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PENELITIAN KUANTITATIF 
 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
: berupa pengantar mengenai arti penting topik tersebut untuk diteliti, alur berpikir hingga    
muncul permasalahan, yang diakhiri oleh perumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya  

B. Tujuan Penelitian 
: berisi tujuan diadakannya penelitian tersebut 

C. Manfaat Penelitian  
: berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Variabel terikat/kriterium 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari variabel tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari alat ukur yang digunakan, faktor-
faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya 

B. Variabel bebas/prediktor 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari variabel tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari alat ukur yang digunakan, faktor-
faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya 

C. Subjek Penelitian 
: untuk menggambarkan subjek penelitian – berisi pengertian, karakteristik dsb mengenai 
subjek penelitian (misal : remaja, ibu rumah tangga, waria, pekerja seks komersil, dsb)  

D. Hubungan Antara Variabel A dengan B atau  
Perbedaan pada variabel A berdasarkan variabel B 
: berupa dinamika yang menggambarkan keterkaitan antara variabel A dan B (baik berupa 
hubungan, pengaruh atau perbedaan), sehingga nantinya dapat ditarik suatu hipotesis 

E. Hipotesis  
 
BAB III METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi variabel-variabel penelitian 
: berisi variabel apa saja yang ada dalam penelitian tersebut 

B. Definisi operasional variabel-variabel penelitian 
: bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi 
konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan (bagaimana cara mengukur) 
dan penilaian alat ukur (semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi……………) 

C. Subjek penelitian 
: berisi karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, juga diberi penjelasan 
mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan 

D. Teknik pengumpulan data 
: teknik dan alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data dan setiap alat ukur yang 
digunakan perlu dijelaskan 
 
 



E. Validitas dan reliabilitas alat pengumpul data 
: berisi pengertian mengenai konsep validitas dan reliabilitas serta teknik yang dilakukan. Jika 
menggunakan alat ukur yang sudah ada, hasil uji validitas dan reliabilitasnya harap ditulis 

F. Teknik analisis data 
: teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian 

 
BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Persiapan penelitian 
: menggambarkan persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian (persiapan 
administrasi/dilapangan, uji coba alat ukur) 

B. Pelaksanaan penelitian 
: menggambarkan pelaksaan penelitian/pengambilan data, kesulitan yang muncul dan 
sebagainya  

C. Hasil penelitian 
: berisi hasil-hasil yang diperoleh (data subjek, uji asumsi, hasil analisis) 

D. Pembahasan 
: berisi pembahasan atau diskusi mengenai hasil (dan atau juga hasil tambahan) yang 
diperoleh, dikaitkan dengan teori dan atau kondisi subjek/situasi di lapangan, juga kelemahan 
dari penelitian tersebut 

 
BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 
: berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian yang menjawab hipotesis  penelitian dan hasil 
tambahan lainnya 

B. Saran 
: saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, juga untuk 
penelitian selanjutnya 

 
Daftar Pustaka 
Lampiran  



PENELITIAN EKSPERIMEN 
 
BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
: berupa pengantar mengenai arti penting topik tersebut untuk diteliti, alur berpikir hingga 
muncul permasalahan, dan diakhiri oleh perumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya 

B. Tujuan Penelitian 
: berisi tujuan diadakannya penelitian tersebut 

C. Manfaat Penelitian  
: berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Variabel terikat 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari variabel tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari alat ukur yang digunakan, faktor-
faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya 

B. Variabel bebas 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari variabel tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari alat ukur yang digunakan, faktor-
faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya 

C. Subjek Penelitian 
: untuk menggambarkan subjek penelitian – berisi pengertian, karakteristik dsb mengenai 
subjek penelitian (misal : remaja, ibu rumah tangga, waria, pekerja seks komersil, dsb)  

D. Pengaruh/efektivitas variabel bebas terhadap (untuk meningkatkan) variabel terikat 
: berupa dinamika yang menggambarkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 
terikat pada subjek penelitian (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol), sehingga 
nantinya dapat ditarik suatu hipotesis 

E. Hipotesis  
 
BAB III METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi variabel penelitian 
: berisi variabel apa saja yang ada dalam penelitian tersebut 

B. Definisi operasional variabel penelitian 
: bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi 
konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan (bagaimana cara mengukur) 
dan penilaian alat ukur  

C. Subjek penelitian 
: berisi karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian 

D. Teknik pengumpulan data 
: teknik dan alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data dan setiap alat ukur yang 
digunakan perlu dijelaskan 

E. Validitas dan reliabilitas alat ukur 
: berisi pengertian mengenai konsep validitas dan reliabilitas serta teknik yang dilakukan. Jika 
menggunakan alat ukur yang sudah ada, hasil uji validitas dan reliabilitasnya harap ditulis 



F. Rancangan Eksperimen 
: menggambarkan rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian 

G. Teknik analisis data 
: teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian 

 
BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Persiapan penelitian 
: menggambarkan persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian (persiapan 
administrasi/dilapangan, uji coba alat ukur – jika dilakukan) 

B. Prosedur Eksperimen 
: prosedur yang dilakukan dalam penelitian eksperimen ini 

C. Pelaksanaan penelitian 
: menggambarkan pelaksaan penelitian/pengambilan data, kesulitan yang muncul dan 
sebagainya  

D. Hasil penelitian 
: berisi hasil-hasil yang diperoleh (data subjek, uji asumsi, hasil analisis) 

E. Pembahasan 
: berisi pembahasan atau diskusi mengenai hasil (dan atau juga hasil tambahan) yang 
diperoleh, dikaitkan dengan teori dan atau kondisi subjek/situasi di lapangan, juga kelemahan 
dari penelitian tersebut 

 
BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 
: berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian yang menjawab hipotesis  penelitian dan hasil 
tambahan lainnya 

B. Saran 
: saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, juga untuk 
penelitian selanjutnya 

 
Daftar Pustaka 
Lampiran 
  



PENELITIAN KUALITATIF 
 
BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
: berupa pengantar mengenai arti penting topik tersebut untuk diteliti dan signifikansi 
masalah 

B. Pertanyaan Penelitian 
: berupa perumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya (mengapa, bagaimana) 

C. Tujuan Penelitian 
: berisi tujuan diadakannya penelitian tersebut 

D. Manfaat Penelitian  
: berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Fokus Penelitian (konsep) 1 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari konsep tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari konsep tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi, dan sebagainya 

B. Fokus penelitian (konsep) 2 (jika menggunakan 2 konsep) 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari konsep tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari konsep tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi, dan sebagainya 

C. Dinamika yang menggambarkan keterkaitan antara konsep 1 dan konsep 2 (jika 
menggunakan 2 konsep) 

D. Hipotesis (jika mengajukan hipotesis) 
 
BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek  penelitian 
: berisi karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian dan jumlah subjek yang akan 
diteliti 

B. Tahap-tahap penelitian 
: berisi gambaran mengenai tahap persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam 
penelitian  

C. Teknik pengumpulan data 
: gambaran mengenai teknik dan alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data 

D. Instrumen Penelitian 
: alat bantu yang digunakan di dalam penelitian 

E. Keabsahan dan keajegan penelitian 
: berisi pengertian dan gambaran mengenai konsep keabsahan (validitas – dimana didalamnya 
termasuk triangulasi data) dan keajegan (reliabilitas – termasuk cek dan ricek) dalam 
penelitian kualitatif 

 
 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 



A. Gambaran dan analisis tiap kasus 
1. Subjek I 

a. Identitas  
1) Identitas subjek (nama, usia, jk, pendidikan dsb) 
2) Identitas significant other (s.d.a) 

b. Gambaran umum subjek (hasil observasi) 
1) Pelaksanaan Observasi (waktu, tempat, observer, yang diobservasi) 
2) Hasil observasi 

a) Setting 
b) Subjek (fisik, penampilan, ekspresi, gesture dsb) 
c) Significant other 

c. Hasil wawancara 
1) Subjek 

a) Pelaksanaan (waktu, tempat dsb) 
b) Hasil wawancara 

Interpretasi hasil wawancara sesuai dengan indikator teori/konsep yang 
digunakan, dan diperkuat dengan deskripsi dari wawancara subjek 

2) Significant other 
a) Pelaksanaan (waktu, tempat dsb) 
b) Hasil wawancara 

d. Data sekunder (jika ada) 
2. Subjek II, III, dst 

Format penulisan setiap subjek, sama dengan format pada subjek I 
 

B. Analisis antar kasus 
: berupa gambaran umum mengenai karakteristik semua subjek dan perbandingan hasil 
analisis dari semua subjek penelitian 

C. Pembahasan 
: berisi pembahasan atau diskusi mengenai hasil (dan atau juga hasil tambahan) yang 
diperoleh. Dikaitkan dengan teori yang digunakan dan atau kondisi subjek/situasi di 
lapangan, juga kelemahan penelitian 

 
BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 
: berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian dan hasil 
temuan lainnya 

B. Saran 
: saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, juga untuk 
penelitian selanjutnya 

Daftar Pustaka 
Lampiran (termasuk pedoman wawancara, pedoman observasi, verbatim) 



STUDI KASUS (1) 
 

Keterangan : 
Format untuk laporan studi kasus psikologi pendidikan, perkembangan, sosial dan klinis. Jumlah subjek : 
1 orang (identitas dirahasiakan) 
 
BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
: berisi latar belakang masalah, berupa pengantar singkat mengenai alasan mengapa topik 
tersebut diteliti 

B. Pertanyaan Penelitian 
: permasalahan yang diajukan dalam penelitian (berbentuk kalimat tanya mengapa, 
bagaimana) 

C. Tujuan Penelitian 
: berisi tujuan diadakannya penelitian tersebut 

D. Manfaat Penelitian  
: manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Fokus Penelitian (konsep) 1 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari konsep tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari konsep tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi, dan sebagainya 

B. Fokus penelitian (konsep) 2 (jika menggunakan 2 konsep) 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari konsep tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari konsep tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi, dan sebagainya 

 
BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek  penelitian 
: berisi karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian dan jumlah subjek yang akan 
diteliti 

B. Tahap-tahap penelitian 
: berisi gambaran mengenai tahap persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam 
penelitian  

C. Teknik pengumpulan data 
: gambaran mengenai teknik dan alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data 

D. Instrumen Penelitian 
: alat bantu yang digunakan di dalam penelitian 

E. Keabsahan dan keajegan penelitian 
: berisi pengertian dan gambaran mengenai konsep keabsahan (validitas – dimana didalamnya 
termasuk triangulasi data) dan keajegan (reliabilitas – termasuk cek dan ricek)  

 
 



BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
A. Hasil 

1. Identitas  
a. Identitas subjek (nama, usia, jk, pendidikan dsb) 
b. Identitas significant other (s.d.a) 

2. Gambaran umum subjek (hasil observasi) 
a. Pelaksanaan Observasi (waktu, tempat, observer, yang diobservasi) 
b. Hasil observasi 

1) Setting 
2) Subjek (fisik, penampilan, ekspresi, gesture dsb) 
3) Significant other 

3. Hasil wawancara 
a. Subjek 

1) Pelaksanaan (waktu, tempat dsb) 
2) Hasil wawancara 

: sejarah subjek, serta interpretasi hasil wawancara sesuai dengan indikator teori / 
konsep yang digunakan, dan diperkuat dengan deskripsi dari wawancara subjek 

b. Significant other 
1) Pelaksanaan (waktu, tempat dsb) 
2) Hasil wawancara 

4. Data sekunder (jika ada) 
 

B. Analisis  
1. Rangkuman Biografi 

 : kronologi berbagai peristiwa penting yang dialami subjek yang berpengaruh terhadap 
masalah yang dihadapi subjek, persepsi subjek terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, 
atau interpretasi peneliti terhadap kejadian-kejaian tersebut (berkaitan dengan teori yang 
digunakan) 

2. Analisis 
 : membahas dinamika psikologis (kaitan antara kasus yang diangkat dengan teori yang 

digunakan) 
 
BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 
: berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian dan hasil 
temuan lainnya 

B. Saran 
: saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, juga untuk 
penelitian selanjutnya 

Daftar Pustaka 
Lampiran (termasuk pedoman wawancara, pedoman observasi, verbatim) 

 



STUDI KASUS (2) 
 
Keterangan : 
Format untuk laporan studi kasus psikologi industri - organisasi. Jumlah subjek : 1 orang/ 1 perusahaan 
(identitas dirahasiakan) 
 
BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
: berisi latar belakang masalah, berupa pengantar singkat mengenai alasan mengapa topik 
tersebut diteliti 

B. Pertanyaan Penelitian 
: permasalahan yang diajukan dalam penelitian (berbentuk kalimat tanya mengapa, 
bagaimana) 

C. Tujuan Penelitian 
: berisi tujuan diadakannya penelitian tersebut 

D. Manfaat Penelitian  
: manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Fokus Penelitian (konsep) 1 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari konsep tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari konsep tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi, dan sebagainya 

B. Fokus penelitian (konsep) 2 (jika menggunakan 2 konsep) 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari konsep tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari konsep tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi, dan sebagainya 

 
BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek  penelitian 
: berisi karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian dan jumlah subjek yang akan 
diteliti 

B. Tahap-tahap penelitian 
: berisi gambaran mengenai tahap persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam 
penelitian  

C. Teknik pengumpulan data 
: gambaran mengenai teknik dan alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data 

D. Instrumen Penelitian 
: alat bantu yang digunakan di dalam penelitian 

E. Keabsahan dan keajegan penelitian 
: berisi pengertian dan gambaran mengenai konsep keabsahan (validitas – dimana didalamnya 
termasuk triangulasi data) dan keajegan (reliabilitas – termasuk cek dan ricek)  

 
 



BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
A. Hasil 

Jika subjek penelitian  : individu 
 
1. Identitas  

a. Identitas subjek (nama, usia, jk, pendidikan dsb) 
b. Identitas significant other (s.d.a) 

2. Gambaran umum subjek (hasil observasi) 
a. Pelaksanaan Observasi (waktu, tempat, observer, yang diobservasi) 
b. Hasil observasi 

1) Setting 
2) Subjek (fisik, penampilan, ekspresi, gesture dsb) 
3) Significant other 

3. Hasil wawancara 
a. Subjek 

1) Pelaksanaan (waktu, tempat dsb) 
2) Hasil wawancara 

 : sejarah subjek, serta interprestasi hasil wawancara sesuai dengan indikator teori 
yang digunakan, dan diperkuat dengan deskripsi dari wawancara subjek 

b. Significant other 
1) Pelaksanaan (waktu, tempat dsb) 
2) Hasil wawancara 

4. Data sekunder (jika ada) 
 

B. Analisis  
1. Rangkuman biografi 

: kronologi berbagai peristiwa penting yang dialami subjek yang berpengaruh 
terhadap masalah yang dihadapi subjek, persepsi subjek terhadap peristiwa-peristiwa 
tersebut atau interpretasi peneliti terhadap kejadian-kejadian tersebut (berkaitan 
dengan teori yang digunakan) 

2. Analisis kasus 
: membahas dinamika psikologis (kaitan antara kasus yang diangkat dengan teori 
yang digunakan) 

 
Jika subjek penelitian  : perusahaan 
 

1. Identitas  
a. Identitas subjek (nama, usia, jk, pendidikan dsb) 
b. Identitas significant other (s.d.a) 

2. Gambaran umum perusahaan (hasil observasi) 
a. Pelaksanaan Observasi (waktu, tempat, observer, yang diobservasi) 
b. Hasil observasi 

1) Setting perusahaan 
2) Significant other 



3. Hasil wawancara 
a. Significant other 

1) Pelaksanaan (waktu, tempat dsb) 
2) Hasil wawancara 

: sejarah perusahaan, serta interprestasi hasil wawancara sesuai dengan 
indikator teori yang digunakan, dan diperkuat dengan deskripsi dari 
wawancara significant other 

4. Data sekunder (jika ada) 
 

B. Analisis kasus 
: membahas dinamika psikologis (kaitan antara kasus yang diangkat dengan teori 
yang digunakan) 
 

BAB V PENUTUP 
A. Simpulan 

: berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian dan hasil 
temuan lainnya 

B. Saran 
: saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, juga untuk 
penelitian selanjutnya 

 
Daftar Pustaka 
Lampiran (termasuk pedoman wawancara, pedoman observasi, verbatim) 



STUDI KASUS (3) 
Keterangan : 
Format untuk laporan studi kasus psikologi komunitas. Jumlah : 1 kasus di suatu komunitas 
 
BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  
: berisi latar belakang masalah, berupa pengantar singkat mengenai alasan mengapa topik 
tersebut diteliti 

B. Pertanyaan Penelitian 
: permasalahan yang diajukan dalam penelitian (berbentuk kalimat tanya mengapa, 
bagaimana) 

C. Tujuan Penelitian 
: berisi tujuan diadakannya penelitian tersebut 

D. Manfaat Penelitian  
: manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Psikologi Komunitas 
: berisi pengertian dan berbagai aspek yang berkaitandengan psikologi komunitas (program, 
prinsip-prinsip, dsb) 

B. Fokus Penelitian (konsep) 1 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari konsep tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari konsep tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi, dan sebagainya 

C. Fokus penelitian (konsep) 2 (jika menggunakan 2 konsep) 
: berisi pengertian atau definisi variabel tersebut, aspek/dimensi/komponen/bentuk/gejala dsb 
dari konsep tersebut yang nantinya dijadikan indikator dari konsep tersebut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi, dan sebagainya 

 
BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek  penelitian 
: berisi karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian dan jumlah subjek yang akan 
diteliti 

B. Tahap-tahap penelitian 
: berisi gambaran mengenai tahap persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam 
penelitian  

C. Teknik pengumpulan data 
: gambaran mengenai teknik dan alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data 

D. Instrumen Penelitian 
: alat bantu yang digunakan di dalam penelitian 

E. Keabsahan dan keajegan penelitian 
: berisi pengertian dan gambaran mengenai konsep keabsahan (validitas – dimana didalamnya 
termasuk triangulasi data) dan keajegan (reliabilitas – termasuk cek dan ricek)  

 



BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
A. Hasil 

1. Identitas  
a. Identitas komunitas 
b. Identitas subjek I (nama, usia, jk, pendidikan, jabatan di komunitas dsb) 
c. Identitas subjek II (nama, usia, jk, pendidikan, dsb) 

2. Gambaran umum  
a. Pelaksanaan Observasi (waktu, tempat, observer, yang diobservasi) 
b. Hasil observasi 

1) Setting(komunitas) 
2) Subjek (setting saat wawancara, fisik, penampilan, ekspresi, gesture dsb) 

3. Hasil wawancara 
a. Subjek I 

1) Pelaksanaan (waktu, tempat dsb) 
2) Hasil wawancara 

: kondisi atau masalah yang ada di komunitas (5W + 1H : what, who, when, 
where, why & who) 

b. Subjek II 
1) Pelaksanaan (waktu, tempat dsb) 
2) Hasil wawancara 

4. Data sekunder (jika ada) 
B. Analisis  kasus 

: membahas dinamika psikologis (kaitan antara kasus yang diangkat dengan teori yang 
digunakan) 

 
BAB V  PENUTUP 

A. Simpulan 
: berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian dan hasil 
temuan lainnya 

B. Saran 
: saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, juga untuk 
penelitian selanjutnya 

Daftar Pustaka 
Lampiran (termasuk pedoman wawancara, pedoman observasi, verbatim) 
 
Keterangan : 
Subjek I : orang kunci pada komunitas tersebut/anggota komunitas biasa 
Subjek II : orang yang memahami masalah komunitas tersebut (setara dengan significant other) 

 
 



STANDAR PENILAIAN 
 

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagai berikut : 
1. Presentasi 

: alat bantu yang digunakan, materi yang dipresentasikan, kelancaran, sikap, dll 
2. Penulisan Materi 

: materi yang diangkat, alur/logika penulisan, metode penelitianyang digunakan, kesesuaian 
format, tata bahasa, dsb 

3. Penguasaan Materi 
: penguasaan atas masalah yang diangkat, teori yang digunakan, metodologi, kemampuan 
menjawab pertanyaan 

 
 
 

PENULISAN ILMIAH (PI) 
 

1. Bentuk Laporan 
: berupa proposal, yaitu dalam bentuk proposal penelitian kuantitatif, proposal penelitian 
kualitatif dan proposal studi kasus (belum mengambil subjek) 

2. Format Laporan / tata penulisan 
: sama dengan laporan tugas akhir / skripsi (baik untuk penelitian kuantitatif, kualitatif maupun 
studi kasus), namun hanya sampai Bab III 

3. Standar Penilaian 
: sama dengan standar penilaian pada tugas akhir / skripsi 


