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I. Pendahuluan 

     Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian 

data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan atau menguji suatu hipotesis. Penelitian bertujuan untuk membentuk 

penemuan baru atau mengembangkan penemuan sebelumnya. Penelitian bagi 

seorang dokter bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan 

bagi kegiatan medis serta mengembangkan ilmu kedokteran untuk meningkatkan 

kesejahteraan manusia. Tujuan penelitian dapat dicapai dengan menetapkan desain 

penelitian yang tepat dan cermat.1–3 

     Desain penelitian adalah suatu kerangka kerja, metode, dan prosedur yang 

digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis variabel-variabel dalam suatu 

masalah penelitian. Desain penelitian merupakan sarana peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dan alat bagi peneliti untuk mengendalikan berbagai variabel 

dalam suatu penelitian. Pemilihan desain penelitian berdasarkan dua faktor utama 

yaitu pertanyaan penelitian dan sumber yang tersedia.1,4,5 

     Desain penelitian terdiri dari penelitian observasional dan eksperimental dengan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Desain penelitian dapat mempengaruhi 

validitas hasil suatu penelitian sehingga penting bagi seorang dokter untuk 

memahami berbagai jenis desain penelitian beserta kelebihan dan 

keterbatasannya.5–7 Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas desain 

penelitian berdasarkan klasifikasi serta kekurangan dan kelebihannya. 

      

II. Desain Penelitian 

     Peneliti menyusun desain penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian dan 

hipotesis. Desain penelitian merupakan tuntunan bagi peneliti agar dapat 

memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Setiap jenis desain penelitian 

dapat memberikan informasi yang berharga apabila dilakukan dan diinterpretasikan 

dengan tepat.1,3,8 

     Klasifikasi desain penelitian secara garis besar ialah penelitian observasional 

dan eksperimental. Pembagian ini berdasarkan intervensi yang diberikan oleh 

peneliti. Penelitian observasional diklasifikasikan menjadi penelitian deskriptif dan 
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analitik berdasarkan analisis hubungan antarvariabel. Contoh penelitian deskriptif 

adalah laporan kasus dan serial kasus, sedangkan contoh penelitian analitik adalah 

penelitian cross-sectional, case-control, cohort, dan uji klinis. Meta-analisis 

merupakan suatu metodologi untuk merangkum beberapa uji klinis yang kemudian 

dianalisis secara statistik. Meta-analisis dan randomized controlled trial (RCT) 

memberikan validitas yang tertinggi dibandingkan desain penelitian lainnya.3–6 

  

 
 

Gambar 2.1 Piramida penelitian 
  Dikutip dari: Ingraham dkk.3 

 
2.1 Penelitian Observasional 

     Penelitian observasional atau noneksperimental merupakan sebuah desain 

penelitian untuk mengevaluasi karakteristik, perilaku, dan paparan alamiah pada 

subjek dengan penyakit, kondisi, atau komplikasi tertentu. Penelitian ini hanya 

melaporkan karakteristik populasi penelitian namun tidak memanipulasi perilaku, 

paparan, atau lingkungan. Penelitian observasional menjadi alternatif pilihan bila 

desain eksperimental tidak layak atau tidak etis untuk dikerjakan.4,5,9 

     Klasifikasi penelitian observasional ialah penelitian deskriptif dan penelitian 

analitik. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian untuk menggambarkan satu 

atau lebih variabel tanpa mempertimbangkan atau menganalisis penyebab. Hasil 

pengukuran penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk pengelompokkan data 
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berdasarkan topik yang diteliti. Penelitian analitik mengukur hubungan 

antarvariabel paparan dan hasil.5,7,10 

     Kekurangan dari penelitian observasional adalah kerentanan terhadap risiko 

perancu (confounding). Risiko adanya confounding terjadi karena banyaknya 

sumber variabilitas yang dapat membingungkan temuan penelitian. Confounding 

adalah variabel yang berkorelasi, baik positif atau negatif, dengan paparan dan hasil 

namun bukan sebagai variabel antara.1,4,11 

 

2.1.1 Laporan Kasus dan Serial Kasus 

     Laporan kasus adalah suatu laporan mengenai pasien dengan kasus tidak biasa 

atau memiliki lebih dari satu kondisi yang terjadi secara simultan. Suatu laporan 

kasus menjabarkan gejala, tanda, diagnosis, pengobatan, dan tindak lanjut secara 

rinci. Laporan kasus tidak dapat memberikan informasi mengenai efikasi suatu 

terapi atau penyebab suatu penyakit karena dilakukan tanpa adanya kontrol.3,5,7 

     Laporan kasus bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus yang 

jarang terjadi, pemberian terapi yang tidak biasa atau efek samping terhadap obat 

baru. Deskripsi efek samping pada laporan kasus merupakan dokumentasi yang 

penting karena dapat meningkatkan kewaspadaan dan menjadi pemicu untuk 

penelitian lebih lanjut. Tujuan lain pembuatan laporan kasus adalah untuk 

menyajikan hubungan tak terduga antara penyakit atau gejala, gejala penyakit yang 

langka, serta variasi struktur anatomi.1,3,7 

     Serial kasus menyajikan beberapa kasus dengan kriteria yang sama. Manfaat 

serial kasus adalah untuk memaparkan gejala, riwayat, dan/atau tindak lanjut dari 

sekelompok pasien dan dapat memberikan informasi tentang riwayat alami atau 

prognosis suatu penyakit. Pengaruh pengobatan atau prosedur tindakan merupakan 

bentuk serial kasus yang sering dilakukan. Pelaporan serial kasus terkadang 

menghasilkan kesimpulan yang berlebihan atau kurang karena pengumpulan data 

yang dilakukan tidak terstandardisasi. Serial kasus idealnya dilanjutkan dengan 

penelitian eksperimental.1,3,7 
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2.1.2 Cross-sectional 

     Penelitian cross-sectional mengumpulkan informasi dari satu atau beberapa 

variabel yang ingin diteliti, baik faktor risiko maupun efek, pada satu populasi 

secara simultan dalam satu periode waktu. Penelitian cross-sectional secara umum 

dapat dilakukan sebagai penelitian deskriptif maupun analitik. Penggunaan data 

untuk melihat distribusi satu atau lebih variabel disebut sebagai penelitian cross-

sectional deskriptif, sedangkan bila dari data-data tersebut dicari hubungan antara 

faktor risiko dan efek maka disebut penelitian cross-sectional analitik.7,9,12 

 

 
     Penelitian cross-sectional terdiri dari beberapa tahap, yaitu perumusan 

pertanyaan penelitian dan hipotesis, identifikasi variabel bebas dan tergantung, 

penetapan subjek penelitian, pengukuran variabel, serta analisis. Hasil pengamatan 

cross-sectional disusun dalam tabel 2x2 untuk mengidentifikasi faktor risiko. 

Faktor risiko tersebut dinyatakan sebagai prevalence ratio (PR) yang merupakan 

tujuan dari penelitian cross-sectional. Nilai PR merupakan perbandingan antara 

prevalensi suatu penyakit atau efek pada subjek kelompok yang mempunyai faktor 

risiko dengan prevalensi penyakit atau efek pada subjek yang tidak mempunyai 

faktor risiko. Prevalensi mengacu pada proporsi subjek dalam populasi yang 

memiliki suatu penyakit atau efek pada waktu tertentu tanpa memperhitungkan 

waktu efek tersebut muncul.1,4,12 

     Penelitian cross-sectional memiliki kelebihan utama, yaitu desain yang relatif 

mudah, murah, dan hasilnya cepat diperoleh. Penelitian cross-sectional memiliki 

generalisasi yang cukup memadai karena memungkinkan penggunaan populasi dari 

Gambar 2.2 Skema dasar penelitian cross-sectional 
                            Dikutip dari: Turner dkk.9 
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masyarakat umum, tidak hanya pasien yang mencari pengobatan. Keuntungan lain 

dari penelitian case-control yaitu dapat digunakan untuk melihat banyak variabel 

sekaligus, jarang terancam drop out, dan dapat dipakai sebagai dasar untuk 

penelitian selanjutnya yang bersifat lebih konklusif.4,7,12 
 

Tabel 2.1 Tabel penyajian data penelitian cross-sectional 
  Efek  
  Ya Tidak Jumlah 
Faktor risiko Ya a b a+b 
 Tidak c d c+d 
  a+c b+d a+b+c+d 

Keterangan: a = subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek 
  b = subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek 
  c = subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek 
  d = subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek 
  PR = a/(a+b) : c/(c+d) 

Dikutip dari: Sastroasmoro dkk.1 
 
     Penelitian cross-sectional memiliki kekurangan berupa kesulitan untuk 

menentukan sebab dan akibat karena data risiko dan efek diambil pada waktu yang 

bersamaan. Risiko terjadinya bias juga dapat menyebabkan hasil dari penelitian 

tersebut tidak menggambarkan situasi pada populasi yang sebenarnya. Bias yang 

terjadi adalah bias seleksi, berupa bias prevalensi, atau bias pengukuran. Penelitian 

cross-sectional tidak dapat menggambarkan perjalanan penyakit, insiden, dan 

prognosis. Desain penelitian cross-sectional membutuhkan jumlah sampel yang 

cukup besar, sehingga tidak praktis untuk dilakukan pada kasus yang jarang.1,7,12 

 

2.1.3 Case-control 

     Penelitian case-control membandingkan kelompok kasus atau kelompok subjek 

yang mengalami efek dengan kelompok kontrol atau kelompok subjek yang tidak 

mengalami efek. Riwayat pajanan pada masing-masing kelompok kemudian 

dianalisis. Penelitian case-control memberikan perkiraan seberapa besar 

kemungkinan terjadinya efek di antara subjek yang terkena paparan tertentu 

dibandingkan dengan subjek yang tidak terkena paparan.1,3,10 

     Tahap pertama dalam penelitian case-control, yaitu perumusan pertanyaan 

penelitian dan hipotesis, selanjutnya deskripsi variabel penelitian berupa faktor 

risiko dan efek, penentuan populasi terjangkau dan sampel, serta cara untuk 
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pemilihan subjek penelitian, kemudian melakukan pengukuran variabel penelitian, 

dan menganalisis data. Hasil dari penelitian case-control adalah odds ratio (OR). 

Nilai OR memberikan informasi seberapa kuat paparan terhadap kejadian penyakit 

atau efek. Nilai OR lebih besar dari satu menunjukkan kejadian efek atau penyakit 

lebih besar dengan adanya paparan. Kejadian efek atau penyakit lebih kecil dengan 

adanya paparan serta dapat bersifat protektif apabila nilai OR kurang dari satu. Nilai 

OR sama dengan satu menunjukkan tidak ada hubungan antara paparan dan 

penyakit. Perumusan OR akan berbeda pada penelitian tanpa matching dan dengan 

matching. Metode matching adalah pemilihan kontrol dengan karakteristik yang 

sama dengan kasus dalam semua variabel yang mungkin berperan sebagai faktor 

risiko kecuali variabel yang diteliti.1,13,14 

 
     Cara paling mudah untuk menghitung OR adalah dengan menggunakan tabel 

2x2. Perhitungan OR pada penelitian case-control tanpa matching didapatkan dari 

perbandingan antara proporsi kasus dengan risiko dibagi proporsi kasus tanpa risiko 

dan proporsi kontrol dengan risiko dibagi proporsi kontrol tanpa risiko. Penelitian 

case-control dengan matching dihitung dengan mengabaikan sel a karena baik 

kasus maupun kontrol terpajan paparan, dan mengabaikan sel d karena baik kasus 

maupun kontrol tidak terpajan paparan. Nilai OR pada penelitian case-control 

dengan matching didapatkan dengan membandingkan kontrol yang mengalami 

pajanan dan kasus yang tidak mengalami pajanan (OR= b/c).1,13,14 
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(Kelompok subjek dengan 
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Gambar 2.3 Skema dasar penelitian case-control 
        Dikutip dari: Sastroasmoro dkk.1 
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     Penelitian case-control memerlukan biaya yang relatif rendah, hasil yang cepat, 

subjek yang lebih sedikit, dan waktu yang singkat. Penelitian case-control 

merupakan desain penelitian yang ideal untuk meneliti efek atau penyakit yang 

jarang atau memerlukan periode latensi panjang, serta dapat digunakan untuk 

meneliti kasus saat terjadi wabah. Keunggulan lain dari penelitian case-control 

adalah dapat mengidentifikasi beberapa faktor risiko sekaligus dalam satu 

penelitian.10,13,14 
 

Tabel 2.2 Tabel penyajian data penelitian case-control 
  Kasus Kontrol Jumlah 
Faktor risiko (+) a b a+b 
Faktor risiko (-) c d c+d 
  a+c b+d a+b+c+d 

Keterangan: a = kasus yang mengalami pajanan 
     b = kontrol yang mengalami pajanan 
     c = kasus yang tidak mengalami pajanan 
     d = kontrol yang tidak mengalami pajanan.  
     OR = a/(a+c) : c/(a+c)        a/c        ad 

          b/(b+d): d/(b+d)       b/d        bc 
Dikutip dari: Sastroasmoro dkk.1 
    
     Kelemahan dari penelitian case-control adalah adanya confounding dan bias. 

Bias yang terjadi dapat berupa bias seleksi maupun pengukuran. Bias pengukuran 

yang paling sering terjadi adalah recall bias. Recall bias terjadi ketika subjek yang 

mengalami efek cenderung lebih mengingat pajanan terhadap faktor risiko 

dibandingkan subjek yang tidak mengalami efek. Desain penelitian case-control 

sulit untuk menentukan apakah pajanan atau efek yang muncul terlebih dahulu serta 

tidak dapat menentukan incidence rate.1,10,13 

 

2.1.4 Cohort 

     Penelitian cohort menggunakan pendekatan waktu secara longitudinal atau 

prospektif. Langkah awal dari penelitian cohort adalah mengidentifikasi subjek 

yang bebas dari penyakit dan mengelompokkan berdasarkan faktor risiko potensial. 

Setiap subjek kemudian diikuti sampai periode tertentu untuk melihat kejadian 

penyakit atau efek yang diteliti pada kelompok subjek dengan faktor risiko dan pada 

kelompok subjek tanpa faktor risiko. Penelitian cohort menyajikan hubungan antara 

= = 
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faktor risiko dan efek serta menjadi pilihan ketika suatu intervensi tidak mungkin 

atau tidak dibenarkan untuk diberikan kepada subjek penelitian.1,3,6 

     Insiden penyakit yang sebenarnya merupakan hal yang dinilai pada penelitian 

cohort dan dinyatakan sebagai relative risk (RR). Nilai RR diperoleh dengan 

membagi incidence rate pada kelompok dengan faktor risiko dengan incidence rate 

pada kelompok tanpa faktor risiko. Makna nilai RR sama dengan satu adalah tidak 

ada perbedaan efek jika paparan telah atau belum terjadi. Nilai RR lebih besar dari 

satu menunjukkan efek lebih mungkin terjadi jika terdapat paparan. Nilai RR 

kurang dari satu menunjukkan kejadian tersebut jarang terjadi jika terdapat 

paparan.1,4,15 

 
     Penelitian cohort dapat dilakukan secara prospektif maupun retrospektif. 

Penelitian prospektif dimulai ketika efek belum terjadi. Penelitian retrospektif 

dimulai ketika efek sudah terjadi, kemudian peneliti kembali pada titik saat subjek 

belum memiliki efek. Desain penelitian cohort prospektif memiliki validitas lebih 

tinggi daripada penelitian cohort  retrospektif karena hasil, prediktor, dan variabel 

pengganggu dapat diukur dan dikontrol dengan lebih baik.1,9,16 

     Penelitian cohort merupakan desain yang paling baik dalam menentukan 

insidensi dan perjalanan penyakit atau efek yang diteliti, menggambarkan 

hubungan antara faktor risiko dan efek, serta dapat digunakan untuk meneliti 

Subjek tanpa faktor 
risiko dan tanpa efek 

Faktor risiko (+) 

Faktor risiko (-) 

Ya 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Penelitian dimulai Apakah terjadi 
efek? 

Diikuti prospektif 

Gambar 2.3 Skema dasar penelitian cohort 
 Dikutip dari: Wang dkk.16 
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beberapa efek sekaligus dari suatu faktor risiko tertentu. Desain, pengambilan 

sampel, pengumpulan data, metode tindak lanjut, dan pengukuran semua variabel 

yang diminati dapat dikontrol dalam penelitian cohort prospektif. Penelitian cohort 

retrospektif secara waktu lebih efisien dengan biaya yang lebih rendah, serta 

memudahkan pengambilan sampel yang besar.1,10,16 

 
Tabel 2.3. Tabel analisis dasar cohort 

  Efek  
  Ya Tidak Jumlah 
Faktor risiko Ya a b a+b 
 Tidak c d c+d 
  a+c b+d a+b+c+d 

Keterangan: a = subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek 
     b = subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek 
     c = subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek 
     d = subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek 
     RR = a/(a+b) : c/(c+d) 

Dikutip dari: Sastroasmoro dkk.1 

 
     Kekurangan penelitian cohort adalah adanya confounding dan risiko terjadinya 

loss to follow-up. Penelitian cohort prospektif membutuhkan biaya yang mahal dan 

waktu yang lama serta dapat menimbulkan masalah etika bila pajanan dicurigai  

atau dianggap merugikan subjek. Kelemahan penelitian cohort retrospektif adalah 

variabel kurang dapat dikendalikan dan rentan terhadap bias, terutama bias 

recall.4,9,10 

 

2.2 Penelitian Eksperimental 

     Penelitian eksperimental adalah desain penelitian dimana peneliti secara aktif 

melakukan intervensi terhadap subjek penelitian untuk menentukan efek dari 

intervensi yang diberikan. Tahap selanjutnya setelah melakukan intervesi adalah 

melakukan pengamatan, pengukuran, dan analisis efek dari intervensi tersebut. Hal 

ini merupakan pembeda dari penelitian cohort, karena pada penelitian cohort 

pajanan terjadi secara alamiah, bukan dari intervensi peneliti.1,6,17 

     Desain eksperimental dikelompokkan menjadi desain pra-eksperimental, desain 

kuasi-eksperimental, dan desain eksperimental yang sebenarnya (true experimental 

studies). Desain pra-eksperimental dikenal dengan desain the one group pretest-

posttest atau before-after, dimana setiap subjek menjadi kontrol terhadap dirinya 
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sendiri, sedangkan pada desain kuasi-eksperimental, subjek dikelompokkan tanpa 

adanya randomization. Desain terkuat untuk menggambarkan hubungan sebab-

akibat yaitu true experimental studies yang ditandai dengan adanya randomization. 

Hal yang penting dalam penelitian eksperimental adalah randomization karena 

memastikan kelompok yang mendapat intervensi dan kelompok kontrol serupa 

serta sebanding. Intervensi yang diberikan pada penelitian eksperimental dapat 

berupa pemberian obat atau vaksin, pelaksanaan tindakan diagnostik, preventif, 

terapeutik, serta pengenalan alat edukasi.5,17,18 

     Kelebihan utama penelitian eksperimental adalah adanya kontrol terhadap faktor 

confounding. Kelebihan lain dari penelitian eksperimental adalah hubungan sebab 

akibat yang didapatkan lebih tegas dan nyata. Kebutuhan biaya dan sumber daya 

yang tinggi merupakan kekurangan dari penelitian eksperimental.1,3,17 

 

2.2.1 Uji Klinis 

     Uji klinis dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara perlakuan 

dan efek. Hasil yang didapatkan dari uji klinis adalah perbedaan efek pada 

kelompok yang mendapat perlakuan dengan kelompok kontrol. Uji klinis memiliki 

kemiripan dengan penelitian cohort, karena kelompok perlakuan dan kontrol diikuti 

dalam waktu tertentu atau sampai terjadi efek. Perbedaan antara uji klinis dan 

penelitian cohort adalah pada uji klinis alokasi subjek dan perlakuan dilakukan oleh 

peneliti, sedangkan pada penelitian cohort peneliti hanya melakukan observasi 

tanpa memberikan perlakuan atau intervensi.3,6,17 

     Pengembangan terapi baru menggunakan uji klinis yang terdiri dari dua tahap. 

Tahap satu melakukan penelitian laboratorium secara in vitro kepada hewan coba. 

Tahap satu disebut juga sebagai uji pra-klinis. Penelitian tahap dua dilakukan 

kepada manusia dalam empat fase. Fase pertama bertujuan untuk meneliti 

keamanan dan toleransi terhadap obat. Fase kedua bertujuan untuk menilai sistem 

atau dosis pengobatan paling efektif. Fase ketiga bertujuan untuk mengevaluasi 

obat atau cara pengobatan baru dibandingkan dengan plasebo atau pengobatan 

standar sebelumnya. Standar baku emas uji klinis fase ketiga adalah RCT. Fase 

keempat bertujuan untuk mengevaluasi obat yang telah dipakai untuk jangka waktu 
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yang relatif lama, yaitu lima tahun atau lebih. Fase ini penting dalam mendeteksi 

efek samping terapi, baik efek yang berbahaya, tidak berbahaya, atau 

menguntungkan.1,4,6 

     Sekelompok subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi tertentu dibagi 

secara acak kemudian ditempatkan ke dua kelompok yang menerima intervensi 

berbeda pada desain RCT. Pembagian acak menggambarkan bahwa setiap peserta 

memiliki kesempatan yang sama untuk ditempatkan ke dua kelompok. Kelompok 

kontrol atau kelompok pembanding adalah kelompok tanpa intervensi atau 

kelompok yang menerima intervensi lain menyerupai intervensi sebenarnya, tetapi 

tidak memiliki efek terapi atau pengobatan aktif lainnya yang menjadi standar 

perawatan saat ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan antara 

intervensi dan kelompok pembanding.1,6,17 

     Uji klinis memiliki kelebihan dibandingkan dengan desain penelitian lain, yaitu 

adanya kontrol terhadap faktor confounding. Faktor confounding pada uji klinis 

dapat dikontrol dengan randomization karena faktor confounding akan terbagi 

seimbang pada dua kelompok. Kelebihan lain dari uji klinis adalah efektif secara 

statistika karena jumlah kelompok perlakuan dan kontrol sebanding. Hal tersebut 

mengakibatkan intervensi dari luar yang mengenai kedua kelompok setelah proses 

randomization tidak banyak memengaruhi hasil. Kekurangan dari uji klinis adalah 

biaya yang tinggi, sumber daya yang besar, kadang membutuhkan waktu yang lebih 

panjang dari perkiraan, serta jumlah subjek. Jumlah subjek yang sesuai harus 

terpenuhi sehingga dapat menunda jalannya penelitian. Uji klinis sering dihadapkan 

pada masalah etika mengenai perlakuan yang diberikan pada suatu kelompok, 

namun tidak pada kelompok lainnya dan sebaliknya.1,3,4,6 

 

III. Meta-analisis 

     Meta-analisis adalah teknik statistik yang menggabungkan dua atau lebih hasil 

penelitian sehingga didapatkan data baru yang bersifat kuantitatif, objektif, dan 

lebih kuat secara statistik. Meta-analisis merupakan metode yang efisien dan efektif 

untuk meringkas hasil beberapa penelitian. Meta-analisis telah menjadi strategi 

penelitian yang penting dan terus berkembang.1,3,19 
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     Kelebihan utama dari meta-analisis, yaitu penggabungan beberapa uji klinis 

akan memberikan validitas tertinggi pada ilmu kesehatan berbasis bukti. 

Penggabungan data-data tersebut membuat jumlah sampel bertambah banyak 

sehingga dapat dilakukan analisis subkelompok serta memungkinkan intepretasi 

data tentang efektivitas atau bahaya dengan tingkat kepercayaan yang lebih besar. 

Meta-analisis mendorong pemikiran sistematis mengenai metode, kategorisasi, 

populasi, intervensi, outcome, dan cara untuk memadukan berbagai bukti.1,14,19 

     Bias publikasi menjadi kekurangan meta-analisis karena hanya mencakup 

penelitian yang dipublikasikan, sedangkan penelitian dengan hasil negatif mungkin 

tidak dipublikasikan. Bias publikasi membuat perbandingan berbagai penelitian 

terlalu heterogen sehingga efek sebenarnya menjadi kabur. Kekurangan lain pada 

meta-analisis adalah jika penelitian yang dibandingkan berkualitas rendah, maka 

meta-analisis yang dihasilkan juga akan berkualitas rendah.1,3,19 

 

IV. Simpulan 

     Penelitian berperan penting dalam pengembangan ilmu kedokteran yang 

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan manusia. Terdapat berbagai jenis desain 

penelitian dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara garis 

besar, desain penelitian dibagi menjadi penelitian observasional dan penelitian 

eksperimental atau intervensional. Berdasarkan hirarki, uji klinis dan meta-analisis 

memiliki tingkat validitas paling tinggi. Pemahaman akan desain penelitian 

diperlukan agar seorang dokter dapat mengambil kesimpulan yang tepat. 
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