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Riset/ studi/ penelitian adalah “a systematic quest for undiscovered truth”. Riset 
adalah  pencarian sistematis kebenaran yang belum terungkap (Leedy, 1974). Dalam 
riset dikenal paradoks riset. Peneliti memulai penelitian dengan ketidaktahuan dan 
keingintahuan (curiosity) tentang suatu fenomena di alam, lalu merumuskannya 
dalam sebuah pertanyaan penelitian, kemudian menjawab pertanyaan itu secara 
sistematis dalam penelitian. Jawaban di akhir penelitian menimbulkan pertanyaan 
baru untuk penelitian selanjutnya. Proses mengungkapkan kebenaran berlangsung 
terus tanpa akhir “endless scientific search of unrevealed truth”. 

Makalah ini menjelaskan struktur riset, meliputi masalah penelitian, kerangka 
konsep/ teori, hipotesis, replikasi riset, dan desain riset.  

MASALAH PENELITIAN 

Plato mengemukakan “The beginning is the most important part of the work” - 
permulaan merupakan bagian terpenting dari suatu pekerjaan, termasuk penelitian. 
Lalu apakah bagian paling awal sebuah penelitian? Memilih masalah penelitian. 
Perhatikan, Gambar 1 menunjukkan struktur riset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian awal dari sebuah penelitian bukan menentukan tujuan penelitian, melainkan 
merumuskan masalah penelitian. Memilih dan merumuskan masalah penelitian 
merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah riset, meskipun sering kali 
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bukan merupakan pekerjaan mudah bagi peneliti pemula. Tulis Kleinbaum et al. 
(1982) tentang pentingnya rumusan masalah penelitian: “good research depends as 
much on asking the right questions as it does on finding the solutions”. 
 
Memilih Masalah Penelitian. Sejumlah faktor perlu diperhatikan dalam memilih 
masalah penelitian. Pertama, masalah penelitian hendaknya merupakan masalah 
yang penting bagi kesehatan masyarakat (public health importance), penting bagi 
pembuatan kebijakan kesehatan, atau penting bagi pengambilan keputusan klinis 
dalam praktik kedokteran, sehingga signifikan untuk diteliti secara ekstensif. Jawab-
an terhadap  masalah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, 
klinis, atau kebijakan, yang merupakan solusi bagi masalah kesehatan masyarakat.  

Kedua, masalah penelitian hendaknya memiliki nilai ilmiah, yakni memberikan 
kontribusi kepada pengetahuan di bidang epidemiologi/ kedokteran/ kesehatan. 
Untuk dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, masalah penelitian 
hendaknya memiliki signifikansi teoretis ataupun metodologis. Masalah penelitian 
yang diajukan bertujuan mengklarifikasi atau memberi substansi kepada teori, 
memberi bukti empiris tentang sebuah teori, mengklarifikasi temuan penelitian yang 
saling bertentangan (inkonsistensi temuan), dan merekonsiliasi pendapat yang 
saling bertentangan (kontroversi). Tetapi masalah penelitian yang diajukan bisa juga 
bertujuan untuk  mengoreksi kesalahan metodologis penelitian sebelumnya dan 
mengoreksi kesalahan penggunaan teknik statistik pada penelitian sebelumnya. Jika 
masalah penelitian memiliki signifikansi ilmiah, baik teoretis ataupun metodologis, 
maka lebih besar kemungkinan hasil penelitian akan didiskusikan oleh kalangan 
ilmiah, disajikan dalam pertemuan ilmiah bertaraf tinggi, dikutip oleh peneliti lain,  
diterbitkan dalam jurnal yang berpengaruh, dan mendapatkan dana penelitian.  

Jika dimungkinkan, masalah penelitian hendaknya memiliki potensi untuk 
menghasilkan karya ”seminal”. Karya seminal adalah karya monumental yang 
menghasilkan pengetahuan yang benar-benar baru, memberikan cara berpikir baru, 
dan meletakkan dasar bagi riset lebih lanjut di area tersebut. Karya seminal 
memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu pengetahuan, biasanya merupakan 
suatu karya besar yang dipublikasikan untuk pertama kali di suatu area, yang mele-
takkan tahap-tahap riset selanjutnya, kemudian akan disusul dengan banyak laporan 
hasil riset serupa yang berkembang dari karya seminal tadi (Kahn, 1994). Dalam 
terminologi kontemporer bahasa Inggris, riset seperti itu disebut ”trailblazer”. 
Contoh, profesor Sir Richard Doll dan Sir Richard Peto mempublikasikan hasil-hasil 
riset yang dilakukan sejak 1950an,  mengkorelasikan kebiasaan merokok dan minum 
minuman beralkohol pada puluhan ribu dokter pria di Inggris dengan mortalitas 
karena kanker paru, penyakit jantung dan penyebab lainnya (Doll et al., 1994). Riset 
tersebut merupakan karya seminal, karena untuk pertama kali memberikan bukti-
bukti kuat tentang kebiasaan merokok sebagai penyebab kanker paru dan penyakit 
jantung. Sejak publikasi penelitan tersebut, ribuan riset dengan topik serupa telah 
dilakukan dengan aneka desain, setting, dan populasi.  

Ketiga, bagi peneliti yang akan melakukan penelitian skripsi/ tesis/ disertasi, 
masalah yang akan diteliti hendaknya menarik perhatian peneliti. Masalah 
penelitian yang menarik peneliti akan berpengaruh positif bagi sikap peneliti, dan  
berpengaruh positif bagi kelangsungan penelitian.  

Keempat, bagi peneliti yang akan melakukan penelitian skripsi/ tesis/ disertasi, 
disarankan untuk memilih masalah penelitian yang fisibel dan realistis. Artinya, 
peneliti harus yakin dapat menemukan jawaban atas masalah tersebut melalui 
penelitian. Peneliti harus yakin bahwa ia dapat melaksanakan penelitian tersebut, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan 
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penelitian, meneliti sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya, memiliki waktu 
dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan penelitian, informasi dan data 
tersedia untuk masalah penelitian itu, tidak ada masalah etika berkaitan dengan 
penelitian, dan peneliti lainnya dapat melakukan replikasi penelitian tersebut. 

Peneliti disarankan untuk tidak memilih masalah penelitian yang kontroversial. 
Sebab jika peneliti tidak memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai 
tentang kompleksitas masalah penelitian yang kontroversial, maka besar kemung-
kinan ia akan menemui kesulitan dalam mengeksplorasi, membahas, memberikan 
argumen, dan merekonsiliasi argumen-argumen yang saling bertentangan. Akibat-
nya, peneliti tidak dapat  menyelesaikan skripsi/ tesis/ disertasi pada waktunya.  

Kelima, bertalian dengan upaya peneliti untuk mendapatkan dana/ sponsor 
riset,  masalah penelitian sebaiknya jarang atau tidak pernah diteliti sebelumnya. 
Pernyataan ini tidak berarti bahwa seorang peneliti tidak boleh meneliti lagi masalah 
penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Justru hakikat penelitian empiris 
adalah memberikan bukti-bukti baru yang lebih kuat secara metodologis untuk 
menguji kebenaran teori, dalam rangka untuk membangun pengetahuan. Tetapi jika 
peneliti ingin memperoleh dana riset, maka memilih masalah penelitian yang jarang 
dikemukakan merupakan strategi yang tepat untuk menghindari kompetisi langsung 
dengan para mentor atau peneliti senior. Ibaratnya, lebih strategis jika pelanduk 
(peneliti junior) tidak ikut mengambil bagian dalam pertarungan para gajah (peneliti 
senior). Pada area yang kerap diteliti sekalipun biasanya dapat ditemukan sejumlah 
aspek penting yang tidak atau belum diteliti oleh para peneliti senior, karena mereka 
tidak sempat memikirkannya, atau karena mereka tidak memiliki keahlian spesifik 
yang diperlukan untuk meneliti aspek tersebut.  

Menemukan masalah penelitian yang baru dan jarang diteliti dapat dilakukan 
dengan cara menghadiri pertemuan ilmiah, memasang telinga dan mencatat isu 
penting dari disuksi dalam pertemuan itu, membaca artikel penelitian di luar area 
yang menjadi minat peneliti. Membaca artikel atau mengikuti presentasi di luar area 
peneliti dapat membawa peneliti kepada suatu arah  penelitian yang baru, 
mengetahui masalah penelitian yang belum terungkap, sekaligus memungkinkan 
peneliti untuk menyelami  area tersebut. Jika peneliti telah menceburkan diri dalam 
area riset tertentu, maka ia perlu menguasai literatur dan menghadiri konferensi 
penting di area tersebut.  Tetapi peneliti perlu hati-hati untuk tidak terlalu banyak 
mengumpulkan informasi tentang area itu, agar tidak terjebak ke dalam arah yang 
sama dengan peneliti lainnya dan melupakan tujuan semula untuk  menemukan 
aspek baru dan khusus yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain (Kahn, 1994). 
 
Contoh Tipikal Masalah Penelitian. Telepon seluler merupakan alat 
komunikasi modern yang digunakan secara luas di seluruh dunia dalam tiga dekade 
terakhir. Di Inggris, lebih dari 25 juta penduduk memiliki telepon seluler, 
seperempat di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Di Amerika Serikat, 92 juta 
penduduk menggunakan telepon seluler. Di seluruh dunia, diperkirakan 500 juta 
penduduk menggunakan telepon seluler (Inskip et al., 2001). Di sisi lain muncul 
kekhawatiran tentang efek pancaran radiasi elektromagnetik gelombang mikro yang 
tidak diinginkan dari penggunaan telepon seluler terhadap kesehatan. Bukti-bukti 
anekdotal (bukti sementara yang belum tentu benar) beberapa tahun terakhir 
menunjukkan ada hubungan antara penggunaan telepon seluler dan kanker otak 
serta kanker lainnya. Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 
 
Masalah penelitian: Adakah hubungan antara penggunaan jangka panjang telepon 

seluler dan risiko kanker otak? 
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Perhatikan dua hal. Pertama, masalah penelitian dalam contoh di atas  jelas memiliki 
kepentingan kesehatan masyarakat dan signifikan untuk diteliti. Sebab telepon 
seluler digunakan secara luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan tingkat 
pertumbuhan penggunaannya terus  meningkat dengan pesat. Di sisi lain terdapat 
dugaan akibat serius bagi kesehatan dari penggunaan jangka panjang telepon seluler, 
yakni penyakit kanker. Karena alasan itu pula maka sejumlah penelitian telah 
dilakukan dan hasilnya dipublikasikan tentang topik tersebut (misalnya, studi kasus 
kontrol Inskip et al., 2001 di AS yang diterbitkan dalam The New England Journal of 
Medicine; studi kohor Schuz et al., 2006 di Denmark yang diterbitkan dalam Journal 
of the National Cancer Institute; meta-analisis Hardell et al., 2007 yang diterbitkan 
dalam Occupational Environmental Medicine). 

Kedua, masalah penelitian dinyatakan dalam kalimat tanya yang menghubung-
kan variabel-variabel, misalnya penggunaan jangka panjang telepon seluler dan 
kejadian kanker otak. Karena itu masalah penelitian (research problem) disebut juga 
pertanyaan penelitian (research question).  

Berikut disajikan aneka contoh masalah penelitian epidemiologi deskriptif 
maupun analitik yang dikutip dari hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan 
dalam jurnal internasional. Masalah penelitian epidemiologi analitik mencakup 
pertanyaan tentang ada tidaknya hubungan/ pengaruh variabel (yakni, penelitian 
yang bertujuan menguji hipotetis), maupun pertanyaan tentang besarnya kekuatan 
hubungan/ pengaruh variabel (yakni, penelitian yang bertujuan mengestimasi  
besarnya hubungan/ pengaruh variabel). 

MASALAH PENELITIAN EPIDEMIOLOGI DESKRIPTIF: 

1. Berapa lama masa inkubasi severe acute respiratory syndrome (SARS)? 
Bagaimana gambaran klinis dan akibat jangka pendek pasien SARS (Booth et al., 
2003)? 
 

2. Bagaimanakah kecenderungan prevalensi malnutrisi anak balita Indonesia dalam 
kurun waktu 1992, 1995, 1998, 1999, diukur berdasarkan skor Z berat badan 
menurut umur (WAZ score) (Waters et al., 2004)? 
 

3. Bagaimana riwayat alamiah diabetes tipe I (Achenbach et al., 2005)? 
 

4. Bagaimanakah prevalensi paparan arsen dalam air minum dan lesi kulit di 
Matlab, Bangladesh, menurut area geografis, umur, seks, dan kondisi sosial 
ekonomi (Rahman et al., 2006)? 

MASALAH PENELITIAN EPIDEMIOLOGI ANALITIK 

1. Hipotetis: Apakah vaksin bervalensi empat (HPV-6/11/16/18) efektif untuk 
mencegah lesi serviks stadium lanjut terkait human papillomavirus (HPV-16 dan 
HPV-18) (The FUTURE II Study Group, 2007)? 
 
Estimasi: Sejauh mana efektivitas vaksin bervalensi empat (HPV-6/11/16/18) 
dalam mencegah lesi serviks stadium lanjut terkait human papillomavirus (HPV-
16 dan HPV-18) (The FUTURE II Study Group, 2007)? 
 

2. Hipotetis: Apakah pemberian antibodi reseptor interleukin-2 pada imunosupresi 
berbasis siklosporin menurunkan episode penolakan akut  selama 6 bulan 
pertama transplantasi ginjal (Adu et al., 2003)? 
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Estimasi: Seberapa besar pemberian antibodi reseptor interleukin-2 pada imuno-
supresi berbasis siklosporin menurunkan episode penolakan akut selama 6 bulan 
pertama transplantasi ginjal (Adu et al., 2003)? 
 

3. Hipotetis: Apakah penggunaan teratur pewarna rambut berhubungan dengan 
peningkatan risiko limfoma (Benavente et al. 2005)? 
 
Estimasi: Seberapa besar penggunaan teratur pewarna rambut berhubungan 
dengan peningkatan risiko limfoma (Benavente et al. 2005)? 
 

4. Hipotetis: Apakah ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh kontekstual 
terhadap hasil persalinan, yakni kelahiran prematur dan kematian pasca neonatal 
(Huynh et al., 2005)? 
Estimasi: Sejauh mana ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh 
kontekstual terhadap hasil persalinan (Huynh et al., 2005)? 
 

5. Hipotetis: Apakah kegiataan religius mempengaruhi kelangsungan hidup 
(Bagiella et al., 2005)? 
 
Estimasi: Sejauh mana kegiatan religius mempengaruhi kelangsungan hidup 
(Bagiella et al., 2005)? 
 

6. Hipotetis: Apakah paparan radiasi ionisasi dosis rendah dari industri nuklir 
meningkatkan risiko kanker (Cardis et al., 2005)? 
 
Estimasi: Seberapa besar paparan radiasi ionisasi dosis rendah dari industri 
nuklir meningkatkan risiko kanker (Cardis et al., 2005)? 
 

7. Hipotetis: Apakah insidensi tuberkulosis mempengaruhi kelangsungan hidup 
wanita yang terinfeksi HIV (Lopez-Gatell, 2007)? 
 
Estimasi: Sejauh mana insidensi tuberkulosis mempengaruhi kelangsungan 
hidup wanita yang terinfeksi HIV (Lopez-Gatell, 2007)? 
 

8. Hipotetis: Apakah program penghentian merokok selama 10 minggu terdiri dari 
pesan kuat dokter, 12 kali sesi modifikasi perilaku, permen nikotin, dan 
ipratropium inhalasi, memiliki manfaat jangka panjang dalam menurunkan 
mortalitas (Anthonisen et al., 2005)? 
 
Estimasi: Sejauh mana program penghentian merokok selama 10 minggu terdiri 
dari pesan kuat dokter, 12 kali sesi modifikasi perilaku, permen nikotin, dan 
ipratropium inhalasi, memiliki manfaat jangka panjang dalam menurunkan 
mortalitas (Anthonisen et al., 2005)? 
 

9. Hipotetis: Apakah berat-ringannya angina pektoris pasien dengan penyakit 
jantung koroner (PJK) stabil dapat digunakan untuk memprediksi  risiko stroke 
iskhemik (Tanne et al., 2002)? 
 
Estimasi: Sejauh mana berat-ringannya angina pektoris pasien dengan penyakit 
jantung koroner (PJK) stabil dapat digunakan untuk memprediksi risiko stroke 
iskhemik (Tanne et al., 2002)? 
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10. Hipotetis: Apakah paparan medan magnet mempengaruhi risiko kanker 
payudara wanita (Forssen et al., 2005)? 
 
Estimasi: Sejauh mana paparan medan magnet mempengaruhi risiko kanker 
payudara wanita (Forssen et al., 2005)? 

PENELUSURAN PUSTAKA 

Masalah penelitian dapat diperoleh dengan cara menelusuri perpustakaan berbasis 
internet. Penelusuran kepustakaan memberikan berbagai informasi sebagai berikut: 
 

1. Relevansi dan signifikansi masalah riset yang dikemukakan 
2. Latar belakang teoretis yang relevan dengan masalah riset tentang hubungan 

variabel-variabel, berguna untuk merumuskan hipotesis 
3. Hasil-hasil riset yang telah dilakukan tentang topik dan masalah penelitian 

serupa, serta variabel-variabel yang diteliti 
4. Definisi operasional variabel, metode dan alat ukur variabel, serta  metode 

analisis statistik yang tepat untuk digunakan 
5. Aneka perspektif menyangkut topik penelitian, khususnya berguna untuk penaf-

siran dan pembahasan hasil-hasil penelitian 

KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA TEORI 

Konsep. Konsep adalah ide (gagasan) untuk memahami suatu fenomena, baik fakta 
atau peristiwa. Contoh, konsep penyakit bersifat multidimensi. Dalam literatur 
epidemiologi dikenal konsep trilogi “illness”, “disease”, dan “sickness”, 
menggambarkan tiga aspek yang berbeda mengenai keadaan sakit (Sackett et al., 
1991; Wikman et al., 2005) (Gambar 2).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsep sakit yang paling familiar di telinga kalangan profesional kesehatan adalah 
disease. Disease (penyakit) merujuk kepada abnormalitas struktur dan fungsi organ 
dan sistem organ, berdasarkan konsep biomedis. Perspektif ini tidak meliput 
dimensi sosial dan psikologis penyakit, konteks terjadinya penyakit, maupun makna 
kultural penyakit. Contoh, Klasifikasi Internasional Penyakit (International 
Classification of Diseases) menggunakan konsep disease, bukan illness atau sickness.  

Illness  (kesakitan) adalah keadaan sakit yang diidentifikasi oleh individu 
sendiri, berdasarkan gejala-gejala (simtom) fisik maupun kejiwaan yang dirasakan 
individu. Jadi illness merujuk kepada pengalaman pasien tentang masalah sakit, 
dipengaruhi oleh konteks kultural, sosial, dan emosional terjadinya penyakit, serta 
latar-belakang sosio-ekonomi dan kepribadian individu. Dengan demikian bisa 
terjadi illness tanpa disease, atau sebaliknya penyakit tanpa illness. Contoh, rasa 

Sickness 

Disease 

Illness 

Gambar 2. Tiga konsep penyakit:  illness, disease, 
dan sickness.  Sumber: Wikman et al., 2005 
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nyeri, kelelahan, kecemasan, gangguan tidur, merupakan illness. Dalam konteks 
health-seeking behavior (perilaku mencari kesehatan), adalah pengalaman sakit 
individu, bukan realitas biologis dari penyakit yang menyebabkan individu mencari 
pelayanan kesehatan atau tidak.  

Sedang sickness (disebut juga predicament) merupakan konsekuensi peran 
sosial dari individu yang mengalami sakit/ kesehatan buruk. Individu yang 
mengalami sickness mengalami masalah dalam peran sosialnya karena sakit, 
sehingga dibebaskan dari tanggungjawab sosialnya sampai individu tersebut pulih 
kesehatannya. Contoh, absen dari pekerjaan atau sekolah merupakan sickness.  

 
Kerangka Teori. What is theory? Teori adalah gagasan formal yang bertujuan 
untuk menjelaskan kejadian suatu fenomena (Hornby, 2003).  Jika konsep 
merupakan ide untuk memahami  fenomena, maka teori merupakan ide yang 
menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi atau eksis. Kerangka teori (theore-
tical framework) adalah struktur yang berfungsi menyatukan penjelasan, prinsip 
teoretis, dan gagasan tentang hubungan teoretis variabel-variabel. Kerangka teori 
merupakan konteks teoretis yang berisi penjelasan-penjelasan teoretis atau 
penjelasan logis tentang hubungan variabel-variabel yang penting dari suatu 
masalah penelitian. Dengan mengintegrasikan variabel-variabel dalam hubungan 
kausal dan logis, maka kerangka teori mengkonseptualisasi masalah penelitian 
sedemikian sehingga dapat diuji (Sekaran, 2000).  
 
Kerangka Konsep. Kerangka konsep (conceptual framework) merupakan tatanan 
ide dalam bentuk hubungan-hubungan konseptual yang memberikan struktur untuk 
penelitian, dalam rangka untuk membangun teori. Kerangka konsep kadang disebut 
juga model konseptual (conceptual model) (Brathwaite, 2003). Miles dan Huberman 
(1994) mendefinisikan kerangka konsep produk visual dan tertulis yang menjelaskan 
hal-hal utama yang akan diteliti, meliputi faktor-faktor, konsep-konsep, dan 
variabel-variabel kunci, dan dugaan teoretis tentang hubungan-hubungan mereka. 
Kerangka konsep meliputi dugaan teoretis tentang hubungan-hubungan konseptual 
dalam rangka untuk membangun teori (lihat Ashton dan Wray, 1996; Chilonda dan 
Van Huylenbroeck, 2001). Dengan kerangka konsep  peneliti mengkomunikasikan 
ide-ide tentang hubungan teoretis variabel-variabel yang akan diteliti dan variabel 
lain yang terkait tetapi penting dengan variabel yang diteliti (Murti, 2009). 
 
Kerangka Teori dan Kerangka Konsep. Umumnya suatu riset menggunakan 
teori, baik eksplisit ataupun implisit, yang berfungsi untuk mendeskripsikan, 
menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang diteliti, sebagaimana dirumuskan 
dalam masalah penelitian. Teori itu lalu ditata di dalam sebuah kerangka konsep. 
Dengan kata lain kerangka konsep dibangun dari sebuah atau lebih teori yang 
memberikan struktur untuk penelitian (Burns dan Groves, 2001, dikutip Brathwaite, 
2003). Dalam menyusun proposal penelitian, peneliti bisa memisahkan kerangka 
teori dengan kerangka konsep, atau mengintegrasikan kerangka teori ke dalam 
kerangka konsep. Kerangka teori bisa ditampilkan secara terpisah dalam bentuk 
suatu diagram, jika peneliti ingin menonjolkan (highlight) masing-masing teori yang 
relevan dengan masalah penelitian.  

Sekalipun kerangka teori disajikan secara terpisah, kerangka teori itu 
selanjutnya perlu diintegrasikan ke dalam suatu diagram yang menyajikan hubungan 
teoretis variabel yang diteliti, disebut kerangka konsep. Jika kerangka teori 
diintegrasikan ke dalam kerangka konsep, maka kerangka konsep disebut juga 
kerangka berpikir. Kerangka konsep berisi tidak hanya konsep-konsep tetapi juga 
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hubungan teoretis konsep-konsep itu, karena itu dalam literatur akademis 
internasional, istilah kerangka konsep, kerangka berpikir, dan kerangka teori sering 
digunakan sebagai sinonim yang  merujuk kepada maksud yang sama (lihat 
misalnya, Christensen, 2004; Bernard et al., 2007).  

Dapat disimpulkan, kerangka teori/ kerangka konsep/ kerangka berpikir 
merupakan diagram maupun deskripsi tekstual yang menunjukkan hubungan-
hubungan teoretis variabel-variabel penting yang akan diteliti dan variabel penting 
lainnya yang terkait dengan variabel penelitian meskipun tidak diteliti. Contoh, 
ketika sebuah kerangka konsep menjelaskan bagaimana variabel X1, X2,...., Xk, 
mempengaruhi variabel Y, sesungguhnya kerangka konsep tersebut menggunakan 
teori tentang hubungan antara faktor X dan Y atau pengaruh faktor X terhadap Y. 
Gambar 3 menyajikan kerangka konsep/ kerangka berpikir/ kerangka teori yang 
menjelaskan hubungan variabel-variabel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh, Murray dan Lopez (1999), dikutip oleh Murray et al. (2003) 

menggunakan model jala-jala kausal (causal web) untuk membuat kerangka teori 
tentang hubungan-hubungan kausal yang terlibat dalam insidensi penyakit jantung 
koroner (PJK) (Gambar 4).  
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Gambar 4  Kerangka konsep/ teori tentang hubungan kausal untuk  insidensi  
penyakit jantung koroner (PJK) Sumber: Adaptasi dari Murray et al. (2003) 
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Jala-jala kausal tersebut mencakup kausa distal (misalnya, faktor sosioekono-
mi, lingkungan), kausa antara (misalnya, faktor perilaku), dan kausal proksimal 
(misalnya, mekanisme fisiologis dan patofisiologis PJK). Perhatikan, kerangka teori 
tersebut melibatkan model kausal multilevel dengan interaksi variabel-variabel.  

Terma ”faktor risiko” PJK dapat digunakan untuk determinan kausal penyakit/ 
kesehatan pada semua level. Contoh, polusi udara, pendapatan, pekerjaan, pendidi-
kan, kebiasaan merokok, minuman beralkohol, diet,  aktivitas fisik, indeks massa 
tubuh, tekanan darah diastolik, kadar kolesterol LDL, dan diabetes melitus, 
merupakan faktor risiko pada berbagai level kausalitas untuk terjadinya PJK. 
Kerangka teoretis yang melibatkan faktor risiko multilevel  memungkinkan 
dilakukan analisis multilevel. 

HIPOTESIS  

Oxford Advanced Learner‟s Dictionary mendefinisikan hipotesis “an idea or explana-
tion of something that is based on a few known facts but that has not yet been proved 
to be true or correct”. Definisi lainnya mendefinisikan hipotesis “guesses and ideas 
that are not based on certain knowledge” (Hornby, 2003). Hipotesis adalah dugaan 
cerdik (educated guess), prediksi, spekulasi, konjektur, imajinasi kreatif tentang 
hubungan variabel-variabel yang akan diteliti. Hipotesis mengkonversi pertanyaan 
penelitian menjadi kalimat deklaratif yang memprediksi hasil yang diharapkan. 
Hipotesis memberikan jawaban tentatif atas masalah penelitian yang kebenarannya 
akan diuji melalui data empiris (Kleinbaum et al., 1982; Vogt, 1993); Last, 2001). 
Gambar 5 menyajikan perumusan hipotesis secara deduktif maupun   induktif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis dirumuskan setelah peneliti merumuskan masalah penelitian dan  
melakukan peninjauan kepustakaan untuk menelusuri latar belakang teoretis dan 
empiris berkaitan dengan masalah penelitian dan jawaban sementara atas masalah 
penelitian tersebut. Hipotesis yang baik dirumuskan dengan terma sederhana, jelas, 
mudah dipahami, tidak ambigu, dan dapat diuji kebenarannya (atau ketidakbena-
rannya) melalui penelitian.  

Hipotesis dapat dibedakan dengan sejumlah cara: (1) metode untuk menurun-
kan (hipotesis deduktif dan hipotesis induktif); (2) cara merumuskan (directional 
dan non-directional hypotheses); dan (3) tingkat abstraksi (hipotesis konseptual dan 
hipotesis operasional). Dengan metode Hipotetiso-deduktif, hipotesis dirumuskan 
dengan deduksi logis dari teori/ aksioma, lalu direfutasi dan diperbaiki dengan peng-
amatan empiris untuk menyempurnakan hipotesis (Rothman, 1986; Taryadi, 1991). 

Hipotesis hasil deduksi logis sahih jika teori yang menjadi landasan benar. 
Teori yang relevan untuk merumuskan hipotesis dapat diperoleh dari penelusuran 
kepustakaan. Implikasi terpenting pendekatan teori sebagai landasan formulasi 
hipotesis, dalam membangun model hubungan kausal antara paparan dan penyakit, 
misalnya model analisis regresi, peneliti hendaknya menggunakan teori sebagai 
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pemandu. Artinya, variabel-variabel yang dimasukkan dalam model hendaknya tidak 
ditentukan secara mekanistik dengan kriteria signifikansi statistik, melainkan berda-
sarkan teori. 

Contoh 1, dari masalah penelitian tentang hubungan antara penggunaan tele-
pon seluler dan kejadian tumor otak dapat dirumuskan hipotesis dengan deduksi 
logis sebagai berikut. 
 

1. Ketika digunakan, antena telepon seluler  mengeluarkan medan elektromagnet 
frekuensi radio (RF) yang dapat menembus sedalam 4-6 cm otak manusia 

2. Peningkatan paparan RF dapat menyebabkan kerusakan DNA tunggal maupun 
ganda dan pembentukan aberasi kromosom di dalam sel-sel otak 

3. Kerusakan DNA tunggal maupun ganda dan pembentukan aberasi kromosom di 
dalam sel-sel otak dapat mempengaruhi karsinogenesis 
Karena itu (Kesimpulan, Hipotesis): 

4. Penggunaan telepon seluler jangka panjang (>10 tahun) dapat meningkatkan 
risiko kejadian penyakit tumor sistem syaraf intrakranial, mencakup  glioma, 
meningioma, dan neuroma akustik 

 

Premis 1, 2, dan 3 merupakan teori yang bersifat umum, digunakan sebagai basis 
perumusan hipotesis “penggunaan telepon seluler jangka panjang dapat 
meningkatkan risiko tumor sistem syaraf intrakranial”.  Jika premis 1, 2, dan 3 
benar, maka kesimpulan/ hipotesis “penggunaan telepon seluler jangka panjang 
dapat meningkatkan risiko tumor sistem syaraf intrakranial”  benar pula. Sebaliknya, 
jika premis 1, 2, atau 3 tidak benar, maka hipotesis tersebut tidak benar pula. 

Apakah bukti-bukti empiris mendukung hipotesis tentang pengaruh 
penggunaan telepon seluler? Studi kasus kontrol Inskip et al. (2001), melibatkan 782 
kasus (glioma, meningioma, dan neuroma akustik) dan 799 kontrol (tumor otak 
nonmaligna), tidak mendukung hipotesis bahwa penggunaan telepon seluler 
menyebabkan tumor otak. Tetapi studi tersebut tidak meneliti risiko tumor otak di 
antara pengguna jangka panjang dan  pengguna berat. Demikian pula, studi kohor 
Schuz et al. (2006) yang melibatkan kohor 420,095 orang pengguna telepon seluler 
tidak menemukan bukti-bukti hubungan antara risiko tumor otak dan penggunaan 
telepon seluler, baik pada pengguna jangka pendek maupun jangka panjang (>10 
tahun). Tetapi hasil meta-analisis yang dilakukan Hardell et al. (2007) melibatkan 2 
studi kohor dan 16 studi kasus kontrol menemukan, penggunaan telepon seluler 
jangka panjang (>10 tahun) menunjukkan pola yang konsisten peningkatan risiko 
neuroma akustik dan glioma. Risiko tersebut tertinggi pada paparan ipsilateral 
(yakni, sisi yang sama dengan lokasi tumor) (OR 2.0; CI95% 1.2-3.4 untuk glioma, 
dan OR 2.4; CI95% 1.1-5.3 untuk neuroma akustik). Studi Hardell et al. memberikan 
implikasi perlunya kehati-hatian dalam menggunakan telepon seluler, dan perlunya 
penelitian lebih lanjut untuk menilai risiko dengan melibatkan lebih banyak 
pengguna jangka panjang.  

Contoh 2, sebuah zat yang menurut teori mampu melindungi sel dari kerusakan 
yang disebabkan oleh molekul tak stabil (disebut radikal bebas) adalah antioksidan. 
Termasuk antioksidan adalah beta-karoten, lycopene, vitamin C, E, dan A. Banyak 
riset telah meneliti pengaruh antioksidan dalam mencegah kanker (misalnya, 
Henekens et al., 1986; Correa et al., 2000). Correa et al. (2000) dari Louisiana State 
University (New Orleans, AS) meneliti pengaruh kemoprevensi betakaroten terhadap 
displasia lambung. Studi dilakukan pada penduduk pedesaan di provinsi Narino, 
Colombia, di pegunungan Cordileras de Los Andes, yang berisiko tinggi mengalami 
kanker lambung. Proses perumusan hipotesis dengan deduksi logis sebagai berikut.  
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1. Radikal bebas merupakan molekul dengan kulit elektron tak sempurna yang 
membuatnya secara kimiawi lebih reaktif ketimbang kulit elektron sempurna. 
Radikal bebas “mencuri” elektron dari molekul-molekul lainnya, menyebabkan 
kerusakan DNA dan molekul. Kerusakan itu dapat menjadi ireversibel dan meng-
akibatkan kanker. 

2. Antioksidan menetralkan muatan listrik dan mencegah radikal bebas untuk 
mengambil elektron dari molekul lainnya. 

3. Betakaroten adalah antioksidan 
Karena itu (Konklusi, Hipotesis): 

4. Betakaroten mencegah kanker. 
 

Hipotesis dapat juga diperoleh dengan jalan induksi hasil pengamatan empiris yang 
bersifat partikular. Hasil penelitian empiris yang relevan untuk merumuskan 
hipotesis dapat diperoleh dari tinjauan kepustakaan.  

HIPOTESIS STATISTIK 

Hipotesis dibedakan menjadi hipotesis konseptual dan hipotesis operasional. 
Hipotesis operasional (hipotesis kerja) dirumuskan dengan spesifik dan terukur 
sehingga dapat diuji secara kuantitatif melalui pengamatan empiris. Hipotesis 
operasional yang dinyatakan secara matematis sehingga dapat dilakukan pengujian 
hipotesis secara statistik disebut hipotesis statistik. Dibedakan dua jenis hipotesis 
statistik: (1) Hipotesis nol (Ho), dan (2) Hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis nol 
menyatakan dugaan bahwa tidak terdapat hubungan/ pengaruh paparan terhadap 
penyakit. Sebaliknya, hipotesis alternatif menyatakan terdapat hubungan/ pengaruh 
paparan terhadap penyakit. Contoh, dalam studi Correa et al. (2000), berdasarkan 
teori yang ada dapat dirumuskan bahwa “betakaroten mencegah kanker”. Jadi 
hipotesis tersebut merupakan hipotesis alternatif, bukan hipotesis nol. Implikasinya, 
peneliti tidak perlu menyatakan hipotesis nol dalam proposal penelitiannya. 

Hipotesis alernatif dibedakan menjadi dua macam: (1) Hipotesis alternatif dua 
sisi (non-directional hypothesis); dan (2) Hipotesis alternatif satu sisi (directional 
hypothesis). Non-directional hypothesis tidak menunjukkan arah perbedaan/ 
hubungan/ pengaruh variabel. Directional hypothesis menunjukkan arah 
perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel, dinyatakan dengan: lebih besar daripada, 
lebih kecil daripada, hubungan positif, atau hubungan negatif.  

Tidak jarang dijumpai akademisi, praktisi, dan penulis buku statistik yang 
menggunakan istilah hipotesis alternatif satu ekor atau dua ekor. Benarkah 
penggunaan istilah ekor? Salah. Dalam bahasa Inggris, kata tail tidak harus berarti 
ekor, bisa juga berarti sisi. Sebagai contoh, “two tails of the coin” berarti dua sisi 
sekeping mata uang, bukan dua ekor sekeping mata uang. Demikian pula kata tail 
dalam one-tail dan two-tails dari distribusi normal teoretis Gauss mengandung arti  
satu sisi dan dua sisi dari sebuah distribusi normal, bukan satu ekor dan dua ekor. 
Buku-buku teks biostatistik berbahasa Inggris menggunakan istilah one-side dan 
two-sides sebagai sinonim one-tail dan two-tails, yang artinya sisi.  

Pertanyaan selanjutnya, manakah lebih baik, menyatakan hipotesis satu sisi 
atau dua sisi? Jika teori dan penelitian sebelumnya jelas mengindikasikan arah 
hubungan/ pengaruh paparan terhadap penyakit, maka lebih baik hipotesis dinya-
takan satu sisi. Jika hipotesis dinyatakan dalam dua sisi, misalnya “betakaroten 
mempunyai pengaruh terhadap kanker”, maka sesungguhnya penelitian yang 
dilakukan tidak menambah pengetahuan, bahkan merupakan suatu kemunduran. 
Hipotesis dua sisi digunakan jika, berdasarkan tinjauan teori maupun hasil peneli-
tian sebelumnya, arah hubungan/ pengaruh memang belum jelas. 
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Sebagai contoh, riset Correa et al. (2000) di Colombia menggunakan Risiko Re-
latif (RR) untuk menunjukkan sejauh mana terjadi regresi terhadap atrofi nonmeta-
plastik maupun metaplasia intestinal setelah pemberian betakaroten. Betakaroten 
bermanfat jika terjadi regresi terhadap atrofi maupun metaplasia. Hipotesis statistik 
dinyatakan sebagai berikut: 

 
Ho: RR=1 
Ha: RR>1 

 

Artinya, pemberian betakaroten dihipotesiskan memberikan pengaruh baik, yaitu 
meningkatkan regresi atrofi nonmetaplastik ataupun metaplasia lambung. Temuan 
penelitian Correa et al. (2000) mendukung hipotesis itu.  Pemberian  betakaroten 
meningkatkan regresi atrofi sebesar RR 5.1 (CI95% = 1.7-15.0), dan meningkatkan 
regresi  metaplasia lambung sebesar RR 3.4 (CI95% = 1.1-9.8). 

JENIS RISET DAN HIPOTESIS 

Merumuskan hipotesis merupakan langkah vital dalam struktur riset. Lalu kerap  
dijumpai pembimbing dan penguji skripsi/ tesis/ disertasi memaksakan kehen-
daknya kepada mahasiswa untuk mencantumkan hipotesis di dalam proposal 
penelitian. Benarkah praktik tersebut? Salah. Tidak setiap riset perlu memiliki 
hipotesis. Pertama-tama perlu diingat, studi epidemiologi dapat bersifat eksploratif, 
deskriptif, atau analitik. Studi epidemiologi eksploratif bertujuan mengeksplorasi se-
jumlah area yang sama sekali baru atau belum banyak diketahui sebelumnya oleh 
literatur, misalnya konsep masyarakat lokal tentang sakit, penyakit, dan penyebab 
penyakit.  Masalah penelitian seperti itu lebih tepat jika dijawab melalui pendekatan 
penelitian kualitatif ketimbang pendekatan kuantitatif.  

Penelitian kualitatif lazimnya tidak menguji teori (theory testing), melainkan 
membangun teori (theory development, theory construction, theory building) (Murti, 
2009). Karena itu studi epidemiologi yang bersifat eksploratif tidak menguji 
hipotesis yang merupakan turunan teori, melainkan mengembangkan spekulasi awal 
untuk merumuskan hipotesis atau prediksi spesifik yang kelak diuji dalam penelitian 
analitik. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, studi epidemiologi eksploratif tidak 
menyatakan suatu hipotesis di awal penelitian maupun mengujinya melalui penga-
matan-pengamatan. Merumuskan hipotesis pada awal penelitian kualitatif merupa-
kan langkah keliru dan kontraproduktif, karena menutup  kemungkinan 
terungkapnya hubungan konseptual tentang fenomena sebagaimana digambarkan 
dari perspektif, interpretasi, dan realitas dunia subjek penelitian.  

Studi epidemiologi deskriptif bertujuan mendeskripsikan distribusi penyakit 
pada populasi menurut orang, tempat, dan waktu. Penyakit dan karakteristik lainnya 
dideskripsikan dengan parameter kuantitatif seperti insidensi), prevalensi,  maupun 
ukuran-tendensi sentral (mean, median, mode) dan dispersi (deviasi standar). 
Tujuan utama studi epidemiologi deskriptif bukan menguji hipotesis ataupun 
mengestimasi parameter-parameter tersebut pada populasi berdasarkan statistik 
data sampel. Jadi studi epidemiologi deskriptif tidak menyatakan hipotesis.  

Studi epidemiologi analitik bertujuan meneliti paparan/ faktor risiko/ determi-
nan/ kausa penyakit pada populasi. Jika tujuan studi adalah menguji hubungan/ 
pengaruh paparan terhadap penyakit, maka peneliti perlu merumuskan hipotesis. 
Peneliti dapat merumuskan sejumlah hipotesis jika studi tersebut mengajukan 
sejumlah masalah penelitian. Tetapi studi analitik tidak selalu bertujuan menguji 
hipotesis. Tujuan lainnya adalah menaksir (mengestimasi) besarnya kekuatan hubu-
ngan/ pengaruh paparan terhadap penyakit (misalnya, besarnya RR, OR, RD, RRR. 
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ARR, NNT). Dalam hal ini tujuan studi analitik bukan menguji hipotesis dengan 
melaporkan signifikansi hubungan/ pengaruh paparan terhadap penyakit dengan 
suatu nilai p, melainkan menyajikan hasil estimasi tentang besarnya kekuatan 
hubungan/ pengaruh tersebut dalam bentuk estimasi titik (point estimate) maupun 
estimasi interval (interval estimate) dengan tingkat keyakinan tertentu (misalnya 
CI95%). Implikasinya, peneliti tidak perlu merumuskan hipotesis. 

REPLIKASI RISET 

Apakah masalah penelitian harus benar-benar orisinal? Sebelum menjawab 
pertanyaan itu perlu diklarifikasikan dulu apa yang dimaksud dengan orisinal. Jika 
yang dimaksudkan dengan orisinal adalah tidal menjiplak atau mencuri karya orang 
lain, maka jawabnya ya. Etika penelitian melarang keras plagiarisme. Sebagai 
contoh, penulis/ peneliti dilarang keras mengutip teori, hasil penelitian, gagasan 
tertulis, atau pernyataan penulis/ peneliti lain tanpa menyebutkan nama penulis/ 
peneliti tersebut. Pengutipan teori, hasil riset, gagasan tertulis, pernyataan penulis/ 
peneliti lain tanpa menyebutkan nama penulis/ peneliti itu merupakan plagiarisme. 

Tetapi jika yang dimaksudkan dengan orisinal adalah masalah penelitian yang 
belum pernah diteliti sebelumnya, maka jawabnya jelas TIDAK perlu orisinal. Justru 
sebuah penelitian baru dilakukan untuk melanjutkan penelitian serupa sebelumnya. 
Sebagai contoh, penelitian tentang hubungan antara merokok dan peningkatan risi-
ko kanker paru tidak hanya dilakukan sekali, melainkan ribuan kali. Intinya, 
masalah penelitian yang sama dapat diangkat lagi dalam penelitian lain, disebut 
replikasi penelitian. Tetapi, pengulangan penelitian hendaknya tidak ditujukan 
untuk menambah dukungan terhadap hipotesis atau teori. Ditegaskan oleh Jacques 
Anatole Thibault (1844-1924): “If a million people say a foolish thing, it is still a fool-
ish thing”. Buck (1975)  seperti dikutip Kleinbaum et al. (1982) menambahkan: “the 
major purpose of repeating (i.e. replicating) a study is to provide additional non re-
dundant refutations, enabling the investigators to refine their hypotheses and gene-
ralize their findings”. Jadi tujuan utama mereplikasi studi sebagai berikut: 

 
1. Melakukan refutasi (penolakan) terhadap hipotesis/ teori dalam rangka untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan hipotesis/ teori 
2. Menaksir kekuatan hubungan/ pengaruh paparan terhadap penyakit; hasil 

taksiran berbagai penelitian serupa selanjutnya dirangkum menjadi satu melalui 
penelitian yang disebut metaanalisis 

3. Merekonsiliasi temuan-temuan yang bertentangan, atau menegaskan hasil-hasil 
penelitian yang inkonklusif 

4. Meningkatkan validitas eksternal (generalisasi) hasil penelitian. 
 

Replikasi penelitian dapat dilakukan terhadap populasi dan setting yang berbeda 
tetapi dengan metode sama (meta-analisis), atau terhadap populasi dan setting yang 
sama tetapi dengan metode yang lebih baik daripada sebelumnya. Contoh, jika 
penelitian sebelumnya mengandung kelemahan tidak mempertimbangkan pengaruh 
sebuah faktor perancu (confounding factor) penting, maka  penelitian serupa dapat 
direplikasi dengan mengendalikan faktor perancu tersebut. 

DESAIN RISET 

Last (2001) mendefinisikan desain riset, “the architecture of a study: its structure, 
specific details of the studied population, time frame, method, and procedures, 
including ethical considerations, all of which should be explicitly stated in a research 
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protocol”. Desain riset adalah arsitektur sebuah penelitian, meliputi struktur, rincian 
spesifik populasi yang diteliti, jadwal penelitian, metode, prosedur, pertimbangan 
etika, yang semuanya perlu dinyatakan secara eksplisit dalam sebuah protokol riset.   

Desain riset menerjemahkan masalah penelitian ke dalam rencana penelitian. 
Desain riset yang baik mampu meminimalkan bias, memaksimalkan reliabilitas data,  
menghasilkan data yang fleksibel untuk berbagai kemungkinan cara analisis, dan 
menghasilkan informasi yang diinginkan dengan biaya relatif ekonomis. Desain riset 
terdiri dari beberapa komponen: (1) Desain studi; (2) Desain pemilihan sampel; (3) 
Desain pengukuran; (4) Desain statistik; (5) Desain operasional. 

 
Desain studi. Desain studi (study design) merupakan pendekatan atau jenis riset 
yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Terdapat banyak 
pendekatan riset dan desain studi. Tak satupun desain studi yang superior untuk 
segala masalah penelitian. Pilihan desain studi yang tepat perlu memperhatikan 
masalah penelitian. Setiap desain studi memiliki kekuatan dan kelemahan masing-
masing yang perlu diketahui peneliti. Riset kualitatif merupakan pendekatan riset 
yang bersifat alami dan interpretatif yang bertujuan mendeskripsikan dan 
menjelaskan bagaimana dan mnengapa orang berperilaku dan membuat keputusan. 
Riset kuantitatif bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor atau menganalisis 
hubungan variabel-variabel pada sampel untuk menarik kesimpulan tentang faktor-
faktor dan hubungan variabel-variabel itu pada populasi.  

Studi deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan frekuensi dan determinan 
penyakit. Studi potong lintang memotret pada suatu saat keberadaan atau ketiadaan 
paparan dan penyakit. Studi kohor dimulai dengan menentukan status paparan, lalu 
melihat ke depan apakah terjadi penyakit yang diteliti. Studi kasus kontrol dimulai 
dengan menentukan status penyakit, lalu melihat ke belakang apakah kejadian 
penyakit berhubungan dengan paparan. Studi eksperimental dimulai dengan 
menentukan kelompok berdasarkan status pemberian intervensi, lalu mengikuti ke 
depan dan membandingkan efek dari intervensi itu. Pada eksperimen non-
randomisasi (eksperimen kuasi), peneliti menentukan subjek penelitian ke dalam 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Pada eksperimen dengan randomisasi 
(randomized-controlled trial, RCT), subjek-subjek penelitian ditempatkan ke dalam 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol secara random, tidak dipengaruhi oleh 
peneliti.  Alokasi random mengurangi kemungkinan ketidakseimbangan distribusi 
faktor perancu yang bisa menyebabkan bias dalam penilaian hubungan/ pengaruh 
paparan (intervensi). 

Di samping ditentukan oleh masalah penelitian, pemilihan desain studi 
dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, misalnya dana dan etika. Terlepas dari 
desain studi yang dipilih, metode riset yang digunakan harus bisa memastikan 
bahwa data yang diperoleh benar (valid) dan reliabel. 
 
Desain pemilihan sampel. Desain pemilihan sampel (sampling design) 
merupakan rencana sistematis peneliti untuk memilih sampel. Desain pemilihan 
sampel meliputi penentuan populasi sasaran (target population), populasi sumber 
(source population), metode/ teknik/ prosedur untuk memilih sampel (subjek 
penelitian), kriteria eligibilitas (inklusi dan eksklusi), dan penentuan kelompok-ke-
lompok yang akan dibandingkan (yaitu, kelompok terpapar versus tak terpapar, 
kelompok kasus versus kelompok kontrol, kelompok eskperimental versus kelompok 
kontrol, dan sebagainya. 

Terdapat banyak desain memilih sampel, tetapi dapat dibedakan menurut dua 
kriteria: (1) Kerandoman (randomness), dan (2) Restriksi (restriction) (Kothari, 
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1990). Berdasarkan kriteria kerandoman, desain pemilihan sampel dibagi dua: (1) 
Pemilihan sampel random (sampel probabilitas), dan (2) Pemilihan sampel non-
random (sampel non-probabilitas). Pemilihan sampel random mengandung 
implikasi setiap subjek  dari populasi memiliki peluang tertentu untuk terpilih ke 
dalam sampel. Peluang itu tidak ditentukan secara subjektif oleh peneliti, melainkan 
mengikuti Hukum Regularitas Statistik (The Law of Statistical Regularity). 
Pemilihan sampel random menghasilkan sampel dengan karakteristik yang  
merepresentasikan populasi yang akan diteliti (Kothari, 1990).  

Berdasarkan kriteria restriksi, pemilihan sampel dibagi dua: (1) Pemilihan 
sampel tanpa kriteria retriksi (unrestricted sampling), dan (2) Pemilihan sampel 
dengan kriteria restriksi (restricted sampling). Pemilihan sampel dengan restriksi 
mengandung arti terdapat pengaruh subjektif peneliti dalam memilih sampel, baik 
secara sengaja (purposive sampling) untuk memperoleh sampel dengan karakteristik 
tertentu atau memperoleh sampel dengan cara yang efisien, ataupun tidak sengaja 
demi kemudahan (convenient sampling).  

Restriksi merupakan suatu metode untuk membatasi subjek penelitian 
menurut kriteria tertentu yang disebut kriteria eligibilitas (eligibility criteria, 
admissibility criteria). Dua kriteria eligibilitas: (1) Kriteria inklusi; dan (2) Kriteria 
eksklusi. Kriteria inklusi menentukan subjek-subjek yang boleh dimasukkan ke 
dalam sampel penelitian. Kriteria eksklusi menentukan subjek-subjek yang harus 
digusur ke luar sampel. Restriksi dapat digunakan untuk berbagai tujuan: (1) 
Mengontrol kerancuan (confounding); (2) Meningkatkan akurasi pengukuran/ 
pengamatan variabel; dan (3) Memudahkan pengumpulan data; (4) Menghindari 
kontra-indikasi pemberian intervensi yang merugikan. Satu hal perlu dicamkan. 
Restriksi bersifat kontraproduktif jika digunakan untuk mengendalikan pengaruh 
faktor perancu (confounding factor), yaitu faktor luar  yang merancukan estimasi 
hubungan paparan-penyakit atau efek intervensi terhadap variabel hasil yang diteliti. 
Sebab restriksi memangkas sampel potensial, mempersempit kemampuan 
generalisasi, dan sebaliknya restriksi yang tidak cukup ketat menyisakan kerancuan 
(residual confounding) (Kleinbaum et al., 1982; Rothman, 2002).   

 
Desain pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian adalah pengukuran 
(measurement) atau pengamatan (observation) variabel-variabel penelitian. Desain 
pengumpulan data meliputi identifikasi variabel-variabel yang diteliti, variabel 
perancu yang harus dikendalikan pengaruhnya terhadap variabel hasil, definisi 
operasional masing-masing variabel, penentuan alat ukur (instrumen)  variabel, level 
dan unit pengukuran masing-masing variabel, dan waktu pengukuran (cross-
sectional versus longitudinal).  

Pengukuran variabel merupakan langkah krusial dalam penelitian karena 
menentukan kualitas data. Pengukuran variabel yang buruk akan mengakibatkan 
kesalahan sistematis (systematic error, bias) yang sulit diperbaiki pada tahap analisis 
data dengan menggunakan metode statistik apapun. Pengukuran variabel yang baik 
adalah pengukuran yang valid (benar) dan reliabel (konsisten). Sebaliknya, 
pengukuran yang buruk mengakibatkan bias pengukuran (measurement bias, 
measurement error) dan kesimpulan yang salah tentang hubungan/ pengaruh 
variabel yang diteliti. Selain itu, inkonsistensi pengukuran dapat mengurangi presisi 
(ketelitian) estimasi kekuatan hubungan/ besarnya efek variabel yang diteliti. 

Contoh, kuesioner merupakan sebuah alat ukur variabel. Kuesioner dapat 
digunakan untuk mengukur variabel-variabel tunggal (umur, jenis kelamin, 
pendidikan, jenis pekerjaan, dan sebagainya), ataupun composite variable (misalnya, 
kecemasan, depresi, sikap anggota masyarakat terhadap orang dengan HIV/ AIDS). 
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Agar memenuhi syarat validitas isi (content validity), composite variable tidak cukup 
diukur dengan sebuah pertanyaan, melainkan memerlukan sejumlah pertanyaan 
yang mencakup semua isi dari composite variable tersebut.  Alat ukur yang baik 
harus memenuhi syarat validitas (kebenaran) dan reliabilitas (konsistensi). Jika 
belum terdapat instrumen sebelumnya, peneliti bisa menciptakan sebuah instrumen 
baru untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Peneliti perlu melakukan studi 
awal berskala kecil, disebut “pilot study” atau “preliminary study”, untuk menguji 
validitas dan reliabilitas instrumen, serta mengidentifikasi dan mengeliminasi 
masalah teknis yang bisa terjadi dalam penelitian berskala besar. 

 
Desain statistik. Desain statistik merupakan rencana sistematis peneliti untuk 
menganalisis data secara kuantitatif. Dengan analisis, data yang belum memiliki 
makna dapat ditransformasi menjadi informasi yang memiliki makna, sehingga bisa 
digunakan untuk menarik kesimpulan. Desain statistik meliputi pemilihan statistik 
untuk mendeskripsikan karakteristik sampel, memilih ukuran hubungan/ ukuran 
efek yang sesuai, memilih uji statistik yang benar, dan memilih model matematis 
yang akan digunakan untuk mengkuantifikasi hubungan variabel-variabel. Model 
adalah  metafor (perumpamaan) yang menggambarkan hubungan variabel-variabel 
yang kompleks dengan lebih sederhana agar lebih mudah dipahami (Folland et al., 
1993; Clayton dan Hills, 1998; Reifsnider et al., 2005).  

Berdasarkan tujuannya, metode statistik dibedakan menjadi dua kategori: (1) 
Statistik deskriptif, dan (2) Statistik inferensial. Statistik deskriptif bertujuan 
mendeskripsikan paparan, penyakit, dan karakteristik lainnya dari sampel/ populasi. 
Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan sampel/ populasi intinya 
bisa dibedakan berdasarkan jenis data: (1) Kontinu; dan (2) Kategorikal. Data 
kontinu dideskripsikan dalam frekuensi, mean, standar deviasi (SD), minimum, 
maksimum. Data kategorikal dideskripsikan dalam frekuensi dan persen. Secara 
lebih spesifik ukuran kuantitatif meliputi ukuran tendensi sentral (mean, median, 
mode), ukuran dispersi (deviasi standar, range, persentil), proporsi, persentase, insi-
densi (Cumulative Incidence dan Incidence Density), prevalensi, dan sebagainya. 

Statistik inferensial bertujuan menarik kesimpulan tentang parameter populasi, 
berdasarkan statistik sampel. Statistik inferensial digunakan pada studi epidemiologi 
analitik untuk tujuan: (1) Uji hipotesis tentang hubungan/ pengaruh variabel; (2) 
Estimasi tentang besarnya hubungan/ pengaruh variabel. Sebagai contoh, statistik 
inferensial digunakan dalam studi prevalensi untuk mengestimasi prevalensi 
tuberkulosis paru pada populasi, berdasarkan analisis data sampel. 

Berbagai uji statistik,  ukuran hubungan/ ukuran efek, dan model statistik telah 
tersedia untuk tujuan analisis data. Pemilihan uji statistik, ukuran hubungan, dan 
model statistik tergantung masalah penelitian, hipotesis, kelompok-kelompok studi 
yang dibandingkan, dan jenis data. Sebuah penelitian  bisa menggunakan lebih dari 
sebuah uji statistik, karena sebuah penelitian dapat menguji sejumlah hipotesis, atau 
memiliki lebih dari sebuah jenis data. Peneliti hendaknya menggunakan uji statistik 
yang benar. Tabel 1 menyajikan daftar uji statistik dan ukuran hubungan (ukuran 
efek) yang tepat menurut level pengukuran (jenis data) dan jumlah sampel.  

Contoh 1, sebuah eksperimen random (RCT) dilakukan untuk menguji efekti-
vitas obat dalam menurunkan konsentrasi kolesterol LDL. Subjek penelitian dibagi 
dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Kadar 
LDL sebagai variabel dependen terukur dalam mg/dL (skala kontinu). Karena proses 
randomisasi, maka data kedua sampel independen. Apakah uji statistik yang tepat 
untuk menganalisis data tersebut? Tabel 1 menunjukkan, uji statistik yang tepat 
adalah uji t independen. Jika distribusi data tidak normal, atau data berskala ordinal 
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(bukan interval atau rasio), peneliti perlu menggunakan metode statistik non-
parametrik sebagai ganti uji t independen, yaitu Mann-Whitney U (Murti, 1996). 

 
Contoh 2, sebuah RCT mengalokasikan subjek ke dalam 4 kelompok studi: 

kelompok eksperimen  mendapatkan obat antikolesterol dengan dosis rendah,  
sedang, dan tinggi, dan sebuah kelompok kontrol. Kadar LDL sebagai variabel 
dependen terukur dalam mg/dL (skala kontinu). Karena proses randomisasi, maka 
data keempat sampel independen. Apakah uji statistik yang tepat untuk 
menganalisis data tersebut? Tabel 1 menunjukkan, uji statistik yang tepat adalah 
One-way ANOVA. Jika distribusi data tidak normal, atau data berskala ordinal 
(bukan interval atau rasio), peneliti perlu menggunakan metode statistik non-
parametrik sebagai ganti One-way ANOVA, yaitu Kruskal-Wallis H (Murti, 1996). 

Contoh 3, sebuah studi kasus kontrol meneliti hubungan antara merokok dan 
risiko terkena stroke. Status merokok dibagi dua kategori: merokok dan tidak 
merokok. Status stroke dibagi dua kategori: stroke dan tidak stroke. Data dapat 
dianalisis dengan Tabel 2x2. Apakah ukuran hubungan yang tepat untuk 
menunjukkan hubungan antara merokok dan risiko stroke? Tabel 1 memeragakan, 
ukuran hubungan yang tepat adalah Odds ratio (OR). Rasio Risiko (RR) dan Hazard 
Ratio hanya bisa dihitung dari studi kohor prospektif. Number needed-to-treat 
(NNT) merupakan ukuran efek terapi medis dari sebuah eksperimen.  

Uji statistik dilakukan untuk menguji signifikansi statistik terhadap hipotesis 
yang menyatakan terdapat perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel pada populasi. 
Estimasi dilakukan untuk menaksir kekuatan atau besarnya perbedaan/ hubungan/ 
pengaruh variabel pada populasi. Apakah indikator yang menunjukkan signifikansi 
statistik tentang hipotesis ataupun estimasi besarnya perbedaan/ hubungan/ 
pengaruh variabel? Jawab: nilai p. Output terpenting yang harus diperhatikan dari 
uji statistik apapun adalah nilai p. Nilai p (p value) adalah probabilitas untuk 
menarik kesimpulan SALAH bahwa terdapat perbedaan/ hubungan/ pengaruh 
variabel sebesar atau lebih besar daripada yang teramati, ketika Ho benar (yaitu 
tidak perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel). Nilai p menunjukkan signifikansi 
statistik, dan signifikansi statistik menunjukkan konsistensi temuan jika penelitian 
diulangi berkali-kali. Makin kecil nilai p berarti makin kecil kemungkinan menarik 

Tabel 1  Memilih uji statistik dan ukuran hubungan yang tepat 
Level 
pengukuran 
variabel 

Uji statistik Ukuran 
hubungan 
(ukuran efek) 1 Sampel 2 Sampel ≥ 2 Sampel 

Independen Dependen Independen Dependen 
Parametrik 
(kontinu, 
yaitu 
interval 
atau  rasio) 

Uji z atau 
uji t 

Uji t 
independen 

Uji t 
berpasangan 

One way 
ANOVA  
 

One way 
ANOVA 
repeated 
measure 

Koefisien 
korelasi r 
Pearson, 
koefisien 
regresi b 

Non-
parametrik 
(peringkat 
atau 
ordinal) 

 Mann 
Whitney U 

Uji Tanda, 
Wilcoxon 

Kruskal 
Wallis H 

Friedman Koefisien 
korelasi r 
Spearman 

Non-
parametrik 
(kategorikal 
atau 
nominal) 

X2 atau 
binomial 

X2 X2 McNemar X2 Cochran Q Rasio Risiko, 
Odds Ratio, 
Hazard Ratio, 
Number 
Needed To 
Treat 
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kesimpulan SALAH bahwa terdapat perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel 
sebesar atau lebih besar daripada yang teramati, ketika Ho benar, sehingga makin 
konsisten (dapat diandalkan dalam jangka panjang) temuan riset tersebut.  

Sebaliknya makin besar  nilai p, makin besar kemungkinan menarik 
kesimpulan SALAH bahwa terdapat perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel  
sebesar atau lebih besar daripada yang teramati, ketika Ho benar, sehingga makin 
tidak dapat diandalkan (tidak konsisten) temuan riset itu.  

Nilai p harus dilaporkan dalam nilai yang sesungguhnya, yaitu tiga angka 
desimal di belakang koma. Jangan sekali-kali „mengebiri‟ nilai p menjadi p<0.05. 
Sebagai contoh, jangan mengubah nilai p=0.02o dan p=0.002 dari sebuah temuan 
penelitian menjadi p<0.05. Karena temuan riset dengan p=0.002 memiliki arti yang 
berbeda dengan p=0.020. Temuan dengan p=0.002 jauh lebih konsisten (jauh lebih 
bisa diandalkan) daripada p=0.020. Dengan kata lain, probabilitas untuk menarik 
kesimpulan SALAH terdapat perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel, ketika Ho 
benar, yaitu false positive, lebih besar pada p=0.020 daripada p=0.002, meskipun 
keduanya secara statistik bermakna pada α=0.05. 

Output penting lainnya yang perlu diperhatikan ketika melakukan estimasi 
besarnya perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel adalah Confidence Interval. 
Confidence Interval (CI) merupakan rentang angka-angka estimasi besarnya 
perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel, yang dengan tingkat keyakinan tertentu 
(misalnya, 95%) diyakini merupakan besarnya perbedaan/ hubungan/ pengaruh 
variabel yang sesungguhnya terdapat pada populasi. Lebar CI menunjukkan presisi 
estimasi, dan presisi menunjukkan nilai informasi yang diberikan oleh estimasi itu. 
Makin sempit CI, makin tinggi presisi estimasi, makin bernilai informasi yang 
diberikan oleh estimasi itu. Sebaliknya makin lebar CI, makin rendah presisi 
estimasi, makin kurang bernilai informasi yang diberikan oleh estimasi itu. 

Lebar CI berhubungan dengan besarnya perbedaan/ hubungan/ pengaruh 
variabel yang diteliti. Makin besar perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel, makin 
sempit CI. Sebaliknya, makin kecil perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel, makin 
lebar CI. Selain itu lebar CI berhubungan dengan ukuran sampel. Makin besar 
ukuran sampel, makin sempit CI, makin makin bernilai informasi yang diberikan 
oleh suatu penelitian. Sebaliknya, makin kecil ukuran sampel, makin lebar ukuran 
sampel, makin kurang bernilai informasi yang diberikan oleh estimasi. 

Selain menunjukkan rentang nilai estimasi yang dianggap benar pada tingkat 
keyakinan tertentu, CI juga memberikan informasi tentang signifikansi statistik 
(nilai p). Jika CI95% tidak memuat Ho (misalnya RR=1), maka estimasi tentang efek 
intervensi secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi α= 0.05 (yaitu, 100%-
95%), dengan kata lain p<0.05. Sebaliknya jika CI95% memuat Ho, maka estimasi 
tentang efek intervensi secara statistik tidak signifikan pada tingkat signifikansi α= 
0.05, dengan kata lain p≥0.05 

 
Desain operasional. Desain operasional merupakan rencana sistematis peneliti 
untuk menjalankan penelitian. Desain operasional meliputi protokol riset, organisasi 
dan jadwal penelitian, syarat  etika (ethical clearance) pada riset yang menggunakan 
subjek manusia (human subject) dan hewan (animal subject). 

Protokol riset adalah pernyataan eksplisit dan terinci tentang desain riset, 
meliputi metodologi penelitian dan masalah etika. Protokol riset harus dapat diakses 
oleh publik (Polgar dan Thomas, 2000; Last, 2001). Last (2001) memberikan 
alasannya, “Details of all aspects of research design are essential to anyone seeking to 
replicate a study, so there is a moral obligation to ensure that these details are in the 
public domain”. Fungsi protokol penelitian: (1) Memastikan terpenuhinya aspek 
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etika riset; (2) Memudahkan pengumpulan data; (3) Memudahkan peneliti lainnya 
melakukan replikasi; (4) Memberi kesempatan kepada pembaca untuk membuat 
interpretasi hasil dengan tepat. Contoh, dalam studi prevalensi dan determinan 
obesitas pada populasi urban dan rural di Mexico, peneliti mendefinisikan obesitas 
jika indeks massa tubuh (BMI) >= 30 kg/m2. Definisi operasional variabel seperti itu 
penting dituangkan dalam protokol, agar pembaca dan peneliti lain dapat 
mengetahui apakah yang dimaksud peneliti dengan obesitas ketika disimpulkan 
risiko obesitas meningkat 1.5 kali jika tinggal di daerah urban  ketimbang di daerah 
rural (Lerman-Garber et al., 1999).  

Secara etis, semua penelitian menyangkut subjek manusia (human subject) ha-
rus memiliki “informed consent” dari peserta penelitian. “Informed consent” adalah  
persetujuan sukarela dari pihak subjek penelitian - baik subjek langsung maupun 
“surrogate” alias perantara (misalnya, orangtua) – untuk ikut serta dalam penelitian 
observasional maupun eksperimen, setelah subjek diberi tahu tentang tujuan, me-
tode, prosedur, manfaat, risiko, dan tingkat ketidakpastian tentang hasil perlakuan. 
Jadi, kriteria esensial  sebuah “informed consent”, subjek harus tahu dan paham 
tentang apa yang akan dilakukan dan akibatnya dalam penelitian, persetujuan 
diberikan tanpa pengaruh atau paksaan, dan subjek berhak untuk mengundurkan 
diri setiap saat dari penelitian (Last, 2001). Per definisi, epidemiologi merupakan 
ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit pada populasi manusia 
(Last, 2001), bukan populasi binatang. Meskipun demikian ada baiknya untuk 
mengingatkan peneliti biomedis, bahwa riset yang menggunakan binatang (animal 
subject) tetap harus mengindahkan etika untuk riset binatang (misalnya, cara 
membunuh binatang, cara mengubur jenazah binatang). Tetapi peneliti tidak perlu 
meminta “informed consent” ke binatang, karena binatang tidak bisa 
mengkomunikasikan persetujuan ataupun ketidaksetujuannya secara verbal dengan 
manusia. Demikian pula umumnya tidak ada manusia yang bisa berperan sebagai  
perantara yang bisa menerjemahkan bahasa binatang ke bahasa manusia, kecuali 
barangkali Nabi Sulaiman.  

Protokol riset yang dipergunakan untuk skripsi/ tesis/ disertasi, lazimnya dise-
rahkan kepada pembimbing, kolega, dan komite etika, untuk dikaji tentang masalah-
masalah  metodologis dan etika. Hanya bila protokol itu telah diterima dan disetujui 
maka pengumpulan data boleh dilakukan.  

REFERENSI 

Achenbach P, Bonifacio E, Koczwara K, Ziegler AG (2005). Natural history of type I 
diabetes. Diabates, 54(Suppl. 2): S25-S31. 

Adu D, Cockwell P, Ives NJ, Shaw J, Wheatley K (2003). Interleukin-2 receptor 
monoclonal antibodies in renal transplantation: meta-analysis of randomised 
trials. BMJ,326:789-193 

Anthonisen NR, Skeans MA, Wise RA, Manfreda J, Kanner RE, Connett JE,  the 
Lung Health Study Research Group (2005).    The effects of a smoking cessation 
intervention on 14.5-year mortality: A Randomized clinical trial. Ann Intern 
Med. , 142:233-239 

Ashton CM, Wray NP (1996). A conceptual framework for the study of early 
readmission as an indicator of quality of care. Soc Sci Med, 43(11): 1533-1541. 

Bagiella E, Hong V, Sloan RP (2005). Religious attendance as a predictor of survival 
in the EPESE cohorts International Journal of Epidemiology ;34:443–451 

Benavente Y, Garcia N, Domingo-Domenech E, Alvaro T, Font R, Zhang Y,  de 
Sanjose S (2005). Regular use of hair dyes and risk of lymphoma in Spain. Int J 
Epidemiol; 34:1118–1122 



Prof. Bhisma Murti, dr, MPH, MSc, PhD            Struktur Riset 
 

 

Matrikulasi Program Studi Doktoral, Fakultas Kedokteran, UNS, Mei 2011               20 
 

Bernard P, Charafeddine R, Frohlich KL, Daniel M, Kestens Y, Potvin L (2007). 
Health inequalities and place: a theoretical conception of neighbourhood. Social 
Science and Medicine, 65: 1839-1859. 

Booth CM, Matukas LM, Tomlinson GA, Rachlis AR, Rose DB, Dwosh HA, Walmsley 
SL, et al (2003). Clinical features and short-term outcomes of 144 patients with 
SARS in the Greater Toronto Area JAMA;289:2801-2809 

Brathwaite AC (2003). Selection of a conceptual model/ framework for guiding 
research interventions. The Internet Journal of Advanced Nursing Practice, 
6(1). 

Cardis E, Vrijheid M, Blettner M, Gilbert M, Hakama M, Hill C, Howe G, et al. 
(2005). Risk of cancer after low doses of ionizing radiation: retrospective cohort 
study in 15 countries. BMJ, 5:331:77-80. 

Chilonda P, Van Huylenbroeck G (2001). A conceptual framework for the economic 
analysis of factors influencing decision-making of small-scale farmers in animal 
health management. Rev Sci Tech Off Int Epiz, 20(3): 687-700. 

Clayton D, Hills M (1998). Statistical models in epidemiology. Oxford: Oxford 
University Press. 

Correa P, Fontham ET, Bravo JC, Bravo LE, Ruiz B, Zarama G, Realpe JL, Malcom 
GT, Li D, Johnson WD, Mera R (2000). Chemoprevention of gastric dysplasia: 
randomized trial of antioxidant supplements and anti-helicobacter pylori 
therapy. Natl Cancer Inst. 92(23):1881-8. 

Doll R, Peto R, Wheatley K, Gray R, Sutherland I (1994). Mortality in relation to 
smoking: 40 years‟ observations on male British doctor. Brit Med J, 309: 901-
911. 

Elwood JM (1988). Causal relationships in medicine. Oxford: Oxford University 
Press. 

Folland S, Goodman AC, Stano M (1993). Economics of health and health care. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. 

Forssén UM, Rutqvist LE, Ahlbom A, Feychting M (2005). Occupational magnetic 
fields and female breast cancer: A case-control study using Swedish population 
registers and new exposure data. Am J Epidemiol, 161:250–259 

Glantz SA (2002). Primer of biostatostics. (Fifth edition) New York: McGraw-Hill.  
Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Mild KH, Morgan L (2007). Long-term use of 

cellular phones and brain tumours: increased risk associated with use for ≥10 
years. Occup Environ Med, 64: 626-632. 

Hennekens, C.H. dan Buring, J.E. (1987). Epidemiology in medicine. Boston: Little, 
Brown and Company. 

Hornby AS (2003). Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current English. 
Oxford: Oxford University Press. 

Huff D (2003). Berbohong dengan statistik. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer 
Gramedia). 

Huynh M, Parker JD, Harper S, Pamuk E, Schoendorf KC (2005). Contextual effect 
of income inequality on birth outcomes International Journal of Epidemiology 
;34:888–895 

Inskip PD, Tarone RE, Hatch EE, Wilcosky T, Shapiro WR, Selker RG, Fine HA, 
Black PM, Loefler JS, Linet MS (2001). Cellular telephone use and brain 
tumours. The New England Journal of Medicine, 344: 79-86. 

Kahn CR (1994). Picking a research problem – The critical decision. New England 
Journal of Medicine, 330: 1530-1533. 

Kothari CR (1990). Research methodology: Methods and techniques. New Delhi: 
Wiley Eastern Ltd.  



Prof. Bhisma Murti, dr, MPH, MSc, PhD            Struktur Riset 
 

 

Matrikulasi Program Studi Doktoral, Fakultas Kedokteran, UNS, Mei 2011               21 
 

Kleinbaum, D.G, Kupper, L.L., Morgenstern, H. (1982). Epidemiologic research: 
Principles and quantitative methods. New York: Van Nostrand Reinhold. 

Last, JM (2001). A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press, 
Inc. 

Lerman-Garber I, Villa AR, Martinez CL, Turrubiatez LC, Aguilar Salinas CA, Lucy V, 
Wong B, Lopez  Alvarenga JC, Perez FG and Gutierrez Robledo LM (1999). The 
prevalence of obesity and its determinants in urban and rural aging Mexican 
populations. Obesity Research 7: 402-406 

Lopez-Gatell H, Cole SR, Hessol NA, French AL, Greenblatt RM, Landesman S, 
Preston-Martin S, Anastos K (2007). Effect of tuberculosis on the survival of 
women infected with human immunodeficiency virus. Am J Epidemiol, 
165(10): 1134-1142 

Murray CJL, Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Hoorn SV (2003). Comparative 
quantification of health risiks: Conceptual framework and methodology isues. 
Population Health Metrics, 1:1 

Murti B (1996). Penerapan metode statistik non-parametrik untuk ilmu-ilmu 
kesehatan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

______ (2009). Desain dan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan 
kualitatif di bidang kesehatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Polgar S, Thomas SA (2000). Introduction to research in the health sciences. 
London: Churchill Livingstone/Harcourt Publishers Ltd. 

Reifsnider E, Gallagher M, Forgione B (2005). Using ecological models in research 
on health disparities. Journal of Professional Nursing, 21(4): 216-222. 

Rahman M, Vahter M, Wahed MA, Sohel N, Yunus M, Streatfield PK, Arifeen SE, 
Bhuiya A, Zaman K, Chowdhury AMR, Ekstrom EC, Persson LA (2006). 
Prevalence of arsenic exposure and skin lesions. A population based survey in 
Matlab, Bangladesh. J Epidemiol Community Health, 60:242–248. 

Rothman KJ (1986). Modern epidemiology. Boston: Little, Brown and Co. 
________ (2002). Epidemiology: An introduction. New York: Oxford University 

Press. 
Schuz J, Jacobsen R, Olsen JH, Boice Jr JD, McLaughlin JK, Johansen C (2006). 

Cellular phones use and cancer risk: update of a nationwide Danish cohort. 
Journal of National Cancer Institute, 98(23): 1707-1713 

Tanne D, Shotan A, Goldbourt U, Haim M, Boyko V, Adler Y, Mandelzweig L, Behar 
S, the Bezafibrate Infarction Prevention Study Group (2002).  Severity of 
angina pectoris and risk of ischemic stroke. Stroke, 33:245-250 

Taryadi, A. (1991). Epistemologi pemecahan masalah menurut Karl R. Popper. 
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

The FUTURE II Study Group (2007). Quadrivalent vaccine against human 
papillomavirus to prevent high-grade cervical lessions. N Engl J Med, 356(19): 
1915-27. 

Vogt WP (1993). Dictionary of statistics and methodology. Newbury Park: Sage 
Publications.  

Waters H, Saadah F, Surbakti S, Heywood P (2004). Weight-for-age malnutrition in 
Indonesian children, 1992–1999.  International Journal of Epidemiology; 
33:589–595 

Wikman A, Marklund S, Alexanderson K (2005).Illness, disease, and sickness 
absence: an empirical test of differences between concepts of ill health. J 
Epidemiol Community Health, 59:450–454 


