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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah melimpah-
kan Rahmat Taufik dan Hidayah-Nya sehingga buku ini dapat terse-
lesaikan. Buku ini disusun karena terdorong untuk menjadi tenaga 

pendidik/ dosen dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam buku ini pembaca akan dipandu dalam kegiatan penelitian. 
Penulis menyusun buku ini untuk membantu memahami dan menguasai 
tentang: dasar-dasar penelitian kesehatan, rancangan penelilian kesehatan, 
metode penelitian survei, metode penelitian eksperimen, metode penelitian 
surveilans, perencanaan penelitian kesehatan, penyusunan laporan peneli-
tian.

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi 
juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Pene-
litian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan 
sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan 
terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan ja-
waban.  Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai 
aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Buku ini 
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disajikan untuk membantu para pembaca khususnya mahasiswa kesehatan 
(kedokteran, keperawatan, kebidanan, peralatan medis). 

Buku Metode Penelitian Kesehatan untuk Mahasiswa Kesehatan 
ini diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca/khususnya maha-
siswa kesehatan (kedokteran, keperawatan, kebidanan, perekam medis dan 
manajemen informasi kesehatan, gizi klinik, peralatan medis, analis ke-
sehatan) serta praktisi kesehatan dalam melaksanan penelitian. 

Dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih 
kepada kedua orang tua dan drg. Sukma Surya Putri yang selama ini men-
dukung penulis dalam menyelesaikan buku ini. Buku ini jauh dari sem-
purna, oleh karenanya kritik, saran dan masukan-masukan lain dari para 
pembaca senantiasa kami harapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jember, April 2015

Penulis
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DASAR PENELITIAN 
KESEHATAN

Bab 1

1.1 Pendahuluan

Proses perkembangan ilmu pengetahuan manusia memerlukan wak-
tu yang sangat panjang serta mengalami berbagai tahapan. Selama 
waktu tertentu, suatu pengetahuan dapat disimpulkan menjadi dalil 

dalil deduksi yang logis atau dikenal sebagai silogisme. Namun pendapat 
itu berubah secara drastis. Contohnya pendapat Copernicus bahwa bumi 
mengelilingi matahari yang menentang pendapat sebelumnya bahwa bumi 
sebagai pusat edar planet, akhirnya terbukti kebenarannya setelah bebera-
pa abad kemudian oleh para ahli astronomi seperti Galileo, Kepler, New-
ton dan lainnya.

Tujuan utama dari penelitian kesehatan adalah mengumpulkan in-
formasi atau data mengenai kesehatan serta data lain yang terkait dengan 
kesehatan yang digunakan sebagai dasar bagi kepentingan perencanaan, 
pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi program pelayanan kesehat-
an. Data dasar juga diperlukan untuk kegiatan penelitian, estimasi antara 
hubungan faktor risiko dan penyakit atau untuk pembuktian signifikansi 
statistik mengenai masalah-masalah kesehatan yang sedang dihadapi oleh 
masyarakat.
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Secara umum penelitian kesehatan dapat dibagi menjadi dua je nis, 
yaitu penelitian deskriptif (observasional atau non-observasional) dan 
penelitian analitik, bergantung pada maksud dan tujuan penelitian yang 
akan dilakukan.

Masalah kesehatan yang akan diteliti biasanya berupa peristiwa 
yang terjadi di masyarakat yang terkait dengan orang (person), tempat 
(place), dan waktu (time). Lebih jauh lagi masalah kesehatan yang diteliti 
akan mencakup pertanyaan apa (what), siapa (who), kapan (when), dimana 
(where) dan megapa (why). Berbagai pertanyaan tersebut harus diteliti dan 
diuji apakah ada hubungan atau asosiasi yang signifikan secara statistik 
(hipotesis) antara faktor risiko dan penyakit.

1.2 Alur Penelitian Kesehatan

Lihat Gambar 1.1.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian Kesehatan

Secara umum penelitian dibagi menjadi dua yaitu: yang pertama penelitian 
deskriptif tanpa disertai pembuktian hipotesis dan yang kedua penelitian 
analitik yang disertai dengan pembuktian hipotesis.

Ruang lingkup penelitian kesehatan secara sistematik dapat dibeda-
kan menurut dimensi waktu, sumber data dan pembuktian suatu hipotesis 
antara variabel independen dan dependen seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Ruang lingkup penelitian kesehatan secara sistematik

Dimensi deskripsi Contoh studi
Waktu prospektif  • Studi eksperimental

 • Studi kohort
 • Studi insidensi
 • Uji klinis

retrospektif  • Studi kasus kontrol
 • Studi ekologi

Cross sectional  • Studi prevalensi
 • Studi survei


