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PENULISAN LAPORAN 
PENELITIAN

Penulisan Laporan Penelitian

Laporan Tertulis
• Tujuan
• Audience
• Karakteristik dari laporan yang baik

Isi dari Laporan Penelitian

Mengapa Menulis Laporan ?
Laporan penelitian adalah dokumen tertulis
(atau presentasi oral yang berdasarkan hasil
dari dokumen tertulis) yang mana isinya
mengkomunikasikan metode yang digunakan
dan hasil yang ditemukan dari kegiatandan hasil yang ditemukan dari kegiatan
penelitian kepada orang lain.
Laporan memberitahukan kepada orang lain
apa yang Anda, sebagai peneliti lakukan dan
temukan.
Dalam kata lain, laporan penelitian adalah cara
untuk penyebarkan pengetahuan.
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Laporan Tertulis

Laporan tertulis dapat membantu
seorang manajer dalam
mempertimbangkan fakta-fakta dan
argumen yang dipresentasikan danargumen yang dipresentasikan dan
mengimplementasikan rekomendasi
yang telah didapatkan, dengan harapan
dapat memperpendek gap antara
kenyataan yang terjadi dengan yang
diharapkan.

Laporan Tertulis dan Tujuannya

Isi dan format dari suatu laporan tertulis
tergantung pada tujuan untuk apa suatu studi
dilakukan dan siapa audiens yang
berkepentingan dengan laporan tersebut.berkepentingan dengan laporan tersebut.

Laporan Tertulis dan Audiens-nya

Struktur dari suatu laporan tergantung
pada tujuan dilakukannya penelitian dan
audiens-nya, baik itu panjang laporan,
detailnya, presentasi data, dan
ilustrasinya.
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Karakteristik dari Laporan 
Tertulis yang Baik

Jelas
Ringkas tapi padat
Saling berkaitan (berhubungan)
Penekanan yang tepat pada aspek yangPenekanan yang tepat pada aspek yang
dianggap penting
Organisasi paragraf yang berarti
Transisi yang tepat dari satu topik ke topik
berikutnya
Pemilihan kata-kata yang tepat
spesifik

Isi dari Laporan Penelitian

Laporan penelitian seharusnya mendukung
suatu judul yang mengindikasikan secara
langsung tentang apa studi tersebut. Laporan
penelitian seharusnya mempunyai daftar isipenelitian seharusnya mempunyai daftar isi,
suatu sinopsis (ringkasan) dan suatu bab
pendahuluan, batang tubuh yang
menggambarkan kerangka kerja dari studi
tersebut, metodologi, analisa data, hasil-hasil,
kesimpulan, dan rekomendasi.

Bagian Integral dari Laporan 
Penelitian

Judul Laporan Penelitian
Daftar Isi
Lembar/Surat Perizinan
Executive summary atau sinopsisExecutive summary atau sinopsis
Bagian Pendahuluan dari laporan
Bagian Isi dari Laporan
Bagian Akhir dari laporan
Acknowledgment
Referensi
Lampiran 
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Judul dari Laporan Penelitian

Judul seharusnya menggambarkan secara
ringkas apa yang sebenarnya diteliti.

Daftar IsiDaftar Isi
Biasanya berisi judul bagian dan subbagian
yang penting di dalam laporan. Daftar isi
terpisah dengan daftar tabel dan daftar gambar,
apabila ada seharusnya mengikuti daftar isi
yang ditulis untuk laporan.

Lembar/Surat Perizinan
Lembar copy surat perizinan/hak dari sponsor dari kegiatan
penelitian, yang menyetujui dari kegiatan investigasi dan
melakukan penelusuran dari objek penelitian.

E ti  S  t  Si iExecutive Summary atau Sinopsis
Suatu bagian dari laporan penelitian yang walaupun sangat
singkat, namun dapat memberikan semua informasi penting dari
penelitian yang dilakukan untuk melengkapi pembaca suatu
pandangan baik dari masalah penelitian, hipotesan yang diuji,
metode pengumpulan data yang digunakan, teknik sampling
yang dipilih, hasil penelitian, rekomendasi dan saran-saran untuk
implementasi dari rekomendasi.

Bagian Pendahuluan
Bagian pendahuluan dimulai dengan suatu pendahuluan
terhadap masalah yang diteliti dan mengapa masalah tersebut
penting.
Poin-poin yang tercakup dalam bagian pendahuluan :
• Menjelaskan Problem secara luas atau issue yang diteliti• Menjelaskan Problem secara luas atau issue yang diteliti
• Latar belakang dari penelitian
• Menspesifikasikan rumusan masalah dan mengidentifikasikan

secara jelas rumusan masalah yang dibuat.
• Literatur review
• Mengembangkan suatu kerangka fikiran berdasarkan teori dan

membuat hipotesa penelitian
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Bagian Isi Laporan
Berisi desain yang terperinci mengenai sampling,
cara pengumpulan data, sifat dan jenis penelitian,
waktu penelitian, dan unit of analysis.

Bagian Akhir LaporanBagian Akhir Laporan
Bagian hasil penelitian membahas 2 hal utama yaitu
hasil-hasil dari analisa dan interpretasi si peneliti.
Berisi kesimpulan yang didapatkan dari gambaran
menyeluruh dari hasil penelitian

Acknowledgement
Suatu acknowledgment atas bantuan yang diterima dari
fihak lain, biasanya fihak yang mengijinkan peneliti masuk
dalam organisasi, fihak yang membantu dalam
penyebaran dan pengumpulan kuesioner, membantu
d l li d t d tdalam analisa data, dan seterusnya.

References
Setelah acknowledgment, pada halaman berikutnya
terdapat suatu daftar dari referensi yang
dicontoh/digunakan dalam literatur review dalam
laporan

Appendix

Appendix adalah tempat yang tepat untuk
menempatkan grafik/bagan organisasi, kliping-
kliping koran atau bahan lainnya yang
dibenarkan untuk dimasukkan di dalamdibenarkan untuk dimasukkan di dalam
laporan, rincian dari narasi secara verbal hasil
interview dengan anggota organisasi, dan
segala hal yang diharapkan dapat
memberikan pemahaman bagi pembaca atas
laporan yang dibuat.
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Oral Presentation

Kebanyakan dari organisasi (pengajar dalam
kelas) memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk
mempresentasikan hasil penelitian, dan kegiatan
ini biasanya diikuti dengan suatu bagian tanyaini biasanya diikuti dengan suatu bagian tanya
jawab.
Oral presentasi memerlukan suatu perencanaan.
Slides, overheads, charts, graphs, handouts,
harus diberikan secara kreatif kepada audiens
sehingga mereka tetap fokus pada presentasi.

Oral Presentation

Deciding on The Content.
Visual aids.
The presenterThe presenter.
The presentation.
Handling questions.

Deciding on The Content

Rumusan masalah, hasil penelitian,
kesimpulan yang didapatkan,
rekomendasi yang dibuat, dan saran
yang diberikan untuk
mengimplementasikan hasil penelitian,
yang mana hal tersebut perlu ditekankan
pada saat presentasi.
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Visual Aids

Bantuan secara visual dapat digunakan
untuk memikat perhatian dari para
audiens
Slides, transparan, flipcharts, papan
tulis, and handout bahan penelitian juga
dapat digunakan untuk memudahkan
audiens dalam mengikuti presentasi dan
fokus kepada pembicara.

The Presenter

Seorang pembicara harus selalu
melakukan kontak mata dengan
audiens, berbicara jelas dan dapat
dimengerti, dan harus sensitif terhadap
reaksi nonverbal dari audiens.

The Presentation

Kata-kata pembukan harus didesaian
sedemikan rupa untuk menggugah
perhatian dari audiens

riveting

Aspek penting dari presentasi adalah
rumusan masalah, hasil penelitian,
kesimpulannya, rekomendasi yang
dibuat dan implementasinya.

riveting
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Handling Questions

Sesi tanya jawab, harus dapat diatasi
dengan baik, tinggalkan audiens dengan
memiliki perasaan terlibat dan puas.

riveting

Pertanyaan seharusnya diterima dengan 
besar hati dan direspon dengan sepenuh 
hati.

riveting


