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A. PENULISAN PENELITIAN KUALITATIF 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
:  Berisi pengantar mengenai alasan topik tersebut diteliti 

dan signifikansi masalah (perhatikan bahwa dalam latar 
belakang harus tampak logika permasalahan dan 
tuliskan fenomena yang terjadi sehingga masalah 
tersebut penting untuk diteliti) 

B. Pertanyaan Penelitian 
:  Perumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya 

(bagaimana, mengapa, dsb) 
C. Tujuan Penelitian 

:  Berisi tujuan diadakannya penelitian tersebut 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  
:  Berisi sumbangan teoritis yang mungkin diberikan 

oleh hasil penelitian 
2. Manfaat Praktis 

:  Berisi manfaat praktis yang mungkin diberikan 
oleh hasil penelitian  

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Fokus Penelitian (konsep) 1 
:  Berisi pengertian/definisi teoritis konsep tersebut, 

aspek/dimensi/komponen/karakteristik dari konsep 
tersebut yang nantikan akan dijadikan indicator dari 
konsep tersebut, faktor yang mempengaruhi aspek 
tersebut 



B. Fokus Penelitian (konsep) 2 – bila menggunakan 2 
konsep 
:  Berisi pengertian/definisi teoritis konsep tersebut, 

aspek/dimensi/komponen/karakteristik dari konsep 
tersebut yang akan dijadikan indikator dalam 
penelitian, faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya 

C. Dinamika Psikologis 
:  Menggambarkan keterkaitan konsep 1 dan konsep 2 

(jika menggunakan 2 konsep), bila hanya 1 konsep 
maka fokuskan kepada mengapa konsep tersebut 
penting diteiliti dan uraikan logikanya secara teoritis 
berdasarkan dasar-dasar teori yang telah didapatkan 
sebelumnya dengan menyertakan hasil-hasil penelitian 
lain (jurnal) yang berkaitan dengan konsep yang diteliti 
agar menguatkan dinamika konsep yang diteliti. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 
:  Berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dan karakteristiknya (apakah kualitatif 
secara umum, study kasus, dsb) 

B. Subjek Penelitian 
:  Berisi karakteristik subjek yang digunakan dalam 

penelitian dan jumlah subjek yang akan diteliti 
C. Tahap-Tahap Penelitian 

:  Berisi gambaran mengenai tahap persiapan dan 
pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian 

D. Teknik Pengumpulan Data 
:  Gambaran mengenai teknik dan alat ukur yang 

digunakan dalam pengumpulan data 
E. Instrumen Penelitian 

:   Alat bantu yang digunakan di dalam penelitian 
F. Keakuratan Penelitian 

:  Berisi tentang pengertian dan gambaran mengenai 
triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian 
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B. PENULISAN PENELITIAN KUANTITATIF 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
:  Berisi pengantar mengenai alasan topik tersebut diteliti 

dan signifikansi masalah (perhatikan bahwa dalam latar 
belakang harus tampak logika permasalahan dan 
tuliskan fenomena yang terjadi sehingga masalah 
tersebut penting untuk diteliti) yang diakhiri oleh 
perumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya 

B. Tujuan Penelitian 
:  Berisi tujuan diadakannya penelitian tersebut 

C. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  

:  Berisi sumbangan teoritis yang mungkin diberikan 
oleh hasil penelitian 

2. Manfaat Praktis 
:  Berisi manfaat praktis yang mungkin diberikan 

oleh hasil penelitian  
 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Varibel Terikat / Kriterium  
:  Berisi pengertian/definisi teoritis, 

aspek/dimensi/komponen/karakteristik dari variabel 
tersebut yang akan dijadikan indikator alat ukur yang 
digunakan, faktor yang mempengaruhi aspek tersebut 

B. Variabel Bebas / Prediktor  
:  Berisi pengertian/definisi teoritis, 

aspek/dimensi/komponen/karakteristik dari variabel 

tersebut yang akan dijadikan indikator alat ukur yang 
digunakan, faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya 

 
C. Dinamika Psikologis 

:  Menggambarkan keterkaitan konsep 1 dan konsep 2 
(jika menggunakan 2 konsep), bila hanya 1 konsep 
maka fokuskan kepada mengapa konsep tersebut 
penting diteiliti dan uraikan logikanya secara teoritis 
berdasarkan dasar-dasar teori yang telah didapatkan 
sebelumnya dengan menyertakan hasil-hasil penelitian 
lain (jurnal) yang berkaitan dengan konsep yang diteliti 
agar menguatkan dinamika konsep yang diteliti. 

D. Hipotesis 
:  Berisi dugaan sementara mengenai hubungan atau 

perbedaan dari variable yang diteliti (nyatakan dengan 
kalimat pernyataan) 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian 
:  Berisi penjelasan mengenai variable mana yang 

dijadikan DV (kriterium) dan variable mana yang IV 
(predictor) 

B. Definisi Operasional variable-variabel penelitian  
:  Berisi tentang definisi teoritis yang digabungkan 
dengan indikator karakteristik untuk pengukuran 
sehingga menjadi satu pengertian dari operasionalisasi 
variable dalam penelitian. 

C. Sampel dan Populasi 
:  Penjelasan tentang sampel dan populasi dalam 

penelitian ini dan sertakan teknik samplingnya. 
D. Teknik Pengumpulan Data 



:  Berisi teknik dan alat ukur yang akan digunakan dalam 
pengumpulan data dan jelaskan setiap alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian  

E. Validitas dan Reliablitas 
:  Berisi pengertian konsep validitas dan reliabilitas serta 

teknik yang akan dilakukan untuk mengujinya.  Jika 
menggunakan alat ukur yang sudah ada, maka tuliskan 
validitas dan reliabilitas dari referensi yang ada.   

F. Teknik Analisis Data 
:   Teknik yang digunakan untuk menganalisis data 
penelitian   
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C. PANDUAN PENOMERAN NASKAH 

I.  (angka romawi untuk BAB) 
........ A.  (anak dari angka romawi) 
          ............ 1. (anak dari huruf A) 
                       .............. a. (anak dari angka 1) 
                                       ............... 1) (anak dari a.) 
                                                         ................. a) (anak dari 1)) 

 

 

 

D. PANDUAN PENULISAN TABEL SESUAI APA

 

 

 

 

 

 



C. PANDUAN PENULISAN GAMBAR 

 

 

D. PANDUAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 


