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Defenisi Research Desaign

� Merupakan struktur konseptual yang

diperlukan peneliti dalam menjalankan riset.

� Merupakan blueprint yang diperlukan untuk

mengumpulkan, mengukur dan menganalisis

data dengan efisien (Kothari, 1990).

� Berisikan keputusan peneliti tentang who,

when, how much, dan where, untuk menjawab

masalah penelitian.
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� Dengan research design, peneliti dapat

menterjemahkan hipotesis konseptual yang

abstrak menjadi hipotesis operasional yang

rinci, spesifik, terukur sehingga siap diuji.

� Elemen-elemen research design :

� Pencuplikan (sampling desaign)

� Pengematan/pengukuran

� Statistik

� operasional 3 4

Elemen2 desain penelitian Cakupan

Pencuplikan/Sampling Desain Penentuan populasi sasaran, populasi sumber, metode dan

prosedur pemilihan subjek, kriteria eligibilitas (inklusi dan

eksklusi), penentuan kelompok-kelompok yang akan

dibandingkan.

Pengamatan/pengukuran Penentuan varaibe2 yang harus diperhitungkan pengaruhnya

terhadap variabel hasil dalam model, defenisi operasional

masing2 variabel, penentuan motode (alat), pengukuran

variabel, level dan unit pengukuran masing2 variabel, “time

frame” pengamatan.

Statistik Penentuan model statistik yang digunakan untuk menjelaskan

hubungan varaibel2, penentuan ukuran2 (parameter), yang

tepat untuk mengkuantifikasi hubungan variabel2, serta

pemilihan uji statistik yang memenuhi syarat untuk

digunakan.

Operasional Penjelasan teknis prosedur2 dalam desain penelitian, serta

jadwal pelaksanaan riset, pertimbangan etika menyangkut

subjek manusia dan hewan merupakan satu hal penting yang

harus dijelaskan dalam desain penelitian

Secara umum riset dikategorikan atas dua 

“studi deskriptif dan studi analitik.

� Studi Deskriptif

� Populasi : Studi korelasi populasi

Rangkaian berkala

� Individu : Laporan kasus

Rangkaian kasus

Studi potong lintang (crossesectional)

� Studi Analitik

� Observasional : Studi case control dan kohor

� Eksperimen/eksperimen semu: uji klinik, eksperimen 

lapangan dan intervensi komunitas
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(Ditinjau dari beberapa aspek) 

Aplikasi Tujuan
Cara mencari

informasi

Penelitian

murni

Penelitian

terapan

Penelitian

deskriptif

Penelitian

exploratif

Penelitian

korelasional

Penelitian

penjelasan

Penelitian

kuantitatif

Penelitian

kualitatif



2

7

Penelitian murni (pure research)

Menguji:

�Metode penelitian, alat penelitian

�Menguji besar sampel dengan rumus 
baru, mengembangkan alat penelitian, 
dsb.
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Penelitian terapan (applied research)

�Pada umumnya penelitian

�Metode penelitian yang ada digunakan 

untuk menjawab masalah penelitian
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Penelitian deskriptif (descriptive research)

Mendiskripsikan:

� Situasi tertentu

� Pelayanan kesehatan

� Program kesehatan

� Lingkungan perumahan yang ada 
hubungannya dengan derajat kesehatan
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Penelitian deskriptif (descriptive research)

Contoh: penderita ‘ISPA’ di kecamatan X:

� Pada umumnya balita

� Dari lapisan sosial ekonomi rendah

� Sebagian besar juga menderita sakit penyerta

11

Penelitian korelasional

(correlational research)

Membuktikan hubungan antara dua atau lebih 

situasi (variabel):

� Hubungan antara lingkungan hidup yang 

penuh stres dengan penyakit jantung

� Hubungan antara kualitas pelayanan kesehatan 

dengan kejadian ‘ISPA’
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Penelitian penjelasan

(explanatory research)

Menjelaskan hubungan (sebab akibat) antara dua atau 

lebih situasi (variabel):

� Mengapa hidup dalam lingkungan penuh stres 

menyebabkan penyakit jantung

� Mengapa pelayanan kesehatan kurang baik di 

puskesmas menyebabkan terjadinya kasus ‘ISPA’
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Penelitian exploratif

(exploratory research)

� Disebut juga: feasibility study, pilot study

� Dilakukan bila peneliti belum yakin apakah 

suatu penelitian bisa dilakukan

� Dilakukan sebelum penelitian sesungguhnya 

dilakukan
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Penelitian exploratif

(exploratory research)

� Contoh:

� Sebelum melakukan penelitian tentang 

hubungan antara makan kacang dengan 

kejadian tumor hati, dilakukan penelitian 

pendahuluan, apakah tumor hati banyak 

dijumpai di suatu populasi
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Berdasarkan cara mengumpulkan 

informasi

Penelitian kuantitatif dan kualitatif ditentukan 

berdasarkan:

� Tujuan penelitian

� Bagaimana variabel diukur

� Bagaimana informasi dianalisis
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Penelitian kualitatif

�Deskriptif

�Variabel diukur dengan skala nominal 

atau ordinal

�Analisis dilakukan untuk mengetahui 

bahwa memang benar ada variasi tanpa 

perlu mengkuantifikasikan (menghitung 

besarnya)
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Penelitian kuantitatif

� Menghitung besar variasi 

(mengkuantifikasikan variabel)

� Variabel diukur secara kuantitatif

� Analisis menghitung besar variasi
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Kualitatif - kuantitatif

� Jangan mengkotak-kotak (hanya mau 

melakukan kualitatif atau kuantitatif)

� Bisa mengkombinasikan kualitatif dengan 

kuantitatif

� Masing-masing mempunyai kelebihan dan 

kekurangan
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Kualitatif - kuantitatif
� Kuantitatif bisa menghitung besar atau kuantitas 

variabel

� Kualitatif bisa mengetahui lebih dalam penjelasan 
tentang sesuatu

Contoh:

� Penderita kencing manis lebih banyak yang 
menggunakan obat tradisional (kuantitatif), karena 
mereka menganggap bahwa obat modern tidak 
mampu menyembuhkan walau harus menjual sawah 
atau kerbau (kualitatif)


