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Pembagian Penelitian Kesehatan, 
berdasarkan manfaatnya:

1. Penelitian Dasar (Basic or Fundamental  
Research)

2. Penelitian Terapan (Applied Research)
3. Penelitian Tindakan (Action Research)
4. Penelitian Evaluasi (Evaluation 

Research)



Penelitian Dasar

• Dilakukan utk memahami atau menjelaskan 
gejala yg muncul pd suatu peristiwa. 
Kemudian hal tsb dianalisis, dan 
kesimpulannya merupakan pengetahuan atau 
teori baru.

• = penelitian murni = pure research



Penelitian Terapan

• Dilakukan utk memperbaiki atau 
memodifikasi proses suatu sistem atau 
program, dgn menerapkan teori2 kesehatan 
yg ada.

• = penelitian operasional = operational 
research



Penelitian Tindakan

• Dilakukan terutama utk mencari suatu dasar 
pengetahuan praktis utk memperbaiki suatu 
situasi atau keadaan kes. masy. yg dilakukan 
scr terbatas.

• Biasanya dilakukan thd suatu keadaan yg 
sedang berlangsung.



Penelitian Evaluasi

• Dilakukan utk melakukan penilaian thd suatu 
pelaksanaan kegiatan atau program yg sdg 
dilakukan dlm rangka mencari umpan balik yg 
dijadikan dasar utk memperbaiki suatu program 
atau sistem.

• Tdd 2 tipe: - tinjauan (reviews)
- pengujian (trials)



• Penelitian evaluatif yg bersifat tinjauan: 
dilakukan utk mengetahui sejauh mana 
program itu berjalan dan sejauh mana 
program tsb mempunyai hasil atau 
dampak.

• Penelitian evaluatif yg bersifat trials: 
dilakukan utk menguji efektifitas dan 
efisiensi suatu pengobatan atau program2.



Pembagian Penelitian Kesehatan 
berdasarkan tujuannya:

1. Penelitian penjelajahan (eksploratif)
bertujuan utk menemukan problematik2 baru dlm 
dunia kesehatan

2. Penelitian pengembangan 
bertujuan utk mengembangkan pengetahuan atau 
teori baru di bidang kesehatan

3. Penelitian verifikatif

bertujuan utk menguji kebenaran suatu teori di 
dlm bidang kesehatan



Pembagian Penelitian Kesehatan 
berdasarkan tempat atau sumber data:

1. Penelitian Perpustakaan (Library Research): 
dilakukan dgn mengumpulkan dan mempelajari data 
dari buku2 literatur, laporan2, dokumen2 yg ada di 
perpustakaan.

2. Penelitian Laboratorium (Laboratory Research): 
dilakukan di laboratorium -> umumnya penelitian 
klinis.

3. Penelitian Lapangan (Field Research): dilakukan di 
masyarakat -> public health





• Untuk mengetahui deskripsi dari 
berbagai fenomena

• Untuk menerangkan hubungan 
antara pelbagai kejadian

• Untuk memecahkan pelbagai 
masalah kehidupan

• Untuk memperlihatkan efek 
tertentu




