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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan  rahmat 

dan karunia-Nya sehingga Modul Praktik Metodologi Penelitian dan Statistik 

Jurusan Keperawatan Gigi 2018/2019 ini telah selesai disusun. 

  Penyusunan Modul Praktik Metodologi Penelitian dan Statistik untuk 

membantu mahasiswa mencapai kompetensi yang  telah ditetapkan sehingga 

diharapkan mahasiswa memiliki  pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk 

dapat menerapkan  praktik Metodologi Penelitian dan Statistik. 

  Panduan Modul Praktik Metodologi Penelitian dan Statistik ini merupakan  

panduan standar untuk mengarahkan mahasiswa dalam  mempelajari materi 

tentang Metodologi Penelitian dan Statistik. Buku Panduan  ini berisi informasi 

tentang Metodologi Penelitian dan Statistik. Selain itu modul ini juga 

diperuntukkan bagi pembimbing dari lahan  praktek maupun akademik sebagai 

pedoman selama pelaksanaan  praktek profesi keperawatan keluarga dalam upaya 

mencapai  tujuan pendidikan Ahli Madya Keperawatan Gigi yang unggul dan 

dapat berdaya saing  secara nasional dan global. 
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VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN GIGI 

 

 

Visi  : “Pendidikan tinggi Keperawatan Gigi yang menghasilkan lulusan 

kompeten dengan keunggulan media edutaintment tahun 2014 

 

Misi  : 

1. Menyelenggarakan pendidikan DIII Keperawatan Gigi yang 

terukur pada setiap akhir tahun akademik 

2. Menyelenggarakan penelitian terpublikasi di bidang kesehatan 

setiap tahun 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 

bidang kesehatan tiap semester 

4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung Tri 

Dharma Perguruan Tinggi 

5. Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta, dan 

masyarakat baik nasional maupun internasional
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DESKRIPSI SINGKAT 

  RELEVANSI 

MODUL 1 LANGKAH PENLITIAN KESEHATAN 

Metodologi Penelitian dan Statistik  

 170 Menit 

 

 

             PE NDAH ULUA N 

 

 

 

 

 
Langkah penelitian kesehatan : 

1. Mengidentikasi, Memilih dan merumuskan Masalah 

2. Penyususnan Kerangka Pemikiran 

3. Perumusan Hipotesis 

4. Menguji Hipotesis Secara Empirik 

5. Melakukan Pembahasan 

6. Menarik Kesimpulan 

 

 

 
Hal utama yang pertama dijelaskan dalam relevasi langkah penlitian kesehatan 

adalah keterkaitan isi modul dengan mata kuliah lain yang berhubungan dengan 

pelayanan kesehatan gigi. Sebelum mahasiswa melakukan praktek/praktikum harus 

lulus terlebih dahulu materi tentang langkah penlitian kesehatan. Kedudukan mata 

kuliah Metodelogi Penelitian Dan Statistik tentang langkah penlitian kesehatan 

sebagai prasyarat praktek mahasiswa sebelum melakukan praktek. Adanya modul 

praktik ini akan mengantarkan mahasiswa dalam mencapai pemahaman tentang 

langkah penlitian kesehatan. 
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PETUNJUK BELAJAR 

   

   

   

   

   

 

 

            TUJUAN PEMBELAJARAN  

 

 
Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu :  

1. Menjelaskan konsep penelitian 

2. Menjelaskan langkah-langkah penelitian 

3. Mempraktikkan cara menyusun proposal penelitian 

4. Mempraktikkan cara menyusun penelitian 

 

 

 

 
Bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing -

masing bkegiatan pembelajaran. Kerjakan soal latihan dengan baik untuk 

melatih kemampuan penguasaan pengetahuan.  
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   URAI AN M A TE RI  

 
 

LANGKAH PENELITIAN KESEHATAN 

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 praktik dan ada/tidaknya praktik yang 

relevan dengan itu, ada/tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-

masalah praktis. 

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

kemampuan praktiktis, 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 Pemikiran 

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 praktiktis (theoritical framework) atau 

disebut juga proses deduktif. Untuk menyusun kerangka pemikiran, 

perhatikanlah hal-hal berkut ini: a. Cari praktik-praktik, konsep-konsep dan 
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generalisasi-generalisasi yang relevan untuk dijadikan landasan praktiktis 

dalam penelitian. Praktik- praktik 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 praktik yang menjadi titik tolak berfikir untuk 

menjawab masalah kepada konsep-konsep yang mengabstraksikan fenomena, 

disebut tahap conceptioning.  

b. Dari praktik-praktik, 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 dihasilkan jawaban yang paling mungkin terhadap 

masalah. Jawaban inilah yang dijadikan hipotesis penelitian 

3. Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

jawabannya harus diuji.   

 Hipotesis dirangkum atau diturunkan dari kerangka 

pemikiran/kesimpulan praktiktis.   

 Ada dua jenis hipotesis: 

1) Hipotesis Deskriptif, yaitu hipotesis yang menunjukan 

pemaknaan suatu konsep dari suatu praktik.  

2) Hipotesis verivikatif, yaitu hipotesis yang mengubungkan atau 

mempertautan dua veriabel atau lebih untuk diuji.   
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 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 praktik-praktik 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 
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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. 

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 praktik keilmuan yang didukung 

oleh penemuan penelitian. Kesimpulan ini kemudian dapat dibahas dengan 

jalan membandingkannya terhadap penelitian lain serta pengetahuan ilmiah 

yang relevan. 
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          LATIHAN     

 

 

1. Bagaimana cara mengidentikasi, memilih dan merumuskan masalah dalam 

penyusunan penelitian ? 

2. Bagaimana cara menguji hipotesis secara empirik ? 

 

 

   RANG KU M AN  

 

 
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:  
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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. 

 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 praktik dan ada/tidaknya praktik yang 

relevan dengan itu, ada/tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-

masalah praktis. 

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

kemampuan praktiktis, 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 ? 
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A.

B.

C.

 

 

  TES FO RM ATI F  

 

 

1. Bagaimana cara melakukan pembahasan ? 

 

 

              GLOSARIUM 

 

 
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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DESKRIPSI SINGKAT 

  RELEVANSI 

MODUL 2 PENENTUAN METODE PENELITIAN KESEHATAN 

Metodologi Penel itian dan Statistik  

 170 Menit 

 

 

             PE NDAH U LUA N 

 

 

 

 

 
Metode/TeknikPengumpulanData 

Jenis data dilihat dari cara memperolehnya: 

 Data Primer  

 Data Sekunder 

Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan peneliti:( Efferin, 2004) 

•Wawancara (interview) 

•Kuesioner (questionnaire) 

•Dokumentasi (documentations) 

Observasi (observation) 

 

 

 
Hal utama yang pertama dijelaskan dalam relevasi Penentuan metode penelitian 

kesehatan adalah keterkaitan isi modul dengan mata kuliah lain yang berhubungan 

dengan pelayanan kesehatan gigi. Sebelum mahasiswa melakukan 

praktek/praktikum harus lulus terlebih dahulu materi tentang Penentuan metode 

penelitian kesehatan. Kedudukan mata kuliah Metodelogi Penelitian Dan Statistik 
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PETUNJUK BELAJAR 

   

   

   

   

   

 

tentang Penentuan metode penelitian kesehatan sebagai prasyarat praktek 

mahasiswa sebelum melakukan praktek. Adanya modul praktik ini akan 

mengantarkan mahasiswa dalam mencapai pemahaman tentang Penentuan metode 

penelitian kesehatan 

 

. 

 

            TUJUAN PEMBELAJARAN  

 

 
Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan konsep penelitian 

2. Menjelaskan langkah-langkah penelitian 

3. Mempraktikkan cara menyusun proposal penelitian 

4. Mempraktikkan cara menyusun penelitian 

 

 

 

 
Bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-

masing bkegiatan pembelajaran. Kerjakan soal latihan dengan baik untuk 

melatih kemampuan penguasaan pengetahuan.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

B a h a n  A j a r  M a t a  K u l i a h  
 

13 

 

   URAI AN M A TE RI  

 
 

PENENTUAN METODE PENELITIAN KESEHATAN 

Metode/TeknikPengumpulanData 

Jenis data dilihat dari cara memperolehnya: 

 Data Primer  

 Data Sekunder 

Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan peneliti:( Efferin, 2004) 

•Wawancara (interview) 

•Kuesioner (questionnaire) 

•Dokumentasi (documentations) 

•Observasi (observation) 

1. Wawancara (interview) 

Jenis wawancara:  

•Structured interview  

•Unstructured interview 

Materi yang ingin diketahui penelitian  adalah materi yang 

memerlukan pendapat pribadi, ataus esuatu yang memelukan klarifikasi dan 

investigasi lebih jauh, sehingga peneliti memerlukan berbagai pertanyaan 

pendahuluan (preliminary questions) terhadap setiap respon den yang 

bentuknya antara satu responden denganyang lainnya berbeda.  

Fungsi preliminary questions adalah untuk membuka komunikasi (ice 

breaking) serta mempersiapkan responden terhadap pertanyaan utama yang 

akan dilakukan setelah peneliti mendapatkan respon dari preliminary 

questions. 
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•Semi-structured interview 

2. Questionaire 

Merupakan teknik yang paling sederhana. Peneliti perlu memperhatikan 

hal-hal: berupaya sedapat mungkin mempersingkat questionnaire 

(menanyakan hal yang penting), menggunakan kalimat yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi responden. 

3. Documentation 

Dokumentation adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh 

organisasi terpilih sebagai objek penelititan, atau data dari individu sebagai 

objek penelititan. 

4. Observation 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

terhadap objek penelitian. Teknik ini mengharuskan peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap object penelitian, tanpa berusaha 

melakukan intervensi terhadap keadaan dan kejadian yang sedang berlaku 

pada objek. 
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          LATIHAN     

 

 

1. Sebutkan jenis data berdasarkan cara memperolehnya ! 

2. Sebutkan dua jenis wawancara ! 

 

 

   RANG KUM AN   

 

 
Jenis data dilihat dari cara memperolehnya: 

 Data Primer  

 Data Sekunder 

Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan peneliti:( Efferin, 2004) 

•Wawancara (interview) 

•Kuesioner (questionnaire) 

•Dokumentasi (documentations) 

•Observasi (observation) 

 

 

  TES FO RM ATI F  

 

 

1. Jelaskan tehnik Questionaire dalam wawancara ! 
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A.

B.

C.

 

              GLOSARIUM 

 
 

Questionaire 

Merupakan teknik yang paling sederhana. Peneliti perlu memperhatikan hal-hal: 

berupaya sedapat mungkin mempersingkat questionnaire (menanyakan hal yang 

penting), menggunakan kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

responden 
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DESKRIPSI SINGKAT 

MODUL 3 PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN KESEHATANologi Penelitian 

dan Statistik 

 170 Menit 

 

 

             PE NDAH U LUA N 

 

 

 
 

Kerangka Umum Penulisan laporan penelitian kesehatan 

1. PENENTUAN JUDUL 

2. Kata Pengantar 

3. Daftar Isi 

4. ABSTRAK 

5. BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan Pembahasan 

1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

1.4 Kerangka Praktik 

1.5 SumberData 

1.6 Metode dan Teknik 

1.7 Sistematika Penyajian 

6. BAB II 

7. BAB III PENUTUP 

8. DAFTAR PUSTAKA 
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  RELEVANSI 

PETUNJUK BELAJAR 

   

   

   

   

   

 

Hal utama yang pertama dijelaskan dalam relevasi penyusunan laporan penelitian 

kesehatan adalah keterkaitan isi modul dengan mata kuliah lain yang berhubungan 

dengan pelayanan kesehatan gigi. Sebelum mahasiswa melakukan 

praktek/praktikum harus lulus terlebih dahulu materi tentang penyusunan laporan 

penelitian kesehatan. Kedudukan mata kuliah Metodelogi Penelitian Dan Statistik 

tentang penyusunan laporan penelitian kesehatan sebagai prasyarat praktek 

mahasiswa sebelum melakukan praktek. Adanya modul praktik ini akan 

mengantarkan mahasiswa dalam mencapai pemahaman tentang penyusunan laporan 

penelitian kesehatan. 

 

. 

 

            TUJUAN PEMBELAJARAN  

 

 
Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu :  

1. Menjelaskan konsep penelitian 

2. Menjelaskan langkah-langkah penelitian 

3. Mempraktikkan cara menyusun proposal penelitian 

4. Mempraktikkan cara menyusun penelitian 

 

 

 

 
Bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing -

masing bkegiatan pembelajaran. Kerjakan soal latihan dengan baik untuk 

melatih kemampuan penguasaan pengetahuan.  
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  URAIAN MATERI 

 

 

 

PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN KESEHATAN 

Kerangka Umum Penulisan laporan penelitian kesehatan 

1. PENENTUAN JUDUL 

 Tidak berupa kalimat, tetapi frasa 

 Memberikan gambaran yang jelas tentang materi, ancangan, atau 

ruang lingkup yang akan dilaporkan;  

 Menarik perhatian atau menggelitik rasa ingin tahu  

 Untuk laporan kegiatan, judul harus sesuai dengan kegiatan yang 

dilaporkan 

2. Kata Pengantar 

 Informasi singkat tentang isi laporan 

 Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa; 

 Penjelasan mengenai tugas pembuatan laporan 

 Penjelasan mengenai pelaksanaan pembuatan laporan 

 Informasi tentang bimbingan, arahan, dan bantuan yang diterima 

 Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu 

penyusunan laporan 

 Penyebutan tempat (kota), tanggal, bulan, tahun pembuatan laporan, 

dan nama pembuat laporan.  
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3. Daftar Isi 

a. Daftar isi merupakan suatu daftar yang berisi butir-butir pokok yang 

terdapat pada isi laporan berikut nomor halamannya. 

b. Daftar isi selain berfungsi untuk mempermudah pembaca mengetahui 

butir-butir pokok isi laporan, juga berfungsi untuk mempermudah 

menemukan letak butir-butir pokok yang dikehendaki.  

c. Penyajian daftar isi dimulai dari kata pengantar daftar isi, sampai dengan 

bagian isi, yaitu bab-bab dan sub-subbab, serta bagian akhir, yaitu 

daftar pustaka (kalau ada) dan lampiran 

Daftar Isi 

 Memudahkan pembaca mengetahui isi karya ilmiah 

 Ditempatkan setelah kata pengantar dan sebelum pendahuluan 

 Kata daftar isi ditulis dengan huruf kapital (DAFTAR ISI), 

ditempatkan di tengah tanpa garis bawah 

 Kata “kata pengantar”, “daftar singkatan” (jika ada), “bab”, “daftar 

pustaka”, dan “indeks” (jika ada) ditulis dengan huruf kapital 

 Anak bab ditulis dengan huruf kapital pada awal kata selain kata 

tugas dan tidak diberi garis bawah 

4. ABSTRAK 

Gambaran singkat tentang masalah penelitian 

5. BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penalaran pentingnya pembahasan masalah 

 Telaah Pustaka (ulasan thd kajian terdahulu) 

 Manfaat praktis 

 Alasan pemilihan topic 
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1.2 Tujuan Pembahasan 

-upaya yg akan dilakukan dlm pemecahan masalah 

-Garis besar hasil yg ingin dicapai 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

-Pembatasan Masalah 

-Perincian masalah 

1.4 Kerangka Praktik 

- Prinsip-prinsip praktik yg dpt menggambarkan langkah dan arah 

analisis 

  - Alasan pemilihan praktik yg dipilih (kelemahan & keunggulannya) 

1.5 SumberData 

-Kriteria penentuan jumlah data 

-Kriteria penentuan mutu data 

-Kesesuaian data dg sifat & tujuan pembahasan 

1.6 Metode dan Teknik 

-Metode yg digunakan (deskriptif, komparatif, eksperimental) 

-Teknik yg digunakan (wawancara, observasi, kuesioner, tes) 

1.7 Sistematika Penyajian 

6. BAB II ISI 

 -Uraian masalah yang dibahas 

-Analisis dan interpretasi 

-Ilustrasi atau contoh-contoh 

 -tabel, bagan, gambar (jika ada) 

7. BAB III PENUTUP 

     -Berupa simpulan dan saran (jika ada). 

    -Merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dlm pendahuluan 
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 -Dapat berupa uraian atau berupa butir-butir bernomor 

8. DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar buku, majalah, artikel dlm majalah/surat 

kabar/antologi/internet yg digunakan sbg rujukan dlm pengumpulan 

data, analisis data, dan penyusunan laporan 

 

 

LATIHAN 

 

 
1) Apa saja yang perlu dicantumkan pada pendahuluan ? 

2) Apa saja yang harus tercantum dalam laporan penelitian ?  

3) Apa saja yang harus tercantum pada halaman judul laporan penelitian ? 

 

 

RANG KUM AN  

 

 

 

  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. 
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A.

B.

C.

 

 

 

TE S FO RM A TI F  

 

 
1.  Apa saja yang harus tercantum pada kata pengantar laporan penelitian ?  

2. Apa saja yang harus tercantum pada abstrak penelitian ? 

 

 

GLOSARIUM 

 

 

 
Kerangka Umum Penulisan laporan penelitian kesehatan 

9. PENENTUAN JUDUL 

10. Kata Pengantar 

11. Daftar Isi 

12. ABSTRAK 

13. BAB I PENDAHULUAN 

1.8 Latar Belakang 

1.9 Tujuan Pembahasan 

1.10  Ruang Lingkup Penelitian 

1.11 Kerangka Praktik 

1.12 SumberData 

1.13 Metode dan Teknik 

1.14 Sistematika Penyajian 

14. BAB II 

15. BAB III PENUTUP 
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16. DAFTAR PUSTAKA 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Metodologi-

Penelitian-dan-Statistik-SC.pdf 

 

http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Metodologi-

Penelitian-dan-Statistik-SC.pdf 

 

http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Metodologi-

Penelitian-dan-Statistik-SC.pdf 
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