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1. Desain Penelitian

Berisikan tentang rancang bangun 

penelitian yang merupakan wadah untuk 

menjawab pertanyaan penelitian

atau menguji kesahihan hipotesis. 

Pemilihan desain yang tepat sesuai tujuan 

penelitian.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Menjelaskan tentang nama, tempat, atau 

institusi pengumpulan data dan waktu 

yang diperlukan untuk pengumpulan data 

serta lembar pernyataan keaslian data.



3. Kerangka Penelitian

Kerangka kerja/merupakan alur peneliti 

dalam melakukan penelitian

4. Populasi, Sampel, Besar Sampel dan 

Sampling

Harus disebutkan secara jelas tentang 

populasi, siapa dan apa saja sampel 

penelitiannya, bagaimana menentukan 

sampel, bagaimana cara pengambilan 

sampelnya, dan berapa besar sampel yang 

akan diambil.



5. Identifikasi Variabel

Variabel penelitian yang telah diidentifikasi perlu 

diklasifikasikan dan dituangkan dalam sub bab 

identifikasi variabel, demikian pula perlu didentifikasi 

perannya seperti variabel dependent, independent, 

moderator atau intervening bilamana variabel tersebut 

terkait dengan hubungan sebab akibat.

6. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari 

perbedaan persepsi, duplikasi pengertian, 

ketidakjelasan makna variabel. 

Definisi variabel mempunyai pengertian cara 

pengukuran, alat ukur, hasil pengumpulan skala ukur 

dan penentuan variabel nominal dan maupun kontinum 

seperti ordinal, interval, maupun rasio.



7. Instrumen Penelitian
Macam-macam spesifikasi instrumen yang 

digunakan dalam pengumpulan data. Uraian tentang 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dengan 

alasan atau pembenaran penggunaan instrumen 

bisa disertakan jika diperlukan

8. Pengumpulan Data dan Analisis Data

Proses pengumpulan data baik dilakukan sendiri 

oleh peneliti atau dilakukan dengan bantuan orang 

lain. Jika dibantu orang alin, dijelaskan tentang 

adanya pengarahan yang diadakan oleh peneliti 

terhadap yang membantu peneliti.



9. Cara Analisis Data
Uji statistika yang digunakan, taraf signifikansi yang 

ditetapkan, dan penentuan hasil hitung terhadap 

penerimaan/penolakan hipotesis nol. Hasil analisis 

data dapat dihitung secara manual atau secara 

manual atau secara komputerisasi.

10. Etika Penelitian

Meliputi 1) Informed consent, 2) anonymity/tanpa 

nama, 3) Confidentiality/kerahasiaan.

11. Keterbatasan

Keterbatasan disebutkan misal keterbatasan dalam 

pengambilan sampel, instrumen pengumpulan data 
dan hal lain yang dianggap perlu.


