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SURABAYA 

PENDAHULUAN 

Sebelum tnengadaJ<an penelitian, peneliti harus menghayati betul tentang beberapa 

sifat penting yang harus dimilikinya, antara lain: kejujuran, sportivitas, obyek

tivitas dan kontinuitas, juga harus mempunyai sifat tekun dan cermat. Peneliti ha

rus jujur melaporkan hasil penelitiannya sesuai dengan fakta yang ada, harus spcr

tif m~ngakui kelemahannya dan rnemuji keberhasilan peneliti lain, dan juga harus 

obyektif dalam hal mengadakan penilaian, misalnya rnengadakan perbw~dingan antara 

hasil penelitiannya sendiri dengan hasil peneliti lain. Sifat kontinuitas juga 

sangat penting,karena peneliti tidak boleh "rneninggalk~.n" penelitian,sebelum sele

sai dengan penulisan laporan ataU hasil penelitian. Peneliti harus secara kontinu 

rneneruskan penelitiannya. Kita baru boleh menyebut penelitian, apabila -terdapat 

lengkap mulai dari desain penelitian, pelaksan"an dan sampai dengan p",nulisan ha

sil penelitiannya, Hasil penelitian ini seharusnya dimuat di suatu rnajalah dan 

atau d.tajukan pada. salah satu seminar, simposiurn, kongres, dan ceramah ilmiah 

resm! yang lain, ataupuns!dang penilaian resmi y,nq diadakan oleh Fakultas / 

Universitas / ataupun yang sederajat. 

Naskah ~ni ditulis dengan tujuan untuk membantu para pembaca mengenal beberapa 

.desain penelitian yang cukup banyak digunakan dan rnengerti cara penulisan hasil 

peneUtian ataupun cara penulisan karya ilmiah lainnya. 

BEBERAPA DESAIN PENELITIAN 

Pada umumnya dibedakan duamacam penelitian 

I.	 PENELITIAN PRIMER 

Penelitiu4 primer adalah penelitian yang memiliki desain penelitian, pelaksa
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naan, analisa hasil penelitian sampai dengan laporan penelitian., . 

Penelitian primer dapat berbentuk , 

1.	 OBSERVASIONAL 

2.	 EKSPERIME~"TAL 

1.	 PENELITIAN OBSERVASIONAL 

Pelaksanaan penelitian ini terbatas pada observasi dari suatu unsur didalam 

populasi yang telah ditentukan. 

Penelitian ini dapat bersifat transversal, longitudinal, retrospektif dan 

prospel<tif. 

2.	 PENELITIAN EKSPERIMENTAL 

Biasanya bersifat prospektif. Di klinik sering digunakan dalarn pelaksanaan 

untuk mengetahui khasiat dari suatu obat ataupun dari suatu eara pengObatan 

tertentu yang akan menirnbulkan suatu atau beberapa sfsk yang kemudian dia~~

lisa dan dipelajari. 

Beberapa bentuk desain penelitian eksperimental yang lazim adalah 

a.	 The Pre ~st - Post Test Control Group Design 

b.	 The Solomon Four-Group Design 

e.	 The Post '])est only control Group Design 

d.	 Completely Randomized Design 

e.	 Cross-over Designs dengan maeam-maeam bentuknya. 

II.	 PENELITIAN SEKUNDER 

Sebetulnya penelitian ini hanya mClnproses dan analisa data-data yang sudah 

tersedia, jadi hanya mengolah suatu masaLah, 

Di bawah ini akan dituliskan beberapa desain penelitian eksperimental ya~g eu

kUp berbobot dan cukup banyak pula digunakan. 

I.	 THE PRE TEST - POST TEST CO~~L GROUP DESIGN 
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Protokol dari penelitian ini dapat dilihat seperti di bawah ini 

--:>;;'PrPl---l»X l .x 

R~Lp2--.... 0 
--)P

2 .0 

R= ra.ndolrUJsaSi .' . 0 = tanpa percobaan
 

P = populas;i. P = populasi sesudah mengalarni percobaan X

lox
 

X = percobnan X P
2.0 = populasi tartpa mengalami perc6baan X
 

Pernilihan Pl dan P2 didasurkan atas randornisasi yarto;l telah dipersiapkan sebe

lumnyadan merupakan evaluasi dari kelompok sebelum percobaan <'1) dan' evaluasi 

kelornpOk kontr~l (P2>' 

Dengan protokol tersebut diatas, rnaka dapat dibuat analisa dan evaluasi dari 

Pl ,dan P2 " dan juga perbandingan antara Pl dan P ,sehingga pada a.x ~O .x 2.0 

khirnya 3kan didapat suatu kesimpulan, bagaimana pengaruh percobaan X tersebut, 

I
apakah bermanfaat atau tidak. 

II. THE SOLO~IDN FOUR - GROUP DESIGN 

Protokol dari penelitian ini sebetulnya agak rnirip dengan protokol dari
 

The Pre test - Post test Control Group Design.
 

P l -"" X~' P lox 

P ~ 0 --"'.. P2 2.0 ~ 
R-'>' 

::OPI-----~x-_ 
x 

'-------0 --?)P 
o 

Memang desain ini rnerupakan verluasan dari desain pertama, dan berguna unt~ 

menghilangkan pengaruh pre test terhadap percObaan. 

The Solomon Four - Group Design merupakan desain eksperirnental yang ~angat 
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berbobot dan tidak memerlukan j ural.ah sample yang banyak, lagi pu La tidak memex

lukan banyak tenaga dari peneliti. 

III.	 THE POST TEST ONLY CONTROL GROUP DESIGN 

Protokol dari penelitian eksperimental ini tampeknya lebih sederhana. 

--......"." X ---l»P 
x 

R~Lo 
----,»)P 

o 

Analisa statistik yang paling mudah dan terbaik untuk desain penelitian ekspe

rimental ini adalah t - test. 

Pada desain ini, randornisasi merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena 

itu, randomisasi harus dikerjakan dengan baik dan teliti. 

Desain ini banyak digunakan pada evaluasi pendidikan, psikologi dan ilmu so-

sial, dimana pre test tidak mungkin atau sukar dilaksanakan. 

IV.	 RANDOMIZED CROSS-OVER DESIGN 

Desain ini telah kami modifikasi menjadi ROCKET SYSTEM (karena bentuknya se

perti ROCKET), sedangkan protokolnya depat dilihat berikut ini. 

--~~-ddan 

BA 

B crossover A 

R 

Duta 
Hasil penelitian 

statistik 

Randomized Cross-OVer Design ini biaaanya dipakai untuk membandingkan dua ma-

cam obat atau cara pengobatan dengan menggunakan satu penderita saja, artinya 

setiap penderita-coba mengalami dua macam (misalnya A dan B) obat atau cara 

pengobatan sedangkan urutan mana yang lebih dahulu (A atau B) tergantung dari 
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• 
pada randomisasinya. Jadi ada yang mempunyai urutan A ~, dan ada yang mempunyai 

urutan B A. Dengan demikian setiap penderita-coba akan memiliki kemungkinan men

dapatkan perlakuan yang sama. 

Analisa statistik yang sesuai untuk desain ini adalah "paired t-test". 

Apabila populasi penderita-coba ada 2 macaw., misalnyc penderita diabetes melli 

tus yang insulin-dependent dan non-insulin dependent, maka tubuh "Rocket" terse. 

but dapat dibelah dua dengan satu ujung panah yang tetap sarna (sebelah kanan). 

Tujuan dari Randomized Cross-Over Design ini ialah untuk menghilangkan 

- variasi biologik (biologic variability) yang ada pada penderita-coba (variasi 

dari subyek ke subyek) antara lain , jenis kelarnin, faktor genetik, suku bang-

sa, berat badan, tinggi badan, umur dan lain-lain. 

variasi .dari waktu ke waktu 

- variasi dari :llat ukur yang dipakai
 

- variasi dnrL pengukurnya sendiri.
 

Dengan penjQlasan tersebut diatas, maka penelitian dengan Randomized Cross-over
 

'Design memang mempunyai nilai yang sangat tinggi.
 

Contoh-praktek dari Randomized Crossover Design
 

A. Perbandingan antara Diit-A dan Diit-B, untuk mengetahui macam diit yang mana 
, 

yang cocok untuk orang-orang Indonesia yang roenderita'Diabetes Mellitus. 

Diit-A'" 50% H.A., 30% Lemak , 20% Protein. niit-B = 66% H.A., 20% Lemak, 

12% protein. Digunakan SisteroRoaket. Maka, sesudah didapat dafter random 

yang ada untuk setiap 10 penderita, akan diperoleh dua kel~ok penderita

cobn. Pertama, ke1ompok AB (rnenga1ami Diit-A lebih dahu1u seminggu, kemudi

an Diit-B seminggu), kedua, kelompok BA (menga1ami Diit-B lebih dahulu se

minggu, kemudian Diit-A seminggu); dan digunakan 260 penderita-coha, sching

ga akan terdapat 130 penderit:l dengan urutan AB dan 130 penderita dengan u

rutan BA, tetapi semua penderita-coba mengalami dua macaro diit dengan kesem

patan yang sama (Randomized Crossover Design). 
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Prinsip dari p~rcobaan ini adalah ~~.'~:!:--:j 
- penderita-coba adalah penderita Diabetes Mellitus yang terawat baik (well

controlled) 

- penderita harus kooperatif 

- parameter yang digunakan adalah SDP, 2jS.M., kholesterol (Khol) dan tri

gliserida (T.G.) 

- semua keadaan sewaktu mengalami Diit-A dan sewaktu mengalami Diit-a harus-

Lah same (apabila tidak sama , maka dianggap dz op-out l , 

- semua penderita-coba tidak boleh mengidap penyakit atau keadaan yang dapat 

mengganggu kadar glukosa dan lemak dar~h (apabila mengidaP, maka dianggap 

drop-out) • 

Dengan demikian, make hanya macam-diit sajalah yang memperngaruhi kadar gluko

sa dan lemak darah. 

Analisa statistik yang digunakan adalah paired t-test. 

SDP = sakar darah punsa. 2jS.M. = sakar d,~ah sesudah makan 

TG = trigliseridn ~101. = kholestero1 

Ringkasan hasil dari penelitian eksperimental ini depat dilihat pada TABEL 

di bawnh ini 

Macarn Diit, 
Beda dan P 

SDP mg% 2jSM mg% ~ol mg% TG mgt Pend.-
Coba 

I, 92.75 126.08 269.78 125.77 260 

B 89.93 122.07 238.03 124.18 260 

Bede 2.82 

-
4.01 31. 75 1.59 

p 0.02 0.02 LO.OOOl 0.66 
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Dari pene1itian ini dapat1ah ditarik beberapa kesimpu1an, bahwa 

1. SDP dengan Diit-B turun 2.82 mg% (bermakna, p = 0.02) 

2. 2jSM dengan Diit-B turun 4.01 mg% (bermakna, p = 0.02) 

3. Y~olestero1 dengan Diit-B turun 31.75 59% (bermakna,. p L 0.0001) 

4. Trigliserida dengan Dii~'B sarna dengan trigliserida sewaktu Diit-A(~O.6~) 

(ini berarti, bahwa diit tinggi hidrat arang tidak sela1u menyeoarxan pe

nyulit hipertrig1iseridendal. 

B. Pene1itian tentang pengaruh buncis pada glukosa dan 1emak darah dari penderita 

. Diabetes Mellitus yang terawat jelek (poorly controlled). 

Penelitian ini ndrip sekali dengan contoh A tersebut diatas. 

Sehubungan dengan ini digunakan dua macam diit. 

Diit I : Diit-B saja, sedangkan Diit II : Diit-B ditambah 3x200 gram buncis. 

Berat buncie ada1ah berat timbangan sewaktu mentah. 

Juga digunakan Randomized Crossover Dc,sign (Sistim Rocket) pad" 20 penderi t a

cobn Diilbetes Mellitus yang tcrawat jclek dan ,uulirnya didapatkan 10 penderita 

dengan urutan Diit I-II dan 10 penderita dengan uru~,n Diit II-I. Masing-masing 

macam diit, diberikan 7 hari lamanya. Parameter yang digunakan ada1ah glukosa 

(SDP + 2jSI1) kh 1 1 d . I' 'ddarah 2 I' 0 estero an tr~g zaera a .. 

Analisa statistik yang digunakan adalah paired t-test. 

Protokol
 

Hari o 7 14
 

Diit I Diit II Data20 DM, jelek 
__-+1 danKooperatif. -...I • StatistikDiit II Diit ITanpa kom

plikasi, 

•, • , 
SELEKSI Randomized Crossover 

Bagian atas ada1ah urutan Diit I-II, sedangkan bagian bawah adalah urutan 

Diit II-I. 
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Jumlah penderita 
dan 

paired t- test I 

Glukosa Darah 
rna % 

II I 

Khol. mg% 

II 

T.G. 

I 

mg% 

II 

20 pend. -ccoa 227.98 194.90 148.96 155.79 132.29 124.1, 

33.08 rng% 6.83 rng% 8.10 rng%Beda dan p 

p	 L 0.05p	 L 0.01 p	 L 0.05 

Dari penelitian ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, bahwa , 

1.	 buncis rnernpunyai efek hipoglikemik yang cukup kuat; 33.08 rng% dalarn waktu 

7 hari (p LO.Oll. 

2.	 buncis mempunyai efek hipolipide~ik , untuk kholesterol (6.83 mg%, p L 0.05) 

dan untuk trigliserida (8.10 rng%, p L 0.05). Penurunan ini dalarn klinik ku

rang berarti,.karena hanya 6.83 mg% dan 8.10 rng% saja. Kenyataan ini munqkf n 

disebahkan oleh karena kadar kholesterol dan trigliserida sebelurnnya sudah 

cukup zendah , 

3.	 timbullah hipotesa, bahwa efek hipolipidernik buncis nkan lebih nyata pada 

penderita Diabetes Mellitus dengnn hiperlipidemia. 

C.	 Penelitian tentang pengaruh brambang pada glukosa dan lemak darah penderita 

Diabetes Mellitus yang terawat baik (well controlled). 

Uraian penelitian ini tidak akan dibahas, karena desain dan pelaksanaannya sarna 

dengan contoh A dan B (prinsip , Diit···I adaLah Diit-B, sedangkan Diit-II adalah 

Diit B ditambah 3 x 20 gram brambang mencah) , 

Naskah Lenqkcp dari penelitian A, B dan C ini dnpat diperoleh dengan menqhubunqd r 

Dr.	 Askandar Tjokroprawiro / dr. A.A. Gd. Budiarta/dr. Budisusetyo Pikir, Bagian 

Ilrnu Penyakit Dalam F.K. Unair, JI. Darrnahusada 47, surabaya. 

Selain dari beberapa desain penelitian eksperimental tersebut diatas, di Rurnah 

sakit sering diadakan penelitian retrospektif yang disebut , EX POST FACTO STUDIES. 
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penelitian ini rnempunyai nilai yang "rendah", karena tidak memiliki kontrol, lagi 

pula variabel bebasnya tidak dapat dikuasai oleh peneliti. Oleh karena itu pada 

penelitian dengan EX Post Facto Studies, sebaiknya dibuat satu atau lebih hipo

tesa alternatif, agar supaya penelitian ini mempunyai nilai yang lebih tinggi. 

Contoh dari Ex Post Facto Studies ini ial~~ , rnisalnya rneneliti status-status 

para penderita, dan akhirnya dibuat suatu kesirnpulan. 

CARA PENULISAN HASIL PENELITIAN 

KERANGKA LAPORAN PENELI'rIAN 

JUDUL 

(Dengan nama-nama peneliti) 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR lSI 

- PENDAHULUAN 

- BAB I , TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

- BAB II, PENELITIAN (Bahan dan Carn Penelitian, Hipotesa, Analisa Statistik 

Hasil Penelitian p Pembahasan) 

- RINGKASAN DAN KESIMPULAN
 

- SUMMARY AND CONCLUSION
 

- DAFTAR PUSTAY.A
 

- LAMPlRAN (atau P~PENDICES)
 

• CatatEm, v0lumoJlAB I".kurang ·lebih sarnndengan volume BAS II. 

Apabila penelitian lebih "kecil", BAS I dan BriE II dapat diganti dengan , Bahan 

dan Cara Penelitian. Hasil Penelitian, Pernbahasan, jadi lebih sederhana. 

Apabila penelitian lebih "besar", rnisalnY<l thesis, maka BAB I dan BAB II dapat 

diganti (tidak harus) dengan BAGIAN I dan BAGIAN II, dirnana di dalarn BAGIAN 

terdapat beberapa BAS. 
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J U D U L 

Judu1 hendaknya dibuat sesingkat mungkin, tepat, logik serta informatif. 

Batasi1ah jum1ah kata, judu1 hendaknya tidak me1ebihi 10-12 kata, agar pembaca dapat 

cepat memahami arti dari judu1 tersebut. Judul sebelum dan sesudah peneHtian mung

kin dapat ber1ainan, hal ini antara lain tergantung dari pada hasil analisa statistik, 

apakah hipotesa penelitian diterima ataukph dito1ak. Hipotesa pene1itian yang dito1ak 

tidak berarti penelitian gaga1, melainkan nilai penelitian tetap sarna, hanya saja 

mungkin judu1nya berobah dari pada j uduL yang direncanakan sebelum peneHtian di

mulai, dan diperoleh suatu judul yang tepat yang dapat mencakup seluruh pengertian 

dan tujuan penelitian. 

Apabila terpaksa tidak dapat dibuat suatu judul yang pendek, maka dapatlah dibuat 

dibawahnya suatu sub-judul, yaitu suatu kalimat penjelasan (biasanya dengan huruf 

yang lebih kecil) dibawahnya. 

NAMA PENELITI - PENULIS
 

Sesudah judul, maka ditulis nama peneliti-penulis serta pembantu-pembantunya (ko


author). Apabila pencHtian dilakukan oleh bebe.rapa peneHti yang berlainan bidang- .
 

nya, misalnya kerja sarna antara dokter dan ah1i diit, atau dokter dengan insinyur,
 

mnka titel kesarjanaan pada penulis 1ebih baik ditu1is. Apabi1a semua penulis mcm


punyai profesi yang sama, make ditulis a~,u tidak titel kesarjanaannya, tergantung
 

dari pada peraturan dari ""ja1ah atau buku yang menerbitkannya.
 

Yang dimasukkan dan ditulis menjadipembantu pene1iti atau ko-author dalam penulis


an laporan pcnelitian, hendaknya benar-benar orang yang turut menyumbangkan pcnge

tahuan teori, bekerja dalam pene1iti~n atau turut membu~t naskah. Apabila hanya se


kedar memberikan saran-saran dan sumbangnn pikiran yang tido.k terl:'llu "besar", mnka
 

nama mereka cukup dituEs di da Lam judu1 UCAPAN TERH1A KASIH atau disebutkan didalam
 

KATA. PENGANTAR, dan tidak perlu ddmasukkan sebagai ko·-author.
 

Kebiasaan mudah memasukkan suatu nama (teman dekat, atasannya) da1am suatu naskah
 

adalah tidak benar , kecuali apabila teman dekat a tau atasan tersebut memenuhf kri- .
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN Beherapa Desain Penelitian... TJOKROPRAWIRO, ASKANDAR



-11

teria seperti~ang telah diuraikan; lebih-Iebih apabila atnsan tersebut seorang 

Profesor yang terkenal, maka hal ini tidak jarang ditulis sebagai ko-author agar 

naskahnyadianggap bermutu. Apabila atasan atau profesor tersebut memang menyumbang" 

kan pikiran, maka pencantuman namanya dalro3 suat~ naskah adalah wajar, tetapi juga 

harus mendapatkan persetujuannya. 

Urutan penulisannama pengarang hendaknya disusun menurut berat ringannya, tugas 

penelitiannya, artinya nama penulis (author) adCllah nama peneliti atau penulis yang 

betul-betul paling aktif termasuk penulisan laporan penelitian, kemudian diikuti 0

leh nama-nama yang disusun sesuai dengan babot kegiatan yang dilakukan oleh para ko

author tcrsebut. Nama penanggung jawab penelitian yang ikut aktif membantu (seperti 

Kepala Bngian atau Ke9ala Subbagian atau lainnya), rrL,ka meskipun tidak sclalu, bia

sanya namanya dicantumkan paling akhir. Sesudah nama penulis dan para ko-author, 

maka dituliskan nama Subbagian, Bagian, Fakultas, Universitas, Rumah Sakit dimana 

penelitian dilaksa~akan, dan nama kotanya. Pcnulisan yang informatif inipun tcrgan-' 

tung pada pcraturnn y~ng ada pada majalah n~~u buku y~ng menerbi~~annyu~ Urut~n ini 

(terma~uk mengikut sertakan nama Rum~~ Sru,it) dikerjakan, apabila penelitian memang 

dikerjakan di Rumah Saki t tersebut. 

Tetapi, jika s8soorang mis~lnya bekerja di sal~h S3tU Rumah Sakit atau Frn{ultas me

nulis tentang tinjauan kepustakaan i dan rnenarik suatu kesimpulan at~u rnenemukan su~tu 

~&salah, maka tempat kerjanya (nama Rumah Sakit tersebut) tidaklah perlu disebutkan. 

Jangan lupa memberitahu kepadu editor atau penerbit, kepad~ siapa korespondensi 

tentang naskah tersebut dapat dilakukan, sehingga ada kemungkinan untuk komunikasi. 

KATA PENGI,NTAR 

KATA PENGANTAR ini sebetulnya adalah suat" bagian yang dipergunakan oleh pengarang 

atau penulis untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Kadang-kadang ada bentuk lain 

yaitu ada suatu judul tersendiri : UCAPF.N TERI!>lA KASIH, yang terletak dib-agian be La

kanq, Bentuk UCAPAN TERHlA KASIH ini tid&. LaLn adalah sarna dengan "Acknowledge!ll€nt"l 

apabila Y<'mg harus mendapackan ucopan terima kasih banyak jumlahnya, lebih baik di
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