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Pengertian ‘research’

� Re = mengulang, memperbarui

� Search = melakukan pemeriksaan, pengujian, 
percobaan secara teliti

� Research = studi dan investigasi pada subjek secara
sistematik dan hati-hati pada bidang pengetahuan
tertentu dan dilakukan untuk membuktikan
kebenaran suatu fakta atau prinsip

(Grinnell, 1993)
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Pengertian ‘research’

� Research = pencarian fakta yang dilakukan

secara terstruktur dengan menggunakan

kaidah metodologis yang dapat diterima untuk

memecahkan masalah dan menciptakan

pengetahuan baru yang dapat diterapkan

secara umum

(Grinnell, 1993) 4

Karakteristik penelitian

Proses:

� Mengumpulkan 
informasi

� Menganalisis informasi

� Menginterpretasi 
informasi

Memperoleh jawaban

� Terkontrol (controlled)

� Ketat (rigorous)

� Sistematik (systematic)

� Valid dan dapat 
diverifikasi (valid and 
verifiable)

� Empiris (empirical)

� Kritis (critical)
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Terkontrol (controlled), kejadian di 

alam ……………

Factor A Factor B

Factor C Factor D

Factor P

Outcome X

Factor Q

‘Sesuatu’ mempunyai banyak faktor 

yang berhubungan, dan ‘sesuatu’ itu 

mungkin merupakan faktor ‘hal’ lain
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Factor A Factor B

Factor C Factor D

Factor P

Outcome X

Factor Q

Dalam hubungan kausal (sebab akibat), hubungan ini harus 

digambar dengan jelas. Sering kali sulit menggambarkan hubungan 

ini dalam kehidupan sosial, atau bahkan tidak mungkin

Hanya mungkin dilakukan 

di laboratorium
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Factor A Factor B

Factor C Factor D

Factor P

Outcome X

Factor Q

Kalau dalam penelitian di masyarakat atau menggunakan pasien 

sulit digambarkan hubungan ini, maka harus dikuantifikasikan 

dampaknya terhadap hasil penelitian

Penelitian hanya membuktikan 

hubungan antara 2 faktor, padahal 

sebenarnya banyak faktor terlibat
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Ketat

� Penelitian dilakukan relevan dengan tujuan 
penelitian

� Cara penelitian sesuai dengan tujuan penelitian

� Dapat dibuktikan kebenarannya
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Ketat, contoh…….

�Membuktikan hubungan antara pola 
pengasuhan ibu dengan menolak makan pada 
anak

� Jangan membahas bahwa pola pengasuhan ibu 
itu bisa bermacam-macam dan ini dipengaruhi 
oleh tingkat pendidikan ibu

� Bukti harus kuat (secara statistik atau klinis)
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Sistematik

� Penelitian mengikuti alur pemikiran yang logis

� (Termasuk hubungan antar variabel)
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Sistematik, contoh…..

Ketersediaan makanan Hubungan ibu-anak Pelayanan kesehatan

PenyakitAsupan makanan

Malnutrisi
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Sistematik, penjelasan gambar

� Kalau Anda akan membuktikan bahwa ada 

hubungan antara hubungan ibu-anak dengan 

malnutrisi pada anak, maka

� Tidak bisa Anda mengabaikan variabel 

asupan makanan dan penyakit

� Secara sistematik malnutrisi disebabkan 

secara langsung oleh asupan makanan dan 

kejadian penyakit
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Valid dan dapat diverifikasi

� Kesimpulan didasarkan atas hasil yang benar

� (Jangan menyimpulkan dari yang bukan hasil 

penelitian, misal dari textbook)

� Hasil penelitian dapat diverifikasi oleh penelitian 

maupun orang lain

� Cara penelitian harus jelas, dapat diulang oleh 

peneliti lain
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Empiris

� Kesimpulan yang ditarik dapat dihubungkan 

dengan kenyataan yang ada di alam kehidupan 

manusia
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Kritis

�Proses penelitian harus dapat dibuktikan 

dan bebas dari kesalahan-kesalahan 

penelitian (bias)

�Penelitian harus tahan uji terhadap 

critical appraisal

Proses Riet
Tentukan Masalah Penelitian

Tinjauan literatur

Tinjauan konsep

dari teori

Tinjauan temuan

riset sebelumnya

Rumusan hipotesis

Desain riset (termasuk desain

pencuplikan)

Kumpulkan data (pelaksanaan)

Analisis data 

(Ujihipotesis jika ada)

Interprestasi dan laporan


