, jurnal tertentu, dll.
Kombinasikan konsep dengan “LOGIKA BOOLEAN”
menggunakan kata hubung “AND, OR, atau NOT”.
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Menentukan
Topik Pencarian

Misalnya Anda sedang menulis artikel dengan topik
sebagai berikut:

“Types of Drug and Diet Therapy for Skin Cancer”
maka “TOPIK PENCARIAN” utama Anda adalah:
Ÿ Skin Cancer
Ÿ Drug for Skin Cancer
Ÿ Diet Therapy for Skin Cancer

Contoh lainnya Anda sedang menulis artikel dengan topik:

“Pengaruh Pemberian Ekstrak Mengkudu Dosis
Tertentu Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah
pada Tikus Wistar Diabetes”
Maka “TOPIK PENCARIAN” utama Anda adalah:
Ÿ Tikus Wistas Diabetes
Ÿ Ekstrak Mengkudu
Ÿ Penurunan Kadar Gula Darah

Bila Anda sudah mampu menentukan topik pencarian Anda
maka langkah selanjutnya Anda harus berkenalan dengan:
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Berkenalan Dengan
PICO MODEL

PICO Model merupakan sebuah metode pencarian jurnal
berdasarkan “TOPIK PENCARIAN”
PICO sendiri merupakan suatu akronim dari kata-kata berikut:

P
I
C
O

untuk Patient, Population, Problem; Kata-kata ini
mewakili pasien, populasi, dan masalah yang diangkat
dalam karya ilmiah yang ditulis

untuk Intervention, Prognostic Factor, atau Exposure; Kata
ini mewakili intervensi, faktor prognostik atau paparan
yang akan diangkat dalam karya ilmiah.
untuk Comparison atau Intervention; Kata ini mewakili
perbandingan atau interpensi yang ingin dibandingkan
dengan intervensi atau paparan.
untuk Outcome atau Hasil; Kata ini mewakili target apa
yang ingin dicapai dari suatu penelitian misalnya
pengaruh atau perbaikan suatu kondisi atau penyakit.

PubMed sendiri menyediakan PICO secara gratis. Untuk tutorial
penggunaan PICO PubMed dapat dilihat terpisah dari Ebook
melalui link di bawah ini.

Klik ikon ini !
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Apa itu
MeSH?

PICO Model memerlukan “TOPIK PENCARIAN” yang tepat
untuk menghasilkan pencarian jurnal yang baik.
Terkadang “TOPIK PENCARIAN” yang kita masukkan
menggunakan kata dalam bahasa Inggris kurang tepat.
Sehingga hasil pencariannya menjadi kurang baik.
Untuk itu kita harus memahami tentang “MeSH”.
MeSH merupakan singkatan dari
“Medical Subject Headings”.
MeSH juga merupakan alat yang
disediakan gratis oleh PubMed.

MeSH PubMed dapat diakses melalui
klik tombol di bawah ini.

Bila Anda memiliki waktu luang. Anda
dapat melihat Webinar tentang MeSH
pada link berikut.
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/mesh.html
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Apa Yang Disediakan oleh

MeSH?

“MeSH” menyediakan database kosa kata atau istilah
(terms) biomedis terkontrol (rutin di perbaharui).
Anda dapat mengakses database MeSH melalui klik
tampilan Database MeSH di bawah ini.

Bila Anda memasukkan salah satu contoh topik pencarian
pada halaman-halaman sebelumnya yaitu: “SKIN CANCER”.
Database MeSH akan memunculkan hasil pencarian sebagai
berikut:

“MeSH Tree Structures”
Menampilkan Pohon Istilah Terkait
dengan “Skin Neoplasms”

Skin Neoplasms adalah “Topik Pencarian”
Yang Lebih tepat untuk Skin Cancer
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Apa Yang Disediakan oleh

MeSH?

Bila sudah menemukan “TOPIK PENCARIAN” yang tepat.
Dalam hal ini “SKIN NEOPLASMS”. Silakan kembali ke
halaman home PubMed dan masukkan Kata Kunci “SKIN
NEOPLASMS” dalam kolom pencarian.

Klik di sini dan pilih MeSH

Setelah memilih
MeSH,
Tekan Enter atau
Tombol Search.
Hasil Pencariannya kurang lebih sebagai berikut:

Pilih sub headings pencarian yang sesuai.
Dalam hal ini, Kami memilih Diet Therapy &
Drug Therapy sesuai dengan “TOPIK PENCARIAN”.
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Apa Yang Disediakan oleh

MeSH?

Centang Diet Therapy & Drugs Therapy.
Kemudian tekan tombol “Add to search builder”.
Lalu klik Tombol “Search PubMed”

Anda akan mendapatkan hasil pencarian
kurang lebih sebagai berikut.

Filter
PubMed

Hasilnya terdapat 11.271 Artikel yang memuat tentang topik
yang sedang Anda cari. Selanjutnya, Anda dapat
mempersempit pencarian dengan menggunakan “FILTER”.
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Filter
PubMed

Filter Pencarian PubMed muncul pada sebelah kiri layar
Anda. Tampilannya kurang lebih sebagai berikut:

Membatasi pencarian berdasarkan
jenis artikel misalnya tinjauan
pustaka, tinjauan sistematis, meta
analisis, uji klinis, dll.
Membatasi pencarian berdasarkan
ketersediaan teks. Hanya berupa
abstrak, full-teks gratis atau
berbayar.
Membatasi tahun terbit artikel.
Misalnya 5 tahun terakhir, 10
tahun terakhir, atau rentang yang
kita tentukan.

Untuk Tutorial Filter
PubMed yang lebih
lengkap,
Anda dapat klik
tombol dibawah ini.
Klik di sini untuk
memunculkan
ﬁlter lainnya
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Logika BOOLEAN
PubMed

“Logika Boolean” adalah operasi logika AND, OR, dam NOT.
Operasi ini dapat digunakan dan selalu ditulis dengan huruf
kapital pada mesin pencari manapun.
Masing-masing logika memiliki fungsi sebagai berikut:
Ÿ AND : Mempersempit Pencarian
Ÿ OR
: Memperluas Pencarian
Ÿ NOT
: Mengecualikan Pencarian
Contoh penggunaan logika Boolean ini dalam pencarian
literatur biomedis adalah sebagai berikut:

Penggunaan Operator AND
Penggunaan operator AND antara “ISTILAH PENCARIAN”
hanya akan menghasilkan pencarian artikel yang memuat
kedua “ISTILAH PENCARIAN”.
Misalnya Anda mencari dengan istilah: “Breast” &
“Neoplasms”. Penggunaan AND akan menghasilkan
pencarian sebagai berikut:

AND
Breast
Hasil Pencarian
279.050 Artikel

Hasil Pencarian
202.152 Artikel

Neoplasms
Hasil Pencarian
2.218.770 Artikel
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Logika BOOLEAN
PubMed

Penggunaan Operator OR
Penggunaan operator OR antara “ISTILAH PENCARIAN”
akan menghasilkan pencarian artikel yang memuat salah
satu “ISTILAH PENCARIAN”.

OR
Breast
Hasil Pencarian
279.050 Artikel

Hasil Pencarian
2.497.820
Artikel

Neoplasms
Hasil Pencarian
2.218.770 Artikel

Penggunaan Operator NOT
Penggunaan operator NOT antara “ISTILAH PENCARIAN”
akan menghasilkan pencarian artikel yang memuat satu
“ISTILAH PENCARIAN”.

NOT
Breast
Hasil Pencarian
279.050 Artikel

Neoplasms
Hasil Pencarian
2.218.770 Artikel
(Tidak Disertakan dalam
Hasil Pencarian)
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Penggunaan Logika
BOOLEAN Pada Pencarian
PubMed

Penggunaan operator Boolean pada PubMed sangat mudah.
Anda dapat langsung mengetikkan operator AND, OR, atau
NOT pada kolom pencarian pubmed.
Misalnya Anda ingin mencari hanya “drug therapy” pada
“skin neoplasms” tapi tidak “diet therapy”.
Anda dapat mengetik “ISTILAH PENCARIAN” berupa:

Drug Therapy AND Skin Neoplasms NOT Diet Therapy
Hasil pencariannya adalah sebagai berikut:
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PENUTUP
Terima Kasih karena Anda telah membaca dan mempraktikkan
tutorial pencarian PubMed hingga halaman ini.
Semoga apa yang kami bagikan kepada Anda di Ebook ini dapat
bermanfaat dan tentu saja menghemat waktu Anda untuk
menemukan jurnal biomedis yang Anda inginkan.
Percayalah, Meluangkan sedikit waktu Anda untuk mempelajari
bagaimana mesin pencari jurnal seperti PubMed bekerja akan
menghemat banyak waktu Anda ke depannya.
Selayaknya karya yang lain, Ebook kami ini masih banyak
kekurangan. Kami sangat berharap Anda menyampaikan kritik dan
saran terkait Ebook ini dengan menekan tombol di bawah ini.

Klik untuk Menyampaikan
Kritik dan Saran

Artikel Lainnya
Kami juga telah menuliskan beberapa artikel lainnya
tentang pencarian jurnal. Silakan kunjungi pada link berikut.
Semoga kami dapat terus membantu Anda dalam memberikan
informasi seputar kedokteran dan kesehatan lainnya.
TERIMA KASIH
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TENTANG PENULIS

dr. Rifan Eka Putra Nasution, S.Ked. Lahir di Aek Kanopan,
Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, 29 Oktober 1992.
Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di kota
kelahiran lalu menyelesaikan pendidikan tingginya pada Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Menyadari betapa pentingnya berorganisasi untuk meningkatkan
softskill selain mengikuti pendidikan formal, semasa kuliah dr. Rifan
aktif mengikuti organisasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Kedokteran dan Lembaga Dakwah Fakultas FK Unsyiah,
Asian’s Medical Student Association, Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia, dan pernah diberikan amanah untuk
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berfokus pada bidang penalaran, penelitian serta pengembangan
diri mahasiswa. dr. Rifan mendapatkan medali Emas pada Olimpiade
Kedokteran Regional Sumatera Pertama untuk cabang
Kardiovaskular-Respirologi dan menghantarkan dirinya menjadi
Mahasiswa Berprestasi Universitas Syiah Kuala pada tahun 2013.
Pada tahun 2014, ia mendapatkan penghargaan Mahasiswa
Kedokteran Berprestasi Se-Sumatera dari ISMKI Wilayah I. Beliau
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