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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan kedokteran diartikan sebagai suatu pendidikan yang berisi 

format program pendidikan yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan dasar 

dan ilmu klinik.1Hal ini seperti halnya diatur dalam Undang-Undang No.20 

tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: 

“Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam 
pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan 
pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program 
studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 
kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. “ 

 
Pendidikan kedokteran/kedokteran gigi pada tingkat sarjana, diterapkan 

proses pengembangan kinerja klinik yaitu dengan desain keterampilan klinik 

yang memberikan kesempatan penggunaan pengaturan kesehatan seperti 

kepemimpinan, infrastruktur program dan sumber daya. Hal ini dimaksudkan 

sebagai persiapan mahasiswa dalam partisipasi dan pembelajaran dalam 

menangani pasien secara langsung.2 

Sementara itu pendidikan klinik lebih dititik beratkan padakemampuan dan 

kualitas keberhasilan dalam perawatan pasien secara langsung yang dapat 

dilihat melalui beberapa metode penilaian, antara lain observasi langsung, 

presentasi kasus, portofolio, pemahaman biomedis dan kemampuan penerapan 

teori pada praktik strategi pemilihan perawatan pada pasien.3Level pendidikan 

																																																													
1DjokoSusanto, 2017, BeginiMencetakDokterProfesional, Surabaya: Airlangga University Press. 
hlm 21 
2ibid.. hlm 14	
3ibid. hlm 16 
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pre-klinik selain meliputi pendidikan terintegrasi tersebut juga melakukan 

penelitian kesehatan dibidang kedokteran (medical/health research). Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 

TinggiRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Kedokteran bagian KetigaBelastentang Standar Penelitian Pasal 29 

ayat(2) yang berbunyi : 

“Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi melaksanakan penelitian 
dalam ruang lingkup ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi yang 
disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan/atau ilmu 
kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

 
Penelitian bidang kesehatan wajib dilakukan sebagai syarat kelulusan 

pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi sebagai salah satu fasilitas dan 

lembaga untuk memajukan penelitian bidang kesehatan. Penelitian bidang 

kesehatan sendiri dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan klinik  dan sebagai suatu bentuk pemenuhan kewajiban guna 

improvisasi dan memajukan ilmu pengetahuan dalam  lingkup kesehatan. Hal 

ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi  Pasal 7 ayat (2) bahwa: 

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
perguruan tinggi bertanggung jawab meningkatkan kemampuanpendidikan 
dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, sertapengabdian pada 
masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi.” 

 
Beberapa jenis penelitian bidang kesehatan diantaranya adalah uji 

epidemiologi, uji klinik, penelitian sosial, budaya, hukum dan ekonomi yang 

berkaitan dengan kesehatan, penelitian perilaku (psikologi), penelitian 
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genetika, penelitian eksperimen, penelitian obat herbal dan penelitian sel punca 

(stem cell).4 

Diantara beberapa penelitian tersebut tentunya membutuhkan instrumen 

penelitian diantaranya : subjek penelitian, alat dan bahan penelitian, metode 

penelitian,dan lain-lain. Subjek penelitian terdiri dari makhluk hidup dan 

makhluk tidak hidup, contohnya pada penelitian yang termasuk penelitian in-

Vitro dimana penelitian tersebut masih dalam pengujian laboratorium. Berbeda 

dengan jenis penelitian in-Vitro, penelitian in-Vivo memiliki spesifikasi yang 

berbeda yaitu menggunakan subjek penelitian berupa hewan dan manusia 

sebagai penerima perlakuan atau tindakan. Dimana keduanya didesain dalam 

suatu bentuk penelitian dengan desain case control, cross sectional, atau 

cohort.5Dalam hal ini penelitian dengan hewan maupun manusia sebagai 

subjek penelitian dimaksudkan agar memberikan hasil penelitian yang 

maksimal dan akurat dalam penerapannya sehingga tidak heran dokter dan 

dokter gigi termasuk juga para mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi 

mencari pasien yang dapat menjadi partisipan dalam penelitian mereka, atau 

dengan kata lain menjadi subjek penelitian. Dengan adanya fenomena tersebut, 

banyak respon dari calon subjek penelitian, sebagian dari mereka dengan 

senang hati menerima tawaran atau menyetujui posisinya sebagai subjek 

penelitian, akan tetapi kebanyakan dari mereka mengalamikesalahfahaman 

antara pelaku pemberi perlakuan atau dalam konteks ini adalah dokter/dokter 

																																																													
4Kemenkes Republik Indonesia “Pedoman dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan Nasional”, https://ners.unair.ac.id/site/images/KEPK/08.%20Pedoman%20KEPPKN-
20017.doc. Diakses pada tanggal 07/04/2019 jam 10:49wib. Hlm:58 
5ibid. 
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gigi/mahasiswa kedokteran/kedokteran gigi apalagi dengan paradigma lama 

bahwa pasien sebagai subjek penelitian dikenal dengan istilah ‘kelinci 

percobaan’. 6 

Salah satu hambatan lain dalam pencarian subjek penelitian yaitu adanya 

suatu keragu-raguan dari pasien sebagai penerima perlakuan, selain itu faktor 

kerahasiaan yang diragukan oleh pasien akan terjaga, serta keraguan mengenai 

apa yang dilakukan terhadap pasien yang diduga akan membahayakan. Untuk 

itu pemberian informed consentsebelum dilakukannya tindakan pelayanan 

medis sekaligus tindakan dalam penelitian sangat diperlukan dan menjadi salah 

satu syarat diperbolehkannya manusia menjadi subjek penelitian. 

Salah satu contoh kasus dari hal ini adalah kasus pelanggaran yang 

dilakukan pada penelitian diantaranya pada kasus David Reimer yang bermula 

pada tahun 1965, yaitu tentang statusnya sebagai pasien oleh seorang dokter 

jiwa yang ternyata sedang dalam penelitian mengenai pola pengasuhan yang 

dapat membentuk suatu karakter anak, dan bukan pembawaan alaminya. Hal 

ini bermula pada saat terjadi kesahalah pada prosedur sunat yang dialami 

David sehingga membuat alat kelaminya harus terpotong dan menyisakan 

sedikit bagian, dokter jiwa mereka menyarankan untuk merubah jenis 

kelaminnya menjadi perempuan. Eksperimen dokter jiwa tersebut berawal dari 

hal ini, orang tua David dipaksa untuk menyetujui tindakan tersebut dan tidak 

diberitahu bahwa sebetulnya yang dilakukannya adalah sebuah eksperimen 

mengenai tingkah laku anak tersebut, tanpa diberitahukan prosedur maupun 

																																																													
6M H Pappworth. 1990. Human Guinea pigs – a history. BM  Journal Volume 301. Hlm:1456 
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konsekuensi. Akhir kasus ini menyebabkan David Reimer meninggal 

disebabkan bunuh diri karena tertekan akan jati dirinya yang menyerupai laki-

laki akan tetapi menjalani hidup sebagai perempuan.7 

Ilustrasi kasus tersebut menggambarkan pentingnya persetujuan dan 

kesediaan serta seberapa jauh penelitian kesehatan melibatkan kelangsungan 

hidup subjek penelitian. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kesediaan 

pasien menjadi subjek penelitian adalah penjelasan dari dokter atau tenaga 

medis yang dalam hal ini juga berperan sebagai penelitikepada pasien yang 

diduga ada yang disembunyikan dan tidak diungkapkan atau dalam hal ini 

informasi dalam informed consent yang tidak baik atau dirasa kurang. Hal ini 

karena dimungkinkan akan terjadi penolakan dari pasien sebagai subjek 

penelitian.8Kaitannya dengan hal tersebut, pasien sebagai subjek 

penelitiantentunya belum memahami bahwa adanya jaminan hukum terhadap 

dirinya sebagai seorang subjek penelitian yang memiliki hak dan kewajiban. 

Selain itu, dokter/dokter gigi dan mahasiswa sebagai seorang peneliti yang 

dituntut untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai seorang 

peneliti. 

Disisi lain, dalam suatu aktifitas atau pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh dokter/dokter gigi kepada pasien, maupun yang diberikan peneliti 

terhadap subjek peneliti tentunya terdapat hubungan antara keduanya yang 

																																																													
7Artikel. Beberapa Kasus Pelanggaran/Malpraktek Penelitian&Publikasi. 
https://docplayer.info/45677851-Beberapa-kasus-pelanggaran-malpraktek-penelitian-publikasi-a-
kasus-1-david-reimer-lahir-di-kanada-pada-22-agustus-ia-adalah-seorang-anak.html. Diakses 6 
Agustus 2019. Jam 12.28. Hlm1-4.	
8Robert L Klitzman, 2015, The Ethics Police?: The struggle to make research safe ,Oxford 
University Press. hlm 273	
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menjadikan hubungan tersebut memiliki batasan-batasan yang meliputi hak-

hak dan kewajiban antara keduanya. Dari fenomena tersebut dapat dikatakan 

bahwa dari satu subjek hukum yang sama yaitu dokter/dokter gigi dan pasien 

terdapat dua hubungan yang berbeda serta dua ketentuan dan perlindungan 

hukum yang berbeda pula, yang pertama, yaitu antara dokter/dokter gigi dan 

pasien, dan antara peneliti dan subjek penelitian.  

Dalam suatu hubungan hukum terdapat dua jenisperikatan yaitu perikatan 

berdasarkan upaya (Inspanning verbitanis)  dan  perikatan berdasarkan hasil 

(resultaat verbitanis). Sementara itu hubungsn hukum antara dokter/dokter gigi 

dan pasien merupakan sebuah perikatan yang berdasarkan upaya atau usaha 

dokter/dokter gigi untuk penyembuhan pasien secara hati-hati dan 

cermat.9Menurut ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan bahwa: “ 

Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak 

dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang 

termuat dalam bab ini dan bab yang lain;” Disisi lain,  hubungan hukum yang 

terjalin antara subjek penelitian dan peneliti, yaitu dimana subjek penelitian 

merupakan seorang pasien yang menerima pelayanan kesehatan 

sekaliguspenerima tindakan penelitian dan peneliti sebagai dokter/dokter gigi 

yang memberikan pelayanan medis dan pemberitindakan penelitian merupakan 

hubungan Perdata yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata 

empat syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, didalamnya disebutkan 

bahwa:“ Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 

																																																													
9M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir.2009. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan.Ed 3 . 
Jakarta:EGC Hlm:38-39	
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1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. suatu pokok persoalan tertentu; 
4. suatu sebab yang tidak terlarang. ” 

 
Berdasarkan ketentuan tersebut, mahasiswa sebagai pemberi intervensi 

dalam penelitian kesehatan terikat dengan subjek penelitian dalam sebuah 

hubungan terkait penelitian. Sementara itu, subjek penelitian yang telah 

mampu atau cakap dalam membuat perikatan dibuktikan dengan adanya 

pemberian informed consent. 

Dalam hal ini terdapat dua jenis informed consent, yaitu informed consent 

untuk tindakan medik atau lebih dikenal dengan istilah Persetujuan Tindakan 

Medik (PTM) dan informed consent untuk penelitian yang biasa dikenal 

dengan istilah Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP).10 Tidak hanya itu, dalam 

kedua hubungan tersebut memiliki kesamaan yaitu pasien berhak memutuskan 

hubungan yang sudah terjalin baik satu maupun kedua hubungan sekaligus, 

baik diawal maupun dipertengahan tindakan yang mana hal ini disebut sebagai 

informed refusedatau suatu penolakan yang diajukan oleh pasien untuk 

menolak atau mengakhiri hubungan antara dokter dan pasien .11 

Kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak pasien sebagai subjek 

penelitiaan menjadi latar belakang dibentuknya suatu upaya perlindungan 

manusia sebagai subjek penelitian, beberapa peraturan pemerintah baik tentang 
																																																													
10Moch.Istiadjid Edi Santoso , 2011, Buku Ajar Etik Penelitian Kesehatan. Malang :Universitas  
Brawijaya Pess (UB Press). hlm:45-46 
11Kemenkes Republik Indonesia “Pedoman dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan Nasional”, https://ners.unair.ac.id/site/images/KEPK/08.%20Pedoman%20KEPPKN-
20017.doc. Diakses pada tanggal 07/04/2019 jam 10:49wib.  Hlm:77 
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fasilitas pendidikan maupun penelitian kesehatan yang mengatur mengenai 

Etik Penelitian Kesehatan sejak tahun 1995 yaitu pada Peraturan Pemerintah 

No 39 Tahun 1995 tentang penelitian dan pengembangan Kesehatan, dan 

dalam Peraturan Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Kedokteran Bagian Ketiga Belas tentang Standar Penelitian Pasal 29 ayat(3) 

bahwa: 

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan 
manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji 
etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan” 

 

Hak-hak subjek penelitian beserta kewajiban peneliti meskipun secara 

terpisah tetapi telah dijelaskan selain dalam Undang-Undang dan beberapa 

peraturan tersebut diatas juga terdapat dalam KODEKI atau Kode Etik 

Kedokteran Indonesia. Selain itu, tindakan penelitian bidang kesehatan yang 

melibatkan manusia sebagai subjek hukum sebelumnya harus telah lulus dari 

Uji Kelaikan Etik yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Etik Penelitian 

Kesehatan (KNEPK) yang dalam suatu institusi telah di bentuk dan bernama 

Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK). Dengan adanya KEPK tersebut 

memfasilitasi sekaligus menyeleksi kelayakan penelitian kesehatan termasuk 

Penelitian Kesehatan dengan melibatkan manusia sebagai subjek penelitian.12 

Pembentukan KNEPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan 

pembinaan dan pengawasan dalam lingkup pelaksanaan Etik Penilitian 

																																																													
12Moch. Istiadjid Edi Santoso .op.cit. hlm:49-50 
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Kesehatan (EPK) sudah dibentuk dari tahun 2002 melalui terbitnya SK 

Menteri Kesehatan R.I. (No.1334/Menteri Kesehatan/sk/2002) tentang Komisi 

Nasional Etik Penelitian Kesehatan dan dilanjutkan pada tahun 2013 yang 

kemudian dikeluarkannya Kode Etika Peneliti pada Peraturan Kepala Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013.  

Dengan adanya beberapa bentuk peraturan tersebut dokter/dokter gigi 

maupun mahasiswa peneliti bidang kesehatan diharapkan telah memenuhi hak-

hak dari seorang subjek penelitian sehingga dapat terlindungi haknya sehingga 

penelitian bisa terselenggara dengan baik dan mendapatkan hasil yang 

menguntungkan di bidang kesehatan yang akan bermanfaat untuk masyarakat. 

Akan tetapi pemahaman peneliti mengenai hak-hak pasien dan hak-hak subjek 

penelitian kerap sekali diragukan. Disisi lain keraguan tersebut bukan tanpa 

alasan, melainkan dimungkinkan bahwa pasien benar-benar tidak menyadari 

bahwa dia memiliki hak-hak yang mana salah satunya subjek penelitian berhak 

mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan terhadapnya serta keputusan 

yang tidak berhak mendapatkan campur tangan peneliti, privasi subjek yang 

harus dan layak dijunjung tinggi, perlindungan selain pada fisik subjek 

penelitian juga pada psikisnya, pencegahan semaksimal mungkin terhadap 

kerugian yang dialami oleh subjek penelitian dan masih banyak yang lain. 13 

Dalam hal ini, adanya beberapa ketentuan mengenai perlindungan terkait 

perlindungan terhadap subjek penelitian kesehatan merupakan suatu upaya 

perlindungan secara hukum sebelum terjadinya pelanggaran terjadi atau 

																																																													
13Moch. Istajid E.S. 2019. Etik Penelitian Kesehatan disajikan dalam Seminar Etik Penelitian 
Kesehatan (Malang,16 Maret 2019)	
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disebut juga perlindungan hukum preventif. Hal ini ditujukan supaya 

menegakkan prinsip bioetik yaitu menghormati harkat dan martabat manusia 

(respect for persons), berbuat baik (beneficence), dankeadilan (justice).14 

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam rangka mengetahui faktor-faktor 

yang berkaitan dengan hubungan dokter dan pasien serta hubungan antara 

peneliti dan subjek peneliti, yaitu pada review yang ditulis oleh Luh Titi 

Handayani, pada tahun 2018 mengenai Kajian Etik Penelitian dalam Bidang 

Kesehatan dengan Melibatkan Manusia sebagai Subjek. Dimana pada review 

ini membahas aspek-aspek etik penelitaian kesehatan dengan manusia sebagai 

subjek penelitian, dimana dalam kepelaksanaannya, penelitian harus 

berpedoman pada kejujuran, keadilan, dan integritas dari peneliti. 15 

Penelitian lain oleh Diana H.J.M. Dolmans dan Cees P.M.Van der Vleuten,  

pada tahun 2010 tentang Reseach in Medical Education : Practical Impact On 

Medical Training and Future Challenges, dalam penelitian tersebut 

mendapatkan kesimpulan bahwa dalam melakukan penelitian kesehatan peran 

supervisi atau dalam hal ini dosen sangat diperlukan dan memiliki peran yang 

krusial dalam terpenuhinyapenelitian kesehatan yang akan bermanfaat bagi 

praktik.16 

Selain kedua penelitian tersebut, dari article review yang dilakukan oleh 

Mauricio Jose Avila et.al pada tahun 2019 tentang The importanc of Research 

																																																													
14M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir.Ed 4. 2008. Etika kedokteran & hukum kesehatan. Jakarta: 
EGC . hlm:185-186	
15Luh Titi Handayani, 2018. Kajian Etik Penelitian dalam Bidang Kesehatan dengan melibatkan 
Manusia sebagai Subjek, The Indonesian Journal of Health Science. Vol.10(1).Hlm:47-54   
16Diana H.J.M.Dolmans and CeesP.M.van der Vleuten. 2010. “Reaserch In Medical Education: 
Practical On Medical Training And Future Challenges”. National Center for Biotechnology 
Information.Volume 27(2) 
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in Undergraduate Medical Education dimana dalam artikel ini disimpulkan 

bahwa penelitian pada mahasiswa sangat dibutuhkan dan memberikan hasil 

yang baik untuk kelanjutan praktis klinis.17 

Kesamaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah mengenai topik yang membahas tentang penelitian 

kesehatan, baik dari segi manusia sebagai subjek penelitian maupun penelitian 

kesehatan yang dilakukan pada pendidikan kesehatan kususnya kedokteran. 

Sementara itu, perbedaan antara ketiganya dengan penelitian  yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah Luh Titi Handayani membahas kajian penelitian 

kesehatan dari sisi etik penelitian, sehingga lebih menitik beratkan pada etika 

peneliti. Sementara itu penelitian dari Diana dan Cees memberikan keterangan 

tentang peran supervisor atau dosen dalam penelitian pendidikan kesehatan 

dalam lingkup kedokteran. Selain itu artikel yang ditulis Maurico 

menitikberatkan mengenai pentingnya penelitian kesehatan dalam pendidikan 

sarjana. Ketiga penelitian tersebut tidak membahas dari aspek hukum 

perlindungan subjek penelitian baik dari pengaturan, pelaksanaan maupun 

faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum subjek penelitian 

kesehatan terutama bidang pendidikan kedokteran gigi. Hal ini yang 

merupakan pembeda dari penelitian sebelumnya terhadap penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan melakukan pembahasan lebih lanjut seputar 

																																																													
17Maurico Jose Avila and Andrea Rodriguez-Restrepo 2019.“The Importanc Of Research In 
Undergraduate Medical Education”.Peer-reviewed general biomedical journal.Volume 19 issue 2.	
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penelitian kesehatan dengan manusia sebagai subjek penelitian. Adapun judul 

dari penelitian ini adalah” Perlindungan Hukum Subjek Penelitian pada 

Penelitian Kesehatan dalam Bidang PendidikanKedokteran Gigi” 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian kesehatan dalam pendidikan kedokteran gigi meliputi kegiatan 

penelitian kesehatan yang dilakukan oleh mahasiswa jenjang pendidikan 

akademik kedokteran gigi dengan melibatkan beberapa subjek penelitian, yaitu 

manusia, hewan coba dan preparat di laboratorium. Mengingat luasnya 

penelitian kesehatan di bidang ini, maka pembatasanmasalah dalam penelitian 

ini adalah penelitian kesehatan pada jenjang pendidikan akademik kedokteran 

gigi dengan subjek penelitian berupa manusia. 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum subjek penelitian 

bidang kesehatan pada pendidikan kedokteran gigi ? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum subjek penelitian dalam 

penelitian kesehatan terutama pada bidang pendidikan kedokteran gigi ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  perlindungan hukum subjek 

penelitian bidang kesehatan  pada pendidikan kedokteran gigi ? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Dari perumusan masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mendapatkan gambaranbagaimana perlindungan hukum subjek penelitian 

bidang kesehatan pada pendidikan kedokteran gigi 

2. Mendiskripsikanbagaimana pelaksanaan perlindungan hukum subjek 

penelitian bidang kesehatan pada pendidikan kedokteran gigi 

3. Mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi  perlindungan 

hukum subjek penelitian bidang kesehatan pada pendidikan kedokteran gigi 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan ini diharapkan 

memiliki manfaat sebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian  ini sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum kesehatan pada umumnya 

serta mengenai perlindungan manusia sebagai subjek penelitian. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur dalam dunia kepustakaan tentang pertanggungjawaban hukum 

di bidang pelayanan kesehatan 

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian- 

penilitian sejenis untuk tahap berikutnya. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan 

kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan 
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permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang 

efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu 

hukum kesehatan 

b. Bagi institusi rumpun kesehatan, supaya bisa menerapkan penelitian 

kesehatan dengan mawas diri terhadap hukum penelitian kesehatan, dan 

lebih mudah dalam pencarian subjek penelitian. 

c. Bagi dokter/dokter gigi dan mahasiswa sebagai peneliti kesehatan, baik 

dokter/dokter gigi/peneliti kesehatan  maupun mahasiswa rumpun 

kesehatan diharapkan mengetahui dan mematuhi kewenangan dan 

risiko pelitiannya  serta bertanggungjawab atas perlakuan yang 

diberikan pada subjek hukum 

d. Bagi pasien sebagai subjek hukum diharapkan dapat menjadi 

perlindungan sehingga tidak terdapat rasa khawatir dalam menjalani 

prosedur penelitian yang dijalankan oleh peneliti serta memupuk rasa 

kepercayaan terhadap peneliti bidang kesehatan. 

e. Bagi peneliti, menjadi wahana untuk mengembangkan penalaran dan 

membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti 

dalam menerapkan ilmu hukum kesehatan yang diperoleh 

f. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam penelitian yang 

terkait perlindungan subjek penelitian kesehatan. 
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F. KERANGKA PEMIKIRAN 

1) Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan suatu alur guna menggambarkan secara 

umum atau garis besar mengenai cara berpikir terhadap permasalahan yang 

diteliti dan diilustrasikan dalam bentuk bagan ataupun skema. Kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 HAK PASIEN 

PERAN PENELITI DAN SUBJEK PENELITIAN 

1. PENGATURAN 
2. PELAKSANAAN 
3. FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

MANUSIA SEBAGAI SUBJEK PENEITIAN BIDANG 
KESEHATAN BIDANG KESEHATAN 

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Nasional 
- - Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia Nomor 06/E/2013Tentang Kode Etika 
Peneliti 

	

UU No. 36 Tahun  2009 
Tentang Kesehatan 

 
UU NO. 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik 
Kedokteran 

UU NO. 36 Tahun 2014 
Tentang Tenaga 

Kesehatan 

 
Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia 
Nomor Tahun 2015 
Tentang Rumah Sakit 
Pendidikan 

 

Undang-Undang Dasar 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA   

Tahun  1945  Pasal 28 E 

	

PENDIDIKAN KEDOKTERAAN 

Undang-Undang No 20 tahun 2013 
tentang Pendidikan Kedokteran 
	

HUBUNGAN PENELITI DAN SUBJEK 
PENELITIAN 

Peraturan Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 
Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran 

HUBUNGAN DOKTER-PASIEN 

- KUH Perdata Pasal 1319  
- KUH Perdata Pasal 1320  

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
2004 Tentang Praktik Kedokteran 

HAK SUBJEK PENELITIAN 

STANDAR PENDIDIKAN 
KEDOKTERAN  

Peraturan Menteri Riset 
,Teknologi,dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia No 18 Tahun 2018 
Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Kedokteran 
 

PERLINDUNGAN 
HUKUM 

PENELITIAN KESEHATAN 

Undang-Undang No.18 Tahun 
2002 Tentang Sistem 
Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi   
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2) Kerangka Teori 

 Penelitian Keseahatan diartikan sebagai  penelitiaan bidang 

kesehatan yang ditujukan untuk memberi inovasi dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.18 Ruang lingkup 

Penelitian Kesehatan adalah adanya peneliti dan subjek penelitian yang 

meliputi hewan coba, manusia baik komunitas maupun individu 

tergantung pada Jenis dan metode penelitian yang mendasari sebuah 

penelitian kesehatan, dapat berupa penelitian observasional maupun 

penelitian eksperimental. Penelitian kesehatan biasanya dipergunakan 

oleh institusi-institusi pendidikan kesehatan seperti, pendidikan 

kedokteran dan kedokteran gigi, kebidanan, keperawatan, kesehatan 

masyarakat, dan lain sebagainya. 

 Subjek penelitian yang berupa individu manusia sangat 

memungkinkan individu tersebut menerima intervensi dari peneliti, 

sehingga dalam hal ini diperlukan adanya syarat mutlak guna 

menerapkan perlindungan hukum dari individu tersebut.19Salah satu 

syaratnya adalah terdapatnya kriteria kepatutan berupa laik Etik atau 

Ethical Clearance yang harus memenuhi beragam prinsip-prinsip 

bioetik.20Selain itu, syarat manusia sebagai subjek penelitian kesehatan 

																																																													
18M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir.Ed 4. op.cit. Hlm: 184 
19Muh. Fitrah dan Luthfiyah.2017. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan 
Kelas&Studi Kasus. Sukabumi:CVJejak Hlm:152 
20Kemenkes Republik Indonesia op.cit. Hlm:21-24 
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adalah dipenuhinya persetujuan oleh individu tersebut atau informed 

consent.21 

 Hubungan yang melibatkan dua atau lebih dari subjek hukum yang 

selanjutnya menimbulkan suatu akibat hukum disebut hubungan hukum. 

22Dalam suatu hubungan hukum terdapat subjek hukum yang dalam hal 

ini merupakan suatu individu atau kelompok yang melekat kepadanya 

suatu hak dan kewajiban hukum.23Disisi lain objek hukum adalahsegala 

sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.24Hubungan hukum 

antara dokter dan pasien merupakan sebuah hubungan yang berdasarkan 

pada suatu usaha dokter dalam memberikan upaya sebaik-baiknya dalam 

penyembuhan pasien.25 upaya dokter dalam hal ini merupakan suatu 

bentuk objek hukum. Atau biasa disebut inspanning verbitenis. 26 

Dalam hal ini ada hubungan lain dalam suatu penelitian kesehatan 

yang melibatkan manusia adalah adanya hubungan hukum antara 

peneliti yang diperankan oleh dokter dan subjek penelitian yaitu pasien. 

Prinsipinspanning verbitenisjuga berlaku dalam hubungan oleh peneliti 

																																																													
21Moch. Istadjid E S, op.cit. Hlm:156. hlm:23 
22Muhamad Sadi Is. 2015.Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:PTKharisma Putra Utama. Hlm:81 
23Petrus Soerjowinoto. 2017. Ilmu Hukum: Suatu Pengantar. Semarang: Universitas Katolik 
Soegijapranata. Hlm:35	
24Titik TriwulanTutik. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: 
Prenadamedia group. Hlm: 143. 
25Endang Kusuma Astuti. 2005. Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah 
Sakit. Semarang: Citra Aditya Bakti. Hlm: 95	
26Chisdiono M. Achadiat. Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman, 
Jakarta :EGC..Hlm:36. 



	 33	

pada pasien sebagai subjek penelitian yang dalam Black Law Dictionary 

hal ini disebut sebagai fiduciary relationship.27 

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap suatu harkat dan 

martabat, juga meliputi pengakuan terhadap hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subjek hukum dimana meliputi dua hal, yakni 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif28. 

Sebuah usaha perlindungan hukum memiliki dua tujuan utama yaitu 

mempertahankan hak dan sebagai metode pengawasan untuk mencapai 

tertib hukum.29 

G. METODE PENELITIAN 

Dalammelakukansuatupenelitian, 

dibutuhkansuatumetodepenelitianuntukmenjawabpermasalahan yang ada. 

Adapunmetodepenelitian yang digunakandalampenelitianiniterdiridari: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode yuridis sosiologis, dimana jika dilihat dari sudut pandang tujuannya 

termasuk penelitian untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian menuju 

identifikasi masalah(problem-identification) dan akhirnya membahas mengenai 

penyelesaian masalah (problem-solution).30 

																																																													
27Black’s Law Dictionary,Ed.7.1999, West Publishing Com-pany, Minnesota. 
28Philipus M. Hadjon, 1987Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : hlm.  20 

29ibid. Hlm: 204 
30Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 

hlm 50. 
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Metode pendekatan yuridis sosiologis terdapat dua tinjauan penelitian 

yaitu melalui tinjauan yuridis atau aspek hukum dan tinjauan sosiologis atau 

empiris yang berdasarkan pada pengadaaan penelitian primer di lapangan, serta 

pembahasan mengenai aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala hukum 

tertentu.31 

Faktor yuridis yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini adalah 

mengenai beberapa dasar hukum dan kebijakan yang menyangkut tentang 

penelitian kesehatan, standar penelitin pendidikan kedokteran, dan manusia 

sebagai subjek penelitian yang dihubungkan dengana perlindungan manusia 

sebagai subjek penelitian kesehatan. Sedangkan faktor sosiologis dalam 

penelitian ini adalah adanya ketidakpastian terhadap jaminan hukum manusia 

sebagai subjek penelitian yang menyebabkan ketidaklancaraan dalam pencarian 

subjek penelitian kesehatan. 

Adapun dalam penelitian ini berusaha melihat fakta upaya pemenuhan 

perlindungan hukum bagi subjek penelitian yang dilakukan pada penelitian 

seperti yang telah dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini pun 

akan melihat bagaimana upaya bentuk perlindungan hukum terhadap subjek 

penelitian bidang kesehatan khusunya pada pendidikan kedokteran gigi. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini, 

spesifikasi penelitian dilihat dari sifatnya yang dipakai termasuk penelitian 

diskriptifanalitik dimana  dimaksudkan untuk memberikan data dengan teliti 

																																																													
31ibid. hlm:52 



	 35	

tentang manusia dan gejala lainnya yang diteliti.32Penelitianini dubutuhkan 

kesiapan mengenai beberapa pertanyaan sebagai panduan untuk memperoleh 

data-data primer berupa informasi dan keterangan sebagai data awal yang 

diperlukan. 

Dalam penelitian diharapkan akan dapat mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum terhadap subjek penelitian bidang kesehatan khusunya 

pada pendidikan kedokteran gigi. Metode ini menggambarkan peraturan-

peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan 

praktek pelaksanaan hukum positif. Analisis dari data yang diperoleh 

diharapkan akan dapat memberikan jawaban dari permasalahan dalam usulan 

penelitian ini. 

3. Definisi Operasional 

a. Perlindungan hukum subjek penelitian : perlindunganterhadap hak-hak 

yang dimiliki oleh manusia yang berperan dalam penelitian sebagai 

penerima intervensi yang dilakukan oleh peneliti.33 

b. Penelitian bidang kesehatan : penelitian yang memiliki input, metode, 

dan output baik berupa ilmu pengetahuan maupun penemuan 

ilmiahdibidang kesehatan.34 

c. Subjek penelitian : adalah setiap orang atau manusia yang dalam 

hubungannya dengan penelitian merupakan subjek penerima intervensi 

																																																													
32ibid. hlm:10 
33RiantoAdi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, hlm.104	
34Trevor  smith. 2001. Ethics in Medical Research: A Handbook of Good Practice. Newyork: 
Cambridge University Press. Hlm: 11	
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dalam penelitian.35Dalam hal ini subjek penelitian dihubungkan dengan 

perannya sebagai pasien yang menerima layanan atau perlakuan medis. 

d. Peneliti : adalah seorang pelaksana dan pengelola program untuk 

memecahkan masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.36 

Dalam konteksi ini peneliti dihubungkan dengan peran dokter sebagai 

seorang pemberi layanan atau perlakuan medis. 

4. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian meliputi data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

narasumber atau langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku dan hasil penelitian.37 Data sekunder di bidang hukum dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Bahan hukum primer, yaitu berisi bahan hukum yang bersifat mengikat, 

sebagai contoh: nsorma dan peraturan dasar, yakni Undang-Undang Dasar 

1945, Peraturan perundang-undangan, traktat, yurispudensi, hukum adat, 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Bahan hukum Primer dalam 

penelitian ini yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

																																																													
35Muh. Fitrah dan Lutfiyah,op.cit. hlm:153 
36Eko Budiarto. 2003. Metodologi Penelitian Kedokteran: Sebuah Pengantar.Jakarta:EGC. 
hlm:214	
37Muh. Fitrah dan Lutfiyah. Op.cit. Hlm:52 
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3) Undang-Undang No.18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi   

4) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

5) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

6) Undang-Undang No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan 

8) Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 

Tentang Rumah Sakit Pendidikan 

9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2016 Tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Nasional 

10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Kedokteran 

11) Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 

06/E/2013 Tentang Kode Etika Peneliti 

b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Contohnya adalah: Rancangan Undang-Undang, hasil 

penelitian.dan lain sebagainya.38 

																																																													
38ibid. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder  misalnya kamu, ensiklopedia dan lain-lain.39 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Studi Lapangan (Field research) yaitu dengan mengadakan wawancara 

kepada informan sebagai teknik pengumpulan data primer.Wawancara 

adalah salah satu dari metode pengumpulan data melalui komunikasi, 

yaitu dengan cara kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan sumber data (informan).40 

Wawancara yang dilakukan merupakankegiatan untuk 

memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses 

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaanyaitu proses tanya 

jawab antara pewawancara dengannarasumber dan informan. 

Adapun yang menjadi informan adalah : 

1) Mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung yang 

melakukan penelitian dengan manusia sebagai subjek penelitian 

(sebanyak 5 orang), Mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas 

Muhammadiyah Semarang yang melakukan penelitian dengan 

manusia sebagai subjek penelitian (sebanyak 5 orang), dan 

Mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro,  yang 

																																																													
39ibid. 
40RiantoAdi, op.cit. hlm. 72 
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menjadi peneliti bidang kesehatan terhadap manusia sebagai 

subjek penelitian (1 orang). 

2) Subjek penelitian atau manusia yang menerima intervensi atau 

suatu tindakan dalam penelitian oleh mahasiswa Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung yang melakukan penelitian 

dengan manusia sebagai subjek penelitian (sebanyak 5 orang), 

Subjek penelitian atau manusia yang menerima intervensi atau 

suatu tindakan dalam penelitian oleh mahasiswa Kedokteran Gigi 

Universitas Muhammadiyah Semarang yang melakukan penelitian 

dengan manusia sebagai subjek penelitian (sebanyak 5 orang). 

Adapun narasumber dalam penelitian ini : 

1) Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung, Sekretaris Komite Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah 

Semarang (Bidang Kedokteran Gigi), dan anggota Komite Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Diponegoro (Bidang Kedokteran Gigi) yang diwakili oleh Ketua 

Program Studi PSKG FK UNDIP. 

2) Ketua Program Studi jenjang AkademikFakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang,Ketua Program Studi 

jenjang AkademikFakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Muhammadiyah Semarang, dan Ketua Program Studi jenjang 



	 40	

Akademik Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. 

3) Perwakilan Dosen Pembimbing Penelitian Mahasiswa Kedokteran 

Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perwakilan Dosen 

Pembimbing Penelitian Mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas 

Muhammadiyah Semarang, dan Perwakilan Dosen Pembimbing 

Penelitian Mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro. 

b. Studi Kepustakaan (Library research) yaitu dengan membaca, 

mempelajari dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan 

tanggung jawab tukang gigi dalam pelaksanaan pekerjaan berisiko 

terhadap konsumen sebagai data sekunder. 

6. Metode Sampling 

Teknik pengambilan sampel adalahproses memilih suatu bagian 

subjek penelitian yang respresentif dari suatu populasi. Populasi adalah 

keseluruhan objekpenelitian yang dapat menjadi sumber darri data 

peelitian.41 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang,Mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas 

Muhammadiyah Semarang, dan Mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas 

Diponegoro, yang melakukan penelitian dengan manusia sebagai subjek 

penelitian. 

																																																													
41M.Burhan Bungin.2017. metodologi Penelitian Kuantitatif. Komunikasi,Ekonomi,dan Kebijakan 
Publik Serta Ilmu-ilmu sosial Lainnya. Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri.Hlm: 109 
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Sampel merupakan suatu bagian dari total jumlah dan beberapa 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah Non Random Sampling dengan teknik 

purposive sampling.42 

7. Metode Penyajian Data 

Data yang telah terkumpul kemudian akan dilakukan pengolahan, 

yang meliputi editing, koding kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi. 

Selanjutnya dilakukan penyusunan secara sistematis untuk menguraikan 

jawaban dari pertanyaan penelitian sehingga dapat menggambarkan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan.43 Penyajian data akan disusun secara 

sistematis dalam bentuk teks yang sistematis, berupa uraian kalimat-

kalimat yang dilengkapi dengan gambar, dan penyajian data dalam bentuk  

tabel hasil penelitian. 

8. Analisis Data 

a. Pengolahan data  

Setelah semua data yang diperlukan didapat melalui teknik wawancara 

terkumpulkan secara lengkap, maka data tersebut disusun secara sistematis 

yang selanjutnya akan dilakukan analisis data. Pengolahan data dengan cara 

mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan 

kepada informan. 

b. Analisa data 

																																																													
42ibid, hlm: 126. 
43Soerjono Soekanto.op.cit, hlm . 64-65	



	 42	

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna suatu 

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan 

hukum yang menjadi objek kajian.Data dianalisabaik data primer dan data 

sekunder mencapai kejelasan dan interpretasi dari masalah yang dibahas 

secara logis dan sistematis dari data hasil penelitian.Data dideskripsikan 

dengan menelaah, menggambarkan, menguraikan kemudian menjelaskan 

sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian. 

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN TESIS 

Rencana penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan 

tesis sehingga dapat menggambarkan apa yang akan ditulis bila penelitian 

ini dilakukan. Rencana penyajian tesis ini terdiri dari empat BAB yang 

ditulis secara naratif sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori,  metode 

penelitian, metode penyajian,analisis data, dan rencana penyajian tesis. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka mengenai tinjauan 

tentang teori perlindungan hukum, penelitian kesehatan, manusia sebagai 

subjek penelitian kesehatan, ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan 
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hubungan hukum yang akan membahas hubungan hukum peneliti dan 

subjek penelitian. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai bagaimana 

Pengaturan tentang penelitian kesehatan terutama pada bidang pendidikan 

kedokteran gigi, bagaimana perlindungan hukum subjek penelitian dalam 

penelitian kesehatan terutama pada bidang pendidikan kedokteran gigi, dan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  perlindungan hukum subjek 

penelitian dalam penelitian kesehatan terutama pada bidang pendidikan 

kedokteran gigi. 

BAB IV  PENUTUP  

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari hasil perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan juga 

disampaikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan 

rekomendasi penulis mengenai perlindungan hukum subjek penelitian 

pada penelitian kesehatan  dalam bidang pendidikan kedokteran gigi. 

 

 

 

 

 

 


