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BAB I 

Pengantar Metodelogi Penelitian 

Sonny Feisal Rinaldi,S.Pd, M.Kes 

 

Pendahuluan  
 

Setelah mempelajari BAB I ini, Mahasiswa dapat memahami tentang Konsep Metodelogi 

Penelitian Kesehatan. Sehingga mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang Ilmu dan 

Pengetahuan, Langkah-langkah Penelitian dan Etika Penelitian.  

Dalam BAB I Pengantar Metodelogi Penelitian ini akan membahas tentang Ilmu dan 

Penelitian. Ilmu atau ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan 

penelitian.  Seperti jenis penelitian dasar (basic Research) yang tujuan dasarnya dalah 

pengembangan ilmu pengetahuan.   Langkah-langkah Penelitian  (Proses Kegiatan Ilmiah), dan 

etika Penelitian. Pemahaman tentang hal-hal tersebut akan sangat membantu mahasiswa 

dalam menyusun rencana penelitian dan atau melaporkan penelitian dengan baik dan sesuai 

dengan kaidah-kaidah penelitian dan etika yang benar. 

Untuk dapat memahami BAB ini dengan baik, mahasiswa perlu melihat contoh contoh 

penelitian yang sesuai dengan deskripsi dari BAB ini. Mahasiswa dapat mengakses KTI yang 

ada di perpustakaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. 
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Topik 1 

Ilmu dan Pengetahuan 

 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1999, 1028) penelitian diartikan sebagai 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis 

untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.   Sementara itu, Hadi (1993, 4) mendefinisikan 

penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan prosedur dan metode-metode ilmiah. 

Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa penelitian merupakan suatu proses atau 

rangkaian yang pada intinya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terencana mulai dari 

pengumpulan (penemuan) data, pengolahan data, analisis data dan penyajian  data penelitian 

dengan tujuan untuk memecahkan persoalan atau menemukan sesuatu pengetahuan baru. 

Pada umumnya penelitian baru dapat dilakukan ketika muncul atau ditemukannya suatu 

permasalah baik berupa ketidak sesuaian pernyataan dari kenyataani ataupun sebagai upaya 

untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik.  Ketika penelitian mencari jawaban atas suatu 

ketidak sesuaian suatu pernyataan maka hasil penelitian tersebut menghasilkan sesuatu yang 

baru sebagai bantahan atau pembatasan atau dukungan atas pernyataan. Pada kondisi ini 

penelitian merupakan suatu proses dalam pengembangan Ilmu pengetahuan.  

 

A. ILMU PENGETAHUAN 

 

Ilmu pengetahuan ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan 

runtut. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-

langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan.  Langkah-langkah sistematis tersebut 

meliputi . 

1. Mengidentifikasi dan Merumus kan masalah, 

2. Menyusun  kerangka Pemikiran, 

3. Merumuskan Hipotesis, 

4. Menguji hipotesis , dan 

5. Menarik kesimpulan. 

 Dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara memperoleh dan menyusun pengetahuan. 

Beda Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan terletak pada: “Pengetahuan” adalah bahan ilmu, 

dan baru bisa menjawab tentang apa, sedangkan Ilmu Pengetahuan menjawab tentang 

mengapa suatu kenyataan atau kejadian”. Jadi,  ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan 

pengetahuan dalam bidang  tertentu yang disusun secara sistematis, dapat dipelajari dan 

diajarkan, dan memiliki nilai guna tertentu.  

Syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki objek dan metode ilmiah, atau  memiliki  

dimensi/aspek sebagai berikut. 
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1) Aspek Ontologis, yaitu berkenaan dengan apa yang dipelajari ilmu atau berkenaan 

dengan objek studi. Aspek ontologis berkenaan dengan apa yang ingin diketahui, apa 

yang dipikirkan atau yang menjadi masalah. Contoh : Aspek ontologis dalam ilmu 

ekonomi adalah perilaku manusia yang dihadapkan pada persoalan sumber daya 

manusia yang terbatas, dengan kebutuhan yang tidak terbatas. 

2) Aspek Epistimologis, berkenaan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya 

dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah 

yang didukung oleh sarana berfikir ilmiah. Metode ilmiah pada dasarnya merupakan 

gabungan antara pola berpikir induktif (dari hal-hal yang khusus, dianalisis menjadi hal-

hal yang umum) dan pola berpikir deduktif . (dari hal-hal yang umum kepda hal-hal yang 

khusus). Pola berpikir induktif dan deduktif disebut juga proses “ Logico-hypotetico-

verifikatif atau “deducto-hypotetico-verifikatif”, yang terdiri dari langkah-langkah: (1) 

Merumuskan masalah, (2) Menyusun kerangka berfikir (3) Merumuskan hipotesis, (4) 

Menguji hipotesis, dan (5) Menarik kesimpulan. 

3) Aspek aksiologis, berkenaan dengan aspek gunalaksana atau manfaat ilmu. Nilai guna 

ilmu bisa dilihat secara positif dan normatif. Secara positif nilai guna ilmu adalah untuk 

mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi berbagai fenomena yang sesuai 

dengan objek studi yang dipelajari. Sedangkan secara normatif, nilai guna ilmu adalah 

untuk mengendalikan berbagai fenomena kearah yang dinginkan. Secara normatif aspek 

aksiologis ilmu erat kaitannya dengan pertimbangan nilai, etika dan moral. Dalam 

penelitian aspek aksilogis digambarkan dalam saran-saraan atau rekomendasi hasil 

penelitian. 

Secara garis besar, ilmu pengetahuan terbentuk melalui proses dan tahapan sebagai 

berikut.  

a) Ilmu mempelajari fenomena. 

b) Fenomena-fenomena itu diabstraksikan menjadi konsep dan variabel. 

c) Konsep dan variabel itu dipelajari hubungannya berberntuk proporsi yang sifatnya 

berbentuk hipotesis-hipotesis. 

d) Hipotesis diuji secara empirik menjadi fakta. 

e) Jalinan fakta-fakta dalam kerangka penuh arti membentuk teori. Teori-teori inilah 

yang merupakan ilmu. 

Kegiatan ilmiah diawali dengan perumusan masalah dan   penyusunan kerangka berfikir 

kemudian menghasilkan khasanah pengetahuan ilmiah (di dalamnya termasuk teori dan hasil 

penelitian empiris). Dari kerangka berpikir tersebut, timbulah hipotesis untuk diuji dengan 

menggunakan data, analisis, teknik pengujian (statistik) dan dibuat kesimpulan statistis. Jika 

hipotesis tersebut diterima, maka akan menjadi khasanah pengetahuan ilmiah dan apabila 

ditolak akan kembali lagi kepada penyusunan kerangka berfikir untuk diulang lagi hipotesisnya 

sampai kesimpulan akhirnya diterima. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah Bagan Kegiatan 

Ilmiah Sebagai Suatu Proses dan Metode Keilmuan pada bagan di bawah ini (1) 
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Gambar 1.1 Kegiatan Ilmiah sebagai suatu Proses 

 

Pada gambar berikut, Nampak bagaimana hubungan Metode Berfikir, Sistematika Ilmiah 

dan Metode Ilmiah : 



 Metodologi Penelitian dan Statistik  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 1.2.Hubungan Metode Berpikir, Sistematika Ilmiah dan Metode Ilmiah  

 

B. KOMPONEN KOMPONEN ILMU  

 

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya memiliki beberapa komponen sebagai berikut: 

1) Teori, yaitu generalisasi yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah. 

2) Fakta, keadaan sebenarnya (empirik) yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep 

atau lebih. 

3) Fenomena, yaitu gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera 

(penglihatan, pendengaran, penciuman ,perasaan, perabaan), kemudian 

dijadikan konsep (istilah atau simbul) yang mengandung pengertian singkat dari 

fenomena, 

4) Konsep, yaitu istilah atau simbul yang mengandung pengertian singkat dari 

fenomena. 
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Bila fakta yang satu mempengaruhi yang lain di sebut faktor. Hubungan antar faktor 

disebut proporsi. Proporsi inilah lazim disebut embrio teori. Bila sifat hubungan yang dimiliki 

proporsi telah diketahui, maka proporsi tersebut menjadi konsep lanjut (yang lebih tinggi dari 

konsep awal), yaitu menjadi teori hubungan. Bila teori itu sempat diuji berulang kali dan tetap 

bertahan, maka meningkat menjadi hukum atau dalil-dalil.(1) Dalam bagan tampak sebagai 

berikut(1) 

Gambar 1.3 Jalinan Antara Komponen-Komponen Ilmu  

 

Ilmu pengetahuan, memiliki  juga kelengkapan-kelengkapan  seperti.  

1. Axio ma adalah pangkal dasar berfikir atau konsep dasar  suatu ilmu, 

 Misal : konsep dasar ilmu Anatomi fisiologi, tubuh merupakan suatu system, sehingga 

ada keterkaitan organ tubuh satu dengan yang lainnya, konsep dasar Tekniologi Lab 

Medik, analit yang ada pada cairan tubuh dapat dijadikan biomarker dari kondisi tubuh 

seseorang. 

2. Data adalah fakta-fakta  sebagai  bukti  empirik.  Ada tiga macam data, yaitu: 

a. Faktor  endowment,  yaitu  faktor  yang  dianggap  lestari  (tidak 

b. bisa diubah oleh suatu  disiplin ilmu tertentu). 

c. Variabel yaitu setiap gejala yang bisa diukur ( ada gejala yang tidak bisa diukur 

misalnya selera). Semua variabel terukur menurjut objektivitas, realiabilitas ilmiah 

dan validitas ilmiah. 

d. Faktor Given, yaitu faktor yang dianggap relatif tetap(biasaanya dijadikan suatu 

asumsi dasar untuk keberlakuan hukum dalam ilmu pengetahuan). 

3. Metode Berfikir ( method of thinking) terdiri dari: 

a. Deduksi, yaitu membahas dari hal-hal yang umum dianalisis sampai dengan hal-

hal yang khusus. 

b. Induksi, yaitu data-data dianalisis untuk mebuat generalisasi 

c. Sistensis, yaitu paduan keduanya baik untuk verivikasi teori maupun untuk 

verifikasi dan generalisasi. 

 Kelengkapan ilmiah lainnya,meliputi . 

1) Model-model, misal model fungsi, model persamaan, model tabel, model 

grafik, model diagram, dll. 

2) Alat berfikir, misal  grafis, diagramatis, statistis dan matematis. 

3) Postulat ilmu terdiri dari hukum dasar yang jelas baik bersifat kausalitas 

maupun fungsionalitas. 

4) Teknik penalaran (method or reasioning), misal dalam ilmu ekonomi dapat 

disajikan dalam bentuk verbal, diagramatis, matematis, statistis dan grafis. 

 FAKTOR PROPORSI KONSEP TEORI DALIL/ 
HUKUM 
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4. Objek ilmu, setiap ilmu memiliki objek yaitu suatu objek yang dipelajari ilmu. Misal cara 

menganalisa fungsi ginjal, Cara mengevaluasi perkembangan suatu penyakit, cara 

melakukan validasi hasil pemeriksaan laboratorium. 

5. Fungsi ilmu, adalah menjelaskan, memprediksikan, mendeskripsikan, dan 

mengendalikan. Misal, fungsi ilmu ekonomi. 

a. Menjelaskan , memprediksi dan mendeskripsikan tentang cara kondisi kesehatan 

pasien; 

b. Menjelaskan dan mendeskripsikan cara mendiagnosa suatu penyakit. 

6. Problem, semua ilmu pengetahuan diawali dengan adanya problem. Misal, problem 

dalam ilmu TLM adalah Hasil laboratorium harus berkualitas sedangkan pemahaman 

tentang Pengendalian Mutu Laboratorium belum merata pada semua tenaga TLM. 

 

Latihan 
 

Diskusikan : 

1) Bagaimana Ilmu Pengetahuan berkembang ? 

2) Contoh kasus metoda berfikir deduktif ! 

3) Identifikasi dan deskripsikan pengendalian mutu yang diperlukan untuk menjamin mutu 

hasil pemeriksaan laboratorium ! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang  

1) Ilmu Pengetahuan 

2) Contoh-contoh Karya Tulis Ilmiah di perpustakaan 

3) Materi pengendalian Mutu Laboratorium 

 

Ringkasan 
 

1. Ilmu pengetahuan berkembang dengan cara yang sistematis, penting untuk mengikuti 

tahapan pengembangan ilmu pengetahuan  dalam menyelesaikan masalah secara 

ilmiah. 

2. Komponen-komponen ilmu pengetahuan penting dipahami untuk kemudahan dalam 

pengambangan ilmu pengetahuan 
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Topik 2 

 Langkah Langkah Penelitian  

(Metode Ilmiah ) 

 

A. PENGERTIAN METODE ILMIAH  

 

Metode ilmiah atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai scientific method adalah 

proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis,empiris, dan terkontrol. Proses 

berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi, atau simpulan, 

bukan pula berdasarkan  data atau fakta khusus. Proses berpikir untuk memecahkan masalah 

lebih berdasar kepada masalah nyata. Tahapan pertama  suatu metode ilmiah adalah 

merumuskan masalah apa yang sedang dihadapi dan sedang dicari pemecahannya. Rumusan 

masalah ini akan menuntun proses selanjutnya dalam penelitian seperti membuat kerangka 

berpikir dan penentuan desain penelitian. 

 

Pada Metode Ilmiah, proses berpikir dilakukan secara sistematis 

Dalam metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara sistematis dengan bertahap, 

tidak zig-zag. Proses berpikir yang sistematis ini dimulai dengan kesadaran akan adanya 

masalah hingga terbentuk sebuah kesimpulan. Dalam metode ilmiah, proses berpikir 

dilakukan sesuai langkah-langkah metode ilmiah secara sistematis dan berurutan. 

 

Metode ilmiah didasarkan pada data empiris 

Setiap metode ilmiah selalu disandarkan pada data empiris. maksudnya adalah, bahwa 

masalah yang hendak ditemukan pemecahannya atau jawabannya itu harus tersedia datanya, 

yang diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif. Ada atau tidak tersedia data empiris 

merupakan salah satu kriteria penting dalam metode ilmiah. Apabila sebuah masalah 

dirumuskan lalu dikaji tanpa data empiris, maka itu bukanlah sebuah bentuk metode ilmiah. 

 

Pada metode ilmiah, proses berpikir dilakukan secara terkontrol 

Di saat melaksanakan metode ilmiah, proses berpikir dilaksanakan secara terkontrol. 

Maksudnya terkontrol disini adalah, dalam berpikir secara ilmiah itu dilakukan secara sadar 

dan terjaga, jadi apabila ada orang lain yang juga ingin membuktikan kebenarannya dapat 

dilakukan seperti apa adanya. Seseorang yang berpikir ilmiah tidak melakukannya dalam 

keadaan berkhayal atau bermimpi, akan tetapi dilakukan secara sadar dan terkontrol. 

 

B. LANGKAH LANGKAH METODE ILMIAH  

 

Untuk mendapatkan gambaran tentang langkah langkah metode ilmiah dapat diamati 

bagan di bawah ini : 
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Gambar 1.4 Langkah Langkah Metode Ilmiah (Penelitian Kuantitatif)(1) 
 

Langkah langkah metode ilmiah dapat dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu : 

1. Mengidentikasi, Memilih  dan merumuskan Masalah 
a. Mengidentifikasi Masalah 

1) Mengidentifikasi masalah adalah mencari masalah yang paling relevan dan 

menarik untuk diteliti. 

2) Masalah dapat dicari melalui “Pancaindera”, yaitu pengamatan, pendengaran, 

penglihatan, perasaan, dan penciuman. 

3) Permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara das  sollen dan das sein , 

yaitu ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam 

kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan 

dan kenyataan. Masalah berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, 

mengganggu, menghambat, menyulitkan, yang menunjukkan adanya 

kesenjangan antara harapan dan  kenyataan. “A problem as any situation where 

a gap exist between the actual and the desire d ideal state (Sekaran, 1992). 
b. Sumber Masalah 

Masalah dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut: 

1) Bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan penelitian 

2) Seminar, diskusi dan lain-lain pertemuan ilmiah 

3) Pernyataan pemegang otoritas 

4) Pengamatan sepintas 

5) Pengalaman pribadi 

6) Perasaan intuitif. 
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c. Memilih Masalah/Pembatasan 

 Dalam mengidentifikasi masalah biasanya dijumpai lebih dari satu masalah, dan tidak 

semua masalah dapat/layak diteliti. Oleh sebab itu perlu diadakan 

pemilihan/pembatasan masalah. 

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah: 

a) Masalah tersebut layak atau tidaknya untuk diteliti, tergantung pada  

 Ada/tidaknya sumbangan terhadap teori dan ada/tidaknya teori yang relevan 

dengan itu , 

 Ada/tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-masalah praktis. 

b) Managebility,yaitu cukup dana, cukup waktu, cukup alat, cukup bekal kemampuan 

teoritis, dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. 
d. Merumuskan Masalah 

 Setelah masalah diidentifkasi dan dipilih/dibatasi, selanjutnya masalah tersebut 

hendaknya: 

1) Dirumuskan dalam kalimat tanya (?) yang padat dan jelas. 

2) Memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab 

pertanyaan dalam rumusan tersebut. 

Contoh: 

 Bagaimana gambaran profil lipid kelompok remaja dengan pola hidup yang 

tidak baik ? 

 Bagaimana hubungan kadar Hemoglobin  dengan Ureum pada pasien gagal 

ginjal kronik ? 

 

2. Penyususnan  Kerangka Pemikir an 

Kerangka pemikiran adalah konstruksi berfikir yang bersifat logis dengan argumentasi 

yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Menurut Rusidi 

(1993), kerangka berfikir berarti menduduk-perkarakan masalah dalam kerangka teoritis 

(theoritical framework) atau disebut juga proses deduktif. 

Untuk menyusun kerangka pemikiran, perhatikanlah hal-hal berkut ini: 

a. Cari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang relevan untuk 

dijadikan landasan teoritis dalam penelitian. Teori- teori dan konsep-konsep 

tersebut berasal dari acuan umum yaitu dari kepustakaan seperti buku teks, 

ensiklopedia, monografh dan sejeneisnya. Sedangkan generalisasi dapat ditarik 

dari laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Kriteria sumber bacaan adalah prinsip kemutakhiran (recency) dan relevansi. 

Menurut Rusidi (1993), tahap penguraian teori yang menjadi titik tolak berfikir 

untuk menjawab masalah kepada konsep-konsep yang mengabstraksikan 

fenomena, disebut tahap conceptioning. 

b. Dari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi tersebut, lakukan perincian 

analisis melalui penalaran deduktif. Sedangkan dari hasil-hasil penelitian yang 

terdahulu dilakukan pemaduan (sistesis) dan generalisasi melalui penalaran 

induktif. Proses deduksi dan induksi itu dilakukan secara iteratif, sehingga 
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dihasilkan jawaban yang paling mungkin terhadap masalah. Jawaban inilah yang 

dijadikan hipotesis penelitian. 

3. Perumusan Hipo tesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

jawabannya harus diuji. 

 Hipotesis dirangkum atau diturunkan dari kerangka pemikiran/kesimpulan 

teoritis. 

 Ada dua jenis hipotesis: 

1) Hipotesis Deskriptif, yaitu hipotesis yang menunjukan 

pemaknaan suatu konsep dari suatu teori. 

2) Hipotesis verivikatif, yaitu hipotesis yang mengubungkan atau 

mempertautan dua veriabel atau lebih untuk diuji. 

 Hipotesis verifikatif hendaknya menyatakan 

pertauatandua variabel atau lebih. 

 Hipoteis dinyatakan dalam kalimat deklaratif/pernyataan yang jelas, 

padat dan spesifik. 

 Harus teruji/dapat diuji. 

 

4. Menguji Hipotesis Secara Empirik 

a. Menguji dengan alat statistik inverensial dan statistik deskriftif, untuk 

membuktikan apakah teori-teori tersebut teruji secara meyakinkan (significant) 

atau tidak berdasarkan hasil uji fakta-fakta secara empirik (Penelitian Kuantitatif). 

b. Menguji dengan tanpa statistis untuk mencari pemaknaan  (Penelitian Kualitatif). 

 

5. Melakukan Pembahasan 

Dalam membahas hasil penelitian maka harus selalu diingat bahwa tujuan kita adalah 

membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis 

yang diajukan. Secara sistematik dan terarah, maka data yang telah dikumpulkan tersebut 

dideskripsikan, dibandingkan dan dievaluasi yang keseluruhannya diarahkan kepada sebuah 

penarikan kesimpulan, apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis yang 

diajukan. Pada hakikatnya sebuah hasil penelitian yang baik tidak berhenti pada kesimpulan, 

apakah sebuah hipotesis diterima atau ditolak, melainkan dilengkapi dengan evaluasi 

mengenai kesimpulan tersebut. Sebuah pernyataan ilmiah yang baik selalu mengandung 

tingkat kepercayaan yang dimiliki pernyataan tersebut. Untuk melaporkan hasil penelitian, 

maka secara singkat dan kronologis dan pertama diberikan deskripsi tentang variable yang 

diteliti yang diikuti dengan tehnik ananlis yang dipergunakan. Setelah itu hasil pengukuran 

dilaporkan yang kemudian dilengkapi dengan kesimpulan analisis dari data yang telah 

dikumpulkan. Laporan ini ditulis dalam bentuuk esei dengan kalimat-kalimat verbal yang 

mencakup semua pernyataan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. 
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6. Menarik Kesimpulan  

Langkah paling akhir dalam berpikir ilmiah pada sebuah metode ilmiah adalah kegiatan 

menarik kesimpulan. Kesimpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan 

sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat 

tetapi jelas. Kesimpulan penelitian ini merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian. 

Sintesis ini membuahkan kesimpulan yang ditopang oleh suatu kajian yang bersifat terpadu 

dengan meletakkan berbagai aspek penelitian dalam perspektif yang menyeluruh. Oleh 

karena itu, diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari aspek-aspek 

tersebut dalam kerangka yang mengarah kepada kesimpulan. Dalam mengkaji kesimpulan 

penelitian ini, disebabkan sifatnya yang terpadu dan menyeluruh maka seorang peneliti 

meninggalkan perannya sebagai ilmuan dan beralih menjadi seorang filsuf. Hal ini berarti ia 

harus mampu menarik kesimpulan yang utuh dari data yang bersifat terpisah dengan tidak 

meninggalkan sifat keilmuan. Kesimpulan penelitian ini harus tetap dipertanggungjawabkan 

alam kerangka teori keilmuan yang didukung oleh penemuan penelitian. Kesimpulan ini 

kemudian dapat dibahas dengan jalan membandingkannya terhadap penelitian lain serta 

pengetahuan ilmiah yang relevan. 

 

Latihan 

 
1) Pilihlah satu Karya Tulis Ilmiah di Perpustakaan, lalu amati perumusan masalahnya, 

telaah, bila terdapat kekurangan, apa yang perlu ditambahkan ? 

2) Pilihlah satu Karya Tulis Ilmiah di Perpustakaan, lalu amati kerangka pemikirannya, 

telaah, bila terdapat kekurangan, apa yang perlu ditambahkan ? 

3)  Pilihlah satu Karya Tulis Ilmiah di Perpustakaan, lalu amati rumusan hipotesanya, 

telaah, bila terdapat kekurangan, apa yang perlu ditambahkan ? 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang  

1) Merumuskan masalah 

2) Menyusun kerangka pemikiran 

3) Merumuskan hipotesis 

 

Ringkasan 
 

Penyelesaian masalah dengan metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang 

sistematik yang telah memiliki tahapan tertentu. Tahapan yang satu tidak boleh mendahului 

tahapan lainnya. Salah satu penilaian terhadap metode penelitian suatu proposal penelitian 
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adalah dilihat dari adanya kesinambungan tahap yang satu dengan tahap yang lainnya, dan 

setiap tahapan mengikuti kaidah kaidah dengan benar.  
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Topik 3 

Etika Penelitian 

 
 

A. DEFINISI ETIKA PENELITIAN 

 

Etika berasal dari bahasan Yunani ”Ethos”, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang 

berlaku dalam masyarakat, refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Kode Etik Peneliti 

adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan 

tanggung jawab sosial dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (3) 

Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan-santun yang 

memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum 

mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi itikad 

dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Dengan demikian meskipun intervensi 

yang dilakukan dalam penelitian tidak memiliki resiko yang dapat merugikan atau 

membahayakan responden, namun peneliti perlu mempertimbangkan aspek sosioetika dan 

menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga semua penelitian memiliki 

etika penelitian  

 

B. PRINSIP ETIKA PENELITIAN  

 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity).  Peneliti perlu 

mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka 

berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan 

bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian  

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (respect for privacy and 

confidentiality). Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan 

kebebasan individu.  

3. Keadilan . Semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik, sehingga terdapat 

keseimbahan antara manfaat dan risiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Jadi harus 

diperhatikan risiko fisik, mental dan risiko sosial.  

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan 

penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat 

semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat 

populasi (beneficence). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek. 

Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan 

maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. 
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C. KODE ETIK DALAM PENELITIAN  

 

Kode pertama, Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk 

memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi 

peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.(3) 
Dengan demikian peneliti harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu:  

a. kritis yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji;  

b. logis yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul; dan  

c. empiris yaitu memiliki bukti nyata dan absah.  

 

Tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah adalah:  

a. Kejujuran untuk terbuka diuji kehandalan karya penelitiannya yang mungkin 

membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan 

menghasilkan inovasi; dan  

b. Keterbukaan memberi semua informasi kepada orang lain untuk memberi 

penilaian terhadap sumbangan dan/atau penemuan imiah tanpa membatasi pada 

informasi yang membawa ke penilaian dalam 1 (satu) arah tertentu.  

 

 Kode kedua, Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang 

diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan 

keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia 

berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.  

 

Harus dipastikan bahwa kita tidak berkeberatan jika kita berada pada posisi sebagai 

responden.Dengan demikian perlu dibuat aturan seperti (3):  

a. Peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian 

yang ada; dan  

b. pelaksanan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku, dengan 

semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh.  

 

Kode ketiga, Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, 

terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya 

keilmuan baginya.(3) 

Peneliti berbuat untuk melaksanaan penelitian dengan asas manfaat baik itu berarti:  

a. hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya lain;  

b. menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal, 

tidak dapat diganti, dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar 

tetap bekerja baik; dan  

c. menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan 

karena penyalahgunaan bahan yang berbahaya yang dapat merugikan 

kepentingan umum dan lingkungan.  
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D. PENELITIAN YANG MEMBUTUHKAN INFORMED CONSENT 

 

Peneliti harus memiliki informed consent  (IC) atau persetujuan setelah penjelasan. IC 

merupakan hal penting bagi penelitian yang melibatkan manusia dan organ manusia, 

termasuk penelitian biomedis. (4) 

Penelitian yang melibatkan subyek manusia mencakup. 

 Penelitian-penelitian dari proses fisiologik, biokimia atau patologik, atau respon 

terhadap suatu intervensi tertentu, baik fisik, kimiawi, atau psikologis pada 

subyek-subyek sehat atau pasien; 

 Uji terkontrol dari tindakan-tindakan diagnostik, preventif atau terapeutik dalam 

kelompok orang yang lebih besar, yang dirancang untuk mendemonstrasikan 

respon umum tertentu pada tindakan- tindakan tersebut terhadap suatu variasi 

biologis individu; 

 Penelitian-penelitian untuk menentukan konsekuensi untuk individu dan 

masyarakat dari tindakan-tindakan preventif atau terapeutik tertentu; dan 

 Penelitian-penelitian yang berkenaan dengan tingkah laku yang berkaitan dengan 

kesehatan manusia dalam suatu jenis keadaan dan lingkungan. 

 

Adapun isi Informed Consent yaitu. 

 Penjelasan manfaat penelitian; 

 Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan; 

 Penjelasan manfaat yang akan didapatkan; 

 Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek 

berkaitan dengan prosedur penelitian; 

 Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja; 

 Jaminan anonimitas dan kerahasiaan. 

 

E. STANDAR ETIK PENELITIAN KESEHATAN  

 

Deklarasi Helsinki  memuat prinsip etika, dimana kepentingan subyek harus diatas 

kepentingan lain, berarti harus diperhatikan. Seorang dokter harus bertindak demi 

kepentingan pasiennya, dan tidak dapat melakukan tindakan yang merugikan pasien.  

Terdapat dua pernyataan yang merupakan kunci suatu penelitian yang menggunakan manusia 

sebagai subjek, yaitu.  

1. Kepentingan individu subjek harus diberi prioritas dibandingkan dengan komunitas. 

2. Setiap subjek dalam penelitian klinis harus mendapatkan pengobatan terbaik yang ada. 

 

Pada Declaration of Helsinki ditetapkan bahwa selain diperlukan  informed consent dari 

subjek penelitian, diperlukan juga ethical clearance yang dikeluarkan oleh Komisi Etik. 
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Declaration of Helsinki juga mengatur tentang pemanfaatan hewan percobaan dalam 

penelitian kesehatan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan percobaan. 

Standar etik penelitian kesehatan di Indonesia yang melibatkan manusia sebagai subyek 

didasarkan pada azas perikemanusiaan yang merupakan salah satu dasar falsafah bangsa 

Indonesia, yaitu Pancasila. Hal tersebut diatur dalam UU Kesehatan no 23/ 1992, PP no 39/ 

1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mengenai perlindungan dan hak – hak 

manusia sebagai subyek penelitian  dan sanksi bila penyelenggaraan penelitian melanggar 

ketentuan dalam PP tersebut.(5) 

 

Latihan 
 

1. Jelaskan prinsip etika penelitian.  

2. Jelaskan penelitian yang membutuhkan Ethical Clearance dengan baik 

3. Download Declaration of Helsinki, pelajari selengkapnya 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang  

1) Prinsip etika penelitian 

2) Ethical Clearance 

3) Declaration of Helsinki 

 

Ringkasan 
 

Etika merupakan aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset dan oleh 

karenanya para peneliti harus mengetahui dan paham tentang etika ini sebelum melakukan 

penelitian. Untuk itu sebelum penelitian dilakukan, perlu mendapatkan etical clearence dari 

lembaga etik yang dapat dipercaya. Pada saat penelitian akan dilaksanakan, maka peneliti 

harus memberikan Informed Consent kepada responden, untuk mendapatkan persetujuan 

setelah penjelasan. 
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Tes 1  
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes 1 yang terdapat di bagian akhir Bab 1 

ini.  

1) Ilmu pengetahuan berkembang melalui suatu proses Scientific Research, yaitu : 

A. Observasi, identifikasi masalah, perumusan kerangka pemikiran, permusan 

hipotesis, pengujian hipotesis, pengumpulan  data,  analisis  dan  interprestasi   data,  

dan      penarikan kesimpulan.  

B. Observasi, identifikasi masalah, perumusan kerangka pemikiran, pengumpulan  

data, permusan hipotesis, pengujian hipotesis,   analisis  dan  interprestasi   data,  

dan      penarikan kesimpulan. 

C. Observasi, perumusan kerangka pemikiran, identifikasi masalah, permusan 

hipotesis, pengujian hipotesis, pengumpulan  data,  analisis  dan  interprestasi   data,  

dan      penarikan kesimpulan. 

D. Observasi, identifikasi masalah, permusan hipotesis, perumusan kerangka 

pemikiran, pengujian hipotesis, pengumpulan  data,  analisis  dan  interprestasi   

data,  dan      penarikan kesimpulan. 

 

2) Salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki objek dan metode ilmiah, atau  

memiliki  dimensi/aspek yang berkenaan dengan aspek gunalaksana atau manfaat ilmu. 

Nilai guna ilmu bisa dilihat secara positif dan normatif. Hal tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai aspek : 

A. Aspek Ontologis 

B. Aspek Epistimologis  

C. Aspek aksiologis 

D. Berpikir induktif 

 

3) Bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, 

yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berfikir ilmiah. 

Hal tersebut merupakan syarat ilmu pengetahuan aspek : 

A. Aspek Ontologis 

B. Aspek Epistimologis  

C. Aspek aksiologis 

D. Berpikir induktif 

 

4) Keadaan sebenarnya (empirik) yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep atau lebih 

dalam komponen ilmu  disebut 

A. Teori 

B. Fakta 

C. Fenomena 

D. Konsep 
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5) Gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera (penglihatan, pendengaran, 

penciuman ,perasaan, perabaan), kemudian dijadikan konsep, termasuk komponen ilmu  

A. Teori 

B. Fakta 

C. Fenomena 

D. Konsep 
 

6) Konsep tentang variable dan konsep tentang keterkaitan antar variable, disajikan dalam 

metoda ilmiah sebagai : 

A. Kerangka Pemikiran 

B. Hipotesis 

C. Identifikasi masalah 

D. Pengujian hipotesis 
 

7) Metode berfikir yang membahas hal-hal umum dianalisis sampai dengan hal-hal khusus, 

disebut : 

A. Sintesis 

B. Induksi 

C. Deduksi 

D. Gabungan Deduksi dengan Induksi 
 

8) Urutan manakah yang benar tentang jalinan antara komponen-komponen ilmu  

A. Fakta, Faktor, Proporsi, Konsep, Teori, Dalil/Hukum 

B. Fakta, Faktor, Konsep, Proporsi,Teori, Dalil/Hukum 

C. Fakta, Proporsi, Faktor, Konsep, Teori, Dalil/Hukum 

D. Fakta, Faktor, Proporsi, Teori, Konsep, Dalil/Hukum 
 

9) Untuk memastikan bahwa fakta yang diperoleh adalah benar, dalam metode ilmiah 

disajikan dengan  

A. Kerangka Pemikiran 

B. Pengujian Hipotesis 

C. Identifikasi masalah 

D. Pengujian hipotesis 

 

10) Data adalah fakta-fakta  sebagai  bukti  empiric. Data yang merupakan gejala yang 

bisa diukur disebut : 

A. Faktor Endowment 

B. Variabel 

C. Faktor Given 

D. Axioma 
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Tes 2 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes 2 yang terdapat di bagian akhir Bab 1 

ini. 

1) Proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis,empiris, dan terkontrol 

disebut  

A. Metode Ilmiah  

B. Karya Ilmiah 

C. Pola Pikir 

D. Penelitian 

 

2) Proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih berdasar kepada : 

A. Asumsi 

B. Simpulan 

C. Fakta Khusus 

D. Masalah nyata 

 

3) Ada hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah, diantaranya “ 

A. Managebility 

B. Pengamatan sepintas 

C. Dirumuskan dalam kalimat tanya  

D. Pernyataan pemegang otoritas 

 

4) Adanya kesenjangan antara haparan dan kenyataan disajikan dalam : 

A. Rumusan Hipotesa 

B. Kerangka Pemikiran 

C. Identifikasi masalah 

D. Pengujian hipotesis 

 

5) Konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan 

pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun, disebut : 

A. Kerangka Pemikiran 

B. Rumusan Hipotesa 

C. Identifikasi masalah 

D. Pengujian hipotesis 

 

6) Jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang jawabannya harus diuji disebut: 

A. Hipotesa 

B. Kerangka Pemikiran 

C. Identifikasi masalah 

D. Pengujian hipotesis 
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7) Hipotesis yang menunjukan pemaknaan suatu konsep dari suatu teori disebut : 

A. Hipotesis deklaratif 

B. Hipotesis Verifikatif 

C. Hipotesis Deskriptif 

D. Hipotesis Statistik 

 

8) Data yang telah dikumpulkan tersebut dideskripsikan, dibandingkan dan dievaluasi yang 

keseluruhannya diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan 

saat tahapan :  

A. Kerangka Pemikiran 

B. Rumusan Hipotesa 

C. Identifikasi masalah 

D. Pembahasan 

 

Tes 3 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes  yang terdapat di bagian akhir Bab  ini.  

 

1) Mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian merupakan 

prinsip etika penelitian : 

A. Menghormati harkat dan martabat manusia 

B. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian 

C. Menghormati keadilan dan inklusivitas  

D. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan 

 

2) Peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas responden, baik nama 

maupun alamat dalam kuesioner/alat ukur, merupakan prinsip etika penelitian : 

A. Menghormati harkat dan martabat manusia 

B. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian 

C. Menghormati keadilan dan inklusivitas  

D. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan 

 

3) Dalam melakukan pengukuran, peneliti harus menggunakan metoda dengan kinerja 

yang baik dan diperlakukan secara optimal, merupakan prinsip etika penelitian : 

A. Menghormati harkat dan martabat manusia 

B. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian 

C. Menghormati keadilan dan inklusivitas  

D. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan 
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4) Inti Etik Penelitian Kesehatan adalah : 

A. Relawan manusia yang bersedia menjadi subjek penelitian 

B. Kesediaan serta pengorbanan relawan manusia harus dihargai 

C. Menghormati dan melindungi kehidupan 

D. Pelaksanaan kewajiban peneliti terhadap subjek penelitian 

 

5) Apakah etika penelitian berlaku bagi penelitian yang tidak mengandung resiko ? 

A. Tidak perlu, karena tidak memiliki resiko yang dapat merugikan atau membahayakan 

responden 

B. Tidak perlu, karena subjek penelitian dengan mudah memahami bahwa tidak ada 

resiko dalam penelitian  

C. Perlu, karena mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat 

dan martabat kemanusiaan 

D. Perlu, karena kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi saat penelitian 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes 1 

1. A 

2. C 

3. B 

4. B 

5. C 

6. A 

7. C 

8. A 

9. D 

10. B 

 

Tes 2 

1. A 

2. D 

3. A 

4. C 

5. A 

6. A 

7. A 

8. D 

 

Tes 3 

1. A 

2. B 

3. D 

4. D 

5. C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Metodologi Penelitian dan Statistik  

 
 

24 

Daftar Pustaka 

 
Prof.Dr. Suryana, M.Si, 2010,  Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif), UPI 

Pratiknya A.W, 1986, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, Jakarta, 

Rajawali 

I Gusti Ng.A, 1992, Metode Penelitian Sosial (Pengertian dan Pemakaian Praktis), Jakarta, 

Gramedia Pustaka Utama 

Wella Yurisa, 2008, Etika Penelitian Kesehatan, Faculty of Medicine – University of Riau, 

Pekanbaru, Riau 

Sumantri S. Jujun, 1999, Filsafat Ilmu:Sebuah Pengantar Populer,Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan 

George J. Mouly, 1963 The science of Educational Research, New York: American Book 

Company 

Dewan Organisasi Ilmu-ilmu Kedokteran Internasional (CIOMS) bekerja sama dengan 

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), 1993, Pedoman Etik Internasional Untuk 

Penelitian Biomedis Yang Melibatkan Subyek Manusia, Geneva, WHO 

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etika 

Peneliti 

Muchtan Sujatno, Etika Penelitian dalam Metodologi Penelitian Biomedis 

Intan Silviana Mustikawati, Etika Penelitia 

 

  



 Metodologi Penelitian dan Statistik  

 

25 

BAB II 

PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN  

Sonny Feisal Rinaldi,S.Pd, M.Kes 

 

Pendahuluan  
 

Pada bagian ini mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan mengenai bagian awal 

pembuatan proposal yang baik dan benar yaitu tentang perumusan masalah penelitian.  

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, bagian pertama yang harus dibuat di dalam sebuah 

penelitian adalah penyusunan proposal. Bila proposal sudah dapat dibuat dengan baik, maka 

seorang peneliti akan lebih mudah lagi dalam mengerjakan penelitiannya. Oleh karena itu 

mahasiswa harus mengetahui bagian-bagian dari proposal.  

Setelah perkuliahan bab ini, mahasiswa harus memahami rumusan masalah penelitian 

dan mampu menyusun Latar belakang penelitian,  rumusan masalah yang akan diteliti, serta   

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

 

 

 

 

 

 



 Metodologi Penelitian dan Statistik  

 
 

26 

Topik 1 

Latar Belakang Masalah 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN 

 

 Pertanyaan pertama yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian adalah”masalahnya 

apa sih” kemudian tujuan penelitian ini apa?.  Untuk itu sebelum melakukan penelitian, 

peneliti terlebih dahulu harus dapat menjabarkan masalah yang menjadi perhatian dalam 

penelitian tersebut.  Penjelasan terkait dengan masalah penelitian disampaikan dalam latar 

belakang penelitian, yang menjabarkan tentang situasi atau keadaan dimana masalah tersebut 

terjadi atau timbul. Keadaan atau situasi ini menunjukkan objek dari penelitian yang akan 

dilakukan disamping itu situasi dan keadaan juga menggambarkan penyebab yang 

mengakibatkan masalah itu terjadi. Untuk itu akan lebih jelas bila dalam menyampaikan 

keadaan atau situasi masalah yang terjadi sebaiknya  didukung atau ditunjukkan oleh data 

yang mendukung penjabaran situasi tersebut. Selanjutnya dalam latar belakang penelitian 

juga dijelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan.  Penjelasan yang mengemukakan 

alasan-alasan mengapa peneliti ingin melakukan penelitian ini adalah sangat penting.  Pada 

bagian ini dijelaskan dampak atau keadaan yang dapat terjadi bila masalah yang menjadi pusat 

perhatian terus terjadi tanpa ada upaya untuk mengatasinya.  Latar belakang masalah juga 

menjabarkan tentang lingkup atau batasan dari masalah yang akan diteliti.  Penjelasan yang 

menggambarkan bagaimana keterkaitan masalah dengan faktor-faktor penyebabnya serta 

dampaknya yang merupakan tujuan penelitian juga perlu disampaikan.  Tidak lupa dalam 

menyajikan hubungan antar faktor penyebab serta dampak dari masalah dilakukan 

berdasarkan hasil-hasil studi sebelumnya. Latar belakang masalah yang didukung tinjauan 

atau kajian hasil-hasil studi sebelumnya menjadi salah satu parameter dari suatu penelitian 

yang baik.  Keterkaitan antara penelitian dengan penelitian sebelumnya menggambarkan 

suatu bentuk kesinambungan keilmuan dari topik penelitian, dan menggambarkan kehati-

hatian peneliti dalam melakukan penelitian yaitu berdasarkan landasan akademik bukan 

berdasarkan opini atau argumentasi sendiri. Secara ringkas pokok-pokok penulisan latar 

belakang masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Situasi atau keadaan dimana diduga bahwa masalah yang ingin diteliti tadi timbul. 

2. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-

masalah yang telah dipilihnya. 

3. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan 

diteliti. 

4. Pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis dan/atau secara praktis. 

 

Sugiyono (2014) menyatakan baha yang dimaksud masalah adalah suatu kondisi atau 

keadaan dimana terjadinya penyimpangan dari kondisi yang terjadi dengan kondisi yang 
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seharusnya atau yang diharapkan. Penyimpangan ini dapat berupa perbedaan antara yang 

dijalankan dengan apa yang direncanakan atau perbedaan antara pernyataan dalam teori 

serta apa yang terjadi di lapangan.  Misalnya dalam suatu teori dinyatakan bahwa 

produktivitas tenaga kerja akan sangat ditentukan oleh kompetensi dari sumber daya 

manusiannya.  Namun pada kenyataan dalam suatu organisasi dengan sumberdaya manusia 

(SDM) yang lebih baik ternyata menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa ada faktor penyebab lain yang mengakibatkan organisasi dengan 

SDM yang lebih baik tapi memiliki kinerja yang sebaliknya.  Disamping itu masalah juga dapat 

ditinjau berdasarkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan yang dapat diduga ada faktor 

yang menjadi kendala tidak tercapainya hasil tersebut.  Ketika laporan keuangan suatu rumah 

sakit menunjukan tren yang menurun sementara pada tahun tersebut organisasi telah 

melakukan banyak perubahan dan investasi. Pada sisi lain rumah sakit lain menunjukan 

peningkatan pendapatan dan keuntungan. Hal ini menjadi petunjuk atau gambaran adanya 

masalah pada organisasi tersebut. Disamping itu masalah juga dapat ditinjau berdasarkan 

perubahan-perubahan yang terjadi baik perubahan dari perilaku manusia, teknologi atau 

perubahan pada regulasi-regulasi pemerintah baik yang mengatur  proses produksi, 

penggunaan bahan ataupun bentuk-bentuk lain seperti perlindungan konsumen dan 

sebagainya.  Berikut adalah suatu contoh gambaran masalah yang dijabarkan pada latar 

belakang suatu penelitian deskriptif tentang Gambaran Aktivitas Enzim Gamma Glutamyl 

Transpeptidase (GGT) Pada Tenaga Laboratorium Kimia.  Perhatikan pokok-pokok bahasan 

dalam latar belakang tersebut. 

Saat ini terdapat lebih dari 30.000 bahan kimia dalam bentuk produk komersial. Tiap 

tahun daftar ini bertambah dengan sekitar 1000 campuran baru. Bahan-bahan kimia tersebut 

ada yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan, obat-obatan, dan pestisida . Dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan, saat ini telah banyak instansi-instansi yang bergerak di 

bidang kimia seperti laboratorium, balai-balai penelitian, dan industri-industri. Telah kita 

ketahui bahwa bahan-bahan kimia tersebut bersifat toksik dan berbahaya dan merupakan zat 

yang bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Dalam kehidupan sehari-hari tenaga 

laboratorium selalu dihadapkan pada bahaya tersebut, misalnya bahaya infeksius, reagensia 

yang toksik, peralatan listrik maupun gelas yang digunakan secara rutin. Bahaya-bahaya 

tersebut dapat digolongkan ke dalam: 

 

1. Bahaya kebakaran dan ledakan dari zat/bahan yang mudah terbakar atau meledak. 

2. Bahaya keracunan zat kimia 

3. Bahaya radiasi 

4. Luka bakar 

5. Syok akibat aliran listrik 

6. Bahaya infeksi dari kuman, virus, atau parasit 

 

Pada umumnya bahaya tersebut dapat dihindari dengan usaha-usaha pengamanan atau 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yaitu dengan penjelasan, peraturan, dan disiplin kerja. 

Apabila usaha-usaha pengamanan para pegawai tersebut tidak baik akan sangat beresiko 
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untuk terkena bahaya-bahaya tersebut, salah satunya adalah terpapar bahan-bahan kimia. 

Disamping  kurangnya pengamanan, lama kerja dari pegawai tersebut juga merupakan faktor 

yang dapat menimbulkan resiko keterpaparan yang tinggi.  

Dalam latar belakang tersebut diceritakan data tentang bertambahnya jumlah zat kimia 

yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, salah satu pengguna zat kimia yang banyak adalah 

laboratorium kimia, yang menyebabkan karyawan laboratorium berpeluang banyak terpapar 

oleh zat-zat kimia tersebut. Hal lain yang dapat meningkatkan paparan zat kimia pada 

karyawan adalah minimnya alat keselamatan yang digunakan, dan lamanya karyawan bekerja. 

Hal tersebut di atas menjelaskan bagaimana Situasi atau keadaan dimana diduga bahwa 

masalah yang ingin diteliti tadi timbul. 
 

Latar belakang masalah selanjutnya adalah : 

Bahan-bahan kimia merupakan zat-zat yang toksik dan dapat mempengaruhi kesehatan 

jika masuk ke dalam tubuh. Ada 3 cara bahan-bahan tersebut masuk ke dalam tubuh, yaitu : 

1. Hidung 

 Menghirup gas kimia, uap, atau debu di udara. 

2. Kulit  

 Bahan kimia dapat terserap melalui kulit termasuk mata. 

3. Mulut 

 Menghirup atau menelan bahan kimia yang jatuh ke dalam makanan, minuman, rokok, 

atau tangan. 

 

Apabila bahan kimia masuk ke dalam tubuh, maka akan masuk ke peredaran darah dan 

mencapai organ-organ tubuh, salah satunya adalah hati dan dapat menyebabkan kerusakan 

pada sel hati. Efek dari bahan kimia tersebut terhadap tubuh dapat terjadi dalam jangka 

pendek (akut) dan panjang (kronis). Efek yang akut tampak seketika setelah keracunan bahan 

kimia. Efeknya ada yang ringan, seperti kerusakan mata, atau pingsan karena menghirup asap 

beracun dan apabila telah sampai di hati bisa menyebabkan nekrosis (kematian sel). 

Sedangkan efek yang kronis (beberapa tahun) dapat mengakibatkan kerusakan hati dan akan 

sampai menjadi sirosis hati.  Pada penyakit hati yang disebabkan oleh zat-zat kimia termasuk 

obat-obatan biasanya ditandai dengan peninggian aktivitas enzim Gamma Glutamyl 

Transpeptidase (GGT). Zat-zat kimia yang dapat meningkatkan aktivitas enzim GGT seperti, 

arsen, fosfor, alkohol, kloroform, chlorpromazine. Dengan mengetahui resiko tersebut 

diharapkan para tenaga laboratorium kimia dapat lebih menjaga keselamatan kerjanya agar 

dapat mengurangi resiko keterpaparan yang lebih tinggi. 

 Pada latar belakang lanjutan ini digambarkan apa yang dapat terjadi jika kondisi tersebut 

dibiarkan. Hal  tersebut merupakan alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti 

ingin menelaah masalah-masalah yang telah dipilihnya. Disamping itu perlu juga  dijelaskan 

hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti, atau 

dengan kata lain adalah kajian ilmiah yang mendukung terhadap masalah dan rencana 
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pemecahan masalah penelitian. Berikut ini gambaran atau contoh penjelasan alasan-alasan 

mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. 

Hati merupakan pusat metabolisme dalam tubuh dan bertanggungjawab atas 

biotransformasi zat-zat yang berbahaya menjadi zat-zat yang tidak berbahaya atau disebut 

juga sebagai detoksifikasi). Hati mengusahakan aksi perlindungan dengan mengkonjugasi zat-

zat toksik tersebut. Hati yang sehat melakukan detoksifikasi dengan dua mekanisme, disebut 

fase I dan fase II. Pada fase I, enzim-enzim dalam tubuh menggerakkan zat-zat racun agar lebih 

mudah diproses di fase II. Di fase II ini ada lagi enzim-enzim lain yang mengubah racun-racun 

menjadi bentuk yang lebih mudah dilarutkan oleh air. Tubuh kemudian akan membuangnya 

lewat urin atau feses . Tanpa fungsi hati yang baik, banyak toksin dan obat akan terakumulasi 

di tubuh. Dengan demikian pada hati yang kurang berfungsi baik akan lebih banyak racun yang 

beredar ke seluruh tubuh lewat darah.  

Enzim adalah protein dan senyawa organik yang dihasilkan oleh sel hidup. Enzim 

merupakan katalisator biologis yang mempercepat reaksi kimia di dalam sel hidup. Enzim 

tersebut ada yang spesifik untuk suatu reaksi tetapi ada pula suatu reaksi yang dapat 

dikatalisasi oleh bermacam-macam enzim. Di hati terdapat bermacam-macam enzim (10). Salah 

satu jenis pemeriksaan yang sering digunakan untuk mengetahui adanya kerusakan pada hati 

adalah dengan mengukur aktivitas enzimnya.  

 Bagian terakhir dari penjabaran latar belakang masalah adalah menggambarkan 

pentingnya penelitian baik secara teoritis dan/atau secara praktis. Untuk memahami hal ini 

coba lihat contoh penulisan tersebut.  

Penyakit hati ini dapat disebabkan oleh bermacam-macam penyebab seperti virus, 

keracunan obat, dan zat-zat kimia. Pada penyakit hati yang disebabkan oleh obat-obatan dan 

zat-zat kimia jika berlangsung lama (kronis) akan sampai menjadi sirosis hati. Untuk 

menegakkan diagnosis penyakit hati ini dapat diukur aktivitas enzimnya, salah satunya adalah 

enzim GGT. Aktivitas enzim GGT dalam serum dapat meningkat pada penyakit hati yang 

disebabkan oleh zat-zat kimia, termasuk obat-obatan.  

 

Latihan 
 

1) Ambil satu Karya Tulis Ilmiah yang ada di perpustakaan, analisis latar belakang 

masalahnya, apakah sudah memadai atau belum. Jika belum berikan masukan untuk 

karya tulis tersebut ! 

2) Buat latar belakang untuk sebuah penelitian dengan tema pilihan anda ! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang  

1) Latar belakang penelitian 

2) Banyak melihat contoh latar belakang penelitian dari karya tulis ilmiah yang ada. 



 Metodologi Penelitian dan Statistik  

 
 

30 

 

 

Ringkasan 

 

Masalah dari sutu penelitian yang menjadi pusat penelitian disampaikan pada latar penelitian. 

Masalah merupakan kondisi terjadinya penyimpangan yaitu sustu keadaan dimana terjadi 

perbedaan baik berupa teori dan praktek ataupun antara rencana dan kenyataan. Latar 

belakang penelitian dibahas dipermulaan bab, untuk mendasari langkah langkah selanjutnya, 

menjadi panduan langkah-langkah berikutnya. Untuk itu penyusunan latar belakang perlu 

dilakukan dengan baik mengikuti kaidah yang ada. 
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Topik 2 

Mengidentifikasi, Memilih/ Membatasi, dan Merumuskan 

Masalah 

 
Penelitian idealnya diawali oleh sebuah permasalahan yang membutuhkan pemecahan, 

karena itu Leedy mengatakan “no problem no research “( Borden & Abbott, 1996). Dalam 

penelitian kesehatanpun selalu diawali dengan masalah kesehatan yang harus dipecahkan. 

Penelitian Kesehatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perbaikan dan 

pengembangan program kesehatan untuk mencapai status kesehatan yang optimal.  
Masalah diartikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan realita. Masalah 

sebaiknya hanya terbatas untuk dilakukan pemecahan masalah. Pada umumnya keadaan 

berikut bisa dijadikan masalah . (McGuigan, 1978) :  

 

1. Bila ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam  pengetahuan 

kita.  

2. Bila ada hasil-hasil yang bertentangan  

3. Bila ada suatu kenyataan dan kita bermaksud menjelaskan melalui penelitian  
   

Namun demikian dalam mengkaji suatu masalah perlu dibedakan mana yang masalah 

dan mana yang gejala atau petunjuk adanya masalah.  Misalnya menurunnya jumlah pasien 

pada rumah sakit adalah masalah atau gejala/petunjuk adanya masalah.  Untuk itu perlu 

dilakukan pendalaman untuk membedakan antara masalah dan gejala.  Bila didalami 

penurunan jumlah pasien rumah sakit dapat saja disebabkan oleh ketidak puasan paisen 

rumah sakit baik atas layanan yang diberikan ataupun oleh beban biaya yang tinggi. 

Pada pelaksanaan penelitian peneliti tidak hanya cukup mengidentifikasi masalah yang 

akan diteliti.  Masalah baru merupakan pernyataan atas adanya ketidak sesuaian atau 

penyimpangan, dan hal yang menjadi penyebab ataupun pendekatan yang dapat mengatasi 

masalah tersebut masih sangat luas/banyak.  Untuk itu  perlu dilakukan upaya dalam 

membatasi lingkup kajian atau penelitian yang akan dilakukan sehubungan masalah tersebut. 

Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan hasil indentifikasi masalah dalam suatu rumusan 

masalah dan selanjutnya dijabarkan dalam masalah penelitian.  

 

A. KARAKTERISTIK MASALAH YANG BAIK  

 

Seperti diketahui bahwa kegiatan penelitian merupakan suatu kegiatan yang 

membutuhkan biaya dan upaya yang sungguh-sungguh dengan tujuan untuk mencari solusi 

atau jawaban atas suatu masalah.   Untuk itu masalah yang dijadikan topik penelitian harus 

merupakan masalah yang baik atau berharga untuk diteliti.  Berikut ini beberapra kriteria yang 

dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui masalah yang baik: 
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1. Masalah yang diambil benar-benar menarik  

2. Pemecahan masalah harus bermanfaat bagi orang-orang yang  berkepentingan di 

dalam  bidangnya  

4. Masalah tersebut merupakan sesuatu yang baru  

5. Masalah yang baik mengundang rancangan yang lebih komplek  

6. Masalah tersebut dapat diselesaikan dalam suatu penelitian sesuai dengan  waktu 

yang diinginkan  

8. Masalah tidak bertentangan dengan moral  

 

B. FUNGSI PERUMUSAN MASALAH  

 

Rumusan masalah atau problem statement merupakan pernyataan dari hasil 

indentifiaksi masalah atau pernyataan atas penyimpangan yang terjadi (Ferdinand, 2013). 

Misalnya pernyataan atas menurunnya jumlah pasien rumah sakit.  Karena rumusan masalah 

merupakan pernyataan dari penyimpangan maka  problem statemen dari masalah 

menurunnya jumlah pasien rumah sakit adalah terjadi penurunan pasien rumah sakit X. 

Selanjutnya rumusan masalah ini dikembangkan menjadi masalah penelitian.  Tujuan dari 

menjabarkan rumusan maslah menjadi masalah penelitian karena dalam menyelesaikan suatu 

masalah terdapat beragam yang dapat digunakan.  Disamping itu dengan menjabarkan maslah 

dalam maslah penelitian akan memudahkan peneliti dalam menetukan batasan penelitian.  

Sementara batasan penelitian ini sangat penting untuk menetukan kapan penelitian selesai 

dilakukan.  

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui mengapa perumusan masalah merupakan salah 

satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa Perumusan Masalah, suatu kegiatan 

penelitian akan menjadi sia-sia dan penelitian menjadi tidak terarah, karena itu perumusan 

masalah memiliki fungsi : 

1. Sebagai pendorong atau sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan 

dapat dilakukan. 

2. Sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Namun demikian 

perumusan masalah ini bukan harga mati, akan tetapi sangat tergantung kondisi di 

lapangan, dapat berkembang dan berubah. 

3. Sebagai penentu jenis data, melalui perumusan masalah peneliti menjadi tahu mengenai 

data yang bagaimana yang relevan dan data yang bagaimana yang tidak relevan bagi 

kegiatan penelitiannya. 

4. Dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka akan mempermudah para peneliti 

dalam menentukan apa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. 

 

 Sementara itu dalam mengembangkan rumusan masalah menjadi masalah penelitian 

dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan “Siapa”, “Apa”, “Dimana”, 

“Bilamana”, “Bagaimana”, dan “Mengapa”.  Hal ini mengacu pada pernyataan Sekaran (2003) 
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yang menyatakan bahwa masalah penelitian merupakan pertanyaan yang dinyatakan dengan 

jelas, tepat, dan ringkas,tentang  hal-hal yang akan diteliti atau diselidiki dengan tujuan untuk 

mencari jawaban atau solusi. Misalnya dari rumusan masalah “terjadi penurunan jumla pasien 

di rumah sakit” dapat dijabarkan dalam masalah penelitian: 

 Apa yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pasien?  

 Siapa yang bertanggung jawab atas menurunya jumlah pasien? 

 Bagaimana menghindar terjadinya penurunan jumlah pasien? 

 Mengapa terjadi penurunan jumlah pasien? 

  

C.  CARA MENEMUKAN SUATU MASALAH  

 

1. Banyak melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan & fenomena kesehatan dengan 

cermat dan jeli  

2. Membangun sikap kritis dan skeptis yang sehat sehingga selalu mengajukan pertanyaan 

mengapa, kenapa, apa sebabnya, dan sebagainya  

3. Membaca publikasi ilmiah dibidang kesehatan baik jurnal, laporan berkala yang terbitan 

atau di internet  

4. Memaparkan diri pada stimulasi dan iklim ilmiah misalnya hadir dalam diskusi, 

sarasehan kesehatan  
  

D.  LANGKAH-LANGKAH UNTUK IDENTIFIKASI MASALAH  

 

1. Memilih tema berdasarkan pengamatan selama ini, dalam pemilihan tema ini diperlukan 

kepekaan serta dipikirkan implikasinya terhadap pengembangan dan perbaikan di 

bidang kesehatan.  

2. Didalam memilih tema pertimbangkanlah minat, kapasitas, ketersediaan waktu, tenaga 

dan dana  

3. Menyempatkan diri mengamat secara langsung untuk mengamati dan mempelajari 

masalah yang mungkin akan menjadi tema  

4. Gunakan metode kuantitatif sederhana misalnya kuesioner tertutup sederhana atau 

metode kualitatif misalnya Wawancara, FGD, dan Observasi.  

5. Pelajari literature yang berhubungan denga tema tersebut atau bacaanbacaan yang 

mendukung ( majalah atau koran )  

6. Diskusi dengan teman sejawat ataupun orang-orang yang berhubungan dengan tema 

masalah tersebut  

7. Diseminarkan dengan teman sejawat untuk umpan balik atau penetapan masalah dan 

perencanaan penelitiannya  

 

Sesuatu atau fenomena dapat disebut masalah yang cukup bermakna atau  signifikan bila  :  

1. Ada waktu tertentu (kejadian atau fenomena terjadi dalam batas waktu tertentu)  

2. Berhubungan dengan masalah yang praktis  
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3. Berhubungan dengan populasi yang secara luas  

4. Dapat mengisi kesenjangan yang terjadi sehingga menjawab atau memecahkan  

persoalan yang ada  

5. Dapat digeneralisasikan dan dimanfaatkan hasilnya  

6. Mempertajam definisi suatu konsep atau hubungan  

7. Mempunyai banyak implikasi pada masalah praktis yang luas  

8. Dapat memberikan kreasi untuk menyusun instrumen untuk observasi dan analisis  

9. Memberikan kesempatan untuk pengumpulan data  

10. Memberikan kemungkinan untuk eksplorasi  

 

Salah satu cara untuk membuat perumusan masalah ynag baik adalah dengan cara 

menyempitkan permasalahan dari yang bersifat umum menjadi lebih khusus dan menjadi 

masalah spesifik dan siap diteliti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Penulisan Perumuan  Masalah Penelitian   

 

Gambar di atas mengilustrasikan peran identifikasi masalah dalam mengembangkan 

perumusan masalah, yaitu proses penyaringan mulai dari yang umum sampai dengan masalah 

yang khusus. Masalah dimulai saat adanya pemikiran tentang kesalahan yang umum terjadi di 

laboratorium medik, kemudian masalah tersebut dipersempit menjadi proses penyaringan 

perumusan masalah dan selanjutnya ke penyaringan pemilihan masalah yang akan diteliti 

dengan disertai tujuan penelitiannya. 

 

Kesalahan analitik 
yg muncul 

Faktor factor penyebab  kesalahan 
dalam proses analitis 

Jenis Kesalahan 
dalam proses analitik 

Penyaringan identifikasi masalah 

Penyaringan formulasi masalah 

Penyaringan seleksi masalah 

Masalah yang khusus dengan tujuan 
penelitian yang dinyatakan 
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E. PENULISAN RUMUSAN MASALAH 

 

Rumusan masalah yang baik sebaiknya ditulis dengan :  

1. Kata-kata sederhana, jelas , konkrit dan lugas  

2. Mengungkapkan kedudukan masalah dan kaitan dengan teori  

3. Mengungkapkan kekhususan masalah dibanding denga teori yang ada  

4. Mengungkapkan hubungan fungsional antara variable-variabel yang terdapat didalam 

masalah  

5. Menggambarkan latar belakang penelitian, teori yang mendasari dan asuimsi  yang 

melatarbelakangi analisis masalah 

 

 

F.  CARA UNTUK MEMFORMULASIKAN MASALAH 

 

1. Dengan menurunkan masalah dari teori yang telah ada, seperti masalah pada penelitian 

eksperimental. 

2. Dari observasi langsung dilapangan, seperti yang sering dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi. 

Jika masalah diperoleh dilapangan,maka sebaiknya juga menghubungkan masalah 

tersebut dengan teori-teori yang telah ada, sebelumnya masalah tersebut 

diformulasikan. Ini bukan berarti bahwa  dalam memilih penelitian yang tidak didukung 

oleh suatu teori tidak berguna sama sekali. Karena ada kalanya penelitian tersebut dapat 

menghasilkan dalil-dalil dan dapat membentuk sebuah teori. 

 

Latihan 
 

1) Ambil satu Karya Tulis Ilmiah yang ada di perpustakaan, analisis rumusan masalah yang 

dibuat, apakah sudah memadai atau belum. Jika belum berikan masukan untuk karya 

tulis tersebut ! 

2) Buat rumusan masalah yang tepat  untuk sebuah penelitian dengan tema pilihan anda ! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang  

1) Rumusan masalah 

2) Banyak melihat contoh rumusan masalah penelitian dari karya tulis ilmiah yang ada. 
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Ringkasan 
 

Sesuatu dinggap sebagai suatu masalah jika terdapat kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan. Dan kesenjangan tersebut dinilai penting untuk diselesaikan atau diperbaiki. 

Dalam merumuskan suatu permasalahan perlu diperhatikan karakteristik rumusan 

masalah yang  baik, antaralain manfaatnya jika rumusan masalah tersebut diselesaikan, 

merupakan suatu yang baru, memungkinkan untuk dilaksanakan dan lain lain. 

Sesuai dengan fungsinya rumusan masalah akan menjadi panduan untuk merencanakan 

penelitian ke tahap selanjutnya seperti menyusun kerangka konsep dan desain penelitian. 

Masalah dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain dari text book, kajian-kajian 

ilmiah, atau fenomena sehari hari. 

Salah satu cara untuk menyusun rumusan masalah dengan baik adalah dengan cara 

menyempitkan permasalahan yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat 

khusus, sampai menjadi permasalahan yang layak untuk diteliti. 

Saat merumuskan masalah perhatikan pula cara penulisan rumusan masalah dan cara 

untuk memformulasikan rumusan masalah 
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Topik 3 
Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

A. TUJUAN PENELITIAN 

 

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana atau data (informasi) apa yang 

akan dicari melalui penelitian itu? Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan 

yang konkret dapat diamati (observable) dan dapat diukur (measurable).   
Misal :  

a. Memperoleh informasi (data) tentang jumlah pemeriksaan ibu-ibu hamil di kecamatan 

X selama kehamilan.  

b. Memperoleh informasi tentang hubungan antara frekuensi  pemeriksaan kehamilan 

dengan BBL (berat badan bayi lahir).  

c. Memperoleh informasi kinerja metoda pemeriksaan X dibandingkan dengan metoda 

pemeriksaan rujukannya 

d. Mengidentifikasi jenis kesalahan yang paling sering muncul pada tahap pemeriksaan 

parameter X 

 

Biasanya tujuan penelitian dibedakan atas 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan khusus pada hakekatnya adalah penjabaran dari tujuan umum. Dan contoh nya adalah 

sebagai berikut :  
Tujuan Umum :  

Untuk mengetahui gambaran aktivitas enzim GGT pada tenaga laboratorium kimia di PT. Kimia 
Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui rata-rata dan kisaran aktivitas enzim GGT pada tenaga 

laboratorium kimia di PT Kimia pada setiap kelompok lama kerja 

 Untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara lama kerja dengan 

aktivitas enzim  GGT pada tenaga laboratorium kimia di PT Kimia 

 

Contoh lainnya : 

Tujuan Umum : 

Diketahuinya hubungan antara kualitas fisik sarana air bersih yang digunakan dengan 

terjadinya diare di wilayah Kota Jakarta Pusat.  

Tujuan Khusus :   

a. Diketahuinya jenis sarana air bersih yang digunakan oleh masyarakat Jakarta  

Pusat.  

b. Diketahuinya kondisi / kualitas fisik sarana air bersih tersebut.  

c. Diketahuinya hubungan antara kualitas fisik sarana air bersih dengan kualitas  

airnya.  
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d. Diketahuinya hubungan antara kualitas fisik sarana air bersih dengan kejadian  

diare.  

 

Apabila tujuan umum suatu penelitian tidak dapat atau tidak perlu dispesifikasikan lagi 

maka tidak perlu adanya tujuan umum dan tujuan khusus, cukup dibuat “Tujuan Penelitian” 

saja.  
  

B.  MANFAAT PENELITIAN  

 

Yang dimaksud dengan manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik 

bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh 

sebab itu, dalam manfaat penelitian harus diuraikan secara terinci manfaat atau apa gunanya 

hasil penelitian nanti.  Dengan kata lain, data (informasi) yang akan diperoleh dari penelitian 

tersebut akan dimanfaatkan untuk apa dalam rangka pengembangan program kesehatan. Dari 

segi ilmu, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut mempunyai kontribusi 

apa bagi pengembangan ilmu pengetahuan.   

Contoh :  

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dalam rangka meningkatkan  upaya-

upaya pencegahan diare khususnya di wilayah Kota Jakarta Pusat.  

b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan  

masyarakat khususnya di bidang sanitasi lingkungan (untuk ilmu).  

c. Beberapa peneliti (mahasiswa) kadang-kadang manfaat penelitian ini juga dilihat dari 

kepentingan pribadi peneliti yakni sebagai pengalaman proses belajar-mengajar 

khususnya dalam bidang metodologi penelitian. Tetapi menurut penulis, hal ini lebih 

baik tidak perlu dimasukkan dalam manfaat penelitian. 

 

Latihan 
 

1)    Ambil satu Karya Tulis Ilmiah yang ada di perpustakaan, analisis tujuan dan manfaat  

penelitian  yang dibuat, apakah sudah memadai atau belum. Jika belum berikan mas  

ukan untuk karya tulis tersebut ! 

2) Buat tujuan dan manfaat penelitian  yang tepat  untuk sebuah penelitian dengan tema 

pilihan anda ! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang  

1) Tujuan dan manfaat penelitian 

2) Banyak melihat contoh Tujuan dan manfaat penelitian dari karya tulis ilmiah yang ada
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Tes 1 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Bab  ini.  

 

1) Pada umumnya bahaya tersebut dapat dihindari dengan usaha-usaha pengamanan atau 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yaitu dengan penjelasan, peraturan, dan disiplin 

kerja .  Apabila usaha-usaha pengamanan para pegawai tersebut tidak baik akan sangat 

beresiko untuk terkena bahaya-bahaya tersebut, salah satunya adalah terpapar bahan-

bahan kimia. Disamping  kurangnya pengamanan, lama kerja dari pegawai tersebut juga 

merupakan faktor yang dapat menimbulkan resiko keterpaparan yang tinggi.  

 Paragraf di atas merupakan bagian dari latar belakang penelitian yang mencakup pokok 

bahasan tentang : 

A. Situasi atau keadaan dimana diduga bahwa masalah yang ingin diteliti tadi timbul. 

B. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-

masalah yang telah dipilihnya. 

C. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan 

diteliti. 

D. Pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis dan/atau secara praktis. 

 

2) Apabila bahan kimia masuk ke dalam tubuh, maka akan masuk ke peredaran darah dan 

mencapai organ-organ tubuh, salah satunya adalah hati dan dapat menyebabkan 

kerusakan pada sel hati. Efek dari bahan kimia tersebut terhadap tubuh dapat terjadi 

dalam jangka pendek (akut) dan panjang (kronis). Efek yang akut tampak seketika 

setelah keracunan bahan kimia. Efeknya ada yang ringan, seperti kerusakan mata, atau 

pingsan karena menghirup asap beracun dan apabila telah sampai di hati bisa 

menyebabkan nekrosis (kematian sel). Sedangkan efek yang kronis (beberapa tahun) 

dapat mengakibatkan kerusakan hati dan akan sampai menjadi sirosis hati).  Pada 

penyakit hati yang disebabkan oleh zat-zat kimia termasuk obat-obatan biasanya 

ditandai dengan peninggian aktivitas enzim Gamma Glutamyl Transpeptidase (GGT) 

 Paragraf di atas merupakan bagian dari latar belakang penelitian yang mencakup pokok 

bahasan tentang : 

A. Situasi atau keadaan dimana diduga bahwa masalah yang ingin diteliti tadi timbul. 

B. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-

masalah yang telah dipilihnya. 

C. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan 

diteliti. 

D. Pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis dan/atau secara praktis. 
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3) Penyakit hati ini dapat disebabkan oleh bermacam-macam penyebab seperti virus, 

keracunan obat, dan zat-zat kimia. Pada penyakit hati yang disebabkan oleh obat-obatan 

dan zat-zat kimia jika berlangsung lama (kronis) akan sampai menjadi sirosis hati . Untuk 

menegakkan diagnosis penyakit hati ini dapat diukur aktivitas enzimnya, salah satunya 

adalah enzim GGT. Aktivitas enzim GGT dalam serum dapat meningkat pada penyakit 

hati yang disebabkan oleh zat-zat kimia, termasuk obat-obatan.  

 Paragraf di atas merupakan bagian dari latar belakang penelitian yang mencakup pokok 

bahasan tentang : 

A. Situasi atau keadaan dimana diduga bahwa masalah yang ingin diteliti tadi timbul. 

B. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-

masalah yang telah dipilihnya. 

C. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan 

diteliti. 

D. Pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis dan/atau secara praktis. 

 

4) Apabila bahan kimia masuk ke dalam tubuh, maka akan masuk ke peredaran darah dan 

mencapai organ-organ tubuh, salah satunya adalah hati dan dapat menyebabkan 

kerusakan pada sel hati. Efek dari bahan kimia tersebut terhadap tubuh dapat terjadi 

dalam jangka pendek (akut) dan panjang (kronis). Efek yang akut tampak seketika 

setelah keracunan bahan kimia. Efeknya ada yang ringan, seperti kerusakan mata, atau 

pingsan karena menghirup asap beracun dan apabila telah sampai di hati bisa 

menyebabkan nekrosis (kematian sel). Sedangkan efek yang kronis (beberapa tahun) 

dapat mengakibatkan kerusakan hati dan akan sampai menjadi sirosis hati (4).  Pada 

penyakit hati yang disebabkan oleh zat-zat kimia termasuk obat-obatan biasanya 

ditandai dengan peninggian aktivitas enzim Gamma Glutamyl Transpeptidase (GGT) (5). 

Zat-zat kimia yang dapat meningkatkan aktivitas enzim GGT seperti, arsen, fosfor, 

alkohol, kloroform, chlorpromazine. Dengan mengetahui resiko tersebut diharapkan 

para tenaga laboratorium kimia dapat lebih menjaga keselamatan kerjanya agar dapat 

mengurangi resiko keterpaparan yang lebih tinggi. 

 Paragraf di atas merupakan bagian dari latar belakang penelitian yang mencakup pokok 

bahasan tentang : 

A. Situasi atau keadaan dimana diduga bahwa masalah yang ingin diteliti tadi timbul. 

B. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-

masalah yang telah dipilihnya. 

C. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan 

diteliti. 

D. Pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis dan/atau secara praktis. 
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Tes 2 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes  yang terdapat di bagian akhir Bab  ini.  

 

1) Apa yang dimaksud dengan masalah  

A. Pemecahan masalah harus bermanfaat bagi orang-orang yang  berkepentingan di 

dalam  bidangnya  

B. Bila ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam  pengetahuan 

kita. 

C. Dapat diselesaikan dalam suatu penelitian sesuai dengan  waktu yang diinginkan 

D. Merupakan sesuatu yang baru 
 

2) Terkait dengan kebutuhan untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan 

kebutuhan , maka perumusan masalah berfungsi  : 

A. Sebagai pendorong atau sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan 

dapat dilakukan. 

B. Sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Namun demikian 

perumusan masalah ini bukan harga mati, akan tetapi sangat tergantung kondisi di 

lapangan, dapat berkembang dan berubah. 

C. Sebagai penentu jenis data, melalui perumusan masalah peneliti menjadi tahu 

mengenai data yang bagaimana yang relevan dan data yang bagaimana yang tidak 

relevan bagi kegiatan penelitiannya. 

D. Dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka akan mempermudah para 

peneliti dalam menentukan apa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. 
 

3) Cara mendapatkan suatu masalah yang terkait dengan perubahan suatu konsep akan 

lebih memungkinkan dengan cara : 

A. Banyak melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan & fenomena kesehatan 

dengan cermat dan jeli  

B. Membangun sikap kritis dan skeptis yang sehat sehingga selalu mengajukan 

pertanyaan mengapa, kenapa, apa sebabnya, dan sebagainya  

C. Membaca publikasi ilmiah dibidang kesehatan baik jurnal, laporan berkala yang 

terbitan atau di internet  

D. Memaparkan diri pada stimulasi dan iklim ilmiah misalnya hadir dalam diskusi, 

sarasehan kesehatan  

 

4) Untuk pencarian masalah yang bersifat praktis dan aplikatif sesuai kebutuhan saat ini, 

lebih memungkinkan dengan cara : 

A. Banyak melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan & fenomena kesehatan 

dengan cermat dan jeli  
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B. Membangun sikap kritis dan skeptis yang sehat sehingga selalu mengajukan 

pertanyaan mengapa, kenapa, apa sebabnya, dan sebagainya  

C. Membaca publikasi ilmiah dibidang kesehatan baik jurnal, laporan berkala yang 

terbitan atau di internet  

D. Memaparkan diri pada stimulasi dan iklim ilmiah misalnya hadir dalam diskusi, 

sarasehan kesehatan  

 

5) Untuk pencarian masalah yang terkait dengan keperluan praktis dilaboratorium klinik, 

akan lebih memungkinkan dengan cara : 

A. Observasi langsung dengan cara Menyempatkan diri mengamat secara langsung 

untuk mengamati dan mempelajari masalah yang mungkin akan menjadi tema 

B. Menurunkan masalah dari teori yang sudah ada 

C. Pelajari literature yang berhubungan denga tema 

D. Mempertajam definisi suatu konsep atau hubungan 

 

Tes 3 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes  yang terdapat di bagian akhir Bab  ini.  

 

1) Contoh penulisan tujuan penelitian yang kurang baik : 

A. Memperoleh informasi tentang hubungan antara frekuensi  pemeriksaan kehamilan 

dengan BBL (berat badan bayi lahir).  

B. Memperoleh informasi kinerja metoda pemeriksaan X dibandingkan dengan metoda 

pemeriksaan rujukannya 

C. Mengidentifikasi jenis kesalahan yang paling sering muncul pada tahap pemeriksaan 

parameter X 

D. Menilai sejauh mana metoda pemeriksaan X dapat menghasilkan nilai yang baik  ? 

 

2) Contoh tujuan umum yang baik : 

A. Untuk mengetahui validasi metoda pemeriksaan X 

B. Untuk mengetahui nilai rerata hemoglobin pada ibu hamil trimester I 

C. Untuk mengetahui kisaran nilai asam urat pada remaja 

D. Untuk mengatahui nilai tertinggi enzim AST pada kelompok pekerja di laboratorium 

kimia 

 

3) Contoh tujuan khusus yang baik : 

A. Untuk mengetahui gambaran nilai profil lipid pada wanita manopouse 

B. Untuk mengetahui presisi suatu metoda pemeriksaan 

C. Untuk menentukan angka LD50 ekstrak “X” terhadap larva nyamuk 

D. Untuk menentuan gambaran Hb pada siswa SD di Kota Cimahi 
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4) Berikut ini penulisan manfaat penelitian yang terkait dengan meningkatkan wawasan 

praktis dalam pekerjaan. 

A. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan saat melakukan validasi hasil 

pemeriksaan secara teknis 

B. Hasil penelitian ini dapat menurunkan kemungkinan berkembangnya nyamuk Aedes  

C. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kenyamanan pasien saat dilakukan 

pengambilan darah 

D. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang laboratorium 

klinik 

 

5) Tema penelitian yang tidak memerlukan tujuan khusus : 

A. Identifikasi jenis kesalahan yang muncul pada proses analitik pemeriksaan X 

B. Gambaran nilai profil lipid pada remaja 

C. Pengukuran kinerja metoda 

D. Penentuan nilai normal suatu pemeriksaan 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes 1 

1. A 

2. C 

3. D 

4. B 

 

Tes 2 

1. B 

2. C 

3. C 

4. C 

5. A 

 

Tes  

1. D 

2. A 

3. C 

4. A 

5. A 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN  

Sonny Feisal Rinaldi,S.Pd, M.Kes 

 

 

Pendahuluan  

 
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa dapat memahami metodologi penelitian 

sehingga mahasiswa mampu menyusun kerangka berfikir,  mampu menentukan variable 

penelitian dan mendefinisikannya  secara operasional, dan mampu menentukan desain 

penelitian yang tepat untuk penelitiannya. 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan. Sebuah ciri kegiatan ilmiah memiliki tiga hal yang harus 

diperhatikan yaitu : penelitian harus dilakukan bertujuan, terencana dan sistematis. Dalam  

penelitian ilmiah, peneliti harus melalui  dua tahap yang penting  yaitu tahap proses teorisasi 

dan proses empirisasi. 

         Tahap proses teorisasi merupakan  sebuah proses penyusunan kerangka teoritik 

yang akan digunakan sebagai petunjuk atau pedoman dalam mengungkapkan fenomena dan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. Sedangkan tahap empirisasi adalah sebuah kegiatan 

dalam mengumpulkan data empiris yang terkait dengan menggunakan metodelogi penelitian 

yang sesuai dengan kerangka teoritik yang digunakan. 

         Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sebab tahapan yang pertama 

akan dijadikan sebagai pijakan pada tahapan selanjutnya. Maka dari itu, teori sering disebut 

sebagai pisau bedah fenomena dan sekaligus sebagai pisau analisis data dalam rangka 

konstruksi teori baru temuannya. Ketajaman pisau tersebut, sangat tergantung pada 

penguasaan kerangka teoritik terkait penelitian yang dipilihnya. 

         Berbekal dengan kerangka yang disusunnya, peneliti akan bisa menentukan tujuan 

peneltian, membatasi ruang lingkup, luas wilayah dan konsep serta hal-hal yang terkait 

dengan aspek-aspek apa saja yang akan diteliti dari penelitiannya. 
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Topik 1 
Merumuskan Kerangka Berpikir 

 
 

A. PENGERTIAN KERANGKA BERPIKIR 

 

Setiap penelitian selalu memerlukan  teori. Definisi dari teori adalah satu perangkat 

saling berhubungan antar konsep, konstruk, definisi atau proposisi (pernyataan) yang 

menyajikan gambaran secara sistematis dengan mengkhususkan hubungan antara variabel 

yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. 

Karena tujuan dari penggunaan teori itu sendiri untuk dijadikan landasan agar penelitian 

itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). 

Adanya landasan teori tersebut merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data.  Hal lain yang  perlu dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun 

kerangka berfikir. 

Kerangka Berpikir adalah konstruksi berfikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang 

konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun.  Menurut Rusidi 

(1993), kerangka berfikir berarti  menduduk perkarakan masalah dalam kerangka teoritis atau 

disebut juga proses deduktif. 

Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen (bebas) dan 

dependen (terikat). Bila dalam penelitian ada variabel lain yang terkait, maka juga perlu 

dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel 

tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada 

setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir 

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian 

tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah 

variabel secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi 

teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel 

yang diteliti.(1) 

Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun 

dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah 

dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga 

menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. 

Pada dasarnya esensi kerangka pemikiran berisi.   

1. Alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada 

landasan teoritik dan atau hasil penelitian yang relevan.  

2. Kerangka logika (logical construct) yang mampu menunjukan dan menjelaskan 

masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori.  

3. Model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau 

model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian atau 
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merupakan rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu 

model. Sehingga selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. 

 

B.  LANGKAH PENYUSUNAN KERANGKA BERPIKIR 

 

Terdapat langkah langkah yang dapat digunakan untuk memperoleh kerangka berfikir 

dengan baik, langkah langkah tersebut adalah (1,2) : 
 

1. Menetapkan variabel yang diteliti 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang 

lain (Hatch dan Farhady, 1981). 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dirumuskan disini bahwa 

variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel ada 5 yaitu: variabel independen, variabel 

dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. 

Untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun 

kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel 

penelitiannya. Berapa jumlah variabel yang diteliti, dan apakah nama setiap variabel, 

merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan. 

 

2.      Membaca Buku dan Hasil Penelitian  

Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan 

hasil penelitian yang relevan. Artinya relevan adalah buku-buku yang dibaca itu sesuai dengan 

penelitian yang diteliti. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia, dan 

kamus. Hasil penelitian yang dapat dibaca adalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, 

tesis dan disertasi. 

 

3.      Deskripsi teori dan Hasil Penelitian 

Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti, seperti yang telah dikemukakan, deskripsi teori berisi 

tentang, definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang 

lingkup setiap variabel, dan kedudukan antara variabel satu dengan yang lain dalam konteks 

penelitian. 

Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan 

sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan 

variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-

variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari 

berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar 

variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. 
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4.      Analisis Kritis terhadap Teori dan Hasil Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil 

penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini peneliti akan mengkaji apakah teori-

teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan obyek penelitian 

atau tidak, karena sering terjadi teori-teori yang berasal dari luar tidak sesuai untuk penelitian 

di dalam negeri. 

Dari berbagai macam bacaan buku yang telah dibaca, perlu adanya analisis kritis, apalagi 

buku yang dibaca jurnal ilmiah internasional. Karena terkadang teori yang digunakan diluar 

negeri tidak sama persis dengan teori yang digunakan di dalam negeri. Sehingga perlu adanya 

analisis kritis te 

 

5.      Analisis Komparatif terhadap Teori dan Hasil Penelitian 

Analisi komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan 

teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis 

komparatif ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, atau 

mereduksi bila dipandang terlalu luas. 

 

6.      Sintesa kesimpulan 

Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang 

relevan dengan semua variabel yang diteliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau 

kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan 

menghasilkan kerangka berfikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan 

hipotesis. 

 

7.      Kerangka Berpikir 

Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan maka selanjutnya disusun 

kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang 

asosiatif/hubungan maupun komparatif/perbandingan. Kerangka berpikir asosiatif dapat 

menggunakan kalimat: jika begini maka akan begitu; Pada pasien gagal ginjal kronik jika Kadar 

Ureum darah meningkat, maka kadar hemoglobin akan menurun. Jika penyimpanan bahan 

pemeriksaan semakin lama, maka kadar glukosa dalam bahan pemeriksaan akan semakin 

menurun 

 

8.      Hipotesis 

Hipotesis adalah gabungan dari “hipo” artinya “dibawah” dan “tesis” artinya 

“kebenaran”. Secara keseluruhan “hipotesis” berarti “dibawah kebenaran”, kebenaran yang 

masih berada dibawah (belum tentu benar) dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran 

jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut selanjutnya disusun hipotesis. Bila kerangka 

berpikir berbunyi “jika Kadar Ureum darah meningkat, maka kadar hemoglobin akan 
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menurun”, maka hipotesisnya berbunyi “ada hubungan yang negatif dan signifikan antara 

kadar Ureum dengan kadar Hemoglobin pada pasien gagal ginjal kronik” (1,2) 

Selanjutnya Uma Sekaran (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir yang baik, 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. 

b. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan 

pertautan/hubungan antar variabel yang diteliti, dan ada teori yang mendasari. 

c.  Diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar 

variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausala atau interaktif (timbal 

balik) 

d. Kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram 

(paradigma penelitian), sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir 

yang dikemukakan dalam peneltian. 

 

Agar peneliti benar-benar dapat menyusun kerangka berpikir secara  ilmiah 

(memadukan antara asumsi teoritis dan asumsi logika dalam memunculkan variabel) dengan 

benar, maka peneliti harus intens dan eksten menelurusi literatur-literarur yang relevan serta 

melakukan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sehingga uraian 

yang dibuatnya tidak semata-mata berdasarkan pada pertimbangan logika. Untuk itu, dalam 

menjelaskan kerangka berfikirnya, peneliti mesti merujuk pada literatur atau referensi serta 

laporan-laporan penelitian terdahulu. Selanjutnya secara sederhana penyusunan kerangka 

berpikir dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut (3): 

a. Menentukan  paradigma atau kerangka teoritis yang akan digunakan, kerangka 

konseptual dan kerangka operasional variabel yang akan diteliti. 

b.  Memberikan penjelasan secara deduktif mengenai hubungan antar variabel 

penelitian. Tahapan berpikir deduktif meliputi tiga hal yaitu: (a) Tahap penelaahan 

konsep (conceptioning), yaitu tahapan menyusun konsepsi-konsepsi (mencari 

konsep-konsep atau variabel dari proposisi yang telah ada, yang telah dinyatakan 

benar). (b) Tahap pertimbangan atau putusan (judgement), yaitu tahapan 

penyusunan ketentuan-ketentuan (mendukung atau menentukan masalah akibat 

pada konsep atau variabel dependen). (c) Tahapan penyimpulan (reasoning), 

yaitu pemikiran yang menyatakan hal-hal yang berlaku pada teori, berlaku pula 

bagi hal-hal yang khusus. 

c. Memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. 

Argumen teoritis dalam kerangka pemikiran merupakan sebuah upaya untuk 

memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Dalam prakteknya, membuat 

argumen teoritis memerlukan kajian teoritis atau hasil-hasil penelitian yang 

relavan. Hal ini dilakukan sebagai petunjuk atau arah bagi pelaksanaan penelitian. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, oleh karena argumen teoritis sebagai 

upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah, maka hasil dari 

argumen teoritis ini adalah sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah 
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penelitian. Sehingga pada akhirnya produk dari kerangka pemikiran adalah 

sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah (hipotesis). 

d. Merumuskan model penelitian. Model adalah konstruksi kerangka pemikiran atau 

konstruksi kerangka teoretis yang diragakan dalam bentuk diagram dan atau 

persamaan-persamaan matematik tertentu. Esensinya menyatakan hipotesis 

penelitian. Sebagai suatu kontruksi kerangka pemikiran, suatu model akan 

menampilkan: (a) jumlah variabel yang diteliti, (b) prediksi tentang pola hubungan 

antar variabel, (c) dekomposisi hubungan antar variabel, dan (d) jumlah 

parameter yang diestimasi. 

 

Latihan 
 

1) Ambil satu Karya Tulis Ilmiah yang ada di perpustakaan, analisis kerangka berfikirnya, 

apakah sudah memadai atau belum. Jika belum berikan masukan untuk karya tulis 

tersebut ! 

2) Buat kerangka berfikir untuk sebuah penelitian dengan tema pilihan anda ! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang  

1) Kerangka Berfikir 

2) Banyak melihat contoh kerangka berfikir penelitian dari karya tulis ilmiah yang ada. 

 

Ringkasan 
 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan 

mempunyai kriteria utama. Dengan demikian kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama 

ilmuan, bahwa alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir dapat  

membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. 
Penyusunan kerangka berpikir memiliki delapan langkah yaitu: menetapkan variabel yang 

diteliti, sampai menentukan  hipotesis. 
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Topik 2 
Variabel Penelitian 

 

A. PENGERTIAN VARIABEL 

 

Ada beberapa definisi tentang variabel. Diantarnya adalah sebagai berikut. 

1. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. 

Variabel merupakan fenomena yang menjadi perhatian penelitian untuk  

diobservasi atau diukur. 

2. Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Definisi di atas mengandung 

makna bahwa sesuatu atau konsep dapat disebut variabel jika konsep tersebut 

memiliki variabilitas atau dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau kategori. 

3. Variabel adalah karakteristik yang bisa diduplikasikan ke dalam sekurang-

kurangnya dua klasifikasi atau indikator. 

 

B. KLASIFIKASI VARIABEL 

 

Variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan skala pengukurannya, konteks 

hubungannya, dan dapat tidaknya variabel dimanipulasi. 

1. Berdasarkan skala pengukuranya 

a. Variabel nominal 

 Variabel nominal merupakan variabel dengan skala paling sederhana karena 

fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label suatu subjek atau 

kategori. Contoh variabel nominal : jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). 

b. Variabel ordinal 

 Variabel ordinal adalah variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara 

bertingkat, contoh status sosial ekonomi : rendah, sedang, tinggi. 

c. Variabel interval 

 Variabel interval adalahvariabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, 

mempunyaitingkatan, juga  mempunyai jarak yang pasti atau satu kategori 

dengan kategori lainnya, contoh prestasi belajar : 5, 6, 7, 8, dst. 

d. Variabel rasio 

 Variabel rasio merupakan variabel selain berisfat membedakan, mempunyai 

tingkatan yang jaraknya pasti, dan setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama, 

contoh : berat badan, tinggi badan, dst. 

 

2. Berdasarkan konteks hubungannya 

Variabel dalam suatu penelitian jumlahnya bisa lebih dari satu. Variabel-variabel 

tersebut saling berhubungan dan jika ditinjau dari konteks ini variable dibedakan menjadi : 

a. Variabel bebas atau independent variables  
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 Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya, 

yaitu variable terikat. 

b. Variabel terikat atau dependent variabel  

 Variabel terikat merupakan variabel yang nilainya tergantung dari nilai vaiabel 

lainnya. 

c. Variabel moderator atau variable intervening  

 Variabel moderator merupakan variable yang juga mem- pengaruhi variabel 

terikat, namun dalam penelitian penga- ruhnya tidak diutamakan. 

d. Variabel perancu (confuding variable)  

 Variabel perancu merupakan variabel yang berhubungan variabel bebas dan 

variabel terikat, tetapi bukan variable antara. 

e. Variabel kendali  

 Variabel kendali merupakan variabel yang juga mem- pengaruhi variabel terikat, 

tetapi dalam penelitian keber- adaannya dijadikan netral. 

f. Variabel rambang  

 Variabel rambang merupakan variabel yang juga ikut mempengaruhi  variabel  

terikat  namun  pengaruhnya tidak begitu berarti, sehingga keberadaan variabel 

ini dalam penelitian diabaikan. 

 

C. BERDASARKAN DAPAT TIDAKNYA  VARIABEL DIMANIPULASI 

 

Ada variabel di mana peneliti dapat melakukan intervensi dan ada pula variable di mana 

peneliti tidak dapat melakukan intervensi. Atas dasar tinjauan ini, variabel dibedakan menjadi: 

1. Variabel dinamis, adalah variabel yang dapat dimanipulasi atau diintervensi oleh 

peneliti, contoh : metoda mengajar, teknik pelatihan, strategi pembiasaan, dst. 

2. Variabel statis, merupakan variabel yang tidak dapat diintervensi atau 

dimanipulasi oleh peneliti, contoh : jenis kelamin, umur, status perkawinan, dst. 

 

D.  MENGOPERASIONALISASIKAN VARIABEL 

 

1. Jabarkan variabel teoritis ke dalam konsep  empirik  dan konsep analitis  dalam 

bentuk indikator-indikator yang terukur. 

2. Jabarkan variabel-variabel tersebut kedalam bentuk dimensi atau sub variabel. 

Dimensi merupakan fokus/sudut pandang peneliti dari sisi mana peneliti tertarik 

untuk membidik konsep variabel terebut. 

3. Jabarkan dimensi/sub variabel tersebut dalam bentuk indikator-indikator yang 

terukur dalam bentuk skala, misalnya skala nominal, skala  ordinal, skala i nterval 

dan skala rasio. 
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Definisi operasional variable dapat berupa narasi atau matrik, yang di dalamnya terdapat 

tentang nama variable, definisi variable, Cara ukur variable, Alat Ukur variable, Hasil ukur 

variable dan jenis skala variable, sebagai contoh : 

 
Tabel 3.1. Contoh penulisan definisi operasional 

 

No Variabel Definisi 
Cara       

Ukur 

Alat    

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Ukur 

1. Kadar 

Magnesium 

dalam serum 

Kadar magnesium 

yang terdapat 

dalam serum yang 

diperoleh dari 

wanita perokok 

aktif dengan kriteria 

di atas 25 tahun dan 

menghisap rokok. 

fotometris fotometer mg/dl Rasio 

 

Latihan 
 

1) Ambil satu Karya Tulis Ilmiah yang ada di perpustakaan, analisis Pengelompokan variable 

dan pengoperasionalisasi variabelnya, apakah sudah memadai atau belum. Jika belum 

berikan masukan untuk karya tulis tersebut ! 

2) Tentukan variable dalam rencana penelitian anda dan buat definisi operasionalnya! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang  

1) Variabel 

2) Banyak melihat contoh variable dan definisi operasional variabel penelitian dari karya 

tulis ilmiah yang ada 

 

Ringkasan 
 

Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. 

Definisi di atas mengandung makna bahwa sesuatu atau konsep dapat disebut variabel jika 

konsep tersebut memiliki variabilitas atau dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau 

kategori. 

Variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan skala pengukurannya, konteks hubungannya, dan 

dapat tidaknya variabel dimanipulasi Pada variabel harus dilakukan pendefinisian secara 

operasional 
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Topik 3 
Desain Penelitian 

 

A.   PENTINGNYA DESAIN PENELITIAN  

 

Dalam melakukan penelitian, terlebih lagi untuk penelitian kuantitatif, salah satu 

langkah yang penting ialah membuat desain penelitian. Desain penelitian pada hakikatnya 

merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan 

berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian (Nursalam, 

2003 : 81). Hal senada juga dinyatakan oleh Sarwono. Menurut Sarwono (2006) desain 

penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah 

berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, tanpa desain yang benar seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian 

dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. 

Sukardi menggolongkan desain penelitian berdasarkan definisi secara luas dan sempit. 

Secara luas, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini komponen desain dapat mencakup semua struktur 

penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian (Sukardi, 

2004 : 183). Sedang dalam arti sempit, desain penelitian merupakan penggambaran secara 

jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga 

dengan desain yang baik peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai 

gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana mengukurnya, dst. 

(Sukardi, 2004 : 184). 

 

B.  PEMILIHAN DESAIN PENELITIAN 

 

Kualitas penelitian dan ketepatan penelitian antara lain ditentukan oleh desian 

penelitian yang dipakai. Oleh karena itu desain yang dipergunakan dalam penelitian harus 

desain yang tepat. Suatu desain penelitian dapat dikatakan berkualitas atau memiliki 

ketepatan jika memenuhi dua syarat (Machfoedz, 2007: 101-102) ., yaitu :  

1.  dapat dipakai untuk menguji  hipotesis (khusus untuk penelitian kuantitatif analitik) 2. 

dapat mengendalikan atau mengontrol varians.  

 Prosedur pemilihan desain penelitian disajikan dalam bentuk bagan oleh Nursalam 

(2003: 81) sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Presudur Mememilih Desain Penelitian (sumber: Nursalam, 2003: 81) 
 

C.  TIPE-TIPE DESAIN PENELITIAN 

 

Secara garis besar ada dua macam tipe desain, yaitu: Desain Non- ekperimental dan 

Desain Eskperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain 

Non Eksperimental tidak terjadi manipulasi variabel bebas sedang pada desain yang 

Eksperimental terdapat adanya manipulasi variabel bebas. Tujuan utama penggunaan desain 

yang Non Eksperimental ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif; sedang desain Eksperimental 

bersifat eksplanatori (sebab akibat). Jika dilihat dari sisi tingkat pemahaman permasalahan 

yang diteliti, maka desain non- eksperimental menghasilkan tingkat pemahaman persoalan 

yang dikaji pada tataran permukaan sedang desain eksperimental dapat menghasilkan tingkat 

pemahaman yang lebih mendalam. Kedua desain utama tersebut mempunyai sub-sub desain 

yang lebih khusus. Yang termasuk dalam kategori pertama  desain penelitian deskriptif, desain 

penelitian korelasional, Sedang yang termasuk dalam kategori kedua ialah percobaan di 

lapangan (field experiment) dan percobaan di laboratorium (laboratory experiment)(1) 
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Desain Penelitian Non-eksperimen 

1. Desain Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptIf dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau 

menggambarakan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis, dan akurat. Dalam 

penelitian deskriptif fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya. Hasil penelitian 

deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik. Desain 

penelitian deskriptif dibedakan  menjadi dua : desain penelitian studi kasus dan desain 

penelitian survai (Nursalam, 2003: 83-84). 

a. Desain penelitian studi kasus 

 Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif, misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, 

atau institusi (Nursalam, 2003 : 83). Karakteristik studi kasus adalah subjek yang 

diteliti sedikit tetapi aspek-aspek yang diteliti banyak. 

b. Desain penelitian survai 

 Survai adalah suatu desain penelitian yang digunakan untuk menyediakan     

informasi     yang     berhubungan      dengan prevalensi, distribusi dan hubungan 

antar variable dalam suatu populasi (Nursalam, 2003 : 84). Karakteristik dari 

penelitian survai adalah bahwa subjek yang diteliti banyak atau sangat banyak 

sedangkan aspek yang diteliti sangat terbatas. 

 

2. Desain penelitian korelasional 

Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi 

pada suatu faktor berkaitan dengan variasi- variasi pada satu atau lebih faktor lain 

berdasarkan koefisien korelasi (Suryabrata, 2000 : 24). Hubungan korelatif mengacu pada 

kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain dan dengan 

demikian dalam rancangan  korelasional peneliti melibatkan paling tidak dua variabel 

(Nursalam, 2003 : 84). Jika variabel yang diteliti ada dua, maka masing-masing merupakan 

variabel bebas dan variabel terikat. Bila variabel yang diteliti lebih dari dua, maka dua atau 

lebih variabel sebagai variabel bebas atau prediktor dan satu variabel sebagai variabel terikat 

atau kriterium. Desain penelitian korelasional dapat digambarkan dengan bagan sebagai 

berikut.(1) 

Gambar 3.2. Desain Penelitian Korelasional 

DESKRIPSI 
VARIABEL 

DESKRIPSI 
VARIABEL 

VARIABEL 
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HUBUNGAN 

INTEPRETASI 
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PENGUKURAN 

VARIABEL 

TERIKAT 
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3. Desain Penelitian Kausal-komparatif 

Penelitian kausal-komparatif difokuskan untuk membandingkan variable bebas dari 

beberapa kelompok subjek yang mendapat pengaruh yang berbeda dari variabel bebas. 

Pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat terjadi bukan karena perlakuan dari peneliti 

melainkan telah berlangsung sebelum penelitian dilakukan. 

Desain penelitian kausal-komparatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu desain 

penelitian kohort dan desain penelitian kasus  kontrol (Nursalam, 2003 : 86). 

a. Desain penelitian kohort 

 Pendekatan yang dipakai pada desain penelitian kohort adalah pendekatan waktu 

secara longitudinal atau time period  approach. Sehingga penelitian ini disebut 

juga penelitian prospektif. Secara skematis desain penelitian kohort dapat 

digambarkan seperti berikut. 

 

Gambar 3.3. Desain Penelitian Kohort 

 

b. Desain penelitian kasus kontrol 

 Desain penelitian kasus kontrol merupakan  kebalikan  dari desain penelitian 

kohort, dimana peneliti melakukan pengukuran pada variabel terikat terlebih 

dahulu. Sedangkan variabel bebas dteliti secara retrospektif untuk menentukan 

ada tidaknya pengaruh pada variabel terikat. Desain penelitian kasus kontrol 

secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.4. Desain Penelitian Kasus Kontrol 
 

4. Desain Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan atau action research merupakan penelitian yang bertujuan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk 

memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia actual yang lain 

(Sumadi Suryabrata, 2000 : 35). 
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Penelitian tindakan mempunyai ciri-ciri : 1) praktis dan langsung relevan untuk situasi 

actual dalam dunia kerja, 2) menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan 

masalah dan perkembangan-perkembangan baru, 3) fleksibel dan adaptatif, dan 4) memiliki 

kekurangan dalam hal ketertiban ilmiah  (Sumadi Suryabrata, 2000 : 35). 

Secara skematis desain penelitian tindakan dapat divisualisasikan sebagai berikut. 
 

 

 Gambar 3.5. Desain Penelitian Tindakan 

 

Desain Penelitian Eksperimen 

1. Sistem notasi 

Sebelum membicarakan desain dan eksperimental, sistem notasi yang digunakan perlu 

diketahui terlebih dahulu. Sistem notasi tersebut adalah sebagai berikut (Sarwono, 2006) : 

X  :  Digunakan untuk mewakili pemaparan (exposure) suatu kelompok yang diuji 

terhadap suatu perlakuan ekspe- riment al pada variabel bebas yang kemudian 

efek pada variable tergantungnya akan diukur. 

O  :  Menunjukkan adanya suatu pengukuran atau observasi terhadap variable 

tergantung yang sedang diteliti pada individu, kelompok atau obyek tertentu. 

R  : Menunjukkan bahwa individu atau kelompok telah dipilih dan ditentukan secara 

random. 

 

2. Jenis-jenis desain ekperimental 

Ditinjau berdasarkan tingkat pengendalian variable, desain penelitian eksperimental 

dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : a. Desain penelitian pra-eksperimental, b. desaian 

penelitian eksperimental semu, dan c. desain penelitian eksperimental sungguhan (Nursalam, 

2003 : 87). 

a. Desain penelitian pra-eksperimental 

 Desain penelitian pra-eksperimental ada tiga jenis yaitu 1) one-shot case study, 2) 

one-group pre-post tes design, dn 3) static group design (Suryabrata, 2000 : 55; 

Nursalam, 2003 : 87). 

1) One-shot case study 

 Prosedur desain penelitian one-shot case study adalah sebagai berikut. 

Sekolompok subjek dikenai perlakuan tertentu (sebagai variable bebas) 

kemudian dilakukan pengukuran terhadap variable bebas. Desain penelitian ini 

secara visual dapat digambarkan sebagai 
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SUBJEK PRA PERLAKUAN PASCA 

1 KELOMPOK - X O 

 
Gambar 3.6. Desain Penelitian One-Shot Case Study 

 

2) One group pretest-posttes design 

 Prosedur desain penelitian ini adalah : a)dilakukan 

pengukuranvariabletergantung dari satu kelompok subjek (pretest), 

b) subjek diberi perlakuan untuk jangka waktu tertentu (exposure), c) 

dilakukan pengukuran ke-2 (posttest) terhadap variable bebas, dan d) hasil 

pengukuran prestest dibandingan dengan hasil pengukuran posttes. 

 Prosedur one group pretest-posttes design dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
 

SUBJEK PRA PERLAKUAN PASCA 

1 KELOMPOK O X O 

         
  

Gambar 3.7. Desain Penelitian One Group Pretest- Posttes 

 

3) Static Group Comparison 

 Desain ketiga adalah static group comparison yang merupakan modifikasi dari 

desain b. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih sebagai objek 

penelitian. Kelompok pertama mendapatkan perlakuan sedang kelompok 

kedua tidak mendapat perlakuan. 

 Kelompok kedua ini berfungsi sebagai kelompok pembanding / pengontrol. 

Desainnya adalah sebagai berikut: 
 

SUBJEK PRA PERLAKUAN PASCA 

KEL. EKSPERIMEN KEL. 

KONTROL 

O 

- 

X 

- 

O 

O 

 
Gambar 3.8. Desain “Static Group Comparison” 
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b. Desain penelitian eksperimen semu (quasy-experiment) 

 Desain penelitian eksperimen semu berupaya mengungkap hubungan sebab 

akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan kelompok ekperimen tetapi 

pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dilakukan secara acak (Nursalam, 2003 

: 89). Kedua kelompok tersebut ada secara alami. Desain penelitian jenis ini dapat 

digambarkan  sebagai berikut. 

 

SUBJEK PRA PERLAKUAN PASCA 

KEL. EKSPERIMEN KEL. 

KONTROL 

O 

O 

X 

- 

O 

O 

 
Gambar 3.8. Desain Penelitian Eksperimen Semu 

 

c. Desain eksperimen sungguhan (true-experiment) 

 Desain ini memiliki karakteristik dilibatkannya kelompok control dan kelompok 

eksperimen yang ditentukan secara acak. Ada tiga jenis desain penelitian yang 

termasuk desain eksperimental sungguhan , yaitu : 1) pasca-tes dengan kelompok 

eksperimen dan control yang diacak, 2) pra-tes dan pasca-tes dengan kelompok 

eksperimen dan kontrol yang diacak, dan 3) gabungan desain pertama dan kedua 

(Nursalam, 2003 : 90-91). 

1) Pasca-tes dengan pemilihan kelompok secara acak 

 Pada rancangan ini kelompok eksperimen diberi perlakuan sedangkan 

kelompok control tidak. 

 Pengukuran hanya diberikan satu kali yaitu setelah perlakuan diberikan kepada 

kelompok eksperimen. Desaian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

SUBJEK PRA PERLAKUAN PASCA 

KEL. EKSP. (R) - X 

- 

O 

KEL. KONTROL - O 

(R)   

 
Gambar 3.9. Desain Pasca Tes Dengan Pemilihan Kelompok Secara Acak 

 

2) Pra dan pasca tes dengan pemilihan kelompok secara acak 

 Dalam rancangan ini ada dua kelompok yang dipilih secara acak. Kelompok 

pertama diberi perlakuan (kel. Ekperimen) dan kelopok kedua tidak diberi 

perlakuan (kel. Control). Observasi atau pengkukuran dilakukan untuk kedua 
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kelompok baik sebelum maupun sesudah pemberian perlakuan. Desain ini 

dapat digambarkan berikut ini. 

 

SUBJEK PRA PERLAKUAN PASCA 

KEL. EKSP. (R) 

KEL. KONTROL (R) 

O 

O 

X 

- 

O 

O 

 
Gambar 3.10. Desain Pra Dan Pasca Tes Dengan Pemilihan Kelompok Secara Acak 

 

3) Desain Solomon 

 Desain yang merupakan penggabungan dari desain 1) dan desain 2) disebut 

desain Solomon atau Randomized Solomon Four-Group Design. Ada empat 

kelompok yang dilibatkan dalam penelitian ini : dua kelompok kontrol dan dua 

kelompok eksperimen. Pada satu pasangan kelompok eskperimen dan kontrol 

diawali dengan pra- tes, sedangkan pada pasangan yang lain tidak. Gambar dari 

desain Solomon adalah sebagai berikut. 

 

SUBJEK PRA PERLAKUAN PASCA 

KEL. EKSP.1 (R) - X O 

KEL. KONTROL 1 (R) - - O 

KEL. EKSP.2 (R) O X O 

KEL. KONTROL 2 (R) O - O 

 
Gambar 3.11. Desain Solomon 

 

Latihan 
 

1) Ambil satu Karya Tulis Ilmiah yang ada di perpustakaan, analisis Desain penelitian yang 

digunakan, apakah sudah memadai atau belum. Jika belum berikan masukan untuk 

karya tulis tersebut ! 

2) Tentukan Desain Penelitian dalam rencana penelitian anda dan buat definisi 

operasionalnya! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang  
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1) Variabel 

2) Banyak melihat contoh variable dan definisi operasional variabel penelitian dari karya 

tulis ilmiah yang ada 

 

Ringkasan 
 

Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada 

seluruh proses penelitian. Dengan demikian kita harusmemilih desain yang tepat untuk 

penelitian kita. Syarat utama tentang ketepatan pemilihan desain penelitian adalah pertama 

dapat dilakukan uji hipotesis (untuk penelitian kuantitatif) dan dapat mengendalikan variable. 

Pengelompokan desain penelitian terbagi menjadi type non eksperimen dan type 

eksperimen.  

Type non ekperimen terdiri dari Desain Penelitian Deskriptif, Desain penelitian 

korelasional, Desain Penelitian Kausal-komparatif, Desain Penelitian Tindakan Desain 

penelitian eksperimen terdiri dari Desain penelitian pra-eksperimental, Desain penelitian 

eksperimen semu (quasy-experiment), Desain eksperimen sungguhan (true-experiment) 

 

Tes 1 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes yang terdapat di bagian akhir Bab ini.  

 

1) Pada dasarnya esensi kerangka pemikiran berisi : 

A. Alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada 

landasan teoritik dan atau hasil penelitian yang relevan.  

B. Kerangka logika (logical construct) yang mampu menunjukan dan menjelaskan 

masalah yang telah dirumuskan dalam Desain penelitian.  

C. Model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau 

model matematis yang menyatakan hubungan variabel penelitian dengan hipotesis. 

D. Atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan 

yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lai 

 

2) Untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun 

kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka langkah yang harus dilakukan 

adalah : 

A. Menetapkan variabel yang diteliti 

B. Deskripsi teori dan Hasil Penelitian 

C. Sintesa kesimpulan 

D. Analisis Komparatif terhadap Teori dan Hasil Penelitian 
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3) Supaya peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain dalam 

menyusun kerangka berfikir, maka yang harus dilakukan adalah : 

A. Menetapkan variabel yang diteliti 

B. Deskripsi teori dan Hasil Penelitian 

C. Sintesa kesimpulan 

D. Analisis Komparatif terhadap Teori dan Hasil Penelitian 

 

4) Mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul 

sesuai dengan obyek penelitian atau tidak, karena sering terjadi teori-teori yang berasal 

dari luar tidak sesuai untuk penelitian di dalam negeri. Hal tersebut termasuk tahapan 

penyusunan kerangka berfikir : 

A. Menetapkan variabel yang diteliti 

B. Deskripsi teori dan Hasil Penelitian 

C. Sintesa kesimpulan 

D. Analisis Kritis terhadap Teori dan Hasil Penelitian 

 

5) Kerangka berpikir yang baik, memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali : 

A. Variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. 

B. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan 

pertautan/hubungan antar variabel yang diteliti, dan ada teori yang mendasari. 

C. Diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah analisis situasi pada 

perumusan masalah telah mencukupi 

D. Kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram 

(paradigma penelitian), sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang 

dikemukakan dalam peneltian. 

Tes 2 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes 1 yang terdapat di bagian akhir Bab  

ini.  

 

1) Definisi variable yang memiliki makna bahwa sesuatu atau konsep dapat disebut variabel 

jika konsep tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau kategori adalah : 

A. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. 

B. Variabel merupakan fenomena yang menjadi perhatian penelitian untuk  diobservasi 

atau diukur 

C. Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai 

D. Variabel adalah karakteristik yang bisa diduplikasikan ke dalam sekurang-kurangnya 

dua klasifikasi atau indikator 
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2) Pada pengukuran nilai hemoglobin, jenis kelamin laki-laki dengan perempuan termasuk 

variable dengan skala : 

A. Nominal 

B. Ordinal 

C. Interval 

D. Rasio 

 

3) Variabel yang termasuk ke dalam skala interval : 

A. Temperatur dalam satuan oC 

B. Tinggi badan 

C. Nilai Glukosa darah 

D. Anemia dan tidak anemia 

 

4) Pada kasus peningkatan nilai ureum pada pasien gagal ginjal  berhubungan dengan 

penurunan kadar hemoglobin . Jika dilihat dari konteks hubungannya, hemoglobin 

disebut variable : 

A. Variabel bebas 

B. Variabel terikat 

C. Variabel moderator 

D. Variabel kendali 

 

5) Pada kasus peningkatan nilaii asam urat antara laki laki dan perempuan. Berdasarkan 

dapat tidaknya variable dimanipulasi, maka jenis kelamin termasuk variable : 

A. Variabel dinamis 

B. Variabel statis 

C. Variabel rambang 

D. Variabel perancu 

Tes 3 
Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes yang terdapat di bagian akhir Bab ini 

1) Suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan 

sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian, disebut : 

A. Desain Penelitian 

B. Kerangka Berfikir 

C. Hipotesis 

D. Rumusan Masalah  
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2) Penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan 

analisis data, sehingga dengan desain yang baik peneliti maupun orang lain yang 

berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, 

bagaimana mengukurnya, dst. adalah : 

A. Desain Penelitian dalam arti luas 

B. Desain Penelitian dalam arti sempit 

C. Kerangka Berfikir dalam arti luas 

D. Kerangka Berfikir dalam arti sempit 

 

3) Suatu desain penelitian dapat dikatakan berkualitas atau memiliki ketepatan jika 

memenuhi  syarat : 

A. Dapat dipakai untuk menguji  hipotesis (khusus untuk penelitian kualitatif) 

B. Dapat berubah saat penelitian berlangsung 

C. Dapat mengendalikan atau mengontrol varians. 

D. Dapat berkembang saat penelitian berjalan  

 

4) Jika suatu penelitian tidak menggunakan rekayasa, tujuan penelitian mencari hubungan,  

subjek diteliti secara kelompok, dan data diambil sesaat saat penelitian maka desain 

penelitian yang tepat adalah : 

A. One shot case study 

B. One group pre-post test desain 

C. Static group comparation 

D. Cross sectional comparation  

 

5) Faktor yang paling utama dalam membedakan antara desain eksperimen dan non 

eksperimen adalah : 

A. Adanya intervensi variable bebas pada desain eksperimen 

B. Desain eksperimen bersifat eksplorasi dan deskriptif 

C. Desain non ekperimen bersifat eksplanatori 

D. Desain non eksperimen lebih ke percobaan dilapangan 

 

6) Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif. Karakteristik studi kasus adalah : 

A. Subjek yang diteliti sedikit tetapi aspek-aspek yang diteliti banyak. 

B. Adanya intervensi variable bebas pada desain eksperimen 

C. Bercerita tentang distribusi  

D. Hubungan antar variable dalam suatu populasi 
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7) Apakah perbedaan pada desain penelitian kohort dengan kasus control : 

A. Pendekatan yang dipakai pada desain penelitian kohort adalah pendekatan waktu 

secara longitudinal atau time period  approach 

B. Pada Kohort pengukuran pada variabel terikat terlebih dahulu. Sedangkan variabel 

bebas dteliti secara retrospektif untuk menentukan ada tidaknya pengaruh pada 

variabel terikat 

C. Pada Kasus Kontrol  

D. Pada kasus Kohort 

8)  Penelitian tindakan mempunyai ciri-ciri : 

A. Praktis dan langsung relevan untuk situasi actual dalam dunia kerja,  

B. Tidak menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan 

perkembangan-perkembangan baru,  

C. Tidak fleksibel dan adaptatif, 

D. Tidak memiliki kekurangan dalam hal ketertiban ilmiah   

 

9) Desain penelitian dengan visual spt di bawah ini adalah : 

SUBJEK PRA PERLAKUAN PASCA 

1 KELOMPOK - X O 

A. One-Shot Case Study 

B. One Group Pretest- Posttes 

C. Static Group Comparison 

D. Penelitian Eksperimen Semu 
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10) Desain penelitian dengan visual spt di bawah ini adalah : 

SUBJEK PRA PERLAKUAN PASCA 

KEL. EKSPERIMEN KEL. 
KONTROL 

O 
O 

X 

- 

O 
O 

A. One-Shot Case Study 

B. One Group Pretest- Posttes 

C. Static Group Comparison 

D. Penelitian Eksperimen Semu 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes 1 

1. A 

2. A 

3. D 

4. D 

5. C 

Tes 2 

1. C 

2. B 

3. A 

4. B 

5. B 

Tes 3 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. A 

6. A 

7. A 

8. A 

9. A 

10. D 
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BAB IV 

SAMPLING 

Bagya Mujianto.  

 

Pendahuluan  
  

Selamat, Saudara telah berhasil menyelesaikan dengan tuntas bab III perihal metodologi 

penelitian. Semoga pemahaman yang telah diperoleh menjadi bekal yang berguna bagi 

kegiatan penelitian yang akan Saudara lakukan dalam menyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI). 

Untuk menambah pemahaman Saudara, selanjutnya akan dipaparkan materi yang terkait 

dengan populasi dan sampel pada bab 4 ini. Untuk dapat melaksanakan penelitian dengan 

baik, seorang peneliti harus memahami konsep populasi dan sampel. Populasi merupakan 

keseluruhan objek/subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil yang 

memiliki karakteristik representasi dari populasi. Untuk dapat menentukan atau menetapkan 

sampel yang tepat diperlukan pemahaman yang baik dari peneliti mengenai sampling, baik 

penentuan jumlah maupun dalam menentukan sampel mana yang diambil.  Kesalahan dalam 

menentukan populasi akan berakibat tidak tepatnya data yang dikumpulkan sehingga hasil 

penelitian pun tidak memiliki kualitas yang baik, tidak representatif, dan  tidak memiliki daya 

generalisasi yang baik. Pemahaman peneliti mengenai populasi dan sampel merupakan hal 

yang esensial. Oleh karena itu diperlukan bahan bacaan atau sumber belajar yang menyajikan 

pengetahuan tentang populasi dan sampel tersebut. Atas dasar itu, bab ini dikembangkan 

untuk memberikan wawasan kepada para calon peneliti, khususnya pengetahuan mengenai 

populasi dan sampel penelitian. Secara umum bab 4 ini menjelaskan mengenai: konsep dasar 

populasi, konsep dasar sampel, dan beberapa teknik sampling. Setelah mempelajari materi 

yang ada dalam bab ini, secara khusus Saudara diharapkan dapat: 1. Menjelaskan konsep 

dasar populasi. 2. Menjelaskan konsep dasar sampel. 3. Menjelaskan teknik-teknik penarikan 

sampel. Untuk memudahkan Saudara dalam memahami materi tentang populasi dan sampel, 

serta untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas, bab ini dikembangkan (diorganisasikan) ke 

dalam tiga topik, yaitu: topik-1 berisi materi mengenai konsep dasar populasi, konsep dasar 

sampel, dan teknik teknik sampling yang dapat digunakan. Ada beberapa hal yang kami 

sarankan agar Anda dapat mempelajari bab ini dengan baik. Saran-saran yang saya ajukan 

sebagai berikut: 

1.  Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan dalam bab ini.  

2. Terlebih dahulu bacalah sepintas bagian demi bagian yang ada dalam bab ini. Kemudian 

temukan kata-kata kunci yang dianggap baru. Baru kemudian baca secara keseluruhan 

ini dari bab ini. 

3. Pahamilah pengertian demi pegertian, materi demi materi yang ada dalam bab l ini 

menurut pemahaman Saudara sendiri. Kemudian ajaklah teman Anda untuk berdiskusi 

tentang pengertian atau materi tersebut.  
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4. Untuk menambah wawasan, baca, gunakan dan pelajari sumber-sumber belajar lain 

yang relevan. Saudara dapat memperoleh sumber belajar baik dari ahli secara langsung, 

melalui buku-buku, artikel di internet, dan sebagainya. 

 5. Tingkatkan pemahaman Saudara dengan mengerjakan latihan atau melalui kegiatan 

diskusi  dengan mahasiswa lain atau teman sejawat.  

6. Usahakan untuk tidak melewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan 

pada setiap kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Saudara sudah 

memahami atau belum memahami materi yang ada dalam bab ini. 
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Topik 1 

Populasi 

 
 Dalam penelitian selalu membicarakan populasi maupun sampel. Menurut Hastono 

(2013:4) populasi adalah keseluruhan dari unit di dalam pengamatan yang akan kita lakukan, 

sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang nilai/karakteristiknya diukur yang 

nantinya kita pakai untuk menduga karakteristik dari populasi. Sebagai contoh  peneliti ingin 

mengetahui kejadian Anemia pada ibu hamil diwilayah Kabupaten X maka sebagai populasinya 

adalah seluruh wanita hamil yang ada di wilayah tersebut, sedangkan yang dikatakan 

sampelnya adalah sebagian dari ibu hamil yang ada di populasi tersebut yang terpilih.  

 Sugiyono (2001: 55) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Menurut Margono (2004: 118), populasi adalah 

seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang  

ditentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia 

memberikan suatu data maka, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan 

banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108).  

Kerlinger (Furchan, 2004: 193) menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota 

kelompok orang, kejadian, atau objek yang  telah dirumuskan  secara jelas. Nazir (2005: 271) 

menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 

telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan 

jumlah individu tertentu dinamakan populasi finit sedangkan, jika jumlah individu dalam 

kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga, disebut 

populasi infinit. Misalnya, jumlah petani dalam sebuah desa adalah populasi finit. Sebaliknya, 

jumlah pelemparan mata dadu yang terus-menerus merupakan populasi infinit.  Pengertian 

lainnya, diungkapkan oleh Nawawi (Margono, 2004: 118) menyebutkan bahwa populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-

tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karaktersitik tertentu di dalam suatu penelitian. 
Kaitannya dengan batasan populasi dapat dibedakan berikut ini. 

Populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif 

secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya 1.000.000 orang tenaga 

kesehatan pada awal tahun 2010, dengan karakteristik; masa kerja 2 tahun, lulusan program 

Strata 1, dan lain-lain. 

1. Populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni populasi yang tidak dapat 

ditemukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah 

secara kuantitatif.  Misalnya tenaga kesehatan di Indonesia, yang berarti jumlahnya 
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harus dihitung sejak tenaga kesehatan pertama ada sampai sekarang dan yang akan 

datang. 

 

Namun demikian bila batasan-batasan dalam populasi tidak jelas atau anggota populasi 

tidak dapat dapat dihitung jumlahnya tetapi  hanya dapat digambarkan secara kualitas dengan 

karakteristik yang bersifat umum yaitu orang-orang, dahulu, sekarang dan yang akan menjadi 

tenaga kesehatan, maka populasi seperti ini disebut juga parameter yang merupakan kriteria 

ukuran pada populasi yang diestimasi dengan menggunakan sampel. 

   Selain itu, menurut Margono (2004: 119) populasi dapat dibedakan ke dalam hal 

berikut ini:  

  1. Populasi teoretis (teoritical population), yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya 

ditetapkan secara kualitatif. Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi 

yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru; berumus 25 tahun sampai dengan 40 

tahun, program S1, jalur skripsi, dan lain-lain.  

2. Populasi yang tersedia (accessible population), yakni sejumlah populasi yang secara 

kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya, guru sebanyak 250 di kota 

Bandung terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam 

populasi teoretis.  

 

 Selain itu Margono (2004: 119-120) pun menyatakan bahwa persoalan populasi 

penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini:   

1. Populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang 

sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang 

dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes 

darah saja. Dokter itu tidak perlu satu botol, sebab setetes dan sebotol darah, hasilnya 

akan sama saja.  

2. Populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur unsurnya memiliki sifat atau 

keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara 

kualitatif maupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia 

atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. 
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Topik 2 

Sampel 
 

Saudara, apakah sudah memahami sub topik sebelumnya  yaitu tentang pengertian 

Populasi. Pada sub topik kedua ini, Saudara akan mempelajari paparan yang terkait dengan 

pengertian sampel.  Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002: 109; Furchan, 2004: 193). Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiyono (2001: 

56) yang  menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sebagai bagian dari pupulasi, maka 

apa yang dipelajari dari sampel itu juga menggambarkan apa yang terjadi pada populasi. Untuk 

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul merepresentasikan populasi dari 

sampel tersebut  

 

A. ALASAN PENARIKAN SAMPEL 

 

Mungkin ada pertanyaan dari Saudara” kenapa  dalam penelitian selalu mengambil 

sampel?.  Berikut ini beberapa alasan mengapa di dalam suatu penelitian lebih sering diambil 

sampel (Hastono 2013:178). 

1. Adanya populasi yang sangat besar (infinite population) di dalam populasi yang sangat 

besar dan tidak terbatas tidak mungkin seluruh populasi diperiksa atau diukur karena 

akan memerlukan waktu yang lama. 

2. Homogenitas, tidak perlu semua unit populasi yang homogen diperiksa karena akan 

membuang waktu serta tidak ada gunanya karena variabel yang akan diteliti telah 

terwakili oleh sebagian populasi tersebut. 

3. Penarikan sampel menghemat biaya dan waktu. 

4. Ketelitian atau ketepatan pengukuran, meneliti yang sedikit (sampel) tentu akan lebih 

teliti jika dibandingkan dengan meneliti jumlah yang banyak (populasi) 

5. Adanya penelitian yang untuk melakukannya objek penelitian tersebut harus dihancurka 

(destruktif), misalnya darah yang sudah diambil dari orang yang menjadi objek penelitian 

tidak mungkin akan dipakai lagi. 

 

B. SYARAT-SYART SAMPEL YANG IDEAL 

 

Berdasarkan alasan alasan diatas, maka pengambilan sampel dalam suatu penelitian 

harus dapat menggambarkan populasinya  atau dengan kata lain karakter yang akan kita ukur 

di dalam sampel sama dengan karakter populasi. Sampel yang ideal adalah yang memenuhi 

syarat syarat sebagai berikut. 

1. Dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. 
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2. Dapat menentukan presisi (ketepatan) hasil penelitian dengan menentukan simpangan 

baku dari tafsiran yang diperoleh. 

3. Sederhana mudah dilaksanakan. 

4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. 
 

 

                                                  Representatif 

             Sampel  

                                                  Miniatur populasi 

 

 

Dengan demikian jika syarat-syarat di atas tidak dapat  terpenuhi, kesimpulan yang 

digeneralisasikan untuk populasi akan menjadi bias. 

 

C. KERANGKA SAMPEL (SAMPLING FRAME) 

 

Kerangka sampel adalah daftar semua unsur sampel dalam populasi, misalnya jumlah 

penduduk di suatu daerah kerja puskesmas, jumlah penderita AIDS di suatu daerah, daftar 

buku/buku telepon, atau peta suatu wilayah. Dalam menyusun kerangka sampel perlu 

diperhatikan bahwa data yang digunakan merupakan data terbaru atau terkini.  Data terkini 

akan menjamin pengambilan sampel dapat berjalan sesuai dengan rencana penelitian yang 

akan dilaksanakan. Di Negara sedang berkembang, hasil sensuspun kadang-kadang tidak 

dapat digunakan sehingga kalau ada penelitian, peneliti membuat kerangka sampel sendiri 

agar dapat saat penelitian tidak dapat mendapat kesulitan. 
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Topik 3 

Teknik Sampling 
 

Dalam topik  3 ini Saudara akan mempelajari paparan yang terkait dengan tehnik 

sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2001: 56). 

Margono (2004: 125) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara 

untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan 

sumber data.  Dalam menentukan teknik sampling perlu dipertimbangkan sifat-sifat populasi 

serta penyebaran sampel dalam populasi sehingga dapat diperoleh sampel yang representatif. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik 

sampling yang digunakan. Secara skematis, menurut Hastono (2013: 180) penarikan sampel 

dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan sampel secara acak (probability sampling) dan 

pengambilan sampel secara tidak acak  (non probability sampling). 

 Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tehnik sampling atau metode pengambilan 

sampel ada beberapa istilah yang erat kaitannya dengan proses pengambilan sampel. Istilah-

istilah tersebut diantaranya adalah: kerangka sampel, rancangan sampel, dan random. 

Kerangka sampel (sampling frame) adalah daftar unit-unit yang ada pada populasi yang 

akan diambil sampelnya. Sebagai contoh, jumlah ibu hamil di suatu daerah, jumlah balita di 

suatu posyandu, dan daftar nomor telepon. Kerangka sampel harus “up to date”. Untuk 

menjaga sifat “up to date” ada baiknya kerangka sampel dibuat sendiri oleh peneliti sebelum 

melakukan sampling sehingga tidak akan mengalami kesulitan pada saat penelitian 

dilaksanakan. 

Rancangan sampel adalah  rancangan yang meliputi cara pengambilan sampel dan 

penentuan besar sampel. Rancangan sampel akan membantu peneliti dalam memperoleh 

sampel yang memiiki sifat representatif terhadap populasinya. Dalam menentukan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Jika tujuan 

penelitian untuk membuktikan hipotesis serta melakukan generalisasi, maka teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel secara random. Namun jika 

tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis dan tidak melakukan generalisasi maka dapat 

digunakan teknik pengambilan sampel non-random. Random adalah cara mengambil sampel 

yang memungkinkan semua unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih 

sebagai subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel terdiri dari dua jenis, yaitu pengambilan 

sampel secara acak (probability/random sampling) dan pengambilan sampel secara tidak acak 

(non probability/non random sampling). 

 

A. SAMPLING SECARA ACAK  (PROBABILITY SAMPLING) 

 

Didalam penarikan sampel secara acak, semua unsur yang ada di populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel. Agar seluruh unsur populasi memiliki 

peluang yang sama menjadi sampel maka dalam penentuan sampel yang mewakili populasi 
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ditentukan atau diambil secara acak (random). Berikut ini beberapa metode pengambilan 

sampel acak yaitu: 

1. Acak sederhana (simple random sampling=SRS) 

2. Sistematis (systematic random sampling) 

3. Sampel strata (stratified random sampling) 

4. Klaster (cluster sampling) 

5. Bertingkat/bertahap (multistitage sampling) 

 

Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang penarikan sampel secara acak (probability sampling) 

a. Acak Sederhana (Simple Random Sampling = SRS)  

 Pengambilan sample secara acak sederhana dapat dilaksanakan apabila populasi tidak 

begitu banyak variasinya dan secara geografis tidak terlalu menyebar, di samping itu 

harus ada daftar populasi (sampling frame). Pertama yang harus dilakukan dalam 

sampling metode ini adalah dengan menyusun daftar sample dari semua unsur populasi.  

Penentuan sampel selanjutnya dilakukan dengan  caran sbb: 

1. Melakukan undian 

2. Memakai tabel bilangan random 

3. Memakai paket computer (kalai sudah mempunyai kerangka sample) 

b. Sistematis (Sistematis Random Sampling) 

 Sampel yang diambil secara acak hanya unsur pertama, selanjutnya diambil secara 

sistematik sesuai langkah yang sudah ditetapkan. Syarat penarikan sampel secara 

sistematis ini adalah tersedianya kerangka sampling; populasinya mempunyai pola 

beraturan seperti blok rumah; nomor urut pasien; san populasi sedikit homogeny. Dari 

500 orang jumlah pasien yang dirawat di suatu rumahsakit akan diambil 25 orang untuk 

penelitian tentang kepuasan pelayanan di rumahsakit tersebut. Cara pengambilan 

sampel akan dilakukan secara sistematis, dimana probabilitas untuk terambil sebagai 

sampel adalah 25/500 = 1/20. Untuk mengambil unsur I dilakukan secara acak sederhana 

dari nomor pertama sampai  dua puluh. Misalnya, sudah terambil nomor 15, untuk 

selanjutnya diambil setiap jarak 20 satu sampel. Dalam hal ini akan diambil nomor 35, 

55, 75,… dan seterusnya sampai mendapatkan 25 orang pasien.  

c. Sample Strata (Stratified Random Sampling) 

 Di dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya populasi bersifat heterogen. Oleh 

karena itu, agar semua sifat dapat terwakili, terlebih dahulu populasi tersebut dibagi 

menjadi bebrapa strata, misalnya pendidikan (tinggi, sedang, kurang), ekonomi (kaya, 

sedang, miskin). Didalam melakukan stratifikasi dan pengambilan sampel perlu 

diperhatikan hal-hal berikut 

1. Unsur populasi di dalam strata tersebut diusahakan sehomogen mungkin 

2. Antar strata diusahakan seheterogen mungkin 

3. Sampel diambil secara proporsional menurut besarnya unit yang ada didalam 

masing-masing strata dan antar strata. Misalnya jika menentukan strata berupa 

tingkat pendidikan, tingkat pendidikan ada 3 katori yakni: pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sehingga kita dalam pengambilan 
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sampel dimasing masing tingkat pendidikan harus mengacu secara proposional 

tergantung dari jumlah keseluruhan masing masing tingkat pendidikan yang ada. 

4. Di dalam masing-masing strata unit sampel diambil secara acak 

 Kelebihan pengambilan sampel secara strata ini adalah semua ciri yang heterogen 

di dalam populasi dapat terwakili dan memungkinkan mencari hubungan atar 

strata atau membandingkannya. 

 

d. Klaster (Cluster Sampling) 

 Di dalam praktik kadang-kadang kerangka sampel juga sulit diperoleh sehingga 

seharusnya peneliti membuatnya sebelum turun mengumpulkan data. Hal ini mungkin 

mudah dikerjakan, tetapi sering kali sulit/ tidak mungkin dilakukan, atau kalau dilakukan 

akan membutuhkan waktu serta biaya yang cukup banyak. 

 Populasi dibagi kedalam gugus/ kelas yang diasumsiakan di dalam setiap kelas/gugus 

sudah terdapat semua sifat/ variasi yang akan diteliti. Selanjutnya kelas akan diacak dan 

unit sampel akan diambil dari kelas yang sudah tertarik. Syarat-syarat untuk 

pengambilan sampel ini adalah : 

1. Di dalam kelas sehomogen mungkin 

2. Antar kelas seheterogen mungkin 

3. Disebut juga area sampling 

 

e. Sampel Bertingkat/ Bertahap (Multistage Sampling) 

 Pengambilan sampel bertingkat dialakukan kalau secara geografis populasi sangat 

menyebar dan meliputi area yang sangat luas. Misalnya, kita akan meneliti puskesmas 

di Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Tahap pertama diacak dulu 5 provinsi (tahap I) 

dari 27 provinsi itu, selanjutnya di masing-masing provinsi diacak lagi kabupaten mana 

yang akan ditarik sebagai sampel (tahap II). Setelah kabupaten ditarik, tahap II diacak 

lagi puskesmas mana yang akan menjadi sampel penelitian itu. 

 

B.  SAMPLING SECARA TIDAK ACAK (NON POBALITY SAMPLING) 

 

Berbeda dengan Sampling secara acak, pada metode pengambilan secara tidak acak, 

tidak semua unsur didalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk tertarik sebagai 

sampel. Pengambilan sampel secara tidak acak ini dapat dilakukan jika karakteristik yang ada 

dipolusai tidak memadai, misalnya jika disuatu daerah kasus kejadian penderita HIV sangat 

jarang, maka untuk penelitian sebaiknya seluruh penderita HIV yang ada digunakan sebagai 

sampel tanpa melakukan pengacakan. Terdapat banyak cara pengambilan sampel secara tidak 

acak, tetapi yang akan dijelaskan disini hanya purposive sampling¸incidental sampling dan 

quota sampling.  

Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang penarikan sampel secara tidak acak (non 

probability sampling). 
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a. Purposive Sampling 

Metode purposive sampling  dapat dilakukan ketika peneliti telah memahami 

karakteristik dari populasi, atau sampling dilakukan oleh orang yang telah mengenal betul 

populasi yang akan diteliti (seorang ahli di bidang yang akan diteliti). Penentuan sample 

selanjutnya berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetepakan serta mewakili 

karakteristik dari populasi.  

Dengan demikian, sampel tersebut akan representatif terhadap populasi yang sedang 

diteliti.  

Purposive sampling juga sering dikaitkan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

Sebagai contoh, jika kita hendak meneliti tentang hubungan pemberian tablet zat besi pada 

ibu hamil dengan kenaikan kadar haemoglobin darah ibu hamil tersebut, maka tidak perlu 

semua ibu hamil diteliti karena dampak pemberian zat besi akan terlihat setelah beberapa 

waktu pemberian. Dengan demikian maka sampel yang dipilih dalam penelitian tersebut 

adalah ibu hamil dengan usia kehamilan 4 bulan atau lebih (trimester ke-2 dan ke-3). 

 

b. Insidental Sampling 

Sampel insidental atau aksidental (insidental sampling atau accidental sampling) adalah 

pengambilan sampel dilakukan atas dasar seadanya tanpa direncanakan terlebih dahulu dan 

penggambaran hasil dari pengumpulan data tidak didasarkan pada suatu metoda yang baku. 

Misalnya, terjadi suatu keadaan luar biasa (KLB), data yang sudah terkumpul disajikan secara 

deskriptif dan hasil tersebut tidak dapat digeneralisasi 

 

c. Quota Sampling 

Sampel yang akan diambil ditentukan oleh pengumpul data dan sebelumnya telah 

ditentukan jumlah yang akan diambil. Kalau jumlah tersebut sudah dicapai, si pengumpul data 

berhenti, selanjutnya hasil itu dipresentasikan. 

Sebagai contoh, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah masyarakat setuju 

dengan kebijakan larangan merokok di tempat umum. Sebelum mengumpulkan data telah 

ditentukan bahwa ia akan mewawancara sebanyak 1000 orang yang sedang mengunjungi 

sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Kepada setiap orang yang hendak mengunjungi sebuah 

pusat perbelanjaan  ditanyakan apakah ia setuju dengan kebijakan larangan merokok di 

tempat umum. Orang yang ditanya atau responden mungkin hanya menjawab setuju atau 

tidak setuju. Peneliti tersebut akan berhenti setelah ia menanyai sebanyak 1000 orang dan 

akan menulis hasil temuannya. 

 

d. Besar Sampel 

Pertanyaan yang sering muncul ketika hendak melakukan penelitian adalah berapa 

besar atau seberapa banyak sampel yang harus ”diambil” agar dapat mewakili populasinya? 

Ada dua hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasinya 

atau representatif terhadap populasinya, yakni besar sampel dan cara pengambilan sampel. 

Besar sampel saja tidak menjamin bahwa sampel yang kita ”ambil” akan mewakili karakteristik 

populasinya tanpa memperhatikan cara pengambilannya. Sebaliknya cara pengambilan 
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sampel yang menganut azas probabilitas atau random tidak dengan sendirinya akan 

memperoleh sampel yang representatif terhadap populasinya tanpa memperhitungkan besar 

sampel terhadap populasinya. Besar sampel tergantung pada hal-hal berikut ini: (1) jenis 

penelitian, jika penelitian besifat eksploratif maka satu sampel saja mungkin sudah 

cukup,namun jika penelitian bertujuan untuk melakukan generalisasi maka sampel harus 

representatif terhadap populasi sehingga perlu memperhatikan besar sampel selain cara 

pengambilan sampelnya; (2) skala ukur variabel dependen, apakah berskala katagorikal atau 

kontinu; dan derajat ketepatan perkiraan yang diinginkan, makin tinggi derajat ketepatan yang 

diinginkan maka makin besar pula sampel yang dibutuhkan. 

Besar sampel juga ditentukan oleh tujuan penelitian apakah untuk mengestimasi nilai 

populasi atau untuk menguji hipotesis. Berikut akan dijelaskan beberapa contoh perhitungan 

besar sampel berdasarkan tujuan penelitian. 

 

a. Estimasi proporsi dengan presisi mutlak 

 Dalam melakukan penelitian sering kali peneliti ingin mengetahui proporsi suatu 

kejadian, seperti cakupan imunisasi di suatu Provinsi, prevalensi anemia pada ibu hamil di 

suatu Kabupaten, dan prevalensi balita gizi kurang di suatu Kecamatan.  

Maka diperoleh rumus menghitung sampel untuk estimasi proporsi sampel sebagai 

berikut. 
 

         

 

Keterangan: 

n = besar sampel minimal 

P= proporsi 

d= presisi 

      Z1-α/2 = berdasarkan derajat kepercayaan yang diinginkan. 

      Derajat kepercayaan yang sering digunakan adalah 

 90% nilai Z1-α/2 adalah 1,64  

 95% nilai Z1-α/2 adalah 1,96  

 99% nilai Z1-α/2 adalah 2,58 

 

Dengan menggunakan rumusdiatas, nilai P(1-P) akan mencapai maksimum jika P=0,5 

yang juga berarti jumlah sampel mencapai maksimum. Jadi jika peneliti tidak mengetahui 

perkiraan proporsi pada populasi (belum ada informasi penelitian sebelumnya), maka 

dianjurkan untuk menggunakan P=0,5. 

 

Contoh 

Direktur sebuah rumah sakit ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap 

pelayanan laboratorium di rumah sakit tersebut. Berdasarkan informasi dari suvei sebelumnya 
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pada sebuah rumah sakit diketahui persentase pasien yang tidak puas sebesar 35%. Berapa 

jumlah sampel yang dibutuhkan jika Direktur  menginginkan presisi mutlak sebesar 10% pada 

derajat kepercayaan 95%? 

Dengan menggunakan rumus diatas dan nilai p = 0,35, d=0,10 dan z=1,96 maka diperoleh 

jumlah sampel minimum adalah: 
 

 

 

 

 

Jadi jumlah sampel minimum yang dibutuhkan sebesar 87,39 pasien. Jumlah tersebut 

dibulatkan menjadi 88 pasien, sebagai sampel agar kita 95% percaya dalam melakukan 

estimasi jumlah atau persentase tingkat kepuasan pasien 

 

b. Estimasi proporsi dengan presisi relatif 

Dalam melakukan estimasi proporsi, ada kalanya peneliti memerlukan presisi relatif 

seperti  10% P bukan 10% angka mutlak. Sebagai contoh, jika proporsi pasien yang puas 

terhadap pelayanan farmasi  pada populasi adalah 70%, dengan pendekatan presisi mutlak 

10% dan derajat kepercayaan 95% maka 95% dari sampel yang diambil akan menghasilkan 

cakupan sebesar 60—80%.       Dengan menyelesaikan 

persamaan tersebut, diperoleh rumus untuk menghitung besar sampel dengan presisi relatif 

sebagai berikut. 
 

          

 

 

Contoh  

Seorang peneliti ingin mengetahui gambaran masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri 

pada keluhan demam.Dari survei di Indonesia, diketahui bahwa persentase masyarakat yang 

mengobati sendiri ketika demam adalah 60%. Berapa jumlah sampel yang diperlukan jika 

peneliti mengharapkan derajat kepercayaan 95% dan presisi relatif 10%? 

Dengan menggunakan rumus jumlah sampel dapat dihitung berdasarkan isian P=0,60, 

ϵ=0,10, dan Z=1,96, maka: 

 

n = (1,96)2 =256,08 orang sampel, jumlah tersebut dibulatkan menjadi 257 

orang sampel. Dengan demikian diperlukan 257 orang sebagai sampel agar kita 95% percaya 
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dalam melakukan estimasi persentase masyarakat yang mengobati sendiri ketika demam di 

daerah tersebut. 

 

c. Besar Sampel untuk Estimasi Rata-rata  

Estimasi rata-rata sering digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat kontinu, 

yakni data dari hasil mengukur misal berat badan, tinggi badan, dan asupan energi.  
maka diperoleh rumus untuk menghitung besar sampel sebagai berikut. 

   

         

 

Nilai d disebut sebagai presisi dan nilainya akan semakin kecil dengan semakin besarnya 

jumlah sampel.  

 

Contoh 

Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui berat rata-rata formulasi tablet  di suatu pabrik 

farmasi. Dari penelitian di pabrik  lain, diketahui standar deviasi berat tablet adalah 50 mg. 

Berapa besar sampel obat yang harus diambil jika peneliti menginginkan derajat kepercayaan 

95% dan besar simpangan maksimum dari rata-rata berat tablet adalah 20 mg? 

 

Dengan menggunakan rumus (3.9) besar sampel dapat dihitung: 

 

= 24,01 

Jadi dibutuhkan sampel sebanyak 25 tablet. 

 

d. Besar Sampel untuk Penelitian Survei 

 Besar sampel untuk penelitian survei dapt dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
 

 

    n= jumlah sampel 

    Zα/2= nilai z pada alpha tertentu, misal 0,05 maka zα/2=1,96 

    p= proporsi populasi dengan masalah tertentu 

    q=1-p 

    d= tingkat presisi 

 

contoh: Seorang peneliti ingin melakukan survei kepuasan pasien rawat inap terhadap layanan 

Instalasi Farmasi di RS X. Dari studi yang lalu diketahui bahwa hanya 60% yang puas terhadap 
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layanan tersebut. Berdasarkan proporsi itu, berapakah besar sample yang dibutuhkan jika 

presisi=10% dan derajat kepercayaan=95% ?  

 

Jawab : Z/2=1,96;  P= 0,6;  d=0,1 

 
Jadi untuk melakukan survei tentang tingkat kepuasan di rumah sakit X sampel yang 

harus diambil minimal 92 orang pasien.  
 

Latihan 
 

Untuk meningkatkan atau memperdalam materi pelajaran yang telah dipelajari di atas, 

sebaiknya Saudara mengerjakan latihan berikut ini. Pengerjaan latihan ini data dilakukan 

secara mandiri atau dengan berdiskusi secara berkelompok. Walaupun dikerjakan secara 

berkelompok, namun seluruh anggota kelompok wajib menyampaikan hasil kerja secara 

individu. 

Berikut adalah beberapa latihan yang harus Saudara kerjakan, selamat dan semoga sukses. 

1)  Saudara diminta untuk menjelaskan perbedaan antara populasi dan sampel dalam   

kegiatan    penelitian. 

2) Mengapa sampel memiliki peranan yang penting dalam penelitian dan apa kaitannya  

dengan populasi? 

3) Ada berbagai teknis yang dapat digunakan dalam pemilihan sampel dan biasa disebut   

dengan sampling. Coba Saudara jelaskan beberapa teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian. 

  

Petunjuak Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang: 

1) Populasi 

2) Sampel 

3) Tehnik sampling 

 

Tes 
 

Petunjuk: Pilihlah salah satu  jawaban yang paling tepat! 

1) Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya disebut…. 

A. Sampel 

B. Populasi 
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C. unit analisis 

D. Kerangka sampling 

 

2) Suatu populasi dengan jumlah individu dalam kelompok yang sangat besar……  

A. Finit 

B. Infinit 

C. Homogen 

D. Heterogen 

 

3) Populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan 

dalam bentuk jumlah secara kuantitatif disebut populasi…. 

A. Terhingga 

B. Homogen 

C. Heterogen 

D. Tak terhingga 

 

4) Populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga 

perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif 

disebut populasi ….. 

A. Terhingga 

B. Homogen 

C. Heterogen 

D. Tak terhingga 

 

5) Syarat syarat sampel yang ideal…. 

A. Representatif 

B. Miniatur individu 

C. Memperkecil presisi 

D. Mudah dilaksanakan 

  

6) Cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang 

akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan 

penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif disebut…. 

A. Sampling 

B. Sampel 

C. Populasi 

D. Teknik sampling 

 

7) Teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel disebut…. 

A. Probability sampling 

B. Purposive sampling 
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C. Aksidental sampling 

D. Nonprobability sampling 

 

8) Teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel disebut….. 

A. Probability sampling 

B. Purposive sampling 

C. Sistematis sampling 

D. Klaster sampling 

 

9) Berikut ini yang termasuk ke dalam teknik probability sampling, kecuali….. 

A. Quota sampling 

B. Klaster sampling 

C. Simpel random sampling 

D. Stratified random sampling 

 

10) Berikut alasan mengapa di dalam suatu penelitian lebih sering ditarik sampel . 

A. Menghindari kejenuhan 

B. Populasi yang heterogen 

C. Populasi yang heterogen 

D. Menghemat biaya dan waktu 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Bab IV ini.  
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Kunci Jawaban Tes  

 
1. B                   6. D 

2. B                   7. A 

3. D                   8. B 

4. C                   9. A 

5. A                10. D 
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BAB V 
PENGOLAHAN DATA 

Bagya Mujianto 

 

 

Pendahuluan  

 Selamat, Saudara telah berhasil menyelesaikan dengan tuntas bab 4. Semoga 

pemahaman yang telah diperoleh menjadi bekal yang berguna bagi pelaksanaan penelitian 

yang akan Saudara lakukan. Untuk menambah pemahaman Saudara, selanjutnya pada bab 5 

ini akan dipaparkan materi pengolahan data.  Pengolahan data merupakan salah satu bagian 

rangkaian kegiatan penelitian setelah kegiatan pengumpulan data. Adakalanya  setelah 

mengumpulkan data, sering kali peneliti menjadi bingung” mau diapakan data yang telah 

dikumpulkan?. Sebelum diolah data pada dasarnya hanya sekumpulan fakta atau angka yang 

belum menggambarkan atau memberi informasi apapun. Untuk itu data yang masih mentah  

(raw data) perlu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi  yang akhirnya dapat 

digunakan untuk menjawab tujuan penelitian.  

Agar analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar, paling tidak ada empat  
tahapan dalam pengolahan data yang harus dilalui, yaitu: 

1. Editing 

 Merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir atau kuesioner apakah 

jawaban yang ada di kuesioner sudah: 

a. Lengkap: semua pertanyaan sudah terisi jawabannya 

b. Jelas: jawaban pertanyaan apakah tulisannya cukup jelas terbaca 

c. Relevan: jawaban yang tertulis apakah relevan dengan pertanyaaanya. 

d. Konsisten: Apakah antara beberapa pertanyaan yang terkait isi jawabannya 

konsisten, misalnya anatara pertanyaan usia dengan pertanyaan jumlah anak. Bila 

dipertanyaan usia berisi 15 tahun dan di pertanyaan jumlah anak terisi 10, ini 

berarti tidak konsisten. 

2. Koding 

 Koding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk 

angka/bilangan. Misalnya untuk variabel pendidikan dilakukan koding 1=SD, 2=SMP, 

3=SMU dan 4=PT. Jenis kelamin: 1=laki-laki dan 2=perempuan dan sebagainya. 

Kegunaan dari koding adalah untuk mempermudah pada saat analisis data dan juga 

mempercepat saat entry data. 

3. Prosesing  

 Setelah semua isian kuesioner terisi penuh dan benar , dan juga sudah melewati 

pengkodingan, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar dapat dianalisis. 

Pemrosesan data dilakukan dengan cara mengentry data dari kuesioner dengan 

menggunakan program komputer ( Hal ini akan dibahas di bab lain). 

4. Cleaning  
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 Cleaning (pembersihan data) merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah 

dientry apakah ada kesalahan atau tidak . Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi pada 

saat kita mengentry ke komputer. 

 

Setelah kegiatan Cleaning data siap dilakukan analisis. Analisis data bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena, kejadian atau perilaku, atau untuk menerangkan apa yang menjadi 

latar belakang fenomena, kejadian atau perilaku itu baik yang mengenahi seseorang, 

sekelompok orang atau masyarakat. Analisis mempunyai posisi strategis dalam suatu 

penelitian. Namun perlu dimengerti bahwa bahwa dengan melakukan analisis tidak dengan 

sendirinya dapat langsung memberi jawaban penelitian, untuk itu perlu diketahui bagaimana 

menginterpretasi hasil analisis tersebut. Menginterpretasi berarti kita dapat menjelaskan hasil 

analisis guna memperoleh makna/arti. Interpretasi mempunyai dua bentuk. Yaitu arti sempit 

dan arti luas. Interprestasi dalam arti sempit  (Deskreptif) yaitu interpretasi data dilakukan 

hanya sebatas pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan 

diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedangkan interpretasi dalam arti luas (analitik) 

berguna untuk mencari makna data hasil penelitian dengan jalan hanya 

menjelaskan/menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan inferensi 

(generalisasi) dari data yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian 

tersebut. 

Analisis perlu dimulai dari yang sederhana, lalu melangkah ke yang rumit. Langkah 

pertama adalah analisis univariat, langkah ke dua analisis bivariat dan yang terakhir multi 

variat. Secara umum bab 5 ini menjelaskan mengenai: jenis dan sumber data, pengolahan dan 

analisis data, dan Interpretasi hasil analisis data. Setelah mempelajari materi yang ada dalam 

bab ini, secara khusus Saudara diharapkan dapat: 1. Menjelaskan konsep jenis dan sumber 

data. 2. Menjelaskan konsep dasar pengolahan dan analisis data. 3. Sajian dan interpretasi 

data. 
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Topik 1 

Jenis data dan sumber data 

 
Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan 

baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data adalah 

fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau 

menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber 

yang   dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian 

berlangsung. Data bias merupakan kumpulan angka/huruf hasil dari penelitian terhadap 

sifat/karakteristik yang Saudara teliti. Isi data pada umumnya bervariasi (Heterogen) misalnya 

data berat badan dalam suatu kelompok orang ada yang beratnya 60 kg, 50 kg, 75 kg dan 

seterusnya sehingga muncul istilah variabel. Jadi Variabel merupakan karakteristik yang nilai 

datanya bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari 

sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan oleh Saudara 

untuk mengumpulkan data primer antara lain hasil pemeriksaan laboratorium yg 

dilakukan secara langsung oleh Saudara, observasi, wawancara, diskusi terfokus 

(focus grup discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara 

langsung baik sendiri maupun dengan bantuan enumerator. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, 

jurnal, catatan medis dan lain-lain. 

Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam 

menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian. 

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu 

data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat/katagorik) dan data kuantitatif (yang 

berbentuk angka/numerik). Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara 

mendapatkannya yaitu data diskrit dan data kontinum.  

 

1.      Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data 

kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, 

analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan 

lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui 

pemotretan atau rekaman video. 
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2.       Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan 

matematika atau statistika. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data 

kuantitatif dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut: 

a. Data diskrit adalah data dalam bentuk angka (bilangan) yang diperoleh dengan cara 

membilang. Contoh data diskrit misalnya: 

1) Jumlah Laboratorium Klinik di Kecamatan X sebanyak 10. 

2) Jumlah laki-laki peserta Uji Kompetesi TLM sebanyak 2500 orang. 

3)  Jumlah anak dikeluaraga  sebanyak 3 orang. 

 Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan bulat 

(bukan bilangan pecahan). 

b. Data kontinum adalah data dalam bentuk angka/bilangan yang diperoleh berdasarkan 

hasil pengukuran (menggunakan alat ukur). Data kontinum dapat berbentuk bilangan 

bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh data 

kontinum misalnya: 

1) Tinggi badan Budi adalah 150,5 centimeter. 

2)  Kadar Hb Budi adalah 12,8 g/dl. 

3) Suhu udara di ruang laboratorium 24o
 Celcius. 

Pengukuran adalah cara pengumpulan data penelitian dengan mengukur objek 

menggunakan alat ukur tertentu, misalnya berat badan dengan timbangan badan, tensi darah 

dengan tensimeter, dan sebagainya.  Berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data 

dapat dikelompokan dalam empat jenis (tingkatan) yang memiliki sifat berbeda yaitu: 

1. Data nominal atau sering disebut juga data kategori yaitu data yang diperoleh melalui 

pengelompokkan obyek berdasarkan kategori tertentu.  Ciri data ini hanya dapat 

membedakan, namun sederajat antara data satu dengan yang lain, artinya hanya dapat 

membedakan antar satu dengan yang lain tanpa  tahu nilai mana yang lebih rendah atau 

tinggi. Contoh data nominal antara lain: Jenis kelamin, status pernikahan, golongan 

darah, warna kulit dll. 

a. Jenis kelamin yang terdiri dari dua kategori yaitu: (1)  Laki-laki   (2)  Perempuan 

 Angka (1) untuk laki-laki dan angka (2) untuk perempuan hanya merupakan simbol 

yang digunakan untuk membedakan dua kategori jenis kelamin. Angka-angka 

tersebut tidak memiliki makna kuantitatif, artinya angka (2) pada data di atas tidak 

berarti lebih besar dari angka (1), karena laki-laki tidak memiliki makna lebih baik 

dari perempuan. Terhadap kedua data (angka) tersebut tidak dapat dilakukan 

operasi matematika (penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian). 

Misalnya (1) = laki-laki, (2) = perempuan, maka (1) + (2) ≠ (3), karena tidak ada 

kategori (3) yang merupakan hasil penjumlahan (1) dan (2). 

b. Status pernikahan yang terdiri dari tiga kategori yaitu: (1) Belum menikah, (2) 

Menikah, (3) Janda/ Duda. Data tersebut memiliki sifat-sifat yang sama dengan 

data tentang jenis kelamin. 
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2. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun 

secara berjenjang menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu 

yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Namun 

demikian, jarak atau rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan 

data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Terhadap data 

ordinal berlaku perbandingan dengan menggunakan fungsi pembeda yaitu  “>” dan “<”. 

Walaupun data ordinal dapat disusun dalam suatu urutan, namun belum dapat 

dilakukan operasi matematika penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian). 

Contoh jenis data ordinal antara lain: 

a. Tingkat pendidikan yang disusun dalam urutan sebagai berikut:  (1)  Sekolah Dasar 

(SD); (2)  Sekolah Menengah Pertama (SMP); (3)  Sekolah Menengah Umum 

(SMU); (4)  Perguruan tinggi 

 Analisis terhadap urutan data di atas menunjukkan bahwa SD memiliki tingkatan 

lebih rendah dibandingkan dengan SMP. Namun demikian Bpk/Ibu tidak tahu 

besar perbedaaan pengetahuan orang lulusan SD dengan yang lulus SMP. 

b. Tingkat kepuasan yang terdiri dari 4 katagori: (1) Sangat tidak puas; (2) Tidak puas; 

(3) Puas  (4) Sangat Puas 

 Hasil pengukuran data tingkat kepuasan ini memiliki sifat-sifat yang sama dengan 

data tentang  tingkat pendidikan. 

3. Data Interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria 

tertentu serta menunjukan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat 

data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak 

(equality interval) atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. 

Karena kesamaan jarak tersebut, terhadap data interval dapat dilakukan operasi 

matematika penjumlahan dan pengurangan ( +, – ). Namun demikian masih terdapat 

satu sifat yang belum dimiliki yaitu tidak adanya angka Nol mutlak pada data interval. 

Berikut dikemukakan tiga contoh data interval, antara lain: 

a. Hasil pengukuran suhu (temperatur) menggunakan termometer yang dinyatakan 

dalam ukuran derajat. Rentang temperatur antara 00 Celcius sampai  10 Celcius 

memiliki jarak yang sama dengan 10 Celcius sampai  20 Celcius. Oleh karena itu 

berlaku operasi matematik ( penjumlahan dan pengurangan ), misalnya 150 

Celcius + 150 Celcius = 300 Celcius. Namun demikian tidak dapat dinyatakan bahwa 

benda yang bersuhu 150 Celcius memiliki ukuran panas separuhnya dari benda 

yang bersuhu 300 Celcius. Demikian juga, tidak dapat dikatakan bahwa benda 

dengan suhu 00 Celcius tidak memiliki suhu sama sekali. Angka 00 Celcius memiliki 

sifat relatif (tidak mutlak). Artinya, jika diukur dengan menggunakan Termometer 

Fahrenheit diperoleh 00 Celcius = 320 Fahrenheit. 

b.  Pengkuran tingkat kecerdasaran intelektual yang dinyatakan dalam IQ. Rentang 

IQ 100 sampai  110 memiliki jarak yang sama dengan 110 sampai  120. Namun 

demikian tidak dapat dinyatakan orang yang memiliki IQ 150 tingkat 

kecerdasannya 1,5 kali dari urang yang memiliki IQ 100. 



 Metodologi Penelitian dan Statistik  
 
 

94 

c.  Didasari oleh asumsi yang kuat, skor tes prestasi belajar (misalnya IPK mahasiswa  

dan  hasil ujian siswa) dapat dikatakan sebagai data interval. 

4. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data 

ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang 

sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik Nol absolut (mutlak) sehingga dapat 

diterapkannya semua bentuk operasi matematik penjumlahan, pengurangan, pembagian 

dan perkalian. Sifat-sifat yang membedakan antara data rasio dengan jenis data lainnya 

(nominal, ordinal, dan interval) dapat dilihat dengan memperhatikan contoh berikut: 

a. Panjang suatu benda yang dinyatakan dalam ukuran meter adalah data rasio. 

Benda yang panjangnya 1 meter berbeda secara nyata dengan benda yang 

panjangnya 2 meter sehingga dapat dibuat kategori benda yang berukuran 1 

meter dan 2 meter (sifat data nominal). Ukuran panjang benda dapat diurutkan 

mulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek (sifat data ordinal). Perbedaan 

antara benda yang panjangnya 1 meter dengan 2 meter memiliki jarak yang sama 

dengan perbedaan antara benda yang panjangnya 2 meter dengan 3 (sifat data 

interval). Kelebihan sifat yang dimiliki data rasio ditunjukkan oleh dua hal yaitu: 

(1) Angka 0 meter menunjukkan nilai mutlak yang artinya tidak ada benda yang 

diukur; serta (2) Benda yang panjangnya 2 meter, 2 kali lebih panjang 

dibandingkan dengan benda yang panjangnya 1 meter yang menunjukkan 

berlakunya semua operasi matematik. Kedua hal tersebut tidak berlaku untuk 

jenis data nominal, data ordinal, ataupun data interval. 

b. Data hasil pengukuran berat suatu benda yang dinyatakan dalam gram memiliki 

semua sifat-sifat sebagai data interval. Benda yang beratnya 1 kg. berbeda secara 

nyata dengan benda yang beratnya 2 kg. Ukuran berat benda dapat diurutkan 

mulai dari yang terberat sampai yang terringan. Perbedaan antara benda yang 

beratnya 1 kg. dengan 2 kg memiliki rentang berat yang sama dengan perbedaan 

antara benda yang beratnya 2 kg. dengan 3 kg. Angka 0 kg. menunjukkan tidak 

ada benda (berat) yang diukur. Benda yang beratnya 2 kg., 2 kali lebih berat 

dibandingkan dengan benda yang beratnya 1 kg. 

 

Pemahaman peneliti terhadap jenis-jenis data penelitian tersebut di atas bermanfaat 

untuk menentukan teknik analisis data yang akan digunakan. Terdapat sejumlah teknik analisis 

data yang harus dipilih oleh peneliti berdasarkan jenis datanya. Teknik analisis data kualitatif 

akan berbeda dengan teknik analisis data kuantitatif. Karena memiliki sifat yang berbeda, 

maka teknik analisis data nominal akan berbeda dengan teknik analisis data ordinal, data 

interval, dan data rasio. 
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Topik 2 
Pengolahan Dan Analisi Data 

 

A.  PENGOLAHAN DATA 

 

Dalam menggunakan alat analisis seringkali ditentukan berdasarkan jenis data yang 

dikelompokan menjadi dua  kelompok yaitu data katagorik dan data numerik. Katagorik 

(Kualitatif)  merupakan data hasil pengklasifikasian/penggolongan suatu data contoh: Jenis 

kelamin, jenis pekerjaan, pendidikan. Sedangkan Numerik (Kuantitatif) merupakan wariabel 

hasil dari penghitungan dan pengukuran. Variabel numerik dibagi dua macam: Diskrit dan 

Kontinyu. Diskrit merupakan variabel hasil dari perhitungan . Misalnya jumlah anak, jumlah 

pasien tiap ruang, Kontinu merupakan variabel hasil dari pengukuran. Misal tekanan darah, 

Kadar Hb dl. Variabel katagorik pada umumnya berisi Variabel yang bersekala nominal dan 

ordinal, sedangkan variabel numeric berisi variabel yang bersekala interval dan rasio. 

Dalam statistik seringkali data numerik dirubah kedalam data katagorik dengan cara 

dilakukan pengelompokan/pengklasifikasian. Misalnya variabel berat badan data nilainya 

merupakan data numerik, namun bila dikelompokkan menjadi kurus (< 50 kg), sedang (50 – 

60 kg) dan gemuk (diatas 60 kg) maka jenis variabelnya sudah berubah menjadi katagorik. 

Pada umumnya analisis data bertujuan untuk: 

a. Memperoleh gambaran/deskriptipsi masing-masing variabel 

b. Membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan formasi yang ditemukan 

c. Menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. 

d. Mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku umum atau hanya 

berlaku pada kondisi tertentu. 

 

Jika saudara akan menganalisis suatu penelitian sangat tergantung dari: jenis penelitian, 

jenis sampel, jenis data/variabel dan asumsi kenormalan distribusi data. 

 

Jenis Penelitian. 

Jika saudara ingin mengetahui bagaimana pada umumnya (secara rata-rata) pendapat 

masyarakat akan suatu hal tertentu, maka pengumpulan data dilakukan dengan survey. Dari 

kasus ini maka dapat dilakukan analisis data dengan pendekatan kuantitatif. Namun bila 

saudara menginginkan untuk mendapatkan pendapat/gambaran yang mendalam tentang 

suatu fenomena, maka data dapat dikumpulkan dengan fokus grup diskusi atau observasi, 

maka analisisnya menggunakan pendekatan analisis kualitatif. 

 

Jenis sampel. 

 Analisis sangat tergantung pada jenis sampel yang dibandingkan, apakah kedua sampel 

independen atau dependen. Misalnya pada penelitian survey yang tidak menggunakan sampel 

yang sama, dapat digunakan uji statistik yang mengasumsikan sampel yang independen. 
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Misalnya suatu survey ingin mengetahui apakah ada perbedaan berat badan bayi antara bayi-

bayi yang dilahirkan dari Ibu yang perokok dengan ibu yang tidak merokok. Disini berarti 

kelompok ibu perokok dan ibu tidak merokok bersifat independen. Sedangkan untuk 

penelitian eksperimen yang sifatnya pre dan post (sebelum dan sesudah adanya perlakuan 

tertentu dilakukan pengukuran) maka uji yang digunakan adalah uji statistik untuk data 

dependen. Misalnya, suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh pelatihan manajemen 

terhadap kinerja petugas kesehatan. Pertanya penelitiannya “ apakah ada perbedaan kinerja 

petugas kesehatan antara sebelum dengan sesudah mendapatkan pelatihan manajemen”. 

Dalam penelitian ini sampel kelompok petugas kesehatan bersifat dependen, karena pada 

kelompok (orang) yang sama diukur dua kali yaitu pada saat sebelum pelatihan (pre tes) dan 

sesudah dilakukan pelatihan (post tes). 

 

Jenis data 

Data dengan jenis katagorik berbeda cara analisisnya dengan data numerik. Beberapa 

pengukuran/uji statistik hanya cocok untuk jenis data tertentu. Sebagai contoh , nilai 

proporsi/presentase (pada analisis univariat) biasanya cocok untuk menjelaskan data berjenis 

katagorik, sedangkan untuk data jenis numeric biasanya dapat menggunakan nilai rata-rata 

untuk menjelaskan karakteristiknya. Untuk analisis hubungan dua variabel (analisis Bivariat), 

uji Kai Kuadrat (Chi Square Test) hanya dapat dipakai untuk mengetahui hubungan data 

katagori dengan data katagori. Sebaliknya untuk mengetahui hubungan numerik dengan 

numerik digunakan uji korelasi/regresi. 

 

Asumsi Kenormalan. 

Jenis analisis yang akan dilakukan sangat tergantung dari bentuk distribusi datanya. Bila 

distribusi datanya tidak normal, maka sebaiknya digunakan prosedur uji statistik non 

parametric. Sedangkan bila asumsi kenormalan dapat dipenuhi maka dapat digunakan analisis 

menggunkan uji statistik parametrik. 
  

B.  PROSEDUR ANALISIS  DATA. 

 

Dalam Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian dapat didekati dari dua sudut 

pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara deskriptif, dan analisis kuantitatif secara 

inferensial. Masing-masing pendekatan ini melibatkan pemakaian dua jenis statistik yang 

berbeda. Yang pertama menggunakan statistik deskriptif dan yang kedua menggunakan 

stastistik inferensial. Kedua jenis statistik ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam 

hal teknik analisis maupun tujuan yang akan dihasilkannya dari analisisnya itu. Dalam bab ini 

kita hanya akan membahas tentang analisis secara Deskreptif.  

Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala 

yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil 

pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga 

memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang 
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membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dengan demikian hasil olahan 

data dengan statistik ini hanya sampai pada tahap deskripsi, belum sampai pada tahap 

generalisasi. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas 

mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran secara 

teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat 

ditarik pengertian atau makna tertentu. 

Secara teknis pada dasarnya analisis Deskriptif merupakan kegiatan meringkas 

kumpulan data menjadi: Ukuran tengah dan Ukuran variasi. Selanjutnya membandingkan 

gambaran-gambaran tersebut antara satu kelompok subyek dan kelompok subyek lain sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dalam analisis. Berbicara peringkasan data (yang berujud 

ukuran tengah dan ukuran variasi), jenis data  (apakah numeric atau katagorik) akan sangat 

menentukan bentuk peringkasan datanya. Berikut akan diuraikan bentuk/cara peringkasan 

data untuk data numerik dan data katagorik. 

 
I. ANALISIS DESKRIPTIF  DATA NUMERIK 

 

1. Ukuran Tengah 

 Ukuran tengah merupakan cerminan dari konsentrasi dari nilai-nilai hasil pengukuran. 

Berbagai ukuran dikembangkan untuk mencerminkan ukuran tengah tersebut dan yang 

paling sering dipakai adalah mean, median dan modus. 

a. Mean 

 Rata-rata hitung atau arithmetik mean atau lebih dikenal dengan mean saja 

adalah nilai yang baik mewakili suatu data. Nilai ini sangat sering dipakai dan 

malah yang paling banyak dikenal dalam menyimpulkan data. 

      Simbul di sampel   Χ = ekbar 

      Simbul di populasi µ = miu 

Misal kalau kita mempunyai n pengamatan yang terdiri dari X1, X2, X3 

…..Xn, maka nilai rata-rata adalah 

                                  _     X1   + X2 + X3 ….Xn              

                                  Χ= -------------------------- 

                                                      n  

 Contoh:  Data dari kadar Hb lima orang  

           13,5    14,2     15,3     12,6     13,4      gr/dl   

 

 Rata-rata kadar Hb lima orang tersebut adalah 

    

                13,5 + 14,2 + 15,3 + 12,6 + 13,4 gr/dl   
            ------------------------------------------- = 13.8 gr/dl   

                                      5 
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 Sifat dari Mean 

1) Merupakan wakil dari keseluruhan data 

2) Mean sangat dipengaruhi nilai ektrim baik ektrim kecil maupun besar 

3) Nilai mean berasal dari semua nilai pengamatan 

 

b. Median 

 Median adalah nilai yang terletak pada observasi yang ditengah atau nilai tengah 

yang membagi data menjadi dua bagian 50% dibawah median 50% diatas median, 

kalau data tersebut telah disusun. Nilai median disebut juga nilai letak. 

Posisi median adalah 

                                            n + 1 

                                          --------- 

                                               2 

 

 Nilai median adalah nilai pada posisi tersebut. 

 Contoh: kalau kadar Hb lima orang diatas disusun menurut besat kecilnya nilai  

maka didapatkan susunan sebagai berikut 

 

                12,6   13,4  13,5  14,2  15,3  gr/dl   

 

                                               5+1 

    Posisi median                   --------  = 3 

                                                                   2 

 Nilai observasi ke tiga adalah 13,5 gr/dl  , maka dikatakan median adalah 13,5 gr/dl  . 

Kalau datanya genap maka posisi median terletak antara dua nilai , maka nilai median 

adalah rata-rata dari kedua nilai tersebut . 

 

Contoh pengamatan diatas tidak 5 orang tetapi ada 6 orang,      

  

12,6   13,4  13,5  14,2  15,3  15,8 gr/dl   

 

 Posisi Median adalah pengamatan yang ke 3,5 . maka nilai median adalah jumlah 

pengamatan ke tiga dank e empat  dibagi dua  dalam hal ini nilai median adalah 

                                    

                                             13,5 + 14,2    

                                            -------------- = 13,8 gr/dl    

                                                     2 

Keuntungan median tidak dipengaruhi data  Ekstrim 
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c. Modus (Mode) 

 Modus adalah nilai yang paling banyak ditemui didalam suatu pengamatan . dari 

sifatnya ini maka untuk sekelompok data pengamatan ada beberapa 

kemungkinan: 

1) Tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi , jadi tidak ada modus 

2) Ditemui satu modus ( uni mode) 

3) Ada dua modus ( bi mode) 

4) Lebih dari tiga modus (multi mode) 

 

 Contoh: Dari pengamatan kadar Hb  delapan orang sebagai berikut: 

                

 12,6   13,4  13,5  14,2  15,3  15,8   13,4    12,3 gr/dl   

 

 Dari pengamatan diatas ditemui nilai 13,4 sebanyak dua kali . Dengan demikian 

maka nilai modus adalah 13,4. 

  

 Hubungan antara nilai Mean, Median dan Modus 

a. Pada distribusi yang simetris ketiga nilai sama besarnya 

b. Nilai Median selalu terletak diantara nilai Modus dan Mean  

c. Apabila nilai Mean lebih besar dari nilai Median dan Modus maka dikatakan 

distribusi menceng ke kanan. 

d. Apabila nilai Mean lebih kecil dari nilai Median dan Modus maka distribusi 

menceng ke kiri. 

 

2. Nilai Letak (Posisi) 

 Median adalah nilai pengamatan pada posisi paling ditengah kalau data itu disusun. Nilai 

posisi lainnya adalah: 

a. Kwartil yaitu nilai yang membagi  pengamatan menjadi empat bagian. Karena itu 

ada tiga kwartil (kwartil I, kwartil II dan kwartil III). 

b. Desil yaitu nilai yang membagi pengamatan menjadi sepuluh, sehingga ada 

Sembilan kwartil. 

c. Prsentil yaitu nilai yang membagi pengamatan menjadi  100 bagian, sehingga ada 

99 persentil. 

 

3. Nilai-nilai Variasi 

 Dengan mengetahui nilai rata-rata saja informasi yang didapat  kadang-kadang bias 

salah interpretasi. Misalnya dari dua kelompok data diketahui rata-ratanya sama, kalau 

hanya dari informasi ini kita sudah menyatakan bahwa dua kelompok ini sama mungkin 

saja bias salah kalau tidak diketahui bagaimana bervariasinya  data didalam kelompok 

masing-masing. Nilai variasi atau deviasi adalah nilai yang menunjukkan bagaimana 

bervariasinya data didalam kelompok data itu terhadap nilai rata-ratanya. Sehingga 

makin besar nilai variasi maka makin bervariasi pula data tersebut. 
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Ada bermacam-macam nilai variasi. 

a. Range 

Range adalah nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamatan yang paling 

besar dengan nilai yang paling kecil. 

 

Contoh:    12,6   13,4  13,5  14,2  15,3  15,8  gr/dl  adalah data pengukuran kada Hb 

orang dewasa. Range adalah:  15,8 gr/dl – 12,6 gr/dl  = 3,2 gr/dl   

 

b. Rata-rata deviasi (Mean deviation). 

Rata-rat deviasi adalah rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi 

banyaknya pengamatan. Untuk ini diambil mutlak. 

 

Rumus:                                _                        

                                       ∑  (X – Xi) 

                       Md  = ------------------ 

                                            N 

 
Contoh: 

           
                X (kg) 

                  _                        
                 (X – Xi) 

                  _                        
                 (X – Xi)2 

48 
52 
56 
62 
67 

 

57 – 48 = 9 
                57  52 = 5 

57 – 56 = 1 
57 – 62 = 5 

  57 – 67 = 10 

81 
25 
1 

25 
100 

                ∑ = 285                 ∑ = 30                 ∑ = 232 

                       48 + 52 + 56 + 62 + 67 

Mean =  --------------------------------- = 57 kg 

                              5 

                              

                            9 + 5 + 1 + 5 + 10 

Mean deviasi =   ------------------------ = 6 kg 

                                         5 

c. Varian 

 Varian adalah rata-rata perbedaan antara mean dengan nilai  masing-masing 

observasi. 
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Rumus: 

                                               _                        

                                          ∑ (X – Xi)2 

                          V (S2 )= ------------------ 

                                             n-1 

 

Contoh:  Dari data diatas dapat dihitung Varian 

 

                             81 + 25 + 1 + 25 + 100 

                  S2  =  ---------------------------  = 58 kg 

                                      5-1 

d. Standar deviasi  

 Standar deviasi adalah akar dari varian. Nilai standar deviasi disebut juga sebagai 

“simpangan baku” kareena merupakan patokan luas area dibawah kurva normal. 

Rumus:    S= √ S2                     

 

Contoh: Standar deviasi dari data diatas adalah 

               S= √ 58 = 7,6 kg        

e. Koefisien Varian (Coeficient Of Variation =COV) 

 Koefisien varian ini bertujuan untuk melihat konsistensi pengukuran. Semakin 

kecil nilainya semakin bagus pengukurannya. 

 

                          Standar Deviasi 

Rumus :           ---------------------- X 100%        

                              Mean                      

                                                                       7,6 

Contoh: Dari data diatas nilai COV   = ------------------ X 100% = 13,33% 

                                                                        57 
 
II.  ANALISIS DESKRIPTIF DATA KATAGORIK 

  

Untuk analisis deskreptip data yang berbentuk katagorik cukup dengan mengeluarkan: 

a. Proporsi/Persentasi 

b. Frekwensi 

c. Homogen atau Heterogen 

  

 Misalnya data yang diolah sebanyak  50 responden, kemudian kita ingin mengetahui 

berapa banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki  dan berapa banyak responden 

yang cara pengobatannya secara tradisional. Karena jenis kelamin dan cara pengobatan 
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merupakan data katagorik maka pengolahan data secara deskreptip cukup dilaporkan 

jumlah (Frekwensi) dan proporsi (persentasi) seperti dalam tabel 1 dan tabel 2  berikut. 
 

Tabel 5. 1. Distribusi Jenis kelamin responden 
 

Jenis Kelamin Jumlah % 

Laki-laki 

Perempuan 

30 

20 

60,0 

40,0 

Jumlah 50 100,0 

  

 Berdasarkan tabel 1 dapat dijelas bahwa responden yang berjenis kelamin Laki-laki 

sebanyak 30 orang atau 60% dari 50 jumlah responden.  Sisanya berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 20 orang atau 40%. 
 

Tabel 5. 2. Distribusi Cara Pengobatan yang Dipilih Responden 
 

Cara Pengobatan Jumlah % 

Menggunakan obat kimia 

Menggunakan obat tradisional 

Cara Tradisional 

27 

18 

5 

54,0 

36,0 

10,0 

Jumlah 50 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa responden yang cara pengobatannya 

menenggunakan cara tradisional sebanyak 5 orang atau 10% dari 50 responden. 

Untuk mengetahui data katagorik manakah diantara dua data tersebut yang mempunyai 

data homogen kita lihat contoh sebagai berikut: Ada 2 kelompok responden yang masing 

masing jumlah responden sebanyak 100 orang. Diantara 2 kelompok tersebut mana yang 

pendidikannya lebih bervariasi, dengan data sebgai berikut:  

Kelompok 1 responden yang pendidikannya tamat SD sebanyak 53 orang dan yang 

berpendidikan tamat SMP sebanyak 47 orang dari jumlah total 100 responden. Sedangkan 

pada kelompok 2 responden yang pendidikannya tamat SD sebanyak 2 orang dan yang 

berpendidikan tamat SMP 98 orang dari jumlah total 100 orang. Jika data kita sajikan dalam 

bentuk tabel akan terlihat seperti dibawah ini. 
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Tabel 5.3.  Tabulasi Data Jumlah Siswa 
 

Kelompok SD SMP Jumlah 

Kelompok 1 

Kelompok 2 

53 

2 

47 

98 

100 

100 

 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada kelompok 1 lebih bervariasi tingkat 

pendidikannya jika dibandingkan dengan kelompok 2. Karena pada kelompok satu 

perbandingan antara yang tamat SD dengan yang  tamat SMP hapir sama banyak (53:47).  

Sedangkan  pada kelompok dua mayoritas responden berpendidikan SMP.  Dengan 

perbandingan (2:98) Artinya kelompok 2 tingkat pendidikan lebih homogen  jika dibandingkan 

kelompok 1. 
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Topik 3 
Sajian Dan Interpretasi Data 

 

 Setelah data mentah terkumpul dan diolah slanjutnya adalah tahap penyajian data 

tersebut dalam berbagai bentuk, tergantung jenis data dan skala pengukurannya. Penyajian 

data gunanya adalah agar dapat diambil informasi yang ada didalam kumpulan data tersebut. 

Dikatakan bahwa pengumpulan data berguna untuk mendapatkan informasi dan selanjutnya 

dengan metoda statistik kita dapat mengembangkan berbagai teori atau ilmu baru. Itulah 

sebabnya maka untuk perkembangan suatu ilmu memerlukan penelitian atau penelaahan 

kembali dengan metoda penelitian yang baik. 

Secara umum sajian data dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu: 

1. Tulisan (textular) 

2. Tabel (tabular) 

3. Gambar/Grafik (diagram) 

 

1. Tulisan (textuler) 

 Hampir semua bentuk laporan dari pengumpulan data diberikan tertulis, mulai dari 

bagaimana proses pengambilan sampel, pelaksanaan pengumpulan data sampai hasil 

analisis yang berupa informasi dari pengumpulan data tersebut. 

 

2. Tabel 

 Penyajian data dalam bentuk tabel adalah penyajian dengan memakai kolom dan baris, 

berbagai macam bentuk tabel: 

a. Master tabel (tabel induk) 

 Tabel induk ini adalah tabel yang berisikan semua hasil pengumpulan data yang 

masih dalam bentuk data mentah, biasanya tabel ini disajikan dalam lampiran 

suatu laporan pengumpulan data. 

b. Tex tabel (tabel rincian) merupakan uraian dari data yang diambil dari tabel induk 

 Contoh: 

1) Distribusi frekwensi 

2) Distribusi relative 

3) Distribusi kumulatif 

4) Tabel silang (kontingensi tabel=cross tabulasi) 

 

Dalam penyajian sebuah tabel perlu diingat beberapa hal agar sajian terlihat baik. 

a. Judul tabel, judul tabel harus singkat, jelas dan lengkap. Judul hendaknya dapat 

menjawab apa yang disajikan dimana kejadiannya dan kapan. 

b. Nomor tabel 

c. Keterangan-keterangan (catatan kaki) yaitu keterangan yang diperlukan untuk 

menjelaskan mengenahi hal hal tertentu yang tidak bisa dituliskan didalam tabel. 
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d. Sumber, kadangkala didalam suatu laporan kita juga mengutip tabel dari laporan 

orang lain. Untuk itu kita harus mencantumkan sumber dari mana tabel tersebut 

dikutip. 

 

Contoh Tabel: 

 

 
 

Gambar 5.1 Contoh Penyajian Data Menggunakan  Tabel 

  

 Setelah tabel dimunculakn kemudian saudara diminta untuk melakukan interpretasi dari 

tabel tersebut. Sebagai contoh untuk interpretasi tabel tersebut adalah sebagai berikut: 

 Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pendidikan ibu hamil di Puskesmas X 

sebanyak 10 orang (10%) dari 100 responden masih berpendidikan rendah (SD). Yang 

berpendidikan tinggi sebanyak 40 orang (45%). Sedangkan yang berpendidikan SMP dan 

SMU masing masing 20 orang (20%). 

 

3. Grafik/Diagram 

 Sebagai mana tabel didalam penyajian grafik saudara juga harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Judul yang singkat 

b. Dalam menggambar saudara memerlukan 2 sumbu sebagai ordinat dan absis 

c. Skala tertentu 

d. Nomor gambar 

e. Catatan 

f. Sumber. 
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Jenis-jenis grafik/gambar: 

a. Histogram 

b. Frekuensi Poligon 

c. Ogive 

d. Diagram garis  

e. Diagram batang 

f. Diagram pinca (pie) 

g. Diagram tebar 

h. Box Whisker Plot 

i. Stem and leaf plot. 
 

1. Histogram  

 Histogram adalah grafik yang digunakan untuk menyajikan data kontinyu. Merupakan 

areal diagram sehingga kalau interval kelas tidak sama dilakukan pemadatan dengan 

membandingkan nilai interval kelas dengan frekuensi kelas. 

 

 Contoh: Grafik 1. Distribusi berat badan responden di wilayah X 

 
Gambar 5.2 Penyajian Data Melalui Grafik Batang 

 

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dijelahkan bahwa rata-rata tinggi badan responden 

di daerah X sebesar 159 cm  
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2. Poligon 

 Penyajian frekuensi polygon digunakan untuk data kontinyu seperti pada histogram, 

Sebenarnya membuat grafik frekuensi polygon adalah dengan menghubungkan puncak-

puncak dari suatu balok-balok histogram. Keuntungan frekuensi poligon adalah Saudara 

dapat melakukan perbandingan penyebaran beberapa masalah yang digambar didalam 

satu gambar. 

 

 

Gambar 5.3 Tabulasi Data Dalam Grafik Garis 
 

Berdasar grafik 5.3 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 30 orang mendapatkan gaji antara        Rp.    

299,500 sampai Rp.399,500 tiap melaksanakan lembur. 

 

3. Ogive 

 Ogive adalah  grafik dari data kontinyu dan dalam bentuk frekwensi kumulatif. Dari 

perpotongan ogive kurang dari (less than) dan besar dari (more than), akan didapatkan 

nilai yang tepat untuk letak dan besarnya nilai modus 
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Gambar 5.4 Contoh Grafik Distribusi besar upah lembur petugas kesehatan  

                di Rumah sakit X tahun 2015 

 

 Berdasarkan grafik 5.4 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar gaji petugas kesehatan di 

Rumah sakit tersebut sebagian besar menerima Rp. 399,500 setiap melaksanakan 

lembur. 

 

4. Diagram batang  

 Diagram batang digunakan untuk menyajikan data diskrit atau data dengan skala 

nominal maupun ordinal. Beda balok balok diagram batang dengan balok-balok 

histogram adalah, pada histogram baloknya menymbung sebab histogram 

menggambarkan data kontinyu. 

 Gambar balok dapat vertiKal (berdiri) atau horizontal.  
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Gambar 5.5 Contoh Grafik Distribusi pendidikan Ibu menyusui diwilayah X Tahun 2012 

 

Berdasarkan grafik 5.5. dapat dijelaskan bahwa sebagian besar Ibu yang menyusui diwilayah X 

pada tahun 2012 berpendidikan SMP sebanyak 32%. 

 

5. Diagram Garis  

Diagram garis digunakan untuk menggambarkan data diskrit atau data skala nominal 

yang menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu atau perubahan dari suatu 

tempat ke tempat lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Gambar 5.5. Contoh Grafik  Jumlah kunjungan Pasien di Puskesmas X  tahun 2016 
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Jumlah anak

1

2

3

4

          Berdasarkan grafik 5.5 dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjungan pasien di Puskesmas X 

tahun 2016 terjadi kenaikan pada bulan ke tiga (Maret) jika dibandingkan pada bulan 

sebelumnya. Namun terjadi penurunan dibulan ke 4 (April). 

 

6. Diagram Pinca (Pie) 

 Diagram pinca/lingkar/pie digunakan untuk menyajikan data diskrit atau data dengan 

skala nominal dan ordinal atau disebut data katagorik. Luas satu lingkaran adalah 360 

derajad. Proporsi data yang akan disajikan dijadikan dalam bentuk derajad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Contoh Grafik Jumlah anak pada keluarga miskin di daerah binaan Puskesmas X 
tahun 2017. 

 

Berdasarkan  grafik 5.6 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar (45%) keluarga miskin didaerah 

binaan Puskesmas X mempunyai anak 2 orang 

 

Latihan 
 

Paparan pada bab 5 telah Anda pelajari, sekarang Saudara diminta untuk mengerjakan 

beberapa latihan. Latihan dapat dikerjakan secara mandiri maupun secara berkelompok. 

Tugas Saudara adalah melaporkan hasil latihan secara individual sebagai tugas individu. 

Berikut adalah beberapa latihan yang harus Saudara kerjakan, selamat dan semoga sukses. 

1)  Saudara diminta untuk menjelaskan menjelaskan langkah langkah pengolahan data 

dalam penelitian. 

2) Sebutkan 10 variabel , bentuk data serta skala ukur yang ada di dalam kelas saudara. 

3) Untuk variabel yang numerik coba saudara cari nilai tengah dan nilai variasinya . 

4) Untuk variabel katagirk coba saudara laporkan proporsinya. 
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5) Sajikan salah satu dari data variabel saudara dalam bentuk grafik serta berikan 

interpretasinya. 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang: 

1) Langkah-langkah pengolahan data 

2) Jenisa data dan skala pengukuran 

3) Simpulan angka ( Nilai tengah,Nilai Variasi dan  Nilai Posisi ) 

4) Penyajian dan interpretasi data. 
  

Ringkasan 
 

Pembagian statistik dari segi analisinya dibagi menjadi dua yaitu Statistik Deskreptip 

dalam kegiatan ini hanya berisi peringkasan dari data yang telah dikumpulkan dan 

menjelaskan karakteristik dari data tersebut dan Statistik Analitik/Inferens dalam kegiatan ini 

peneliti sudah melakukan generalisasi (penyimpulan secara umum).  
Jenis data menurut skala pengukuran ada empat macam biasa disingkat dengan (NOIR) yaitu: 

a.  Nominal. 

 dapat dibedakan 

 antar nilai sederajat 

Contoh : Gender, Agama, Suku, Golongan darah dll 

b. Ordinal. 

 dapat dibedakan 

 Sudah kelihatan tingkatan 

 jarak belum kelihatan 

Contoh: Tingkat pendidikan, Pangkat, Sosial ekonomi dll 

c. Interval. 

 dapat dibedakan 

 ada tingkatan 

 ada jarak 

 belum ada kelipatan/tidak ada nol absolud 

          Contoh : suhu  oC/F,  IQ , dll 

 d. Rasio. 

 dapat dibedakan 

 ada tingkatan 

 sudah ada jarak  

 ada kelipatan/ada nol absolud 

          Contoh: TB, BB, Umur, Kadar Hb dll 
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Berdasarkan Jenis data menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua yaitu: data 

numerik dan data katagorik. Data numeric dikelompokkan menjadi data diskrit (bilangan 

bulat) dan data kontinu (bilangan cacah). 

 

a. Data katagorik 

Merupakan hasil pengklasifikasian/penggolongan 

Ciri: isinya berbentuk kata-kata 

Misalnya:   

                    sex : pria dan wanita 

pekerjaan: pns, TNI, swasta 

umur : remaja, dewasa, tua  

b. Data numerik 

Merupakan hasil pengukuran atau penghitungan 

Ciri : isinya berbentuk angka 

Misalnya: umur: 23, 25. 40 ,25  dst… 

tinggi badan : 150, 165, dst…… 

Jumlah anak: 3, 3, 5, 1, dst… 

 

 Pengolahan data statistik secara deskreptif yaitu kegiatan peneliti hanya melakukan 

peringkasan dan penjelasan karakteristik dari data yang diteliti. 

a. Jika datanya Numerik dalam bentuk: 

 Nilai tengah (mean,median, modus) 

 Nilai variasi (mak, min,range, varian, sd dll) 

 Nilai posisi (kwartil, desil, persentil) 

b. Jika datanya katagorik dalam bentuk: Prporsi (persen) atau frekwensi. 
  

Berbagai  jenis penyajian data bisa disajikan dalama bentuk: 

a. Tektular (tulisan): gunakan bahasa baku 

b. Tabuler 

c.  Gambar/grafik/diagram  

Kaidah didalam penampilan tabel/gambar/grafik harus ada: 

1. nomor tabel 

2. Judul tabel 

3. Penjelasan/keterangan  

4. Tidak over lap/pengulangan 

5. Sumber jika data sekunder 

  

Untuk menampilkan grafik perlu dipertimbangkan jenis datanya: 

Jika data Numerik jenis grafik yang dapat dipilih:  

 Histogram, Poligon, ogive, line, scater plot 

Jika data Katagorik jenis grafik yang dapat dipilih: 
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 Bar/batang, pie, stem & leaf, box plot, pareto. 

 

Tes  
 

Petunjuk: Pilihlah salah satu  jawaban yang paling tepat! 
 

1)  Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum meninggalkan responden 

dalam proses pengambilan data adalah…… 

A. Cleaning 

B. Editing 

C. Koding 

D. Prosesing 

 

2) Langkah ini bertujuan untuk mengecek  adanya kesalahan dalam proses entry data    

yaitu …. 

A. Cleaning 

B. Editing 

C. Koding 

D. Prosesing 

 

3) Menurut skala pengukuran variabel jenis pekerjaan termasuk dalam skala pengukur ….. 

A. Rasio 

B. Interval 

C. Ordinal 

D. Nominal 

 

4) Status merokok dikelompokkan menjadi dua kelompok (merokok dan tidak merokok) 

menurut skala pengukuran variabel tersebut termasuk dalam skala …. 

A. Rasio 

B. Interval 

C. Ordinal 

D. Nominal 

 

5) Hasil pengukuran  kadar Kolesterol dengan menggunakan spektrofotometer termasuk 

dalam skala ukur …. 

A. Rasio 

B. Interval 

C. Ordinal 

D. Nominal 
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6) Nilai yang paling banyak ditemukan dalam suatu pengamatan  disebut dengan ……. 

A. Mode 

B. Mean 

C. Varian 

D. Median 

 

7) Nilai tengah yang tidak dipengaruhi oleh  data ekstrim disebut dengan ….. 

A. Mode 

B. Mean 

C. Varian 

D. Median 

 

8) Nilai variasi yang menggambarkan keakuratan suatu pengukuran dalam satuan yang 

sama …. 

A. Varian 

B. Range 

C. Standar deviasi 

D. Koefisien  varian 

 

9) Nilai ini digunakan untuk mengetahui perbandingan keakuratan pengukuran suatu data 

dalam satuan yang berbeda…..  

A. Varian 

B. Range 

C. Standar deviasi 

D. Koefisien varian 

 

10) Grafik dibawah ini merupakan data kumulatif 

A. Bar 

B. Pae 

C. Ogive 

D. Garis 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir Bab V 

ini.  
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Kunci Jawaban Tes  
 

1. B               

2. A               

3. C               

4. C               

5. A               

6. A 

7. D 

8. C 

9. D 

10. C 
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BAB VI 

LAPORAN PENELITIAN 

Bagya Mujianto 

 

Pendahuluan 
Tahap akhir dari suatu kegiatan penelitian adalah menulis atau menyusun laporan 

penelitian. Penulisan laporan penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena 

melalui laporan penelitian tersebut, hasil penelitian dapat dibaca oleh orang lain, mudah 

dipahami, serta dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi untuk pengujian dan 

pengembangan penelitian lebih lanjut. Ada hal-hal yang prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

membuat laporan penelitian sosial, yaitu sebagai berikut. 

1. Penulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku. 

2. Menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang-ulang. 

3. Menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. 

4. Arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. 

5. Ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian di lapangan. 
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Topik 1 

Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 
 

Hasil penelitian harus mudah dipahami oleh orang lain, untuk itu hasil penelitian harus 

disusun dalam format dan sistematika yang baik. Tiap perguruan tinggi atau tiap lembaga 

penelitian mempunyai format penelitian yang berbeda-beda. Secara umum laporan penelitian 

sebagai karya ilmiah terdiri dari 3 bagian, yaitu (Notoatmodjo2002):  
 

1. Bagian pendahuluan, terdiri dari: 

a. Halaman Judul 

        Cover atau sampul merupakan kulit terluar yang berisi:  

 logo institusi 

 judul lengkap laporan penelitian 

 nama penulis laporan penelitian 

 nama instansi penulis laporan penelitian 

 tempat dan tahun penulisan 

 

b. Kata Pengantar 

Kata pengantar biasanya pendek sekitar satu atau dua halaman, bertujuan untuk 

mengantarkan pembaca memahami maksud dan tujuan penulisan, serta tempat untuk 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian sampai 

terwujudnya laporan penelitian.Pada akhir teks selang satu baris rata kanan dicantumkan kata 

“penulis” di bawahnya diikuti tahun penulisan. 

 

c. Abstrak 

Abstrak adalah sari atau ulasan singkat laporan penelitian, tanpa tambahan penafsiran, 

kritik maupun tanggapan penulisnya. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia, sedapat 

mungkin menggunakan kalimat aktif, ketikan satu spasi dan tidak lebih satu halaman (200 

kata) yang mencakup:  

 judul, jumlah halaman, jumlah daftar pustaka dan kisaran tahunnya. 

 masalah penelitian dan tujuan umum penelitian  

 metode yang digunakan (desain, kriteria dan jumlah sampel, tempat dan waktu 

penelitian, alat pengumpul data dan uji statistiknya) 

 kesimpulan dan saran yang diajukan (bila ada) 

 kata kunci : berisi 3 – 10 kata disusun alfabetis 
 

Contoh abstrak 
ABSTRAK 

 
Poltekkes Kemenkes Bandung Jurusan Analis Kesehatan 
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PEMANFAATAN BEKATUL DENGAN ANGKAK DAN TEPUNG TEMPE SEBAGAI PENURUN 
KOLESTEROL TOTAL DALAM DARAH 

 
Vierni Dianti 
NIM ………… 

Kadar kolesterol yang tinggi merupakan salah satu risiko penyakit kardiovaskuler. Bekatul, 
tempe dan angkak dapat digunakan untuk alternatif diet karena terbukti mampu menurunkan 
kadar kolesterol darah. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan efektifitas bekatul, 
tepung tempe, dan tepung angkak dalam menurunkan kadar kolesterol-total darah. Penelitian 
eksperimental dengan rancangan post test only control group design ini menggunakan tikus 
jantan galur wistar dibagi 5 kelompok secara random. K-I sebagai kontrol negatif (pakan 
standar dan aquadest) selama 14 hari, K-II diberi pakan standar, aquadest dan otak sapi 
sebagai kontrol positif selama 14 hari, K-III diberi pakan standar, aquadest, otak sapi dan 
bekatul 0,54 gram/ekor/hari selama 14 hari, K-IV diberi pakan standar, aquadest, otak sapi 
dan tepung tempe 2,025 gram/150 gramBB/hari selama 14 hari, K-V diberi pakan standar, 
aquadest, otak sapi dan angkak 43 mg/ekor/hari selama 21 hari. Hasil rerata kadar kolesterol-
total darah yaitu K-I 55,36 + 1,66 mg/dl, K-II 71,35 + 3,72 mg/, K-III 54,16 + 2,97 mg/dl, K-IV 
57,17 + 5,46 mg/dl, K-V 69,48 ± 4,44. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji one way 
Anova, hasilnya terdapat perbedaan kadar kolesterol-total darah antar berbagai kelompok (p 
< 0,001). Kemudian data dianalisis dengan uji Post Hoct ANOVA metode Tukey, menunjukan 
ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan bekatul dengan angkak (p < 0,05), akan 
tetapi pada kelompok perlakuan bekatul dengan tepung tempe tidak menunjukan perbedaan 
yang bermakna dengan signifikansi 0,804 (p > 0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa bekatul memiliki kadar kolesterol-total darah yang lebih rendah dari tepung tempe dan 
tepung angkak.  
 

Kata kunci: bekatul, tepung tempe, tepung angkak, kadar kolesterol-total darah 
Daftar acuan: 23 (1986 - 2014) 

d. Daftar Isi/ Daftar Tabel/ Daftar Gambar/ Daftar Lampiran 

 Daftar isi memuat secara konsisten bab dan sub-bab isi laporan penelitian. Apabila  ingin 

menuliskan sub-sub-bab penelitian, maka juga harus ditulis pada semua bab. 

 Daftar tabel, gambar atau lampiran  berisi tabel, gambar atau lampiran yang ada dalam 

laporan dan dibuat apabila laporan penelitian memuat paling sedikit 3 tabel, 3 gambar 

atau 3 lampiran. 
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Topik 2 

Bagian Inti Laporan 
 

 Bagian inti dari laporan terdiri  terdiri dari:  

1. Pendahuluan 

 Bab ini menjelaskan tentang :  

 latar belakang berupa penjelasan lengkap istilah yang terdapat dalam judul 

penelitian, alasan memilih judul dan alasan memilih lokasi penelitian Contoh judul 

penelitian: ” Gambaran Kerasionalan Pengunaan Obat Batuk Dalam Upaya 

Swamedikasi Oleh Masyarakat Di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Tambora 

Jakarta Barat  Tahun2015”. Latar belakang masalah harus menjelaskan tentang 

apa dan mengapa kerasionalan pengobatan, swamedikasi, penggunaan obat 

batuk  dan alasan memilih Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat. 

 perumusan masalah penelitian berupa penjelasan tentang kesenjangan/ gap 

karena belum ada/belum lengkap/ konflik informasi dan ruang lingkupnya dalam 

konteks yang lebih luas; alasan-alasan mengapa penelitian perlu dilakukan dan 

pendekatan yang akan diambil untuk memecahkan masalah tersebut. 

 tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana, atau data/ informasi apa 

yang akan dihasilkan melalui penelitian untuk menjawab masalah penelitian. 

Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus penelitian yang  

dapat diukur secara kuantitatif, termasuk untuk membuktikan hipotesis.  

 manfaat penelitian adalah penggunaan hasil penelitian yang berupa informasi, 

model/alat/teori/konsep baru yang lebih efektif dan atau efisien, faktor-faktor 

yang berpengaruh, evaluasi, dan peramalan kejadian oleh program kesehatan, 

masyarakat atau bidang keilmuan. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait dengan 

naskah (review of related literature). Fungsi tinjauan pustaka adalah menjelaskan tentang: 

perumusan masalah penelitian, kelebihan dan kekurangan hasil penelitian sebelumnya terkait 

posisi penelitian, landasan teori yang berkaitan dengan kerangka konsep dan hipotesis, 

pemilihan rancangan penelitian, pemilihan prosedur pengumpulan data.  

 

3. Kerangka Berpikir, Hipotesis Dan Variabel 
Bab ini menjelaskan tentang : 

 Kerangka berpikir adalah uraian tentang hubungan antar variabel-variabel yang 

terkait dengan masalah penelitian dan dibangun berdasarkan kerangka teori/ 

kerangka pikir atau hasil studi sebelumnya sebagai pedoman penelitian yang ingin 

membuktikan hipotesis.  
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 Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara hubungan antara dua variabel atau 

lebih yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan uji statistik yang 

sesuai.(Dalam suatu penelitian hipotesis bisa tidak  ada dalam suatu penelitian, 

tergantung dari jenis penelitian yang kita lakukan) 

 Definisi operasional variabel adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang 

akan diteliti, tercantum dalam kerangka berpikir. 
 

4. Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan khusus penelitian 

dan bila diulang oleh peneliti lain dalam kondisi yang sama akan memberikan hasil yang sama. 

Metode penelitian mencakup beberapa hal pokok, yaitu:  

 Desain penelitian yang digunakan, jika perlu dapat dilengkapi dengan gambar  

 Populasi dan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi sampel, perhitungan jumlah 

sampel, cara pengambilan dan perlakuan terhadap sampel atau unit analisisnya.  

 Lokasi dan waktu penelitian 

 Sebutkan tempat di mana penelitian akan dilaksanakan, meliputi tempat 

pengambilan sampel, eksperimen (laboratorium) dan analisa data. Adapun waktu 

merujuk pada rentang waktu penelitian dan pada lampiran harus disertakan 

jadwal penelitian. 

 Etika penelitian menjelaskan tentang PSP dan inform consent. 

 Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup 

data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah penelitian, cara pengumpulan 

data, dan alat pengumpul data.Sebaiknya dijelaskan langkah-langkah 

pengumpulan data dan manajemen penelitian di lapangan, termasuk spesifikasi  

 Alat dan bahan yang digunakan, serta cara atau prosedur pengukuran yang 

terinci. Bila menggunakan prosedur baku cukup ditulis referensinya, tetapi bila 

prosedur modifikasi agar memudahkan pembaca prosedur harus ditulis secara 

lengkap,. 

 Pengolahan data adalah upaya mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi 

informasi yang dibutuhkan 

 Analisis data dengan menyebutkan uji statistik yang digunakan  
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Contoh : 

BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriftif 

yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara 

objektif. 
 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dilingkungan masyarakat RW 01 Kelurahan Kalianyar Kecamatan 

Tambora Jakarta Barat.Waktu penelitian dilaksanakan pada Maret - Mei 2015. 
  

4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang berada di RW 01 Kelurahan 

Kaliayar yang pernah mengalami batuk dan melakukan swamedikasi. 

Teknik pengambilan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah cluster random 

sampling dengan sampel sebesar 20%, sehingga dari total 14 RT yang ada di wilayah RW 01 

Kelurahan Kalianyar Kecamatan Tambora Jakarta Barat diambil 3 RT yaitu pada RT 9, RT12 dan 

RT 14 sehingga didapat responden sebanyak 62. 

Kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, dimana kriteria tersebut 

menentukan dapat atau tidaknya sampel digunakan. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel 

penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. 
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1. Masyarakat yang melakukan swamedikasi batuk dengan menggunakan obat 

modern (sintetis) dan bukan obat tradisional. 

2. Berusia 17 – 65 tahun 

3. Sehat jasmani dan rohani. 

4. Bersedia untuk menjadi responden 

 

b. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili 

sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kriteria eksklusi penelitian 

ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai profesi kesehatan. 
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4.4 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui 

wawancara dengan pedoman wawancara atau menggunakan kuisioner (lembar pertanyaan) 

yang merupakan suatu teknik pengambilan data yang dilakukan melalui serangkaian 

pertanyaan yang ditujukan kepada responden. 

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengambilan data yang sebenarnya pada 

penelitian, terlebih dahulu diujikan kepada responden untuk mengetahui pemahaman 

responden mengenai kalimat pertanyaan yang diajukan penulis. Uji ini dilakukan pada 

beberapa responden yang tidak termasuk responden yang akan diteliti tetapi dilakukan 

kepada responden diluar lokasi penelitian yang memiliki karakteristik yang sama dengan 

responden di lokasi penelitian. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Penentuan lokasi penelitian  

2. Melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui masalah 

3. Uji pemahaman responden terhadap pertanyaan kuesioner 

4. Meminta izin kepada ketua rukun warga (RW) untuk melakukan penelitian 

5. Meminta persetujuan kepada responden penelitian  

6. Membagikan kuesioner kepada responden penelitian 

7. Memeriksa kelengkapan pengisian jawaban  

8. Memberikan tanda terima kasih berupa kenang-kenangan 

 

4.5 Cara Pengolahan Data dan Analisis Data 

4.5.1 Pengolahan data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi perangkat 

lunak yang sesuai adapun cara pengolahan datanya adalah sebagai berikut : 

1. Editing 

 Editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah didapat dari hasil 

kuisioner 

2. Coding 

 Hasil kuisioner yang diperoleh diklasifikasikan menurut jenisnya kedalam bentuk yang 

lebih ringkas setelah diberi skor atau pemberian kode-kode tertentu sebelum diolah 

komputer melalui aplikasi perangkat lunak 

3. Entry 

 Proses memasukan data-data yang telah mengalami proses editing dan coding kedalam 

alat pengolah data (computer) menggunakan aplikasi perangkat lunak. 

4. Cleaning 

 Membersihkan atau mengkoreksi data-data yang sudah diklasifikasikan untuk 

memastikan bahwa data tersebut sudah baik dan benar serta siap untuk dilakukan 

dianalisa data. 
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4.5.2 Analisis data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskreptip, yaitu analisis yang dilakukan 

terhadap tiap variabel dari hasil penelitian.Pada umumnya, dalam analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel. 

Penyajian penelitian yang bercorak laboratorium dapat dibagi dalam lima bagian, yaitu:  

desain penelitian yang digunakan, jika perlu dapat dilengkapi dengan gambar; lokasi dan 

waktu penelitian; bahan, peralatan, dan prosedur kerja. 

a. Bahan. Dalam bagian tersebut dituliskan semua bahan yang dipakai dalam penelitian 

baik sampel maupun bahan habis pakai seperti bahan kimia dan medium. Penyebutan 

bahan yang digunakan hendaknya disertai keterangan yang terperinci, misalnya bahan 

kimia disertai merek dagangnya. 

b. Peralatan. Dalam bagian tersebut dituliskan dengan jelas dan cermat peralatan yang 

digunakan dalam penelitian. Peralatan yang lazim dan standar di suatu laboratorium 

tidak perlu diperinci secara khusus. 

c. Prosedur kerja. Dalam bagian tersebut dituliskan segala sesuatu yang dilakukan dalam 

penelitian mencakup cara pengambilan sampel, perlakuan sampel di lapangan dan di 

laboratorium, pemeliharaan hewan selama penelitian, pembuatan larutan atau 

medium, penetuan pH, suhu dan kelembaban, pengukuran, penentuan kadar/assay 

suatu zat, serta inkubasi kultur. Perincian cara kerja harus cermat dan jelas, agar bila 

diulang peneliti lain dalam kondisi yang sama akan memberikan hasil yang sama pula. 

Jika menggunakan statistik maka bab tersebut ditutup dengan penjelasan tentang 

metode statistik yang dipakai untuk menganalisis data yang diperoleh. 
 

Contoh : 

BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat true experimental pretest-postest 

with controlgroup. Sumber data penelitian ini adalah teori dari literatur yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan dan data primer melalui pengamatan langsung di laboratorium.

  

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Politeknik Kesehatan Kementrian 

Kesehatan Jakarta II Jurusan Farmasi pada bulan Mei 2015. 

 

4.3. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat: Timbangan hewan digital (Accurate),timbangan analitik (Boeco Germany dan  Sartorius), 

batang pengaduk, gelas ukur, sonde oral, accu check, kandang metabolisme individual, beaker 

glass, lumpang, alu, sudip, dan serbet. 
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Bahan: Aquadest, Glibenklamid 5mg/tablet (PT. Indofarma), Tragakan (PT. Brataco), Zat uji: 

Madu Pahit “PR” (Prima Raja) dosis I = 5g, dosis II = 10 g dan dosis III = 20 g dan Glukosa. 
 

4.4. Hewan Percobaan 
Mencit putih jantan DDY (Deutchland Denken Yoken) dengan berat badan (BB) 22-30 g. 

4.4.1. Jumlah Hewan Percobaan 

Penentuan jumlah sampel mencit yang akan diberi perlakuan pada penelitian ini 

berdasarkan rumus Federer25:(t-1)(n-1) > 15 

Pada penelitian ini  jumlah kelompok perlakuan adalah 5, maka jumlah ulangan pada 

masing- masing kelompok adalah: n >4  atau n = 5. Sehingga dalam penelitian ini digunakan 

35 ekor mencit putih jantan  galur DDY yang terbagi dalam 5 kelompok (masing- masing 

kelompok terdiri dari 7 ekor). Penambahan dua ekor pada masing-masing kelompok untuk 

mengantisipasi terjadinya kematian pada mencit. 

 

4.5. Persiapan Hewan Uji 

Mencit di aklimatisasi selama satu minggu dikandang hewan Farmasi Poltekkes 

Kemenkes Jakarta II.Aklimatisasi bertujuan untuk mengadaptasikan mencit dengan lingkungan 

baru dan meminimalkan efek stress pada mencit yang dapat mempengaruhi metabolisme dan 

akhirnya menimbulkan kesalahan pada hasil penelitian. Mencit diberi makan dan minum serta 

ditimbang berat badannya secara rutin. Mencit yang dapat digunakan adalah mencit sehat 

dengan ciri-ciri bulu tidak berdiri, berwarna putih bersih, mata jernih, bertingkah laku normal, 

mengalami peningkatan berat badan dalam batas waktu tertentu yang diukur secara rutin. 

Data penimbangan berat badan mencit selama masa aklimatisasi hingga pengujian dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

 

4.6. Penentuan dosis Madu Pahit “PR” 

Penentuan dosis madu pahit dengan melakukan penimbangan sebanyak lima kali pada 

satu sendok makan untuk mendapatkan bobot rata-rata. Dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Perhitungan : 

Bobot 1sendok madu pahit: 10 g (sebagai dosis II).  

Dosis konversi ke mencit = 10g x 0,0026 =0,026 gram/20 gram mencit ~ 26 mg/20 gram mencit. 
Selanjutnya dilakukan pengenceran dengan aquadest dari dosis III dengan perhitungan: 

Volume yang direncanakan: 0,5 ml 

 
52 𝑚𝑔

0,5 𝑚𝑙
=  

𝑥

10 𝑚𝑙
 = 1.040 mg 

Dari hasil perhitungan tersebut, Madu Pahit “PR” ditambahkan dengan aquadest hingga 

volumenya 10 ml. Sehingga didapatkan perhitungan konsentrasi untuk dosis III sebagai 

berikut:  

Dosis III :
52 𝑚𝑔

0,5 𝑚𝑙
=  

𝑥

5 𝑚𝑙 
= 104 𝑚𝑔/𝑚𝑙 
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Untuk melihat keseluruhan tiap dosis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
 

Tabel 3.1 Dosis Madu Pahit “PR” 

Dosis (sdm) Berat madu 
(g) 

Dosis Konversi ke 
Mencit (mg/gBB) 

Konsentrasi 
(mg/mL) 

Volume peroral 

A b C D E 

½ 5 13 26 0,5 

1 10 26 52 0,5 

2 20 52 104 0,5 

 

Volume maksimal per oral mencit adalah 1 ml/20 g BB. Dosis yang digunakan untuk tiap 

kelompok perlakuan: 

Kelompok 1: Kelompok kontrol negatif (diberikan suspensi tragakan 0,5% 0,52 ml /20 g BB). 

Kelompok 2: Kelompok kontrol positif (diberikan suspensi glibenklamid 0,52 ml/20 g BB). 

Kelompok 3: Kelompok dosis I (diberikan madu pahit dosis I konsentrasi 26 mg/ml). 

Kelompok 4:Kelompok dosis II (diberikan madu pahit dosisII konsentrasi 52 mg/ml). 

Kelompok 5: Kelompok dosis III (diberikan madu pahit dosis III konsentrasi 104 mg/ml) 

 

4.7. Pengujian Efek Hipoglikemik 

Sebelum dilakukan pengujian dilakukan perlakuan pra pengujian dengan mencit 

dipuasakan selama 16 jam lalu diberi nomor pada ekor mencit, jika sudah lakukan pengecekan 

kadar glukosa darah puasa. Setelah cek glukosa darah puasa kelompokkan mencit secara acak 

guna untuk mendapatkan nilai kadar glukosa darah puasa secara merata untuk tiap kelompok. 

Selanjutnya selama 3 hari mencit dioral dengan zat uji Madu Pahit “PR” dosis I, II dan 

III.Sedangkan untuk kontrol positif dan kontrol negatif dioral dengan aquadest. 
Setelah itu dilakukan pengujian dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Cek glukosa darah puasa. 

2. Langsung berikan perlakuan 1 sebagai kontrol negatif mencit diberikan oral tragakan 

0,5%. Perlakuan 2 sebagai kontrol positif mencit diberikan oral glibenklamid 0,013 

mg/20 g BB dalam tragakan ½ %. Perlakuan 3 sampel uji dengan dosis I  yaitu13 mg/20 

g BB. Perlakuan 4 sampel uji dengan dosis II yaitu 26 mg/20 g BB. Perlakuan 5 sampel uji 

dengan dosis III yaitu 52 mg/20 g BB. 

3. menit kemudian ambil darah ke 2 dari ekor mencit dan ukur dengan Accu check (T1). 

4. Dilanjutkan dengan pemberian larutan glukosa 10% dengan dosis 20 mg/20 g BB mencit, 

sebagai pengganti makanan. 

5. Kemudian ukur darah mencit pada menit ke 30 dan ke 120 sesudah makan (T2 dan T3). 

6. Rata-ratakan data tiap perlakuan. 
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4.9. Pengukuran kadar glukosa darah dengan Accucheck 

Pengambilan contoh darah mencit dilakukan dengan menggunting sedikit ujung ekor 

yang sebelumnya telah dibersihkan dengan alkohol 70%(v/v), selanjutnya tetesan darah yang 

keluar ditotolkan ke glucose test strip. Kadar glukosa darah dapat dibaca pada alat glukosa 

meter secara digital. 

 

4.10. Pengolahan Data 

Data diolah secara statistik menggunakan bantuan perangkat komputer. Analisis yang 

digunakan adalah uji distribusi normal (uji Shapiro-Wilk) dan uji homogenitas (Uji Levene).Data 

yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen, uji dilanjutkan dengan analisis varian satu 

arah (ANOVA) untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antar kelompok. Untuk melihat 

perbedaan yang signifikan, dilanjutkan dengan uji post hoct test LSD. Data yang diperoleh tidak 

terdistribusi normal dan homogen, uji dilanjutkan dengan analisis non parametrik Kruskal-

Walis atau Mann-Whitney untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan antar kelompok. 

 

5.  Hasil dan Pembahasan 

 Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram sesuai dengan 

kebutuhannya. Analisis data kuantitatif dilakukan secara bertahap dari (a) analisis univariat, 

misalnya rata-rata, sebaran, simpangan baku, distribusi frekuensi, (b) analisis bivariat untuk 

menguji hubungan antara variabel independen dengan dependen dengan uji statistik tertentu, 

dan (c) analisis multivariat. Pada tahap ini analisis dilakukan dengan membaca dan 

menterjemahkan hasil penelitian di atas secara obyektif dan belum menampilkan pendapat/ 

subyektivitas peneliti. Apabila menggunakan desain penelitian survei atau potong lintang 

maka hasil juga memuat gambaran lokasi penelitian. 

Setelah hasil disajikan langkah selanjutnya kita melakukan pembahasan. Pembahasan  

menjelaskan arti dari hasil penelitian secara keseluruhan. Disini dilakukan perbandingan hasil 

penelitian tersebut dengan teori atau hasil penelitian lain/sebelumnya. Penekanan pada 

mekanisme compare (apa yang sama) dan contrast (apa yang berbeda) dari hal di atas sangat 

ditekankan. Pada pembahasan inilah penulis diharuskan untuk mengutarakan pendapatnya 

tentang masalah tersebut (misalnya, terbukti atau tidaknya hipotesis), setelah dilakukan 

perbandingan antara apa yang ditemukannya di lapangan dengan teori dan hasil penelitian 

sebelumnya. Kemampuan mengutarakan dan menganalisis dalam perspektif keilmuan peneliti 

sangat penting dalam bab ini. Bab ini juga memuat keterbatasan penelitian dalam desain, 

jumlah sampel, metoda pengukuran atau uji statistik yang digunakan, bila ada. 
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Contoh 1 

Hasil 

Tabel 5.7 Kebiasaan minum kopi penderita Hipertensi 

No Minum Kopi 
Jumlah 

N % 

1 Tidak minum kopi 8 20 

2 Mengurangi minum kopi 24 60 

3 Tetap minum kopi 5 12,5 

4 Berhenti minum kopi 3 7,5 

 Total 40 100 

 

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden mengurangi minum 

kopi ketika dinyatakan menderita hipertensi   yaitu sebesar 40 responden (60%) dan 3 orang 

responden (7,5%) berhenti minum kopi, 5 responden (12,5%) tetap meminum kopi meskipun  

menderita hipertensi. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan kebiasaan minum kopi penderita, sebesar 20% responden tidak punya 

kebiasaan minum kopi dan sebesar 60% mengurangi minum kopi sejak menderita hipertensi. 

Kopi mengandung kofein. Kofein dalam kopi juga dapat menciutkan pembuluh darah,   secara 

akut dapat meningkatkan tekanan darah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Rahajeng dan Tuminah, seseorang yang mengkonsumsi minuman berkofein mempunyai 

pengaruh yang bermakna terhadap peningkatan angka kejadian hipertensi. Seseorang yang 

mengkonsumsi minuman berkofein ≥1 kali per hari memiliki prevalensi hipertensi sebesar 

44,2%. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengkonsumsi 

minuman berkofein 1-3 kali per minggu yaitu 14,1%. meskipun masih ada 12,5% responden 

yang tetap mengkomsumsi kopi,  hasil penelitian ini menunjukan sebagian besar responden 

telah memahami bahaya mengkomsumsi  kopi yang berlebih terhadap tekanan darahnya 
 

Contoh 2 

Tabel  Hasil uji kekerasan tablet ekstrak etanol kulit apel Malang 

Formula Tablet 
Kekerasan rata-rata 10 tablet 

tiap formula (kg/cm2) 

A 2.47 

B 4.315 

C 4.875 

  

 Hasil pengujian kekerasan yang dilakukan terhadap 10 tablet dari masing-masing 

formula, didapat hasil bahwa tablet formula A dengan konsentrasi pengikat PVP 3% memiliki 

kekerasan yang paling rendah yaitu 2.47 kg/cm2, formula B dengan konsentrasi pengikat PVP 
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4% didapatkan kekerasan yang yaitu 4.315 kg/cm2 dan formula C dengan konsentrasi PVP yang 

paling tinggi yaitu 5% didapatkan kekerasan yaitu 4.875 kg/cm². Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa formula B dan C memiliki kekerasan yang memenuhi persyaratan, yaitu 

minimal sebesar 4 kg/cm2 , sedangkan formula A tidak memenuhi persyaratan yaitu kurang 

dari 4 kg/cm2. 

 

 Pembahasan 

Hasil uji kekerasan tablet ekstrak etanol kulit apel Malang (Pyrus malus.L), diketahui 

bahwa tidak semua formula memenuhi syarat, yaitu minimal 4 kg/cm2. Penyebab kekerasan 

yang beragam dipengaruhi oleh perbedaan tekanan yang diberikan mesin pada saat 

pengempaan. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka tablet yang dihasilkan akan 

memiliki kekerasan yang semakin tinggi. Peningkatan jumlah bahan pengikat juga akan 

meningkatkan kekerasan tablet.  Hal tersebut sesuai dengan hasil pengujian kekerasan tablet 

yang menunjukkan semakin tinggi konsentrasi PVP, maka semakin meningkat nilai kekerasan 

nya. Untuk formula A tidak memenuhi persyaratan kekerasan dikarenakan konsentrasi PVP 

yang rendah. Pada umumnya, dikatakan tablet yang baik mempunyai kekerasan antara 4-10 

kg. Hal tersebut tidak mutlak, artinya kekerasan tablet dapat lebih kecil dari 4 kg atau lebih 

dari 10 kg. Kekerasan tablet kurang dari 4 kg masih dapat diterima asalkan kerapuhannya tidak 

melebihi batas yang ditetapkan. Tetapi biasanya tablet yang tidak keras akan memiliki 

kerapuhan yang tinggi dan sukar penangannnya pada saat pengemasan dan transportasi. Jadi, 

kekerasan formula A masih dapat diterima karena kerapuhannya tidak melebihi batas yang 

ditetapkan. 

 

e. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran penelitian. Setelah melakukan 

analisis data dan pembahasan, maka diambil kesimpulan penelitian sebagai generalisasi 

(kesimpulan umum) berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya untuk menjawab 

tujuan khusus penelitian. Saran disusun berdasarkan kesimpulan penelitian yang 

dikemukakan dalam bentuk kebijakan dan upaya praktis pemecahan masalah yang dihadapi, 

dan bahan atau aspek yang dapat diteliti lebih lanjut. Saran harus dibuat seoperasional 

mungkin agar bermanfaat bagi institusi yang menerima saran tersebut. 
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Topik 3 

Bagian Penutup 
 

 Bagian penutup dari sebuah laporan penelitian terdiri dari: 
 

A. DAFTAR KEPUSTAKAAN 

  

Kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan 

bahan-bahan penerbitan lainnya, yang terkait dengan sebuah karangan (makalah). Sumber 

informasi yang dicantumkan dalam daftar pustaka dapat berupa: buku, salah satu bab atau 

bagian dari buku, monografi, artikel, majalah, makalah dari suatu pertemuan ilmiah, laporan 

atau penerbitan resmi suatu badan/instansi. Bila sumber informasi yang digunakan tidak 

mencantumkan nama penulis maupun editornya, maka digunakan nama tim penyusun atau 

lembaga yang bertanggung jawab menerbitkan tulisan tersebut. Umumnya penulisan daftar 

kepustakaan untuk Karya Tulis Ilmiah, skrepsi, tesis dan disertasi menggunakan gaya Harvard 

dan Vancouver. Bila menggunakan aplikasi program MENDELEY, cara penulisan daftar pustaka 

menggunakan gaya HARVARD Unsur yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah: 

a. Nama penulis dicantumkan dengan urutan: nama akhir, nama awal (disingkat), nama 

tengah (disingkat), tanpa gelar akademik, diakhiri dengan titik. Nama pengarang yang 

terdiri atas dua kata ditulis dengan urutan: nama akhir, nama awal (disingkat), diakhiri 

dengan titik. Apabila sumber ditulis oleh tim yang berjumlah lebih dari 1 dan maksimal 

6 orang, maka semua nama penulis harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Bila 

penulis lebih dari 6 orang, maka cukup ditulis 6 nama penulis pertama kemudian 

ditambah et al atau dkk.  

Contoh: 

Mohammad Saleh (ditulis Saleh, M.) 

Abdul K. Abbas and Andrew H. Lichtman (ditulis Abbas, A. K. and Lichtman, A. H.) 

b. Tahun penerbitan diakhiri dengan titik 

c. Judul, termasuk anak judul (sub judul) 

d. Nama buku atau jurnal yang dirujuk dicetak miring (italic) 

e. Nama penerbit, kota tempat penerbitan dan halaman 

f. Penulisan daftar pustaka diurutkan sesuai abjad 

 

Jenis-jenis pustaka dan cara menulis dalam daftar pustaka: 

a. Pustaka berupa buku teks 

 Nama pengarang. tahun penerbitan. judul buku (italic), nomor edisi. nama penerbit. 

tempat penerbit dan halaman. 
Contoh: 
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 Kirkwood, B. R. 1988. Essentials of Medical Statistics. Second Edition. Blackwell Science. 

Oxford. p: 123-136. 

  

b. Pustaka berupa artikel dalam prosiding (abstrak saja ataupun full paper) 

 Nama pengarang. tahun penerbitan. judul artikel. nama prosiding (italic). Nama 

penerbit. tempat penerbit dan halaman. 

 Contoh: 

 Ariantari, N.P., Widyadana, K.G.Y., Astuti,M.A.P., Tumewu, L., and Widyawaruyanti, A. 

2012. Antimalarial Activity of Ethanolic Extract of Spondias pinnata (L.f) Kurz Leaves. 4th 

International Conference on Biosciences and Biotechnology. Udayana University Press. 

Denpasar. p:86-89.  

 

c. Pustaka berupa bulletin/majalah 

 Nama pengarang atau instansi. tahun penerbitan. judul pustaka. nama bulletin/majalah 

(italic). nomor edisi. nama penerbit. tempat penerbit dan halaman. 

 Contoh: 

 Jastal. 2012. Tanya Jawab Seputar Schistosomiasis di Indonesia. Warta Litbang 

Kesehatan. Edisi 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian 

Kesehatan RI. Jakarta. p:11-14.  

 

d. Pustaka berupa jurnal ilmiah 

 Nama pengarang. tahun penerbitan. judul artikel. nama jurnal (italic). edisi. Volume, 

nomor dan halaman. 

 Contoh: 

 Salima, S., Gandamihardja, S., dan Harsono, A.B. 2016. Korelasi Antara Ekspresi Tumor 

Infiltrating Lymphocytes CD4 dan CD8 dengan Kanker Ovarium Tipe Epitel Stadium 

Lanjut yang Bebas Penyakit dan Kekambuhan. Indonesian Journal of Cancer. Edisi April-

Juni 2016. Vol 10 No 2: 43-47. 

 

e. Pustaka yang diambil dari internet 

 Nama pengarang. tahun penerbitan. judul pustaka yang diambil, alamat website (URL) 

dan waktu pengunduhan.  

 Contoh: 

 Morse, S.S. 2015. Factors in the Emergence of InfectiousDisease. Available from URL: 

http:/www.cdc.gov./ncidod/EID/eid. htm. Cited 2016 Jun. 5. 

 

f. Pustaka berupa tugas akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi 

 Nama pengarang. tahun penerbitan. judul tugas akhir. jenis tugas akhir 

(KTI/skripsi/tesis/disertasi). nama institusi pendidikan. kota.  

 Contoh: 
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 Supangat. 2013. Hubungan Antara Penderita TB BTA (+) dengan Kadar Hemoglobin di 

Puskesmas Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Skripsi. Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes 

Kemenkes Jakarta III. Jakarta. 
 

B.  CARA PENYAJIAN TABEL DAN GAMBAR 

 

1. Penyajian tabel 

Tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sistematis untuk meyajikan data 

statistik dalam beberapa kolom dan lajur, sesuai dengan klasifikasi masalah. Dengan 

menggunakan tabel pembaca akan dapat memahami dan menafsirkan data secara cepat, dan 

mudah mencari berbagai hubungannya. Tabel yang baik harus dapat menyampaikan ide dan 

berbagai hubungannya secara efektif. 

Tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide. Memasukkan 

terlalu banyak data dalam suatu tabel dapat mengurangi nilai penyajian tabel. Lebih baik 

menggunakan banyak tabel daripada menggunakan sedikit tabel yang isinya terlalu padat. 

Jika suatu tabel cukup besar (lebih dari setengah halaman), maka tabel harus 

ditempatkan pada halaman tersendiri, dan jika tabel cukup pendek sebaiknya diintegrasikan 

dengan teks. Penyajian tabel tidak boleh dipotong. 

Tabel harus diberi identitas berupa nomor dan nama tabel yang ditempatkan di atas 

tabel. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan. Hanya huruf pertama kata tabel 

ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kata “Tabel” diletakkan pada bagian pinggir, diikuti 

nomor dan judul tabel. Nomor tabel ditulis dengan angka Arab sebagai identitas tabel yang 

menunjukkan bab tempat tabel itu dimuat dan nomor urutnya dalam bab yang bersangkutan. 

Dengan demikian untuk setiap bab nomor urut  tabel dimulai dari nomor 1. 

      Apabila lebih dari satu Bab terdapat tabel, maka nomor tabel didahului dengan angka 

Arab dari bab yang bersangkutan, diikuti oleh tanda titik dan angka Arab yang menunjukkan 

urutan. 

Judul tabel ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama setiap kata kecuali kata 

hubung. Jika judul tabel lebih dari satu baris, baris pertama dan baris kedua dan seterusnya 

ditulis sejajar dengan huruf awal judul dengan jarak satu spasi. Judul tabel tanpa diakhiri tanda 

titik. Letak baris judul tabel rata di bagian di sebelah kiri. Jarak spasi antara tabel dengan teks 

sebelum dan sesudah tabel diberi jarak 3 spasi. 

Keterangan dari tabel (misalnya deskripsi dari beberapa istilah di dalam tabel) dituliskan 

di bawah tabel sebelah kiri dengan font lebih kecil dari huruf di dalam tabel, dengan jarak 1 

(satu) spasi. Garis paling atas dari tabel diletakkan 2 spasi di bawah nama/judul tabel. Data 

yang terdapat dalam tabel ditulis dengan menggunakan spasi 1 (tunggal) atau 1.5 spasi. 

Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama penulis 

(nama keluarga), tahun publikasi dan nomor halaman tabel asli di bawah tabel (sebelah kiri). 

Jika diperlukan catatan untuk menjelaskan beberapa butir tertentu yang terdapat dalam tabel, 

gunakan symbol tertentu dan tulis dalam bentuk super-skrip. Catatan kaki untuk tabel 

ditempatkan di bawah tabel, dua spasi di bawah sumber, bukan pada bagian bawah halaman.  
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2. Penyajian gambar 

      Yang termasuk gambar adalah foto, grafik, chart, peta, sketsa, diagram, bagan dan 

gambar lainnya. Gambar menyajikan data dalam bentuk visual yang dapat dengan mudah 

dipahami. Gambar tidak hanya dimaksudkan untuk membangun deskripsi, tetapi juga 

menekankan hubungan tertentu yang signifikan. Gambar juga dapat digunakan untuk 

menyajikan data statistik, misalnya grafik.  

Beberapa pedoman penggunaan gambar: 

1. Judul gambar ditempatkan di sebelah bawah gambar 

2. Gambar diberi nomor seperti pada penomeran tabel 

3. Cara penulisan judul gambar sama dengan penulisan judul tabel 

4. Gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas dan dapat 

dipahami. 

5. Gambar yang melebihi setengah halaman harus ditempatkan pada halaman 

tersendiri. 

 

C. LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

Dalam lampiran berisi  keterangan-keterangan yang dianggap penting dalam laporan 

penelitian, tetapi akan mengganggu kelancaran pembaca bila dicantumkan pada bab hasil. 

Berkas yang mungkin perlu dilampirkan antara lain: 

 Surat permohonan ijin lokasi penelitian 

 Rekomendasi ijin penelitian dari stakeholder, 

 Kuesioner/ instrumen pengumpul data 

 Naskah penjelasan kepada responden 

 Inform consent 

 Hasil uji statistic 

 

Untuk mempermudah saat membaca, setiap lampiran harus diberi nomor urut lampiran 

dengan menggunakan angka arab dan diberi judul. Pada pernyataan keaslian tulisan berisi 

ungkapan penulis bahwa isi skripsi yang ditulisnya bukan merupakan pengambilalihan tulisan 

atau pikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pemikirannya sendiri. Mengakui 

karya orang lain sebagai karya sendiri merupakan tindak kecurangan yang lazim disebut 

Plagiarisme 
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Topik 4 

Pedoman Pengetikan  dan Tehnik Penulisan 
 

A. PEDOMAN PENGETIKAN 

 

Dalam penulisan karya ilmiah pada umumnya, penulisan mengikuti ketentuan yang 

dibuat dalam pedoman. Biasanya masing-masing Program studi memiliki pedoman tersendiri. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keseragaman hasil penulisan. Sebagai contoh 

persyaratan dan berbagai ketentuan dalam pengetikan dapat diikuti sebagaimana uraian 

berikut ini.  

 

1. Kertas dan Bidang Pengetikan 

 Jenis kertas yang digunakan adalah HVS berwarna putih, ukuran A4 (21 cm x 29.7 cm), 

berat 80gram.  Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri dan tepi atas kertas dan 3 

cm dari tepi kanan dan tepi bawah kertas.  

 

2. Jenis Huruf 

a. Jenis huruf dan font 

 Naskah skripsi diketik menggunakan computer dengan huruf Times New Roman, 

font 12 cpi (12 huruf/character per inchi) atau 28-30 baris per halaman. Khusus 

untuk catatan kaki, keterangan gambar, keterangan tabel, indeks, header, footer 

menggunakan font 10. 

b. Penggunaan huruf 

1) Huruf normal 

 Huruf normal digunakan untuk penulisan teks induk, abstrak, kata kunci, 

tabel, gambar, bagan, catatan, dan lampiran 

2)  Huruf miring (italic) 

  Huruf miring digunakan untuk penulisan: 

a) Bahasa asing termasuk bahasa daerah 

b) Istilah yang belum lazim 

c) Bagian penting 

d) Judul buku, jurnal, majalah dan surat kabar dalam daftar pustaka 

e) Nama latin seperti nama genus atau species makhluk hidup 

c. Huruf tebal (bold) 

  Huruf yang dicetak tebal digunakan untuk penulisan judul bab (heading 1) dan 

judul subbab (heading 2). 

d. Huruf dengan garis bawah (underline) 

        Huruf yang diberi garis bawah digunakan sebagai penegasan dalam hal-hal yang 

amat khusus.  
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3. Spasi dan Nomor Halaman 

Spasi menyangkut jarak antar baris, jarak antar kata, dan jarak dari sisi tepi kiri bidang 

penulisan sampai ketukan huruf pertama suatu paragraph baru. 

a. Spasi antar baris 

1) Jarak antar baris diketik dengan spasi ganda (2 spasi), kecuali abstrak, 

keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel dan daftar pustaka dicetak 

dengan spasi tunggal (1 spasi) 

2) Semua judul (heading) termasuk judul tabel, judul gambar yang melebihi 

satu baris diketik dengan jarak spasi tunggal (1 spasi) 

3) Jarak antara akhir judul bab (heading 1) dengan awal judul subbab (heading 

2) adalah 4 spasi 

4) Jarak antara judul subbab (heading 2) dengan teks di bawahnya adalah 2 

spasi. Namun jarak akhir teks dengan judul subbab (heading 2) yang baru 

adalah 3 spasi.  

5) Jarak antara paragraph satu dengan lainnya dalam teks adalah 2 spasi 

6) Jarak antar pustaka satu dengan lainnya dalam daftar pustaka adalah 2 spasi.  

b. Spasi antar kata 

       Spasi antara dua kata tidak boleh terlalu renggang. Spasi yang dibolehkan 

maksimal sama dengan ukuran satu huruf. Agar spasi antar kata cukup rapat, kata 

yang terletak di pinggir jika perlu diputus menurut suku katanya mengikuti kaidah 

bahasa Indonesia yang baku. Berikut contoh teks dengan spasi antar kata rapat 

dan kurang rapat. 

 Contoh: 

 Spasi    antar kata    pada  teks   ini    terlalu    lebar  sehingga    tidak  tampak   rapi.  

Ini   adalah   contoh   yang   salah 

 Spasi antar kata pada teks ini cukup rapat sehingga tampak rapi dan mudah 

dibaca. Ini adalah contoh yang benar.  

c. Paragraf 

  Awal paragraph dimulai 1,2 cm dari tepi kiri bidang pengetikan. Sesudah tanda 

baca titik, titik dua, titik koma dan koma hendaknya diberi satu ketukan kosong. 

d. Nomor halaman 

 Halaman pada bagian awal skripsi (sebelum bab 1) diberi nomor halaman angka 

romawi kecil yang letaknya di bagian bawah sebelah tengah. Nomor halaman 

pada bagian inti dan bagian penutup skripsi menggunakan angka Arab yang 

letaknya di bagian atas sebelah kanan kecuali halaman pertama tiap bab nomor 

halaman diletakkan pada bagian bawah sebelah tengah. Nomor halaman untuk 

lampiran ditulis dengan menggunakan angka Arab diletakkan di sudut kanan atas 

melanjutkan nomor halaman sebelumnya.  
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B. TEHNIK PENULISAN 

 

1. Teknik Penulisan Naskah 

 Naskah/teks pada karya ilmiah terdiri atas bab dan sub bab. Teknik penulisan dan cara 

penomeran adalah sebagai berikut: 

a. Judul bab. Menggunakan huruf besar semua dan dicetak tebal (bold). 

Ditempatkan pada bagian muka tiap bab pada bagian atas tepat di tengah-tengah. 

Nomor urutannya menggunakan angka romawi besar. 

b. Judul subbab. Menggunakan huruf besar pada tiap huruf yang berada di awal kata 

dan dicetak tebal (bold). Penomerannya menggunakan abjad dengan huruf besar. 

c. Judul anak subbab. Menggunakan huruf besar hanya pada huruf pertama pada 

kata pertama dan tidak dicetak tebal (bold) atau normal. Penomerannya 

menggunakan angka arab. 

d. Bila anak subbab memiliki bagian lagi (anak sub-subbab) penomeran 

menggunakan abjad dengan huruf kecil  

e. Bila anak sub-subbab memiliki bagian lagi (anak sub-sub-subbab) penomeran 

menggunakan angka dengan tutup kurung tanpa titik.  

f. Bila anak sub-sub-subbab memiliki bagian lagi (anak sub-sub-sub-subbab) 

penomerannya menggunakan huruf kecil dengan tutup kurung tanpa titik. 

g. Bila point 6 memiliki bagian lagi maka penomerannya menggunakan angka 

dengan kurung buka dan kurung tutup tanpa titik. 

h. Bila point 7 memiliki bagian lagi maka penomerannya menggunakan huruf kecil 

dengan kurung buka dan kurung tutup tanpa titik. 

 

2. Cara Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka 
1. Cara penulisan kutipan 

 Terdapat dua cara menulis kutipan pustaka yang dicantumkan dalam teks yaitu kutipan 

berupa kalimat yang disajikan di dalam teks dan kutipan yang disajikan sebagai catatan 

kaki.  

a. Kutipan pustaka yang disajikan di dalam teks 

 Dalam menulis kutipan pustaka di dalam naskah (teks) dikenal 2 cara penulisan 

yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. 

1) Kutipan tidak langsung (paraphrase) 

 Merupakan ide/konsep orang lain yang dikutip namun dimodifikasi 

menggunakan kata-kata penulis/peneliti. 

2) Kutipan langsung 

 Merupakan ide/konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Kutipan 

langsung ditulis dengan menyebutkan nama pengarang dan tahun terbit. 

a) Nama penulis disebutkan dalam kalimat 

  Contoh: 
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 Menurut Samsul (2015), Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam 

membuat skripsi. 

b) Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat 

Contoh: 

 Ia berpendapat bahwa mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam 

membuat skripsi (Samsul, 2015). 

c) Mengutip dari karya ilmiah dengan 2-3 penulis 

 Bila jumlah penulis 2 orang atau lebih, maka nama keluarga (family name)  

penulis disebutkan semua. 

 Contoh: 

 Jones, James dan William (2014) berpendapat bahwa mahasiswa yang aktif 

dalam kegiatan ekstrakulikuler lebih unggul karena mereka belajar mengelola 

waktu secara efektif. 

 Atau 

 Para penulis berpendapat bahwa mahasiswa yang aktif dalam kegiatan 

ekstrakulikuler lebih unggul karena mereka belajar mengelola waktu secara 

efektif (Jones, James dan William, 2014). 

d) Mengutip dari karya ilmiah dengan lebih dari 3 penulis 

 Bila tulisan yang dikutip ditulis lebih dari 3 pengarang, maka yang dicantumkan 

hanya nama belakang penulis pertama diikuti dengan inisial et al atau dkk. 

Inisial yang digunakan salah satu saja dan harus konsisten pada semua naskah 

yang dibuat. Misalnya memilih menggunakan et al maka pada seluruh naskah 

hanya menggunakan et al, tidak dicampur aduk antara et al dan dkk.  

e) Mengutip lebih dari 1 karya ilmiah dengan penulis yang sama. 

 Semua tahun publikasi harus disebutkan semua.  

 Contoh: 

 Smith (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh alcohol terhadap 

kemampuan mengemudi, Smith (2015) menunjukkan bahwa waktu merespons 

dalam mengemudi berpengaruh secara merugikan setelah minum satu kaleng 

bir. 

f) Mengutip dari beberapa penulis dan publikasi berbeda dalam satu kalimat 

 Contoh: 

 Devisi hemispheric of the human brain telah mempelajari dari berbagai 

perspektif yang berbeda, tetapi tidak semua peneliti sepakat mengenai 

beberapa fungsi yang pasti dari setiap hemisphere (Ellison, 2003; Mick, 2008; 

Jaynes, 2009). 

g) Mengutip kutipan dari kutipan 

 Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli dicantumkan pada 

kalimat, dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kalimat 

kutipan. 

 Contoh: 
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 Perilaku dipengaruhi oleh keadaan. Sebagaiman pstulat Wallace (2002) dalam 

Individual and Group Behavior, seseorang yang melakukan cara tertentu secara 

bebas akan mampu menghadapi berbagai persoalan pada setiap keadaan yang 

berbeda ketika berperan sebagai anggota kelompok (Barkin, 2008). 
 

h) Lembaga sebagai penulis 

  Contoh: 

 Upaya kesehatan dalam Puskesmas dikelompokkan menjadi dua yaitu upaya 

kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan (Keputusan Menteri 

Kesehatan RI nomor: 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar 

Pusat Kesehatan Masyarakat, 2004). 

i) Mengutip dari website 

      Pada dasarnya mengutip dari website atau sumber elektronik sama dengan 

mengutip dari sumber tercetak. Yang perlu dicantumkan adalah: nama 

penulis, tahun penerbitan, nomor halaman (untuk kutipan langsung) atau 

jika tidak ada nomor halaman sebutkan nomor bab (chapter), nomor 

gambar, tabel atau paragraph. Sedangkan alamat website (URL) dan 

informasi lain (waktu mengunduh) tidak dicantumkan dalam naskah namun 

dicantumkan pada daftar pustaka.  

b. Kutipan dalam catatan kaki 

  Catatan kaki dibuat karena isi kutipan mengandung informasi penting, namun bila 

diletakkan dalam teks isinya terlalu panjang sehingga dapat mengganggu alur 

cerita pada teks. Teks dan catatan kaki dipisahkan oleh garis dari batas kiri 

halaman. Catatan kaki ditulis dalam bentuk paragraph yang diketik dengan jarak 

antara kalimat adalah 1 (satu) spasi dan jarak antara catatan kaki adalah dua spasi. 

Catatan kaki harus diketik pada halaman yang sama dengan teks yang catatan 

kakinya disitir. Catatan kaki diketik dengan font lebih kecil daripada teks.  

 

3. Penggunaan Bahasa dan Tanda Baca 

a. Penggunaan bahasa  

  Penulisan karya ilmiah hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal dan 

lugas. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan 

istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak berbelit-belit, dan struktur paragraph 

yang runut. Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan 

kalimat pasif, tidak menggunakan bahasa yang berlebihan, hindari penggunaan kata 

ganti seperti saya, aku, kamu, dia, mereka, kita, kami, dsb. Jika terpaksa menyebutkan 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, istilah yang dipakai adalah penulis atau 

peneliti.   
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b. Penulisan tanda baca 

 Penulisan tanda baca, kata dan huruf mengikuti pedoman umum bahasa Indonesia yang  

Disempurnakan. 

1) Tanda titik (.), koma (,), titik dua (:), tanda seru (!), tanda Tanya (?), dan tanda 

persen (%) diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya. 

2) Tanda kutip (“…..”) dan tanda kurung (……) diketik rapat dengan huruf dari kata 

atau frasa yang diapit. 

3) Tanda hubung (-), tanda pisah (  ), dan tanda garis miring (/) diketik rapat dengan 

huruf yang mendahului dan mengikutinya.  

4) Tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), tambah (+), kurang (-), kali 

(X), dan bagi (:) diketik dengan spasi satu ketukan sebelum dan sesudahnya. 

5) Pemenggalan kata pada akhir baris (-) disesuaikan dengan suku katanya. 

 

Latihan 
 

Paparan pada bab 6 telah Anda pelajari, sekarang Saudara diminta untuk mengerjakan 

beberapa latihan. Latihan dapat dikerjakan secara mandiri maupun secara berkelompok. 

Tugas Saudara adalah melaporkan hasil latihan secara individual sebagai tugas individu. 

Berikut adalah beberapa latihan yang harus Saudara kerjakan, selamat dan semoga sukses. 

1) Apa yang dimaksud dengan laporan penelitian ? 

2) Apa saja yang harus tercantum dalam laporan penelitian ?  

3) Apa saja yang harus tercantum pada halaman judul laporan penelitian ? 

4) Apa saja yang harus tercantum pada kata pengantar laporan penelitian ? 

5) Apa saja yang harus tercantum pada abstrak penelitian ? 

6) Apa saja yang perlu dicantumkan pada pendahuluan ? 

7) Bagaimana hubungan saran dan manfaat penelitian ? 

8) Bagaimana cara penulisan daftar pustaka ? 

9) Bagaimana cara pengetikan dalam laporan penelitian? 

10) Apa saja yang perlu dicantumkan pada lampiran ? 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal latihan tersebut silakan pelajari kembali 

materi tentang: 

1) Bagian Pendahuluan 

2) Bagian Isi 

3) Bagian penutup 

4) Penulisan daftar pustaka 

5) Pedoman pengetikan dan tehnik penulisan 
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Ringkasan 
 

Hasil penelitian harus mudah dipahami oleh orang lain, untuk itu hasil penelitian harus 

disusun dalam format dan sistematika yang baik. Secara umum laporan penelitian sebagai 

karya ilmiah terdiri dari 3 bagian yaitu bagian pendahuluan terdiri dari halaman judul, abstrak, 

daftar isi, kata pengantar. Bagian inti terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka 

konsep definisi operasional dan hipotesis, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. 

Bagian penutup terdiri dari daftar kepustakaan dan lampiran. Hasil penelitian disajikan dalam 

bentuk tabel, grafik atau diagram sesuai dengan kebutuhannya.  

 

Tes  
 

Petunjuk: Pilihlah salah satu  jawaban yang paling tepat! 

1) Generalisasi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya untuk menjawab tujuan 

khusus penelitian 

A. Hasil 

B. Saran 

C. Prosedur 

D. Kesimpulan 

 

2) Bab yang menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan khusus 

penelitian dan bila diulang oleh peneliti lain dalam kondisi yang sama akan memberikan 

hasil yang sama 

A. Bab Pendahuluan 

B. Bab Tinjauan Pustaka 

C. Bab Metode Penelitian 

D. Bab Kerangka konsep Definisi operasional 

 

3) Bagian yang menuliskan segala sesuatu yang dilakukan dalam penelitian mencakup cara 

pengambilan sampel, perlakuan sampel di lapangan dan di laboratorium, pemeliharaan 

hewan selama penelitian 

A. Bahan 

B. Prosedur 

C. Alat 

D. Cara 

 

4) Cara pengukuran variabel yang akan diteliti, tercantum dalam kerangka konsep 

A. Definisi operasional 

B. Cara ukur 
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C. Alat ukur 

D. Hasil ukur 

 

5) Berkas yang tidak perlu dilampirkan dalam laporan penelitian 

A. Surat permohonan ijin lokasi penelitian 

B. Kuesioner/ instrumen pengumpul data 

C. Naskah penjelasan kepada responden 

D. Lembar bimbingan 

 

6) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah laporan penelitian adalah ….. 

A. Penulisan menggunakan bahasa sederhana 

B. Ada pemisahan antara teori dan hasil 

C. Menggunakan kata-kata yang ilmiah 

D. Penulisan dilakukan berulang-ulang 

 

7) Yang bukan Isi bagian pendahuluan dalam penulisan laporan adalah …. 

A. Nama instansi penulis laporan penelitian 

B. Tempat dan tahun penulisan 

C. Daftar lampiran 

D. Logo intitusi 

 

8) Dalam pengetikan sebuah abstrak  sedapat mungkin menggunakan kalimat aktif dengan 

jumlah kata tidak lebih dari satu halaman. Dengan menggunakan spasi ….. 

A. 1,0 

B. 1,5 

C. 2,0 

D. 2,5 

 

9) Sebelum kwesioner digunakan terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari 

kwesioner tersebut. Uji coba tersebut dilakukan kepada …… 

A. Teman sejawat 

B. Para pakar dibidangnya 

C. Responden diluar populasi 

D. Calon responden yang ada di populasi 

 

10) Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengecek kelengkapan isi dari kwesioner yang telah 

diisi oleh responden … 

A. Editing 

B. Coding 

C. Entry 

D. Cleaning 
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Kunci Jawaban Tes  
 

1. D               

2. D               

3. B                

4. A               

5. D      

6. B               

7. C        

8. A    

9. C    

 10. A 
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