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BAB V 

KARAKTERISTIK PENELITIAN FENOMENOLOGI 

 

Penelitian fenomenologi adalah penelitian yang mengusung sebuah 

realitas yang dilakukan secara sadar oleh subjek penelitian. Tugas seorang 

peneliti untuk mamp menggambarkan realitas tersebut dari sisi informan tanpa 

adanya tendensi subjektifitas peneliti meskipun tidak dapat dipungkiri sebagian 

besar para peneliti fenomenologi tidak bisa lepas dari sisi subyektifasnya. 

Beberapa karakteristik penelitian fenomenologi yang bisa dijadikan acuan 

pembeda dengan penelitian sosial lainnya terdapat pada kemampuan peneliti 

mengangkat dan menggabarkan realitas di awal penelitian, teknik penentuan 

informan, pemilihan teori atau konsep yang akan dijadikan pisau bedah untuk 

membedah permasalahan di lapangan, teknik pengumpulan data, waktu 

penelitian hingga pembahasan memiliki ciri tersendiri. 

Pada sadarnya, fenomenologi merupakan strategi penelitian dimana di 

dalamnya peneliti mengdentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu 

fenomena tertentu. Fenomenologi sebagai sebuah metode atau pendekatan dalam 

penelitian mengharuskan peneliti untk mengkaji sejumlah subjek dan ikut terlibat 

secara langsung dan relative lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola 

serta relasi-relasi makna (Moustakas dalam Sobur, 2014 : 425). 

Inti dari penelitian fenomenologi adalah ide atau gagasan mengenai 

“dunia kehidupan” (life world), sebuah pemahaman bahwa realitas setiap 
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individu itu berbeda dan bahwa tindakan setiap individu hanya bisa dipahami 

melalui pemahaman terhadap dunia kehidupan individu, sekaligus lewat sudut 

pandang mereka masing-masing. Hal tersebut merupakan tugas peneliti untuk 

mengakses pemikiran akal sehat orang-orang dengan tujuan menafsirkan motif-

motif, tindakan, pengalaman, serta dunia sosial dan dunia kehidupan mereka dari 

sudut pandang mereka sendiri. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan 

pemahaman yang empatik (nir-pemihakan, sikap yang tidak jatuh pada simpati 

dan empati) atau kemampuan menyerap dan mengungkapkan perasaan-perasaan, 

motif-motif dan pemikiran-pemikiran yang ada di balik tindakan orang lain.  

Meski fenomenologi tidak menerapkan satu metode tertentu, tetapi 

sesungguhnya terdapat sejumlah ciri atau karakteristik yang lazim ditemukan 

dalam penelitian fenomenologi. Ciri-ciri tersebut meliputi: 

1. Pengungkapan dasar filosofis.  

Studi fenomenologis dimulai dengan diskusi filosofi yang menyatukan 

penelitian. Ini penting untuk diingat karena begitu banyak variasi 

elemen-elemen filosofis dari fenomenologi. 

2. Mengurung (bracketing) asumsi-asumsi. 

Mengurung asumsi bertujuan ntuk melihat fenomena sebagaimana 

adanya, makanya di sini penting untuk menyatakan asumsi-asumsi 

peneliti mengenai fenomena yang tengah diamatinya. Kemudian, 

lupakan sejenak asumsi anda sebagai peneliti atau kemudian kurunglah 
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asumsi tersebut agar tidak menghalangi pemahaman peneliti terhadap 

pengalaman para partisipan penelitian. 

3. Focus pada satu fenomena utama. 

Penelitian fenomenologi umumnya bersifat mikro. Artinya, peneliti 

hanya perlu focus pada fenomena utama yang menjadi objek 

penelitiannya meskipun saat di lapangan peneliti menemukan 

fenomena-fenomena lainnya yang mungkin saja saling terkait antara 

satu dengan lainnya, namun peneliti dituntut untuk tetap focus pada 

fenomena utamanya saja. 

4. Menggarap sampel kecil. 

Dalam penelitian kualitatif sebenarnya kita tidak mengenal istilah 

sampel melainkan informan penelitian. Dalam penelitian 

fenomenologi, jumlah informan dalam penelitian cenderung sedikit 

atau kecil. Tujuan utama penelitian fenomenologi bukan pada 

generalisasi dari pengalaman bersama namun lebih mengacu pada 

keunikan pengalaman masing-masing informan penelitian. Hal ini juga 

bertujuan untuk memudahkan peneliti mendalami subjek dan menggali 

informasi lebih rinci dan spesifik. 

5. Menerapkan analisis data fenomenologi secara tematik 

Analisa data pada penelitian fenomenologi merupakan gambaran yang 

harus mampu merefleksikan pengalaman partisipan yang hidup dan 

kaya. Gambaran ini bisa dalam bentuk paragraf yang panjang yang 
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mengindikasikan makna-makna dari pengalaman fenomenologi dan 

mengungkapkan inti dari fenomena. 

Merumuskan Latar Belakang Masalah Penelitian 

 Dalam merumuskan latar belakang permasalahan dalam penelitian 

fenomenologi, para peneliti harus mampu menghadirkan fenomena yang akan 

diteliti secara utuh dan sempurna. Tidak jarang peneliti mau tidak mau 

menyampaikan kronologis ketertarikannya akan fenomena tersebut dan bagian 

apa yang akan diteliti difenomena tersebut. Berbeda dari penelitian kualitatif 

pada umumnya, latar belakang permasalahan pada penelitian fenomenologi lebih 

mirip alur sebuah novel atau cerita tentang kehidupan daripada konsep-konsep 

dan data yang mengiringi sebuah permasalahan. 

 Peneliti di tuntut memiliki pemahaman yang kuat dan mendalam dalam 

hal perspektif filosofis terhadap fenomena yang akan diteliti. Perspektif filosofis 

yang dimaksud adalah dalam hal pemahaman yang mendalam, bahkan sampai 

pada pemahaman yang mendasar dan inti dari suatu fenomena. Penggalian dan 

pemahaman perspektif filosofis ini, menurut Creswell sebaiknya dilakukan 

sebelum studi fenomenologi dilakukan (Sobur, 2014 : 430). 

 Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh peneliti sebelum 

merumuskan latar belakang masalah pada penelitian fenomenologi, adalah : 

1. Peneliti harus mengetahui dengan baik dan jelas mengenai fenomena yang 

akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti tidak dituntut untuk terjun langsung 
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dalam realitas tersebut namun setidaknya mengetahui, melihat dan 

memastikan diri untuk bisa menganalisa secara langsung dan mendalam 

mengenai fenomena yang akan diteliti. Hal ini bertujuan agar hasil 

penelitian nantinya tidak bersifat umum dan konseptual semata, melainkan 

mendalam dan diharapkan dari hasil penelitian tersebut nantinya, peneliti 

menemukan kategorisasi baru dari fenomena yang diamati. 

2. Peneliti harus menyiapkan diri untuk sebuah proses panjang di lapangan. 

Dalam melakukan penelitian fenomenologi, seorang peneliti tidak bisa 

menentukan berapa lama ia akan berada di lapangan. Proses pengumpulan 

data pada penelitian fenomenologi akan berjalan cukup lambat 

dibandingkan penelitian kualitatif lainnya. Peneliti harus bisa mengambil 

data tanpa mengganggu apalagi merusak realitas yang ditelitinya. Artinya, 

akan jauh lebih baik jika para informan tidak mengetahui identitas peneliti 

sehingga jawaban dari hasil wawancara maupun hasil dari observasi bisa 

utuh. 

3. Bekali diri dengan bacaan yang mendukung penelitian anda. Untuk 

memahami sebuah fenomena, selain peneliti dituntut untuk bisa 

mengamati langsung realitas yang akan diteliti, peneliti juga dtuntut untuk 

menambah pengetahuan tentang realitas yang sama di daerah atau tempat 

lain. Dengan demkkian, peneliti akan memiliki sedikit gambaran 

mengenai kesulitan atau hambatan dalam melakukan penelitian tersebut 

sebelumnya. Bacaan atau referensi yang bisa digunakan adalah penelitian 
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sejenis terdahulu atau pemberitaan-pemberitaan tentang fenomena serupa 

di tempat lain atau bisa juga buku-buku yang mendukung serta jurnal. 

Peneliti bisa memulai latar belakang masalah penelitian dari sebuah 

realitas yang diamatinya, pengalaman pribadinya atau apa saja yang kemudian 

membawanya tertarik untuk meneliti fenomena tersebut, sebagai contoh di bawah 

ini: 

Bagan 1. Contoh Fenomena yang di amati Pada Penelitian Fenomenologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gustina Sari, 2017 

Suatu siang ketika penulis berada di dalam sebuah taksi dari WTC 

Serpong menuju Cimone Tangerang. Penulis bertemu dengan seorang supir taksi 

yang kali ini lebih ramah dan sopan dibandingkan beberapa supir taksi lain yang 

pernah penulis temui, ia memulai percakapan dengan menanyakan status dan 

pekerjaan penulis. Begitu penulis mengatakan bahwa saat ini sebagai seorang 

mahasiswi disalah satu universitas di Kota Bandung, supir taksi tadi berdecak 

kagum. Tidak lama berselang sorot matanya kemudian berubah menjadi lebih 

sayu, raut wajahnya jadi murung dan menggambarkan kesedihan. Penulis 

memberanikan diri menanyakan penyebab perubahan ekspresi wajahnya. 

Ternyata supir taksi menyesali nasib anak gadis dan impiannya untuk melihat 

anak tersebut  menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana, hal itu 

dikarenakan si anak saat ini tengah menjalani hukuman di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) karena terlibat kasus narkoba. Penulis mencoba 

menggali lebih dalam penyebab keputusasaan tersebut. Rasanya jika dinalar 

dengan logika dan akal sehat bukan hal yang mustahil bagi si anak untuk 

melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan masa hukumannya. Namun supir 

taksi menyatakan bahwa sumber dari penyesalan tersebut adalah perubahan 

sikap dan perilaku si anak setelah dijatuhi vonis hukuman. Anak gadisnya 

menjadi lebih pendiam, skeptis dan putus asa. Supir taksi tadi juga menyatakan 

sikap pesimis bahwa sebagai mantan narapidana apalagi seorang perempuan 

akan sangat menyulitkan anak tersebut diterima masyarakat. Kasus inilah yang 

kemudian menimbulkan tanda tanya dalam diri penulis. Bagaimana sebuah 

institusi sosial yakni penjara dan hukuman mengubah konsep diri seorang 

manusia khususnya perempuan?. 
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Realitas di atas merupakan salah satu contoh fenomena yang menggiring 

rasa ingin tahu peneliti untuk akhirnya sampai pada permasalahan atau fenomena 

yang akan ditelitinya. Kenyataannya, fenomena sosial disekeliling kita menarik 

untuk diteliti terutama yang berkaitan denagn nilai dan norma yang berlaku di 

suatu daerah, budaya yang diturunkan dari generasi ke geherasi hingga realitas-

realitas yang muncul akibat perubahan pola hidup masyarakat di era digital 

seperti sekarang juga melahirkan fenomena yang layak untuk di teliti. 

Namun demikian, fenomena yang akan diteliti tidak harus dialami atau 

dilihat oleh calon peneliti, fenomena yang berkembang yang lahir dari 

pengamatan terhadap fenomena sosial yang berlaku di masyarakat, entah itu baru 

terjadi atau fenomena yang telah terjadi dalam rentan waktu yang cukup lama 

seperti fenomena di bawah ini : 
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Gambar 3. Contoh Fenomena yang di amati Pada Penelitian Fenomenologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menurt Creswell, sekurang-kurangnya terdapat empat tantangan yang 

umumnya dihadapi para peneliti fenomenologi : 

1. Peneliti dituntut memiliki pemahaman yang kuat dan mendalam dalam hal 

persepktif filosofis terhadap fenomena yang diteliti. Pemahaman yang 

 Memiliki tubuh gemuk kerap membuat wanita merasa malu dan minder. 

Perasaan tidak cantik dan tak berharga membuat wanita bertubuh gemuk tampil 

tidak percaya diri. Hal ini berkaitan dengan konsep diri atas body image atau 

imej tubuh yang mempengaruhi perspektif seseorang terhadap bentuk tubuhnya. 

Perempuan terobsesi memiliki tubuh menawan disebabkan bermacam faktor. 

Faktor pertama, bisa berkaitan dengan body image atau konsep diri seseorang. 

Jadi, seorang perempuan punya konsep cantik jika tubuhnya putih dan langsing, 

sehingga ia menganggap, "Saya perempuan, jadi kalau ingin cantik harus 

langsing" Nilai-nilai yang diterima sejak kecil juga turut berpengaruh, 

misalnya, nilai-nilai yang dianggap positif jika perempuan yang cantik itu 

berbadan kurus atau langsing. Hal ini juga bisa mengakibatkan trauma masa 

kecil, misalnya, seorang perempuan sering mendapat ejekan dari keluarga, 

saudara kandung atau teman-temannya karena bertubuh gemuk, atau trauma 

seorang perempuan yang diputuskan pacarnya hanya karena ia bertubuh 

gemuk. Trauma-trauma masa kecil bisa mendorong perempuan sekuat tenaga 

berupaya melangsingkan tubuhnya agar  dinilai positif dan dicintai 

pasangannya. Setelah berhasil menguruskan badannya dan berhasil 

mendapatkan pasangan atau suami,maka ia menjadi khawatir jika tubuhnya 

kembali melar. Ini tentu menjadi masalah, yang dilatarbelakangi konsep diri itu. 

Faktor kedua, berkaitan dengan budaya atau kultur tertentu. Ada budaya-

budaya yang memiliki nilai-nilai yang menganggap semakin langsing 

perempuan, semakin cantiklah ia. Tetapi justru ada budaya-budaya lain yang 

memiliki nilai kebalikannya. Perempuan bertubuh kurus dianggap menderita, 

tidak makmur hidupnya, tidak sejahtera, dan tidak subur. Budaya-budaya ini 

justru sangat menghargai perempuan-perempuan bertubuh subur dan sangat 

biasa mendapati kenyataan bahwa perempuan setelah melahirkan akan 

bertubuh gemuk. Misalnya di India, dimana  masyarakatnya tidak menganggap 

masalah jika perempuan bertubuh gemuk. Bahkan dengan tubuh gemuk pun 

mereka masih tetap bisa menari. Sebaliknya perempuan di Jepang  bertubuh 

kurus dan langsing, sebab idealisme perempuan cantik di Jepang adalah yang 

kurus. Konsep tentang kecantikan berubah dari waktu ke waktu, bahkan dari 

satu daerah ke daerah lain.  
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dimaksud adalah pemahaman mendalam bahkan sampai ke dasar inti dari 

suatu fenomena. 

2. Peneliti harus berhato-hati dalam pemilihan dan penentuan subjek 

penelitian. Subjek yang dipilih harus orang yang benar-benar mengalami 

suatu pengalaman tentang fenomena yang diangkat. 

3. Menentukan batasan atau pengertian ikhwal pengalaman. Pengalaman 

yang diangkat dalam fenomenologi haruslah mempunyai batasan yang 

jelas. 

4. Peneliti dtuntut memiliki kejelian dalam hal memutuskan bagaimana dan 

dengan cara apa pengalaman pribadinya bisa terlibat dalam peneltian yang 

dilakukan. 

 

Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian fenomenologi, metode pengumpulan data yang lazim 

digunakan adalah metode wawancara. Metode wawancara adalah metode 

pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada informan. Cara 

bertanya dalam wawancara bisa dikategorikan kedalam dua golongan besar yakni 

wawancara berencana (Standarlized interview) dan wawancara tanpa rencana 

(Unstandarlized interview). Bentuk wawancara yang digunakan untuk 

memperoleh data kualitatif harus menggunakan metode wawancara tanpa 

rencana, dimana seorang peneliti tidak perlu menyusun daftar pertanyaan yang 
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ketat. Metode wawancara tanpa rencana dapat digolongkan menjadi dua sub 

golongan yaitu : 

a. Metode wawancara berstruktur (Structred interview) 

b. Metode wawancara tidak terstruktur (Unstructured interwiew). Pada 

wawancara tidak terstruktur dapat juga dibedakan ke dalam dua golongan 

yaitu; 

1. Wawancara berfokus (free interview unguided). 

Wawancara yang berfokus biasanya terdiri atas pertanyaan yang tidak 

mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu berpusat pada satu pokok 

tertentu. 

2. Wawancara bebas (nondirective interview) 

Wawancara bebas tidak mempunyai pusat sehingga pertanyaan bisa 

beralih-alih dari suatu pokok ke pokok yang lainnya (Sobur, 2014: 

434). 

Secara umum, wawancara tidak terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Pertanyaanya sangat terbuka, jawabannya lebih luas dan bervariasi; dalam 

beberapa hal hamper tidak ada pedoman yang digunakan  sebagai control. 

b. Kecepatan dan lamanya wawancara sulit diprediksi karena sangat 

bergantung dari alur pembicaraan yang kontrolnya sangat fleksibel dan 
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lunak. Akhir dari wawancara tidak terstruktur terkadang tidak 

mendapatkan kesimpulan yang jelas dan mengerucut. 

c. Pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dan jawaban yang diperoleh 

dari subjek sangat fleksibel, bahkan terkesan seperti pembicaraan atau 

percakapan sehari-hari. 

d. Pedoman wawancara masih tetap diperlukan. Hanya saja, dalam 

wawancara semi terstruktur masih terdapat topic-topik yang dibuat 

sebagai control alr pembicaraan yang mengacu pada satu tema sentral 

saja. 

e. Bertujuan untuk memahami suatu fenomena sehingga bentuk wawancara 

tidak terstruktur cocok digunakan dalam penelitian kualitatif. 

Gambar 4. Contoh Pertanyaan dan Transkip Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

1. Waktu ditangkap gimana rasanya? Pas sidang juga gimana? 

Saya udah menduga teh.. ngga mungkin bisa aman selamya tapi 

kaget juga kok cepet banget udah ketemu mayatnya.. saya belum 

siap waktu ditangkap saya diem aja teh.. ngga nangis ngga 

banyak ngomong kaya ngga percaya gitu.. pas iudah nyampe 

dikantor polisi malamnya baru saya nangis teh.. selama 

persidangan saya stress teh apalagi pacar saya dan temennya itu 

memberatkan saya, saya ngga bisa bela diri... 

2. Memangnya SW setuju dibilang pembunuh? 

Ya ngga lah teteh... saya ngga membunuh teh... sumpah demi 

apapun saya mau... (menangis tersedu-sedu) 

3. Bagaimana tanggapan SW tentang kehidupan dalam penjara? 

Kalo di lapas Karawang enak teh... ada TV di tiap kamar, boleh 

bawa HP, n duit juga.. pokoknya disana ngga kayak penjara 

teh.. saya suka sekali disana.. kalo disini ngga betah.. benar-

benar tersiksa dan suntuk... ngga boleh bawa HP, TV juga satu 

buat bersama, jauh dari keluarga.. ngga enak sekali teh... tapi 

yah saya akui disini itu bersih, orangnya baik-baik trus disiplin 

kan ngga ada yang boleh ngerokok jadi saya suka.. kan suka 

ngga kuat sama asap rokok... 

4. Kerasan ngga sih disini? 

Yah ngga lah teh.... kalo disuruh milih saya lebih seneng di lapas 

Karawang aja... saya ngga betah disini teh... suntukkkk ( SW 

menangis) jauh dari keluarga tehhh 
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 Wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian fenomenologi. 

Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara ada sejumlah pedoman yang 

sebaiknya kita perhatikan (Feuerstein dalam Sobur, 2014 : 436) : 

1. Jangan memulai pertanyaan dengan hal yang sukar dan sensitive. 

2. Jangan memberikan kesan kepada informan bahwa mereka harus 

mengetahui jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. 

3. Mungkin informan tidak mengetahui atau tidak memiliki jawabannya. 

Maka perlu diketahui bahwa tidak semua pertanyaan bisa dan harus 

dijawab secara verbal. 

4. Sebaiknya hindarkan penggunaan kata-kata yang sensitive atau ungkapan 

yang emosional. 

5. Jangan membuat asumsi atau praduga. 

6. Jangan mengajukan pertanyaan yang membingungkan 

7. Gunakanlah cara-cara berbeda untuk mengajukan pertanyaan yang sama 

8. Gunakan cara langsung atau tak langsung.  

 

Analisis Data 

 Analisa data pada penelitian fenomenologi mengacu pada kemampuan 

peneliti memahami makna dari pengalaman-pengalaman informan yang berhasil 

didata melalui metode wawancara. Model analisis data yang dikemukakan oleh 

Colaizzi menganjurkan beberapa langkah, yaitu : 
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a. Setelah melakukan wawancara, simaklah narasi informan baik dalam 

transkip atau catatan tertulis dan akrabkan diri dengan kata-kata mereka. 

Usahakan untuk menyadari perasaan dan makna inheren dalam narasi 

guna memperoleh “makna secara keseluruhan”. 

b. Lacaklah setiap potongan data yang menurut anda penting bagi fenomena 

yang diteliti. Pisahkan pernyataan-pernyataan yang menurut anda penting 

dan buatlah daftar untk itu. 

c. Ambillah pernyataan-pernyataan penting dan bongkarlah makna yang 

terkandung didalamnya. Berusahalah memahaminya dalam terminology 

yang digunakan oleh informan. Hal ini membantu mengungkap makna 

yang mungkin saja tersembunyi pada awalnya. 

d. Ulangi proses ini untuk masing-masing wawancara, kemudian 

kelompokkan semua makna yang berbeda ke dalam tema-tema yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

e. Sediakan uraian analisis yang terperinci menyangkut perasaan dan 

perspektif informan yang terdapat di dalam tema-tema. Colaizzi menyebut 

langkah ini sebagai “uraian mendalam”. 

f. Rumuskan raian mendalam menyangkut keseluruhan tema yang diteliti, 

dan mengidentifikasi struktur pokok atau esensinya. 

g. Langkah terakhir adalah member lock, maksudnya peneliti membawa 

kembali temuan pada informan kemudian menanyakan apakah uraian 

yang telah di buat mengabsahkan pengalaman yang mereka alami. 
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Format Penelitian Menurut Marshall dan Rossman (1995) 

1. Pendahuluan (introduction) 

a. Perumusan masalah dan kegunaan penelitian-ditambah literature yang 

relevan atau berhubungan 

b. Pertanyaan dan focus penelitian 

c. Pembatasan penelitian 

2. Rancangan Penelitian (Research Design) 

a. Strategi dan rasionalitas penelitian-termasuk penelitian yang menjadi 

rujukan untuk penelitian ini 

b. Setting, fenomena dan populasi yang menjadi focus dalam penelitian 

c. Penentuan informan, pelaku kejadian dan proses yang diamati dalam 

penelitian 

d. Isu-isu yang berhubungan dengan etika penelitian, biografi dan hak-

hak informan dalam data penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data (Data Collections Methods) 

a. Partisipasi peneliti di lapangan 

b. Observasi atau pengamatan langsung 

c. Wawancara mendalam 

d. Telaah dokumen 

4. Perekaman, Pengolahan dan Analisis Data (Recording, Managing, and 

analyzing data Resources for the study) 
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a. Tahapan-tahapan kegiatan 

b. Tingkatan pengumpulan data 

c. Kebutuhan perorangan 

d. Kebutuhan sumber-sumber data lain 

5. Nilai dan Logika dalam Penelitian (the value and logic of qualitative 

research) 

6. Argumen yang dapat menguatkan mengapa harus dilakukan penelitian 

(criteria of soundness). 

 

Format Penelitian Menurut Creswell (1994) 

1. Pendahuluan (Introduction) 

a. Perumusan masalah 

b. Tujuan penelitian 

c. Pertanyaan besar penelitian dan pertanyaan penelitian yang lebih 

mendetail 

d. Defenisi-defenisi konsep dalam penelitian 

e. Ada tidaknya pembatasan penelitian 

f. Kegunaan penelitian 

2. Prosedur (Procedure) 

a. Asumsi dasar dan rasionalitas rancangan penelitian yang digunakan 

b. Ciri-ciri rancangan penelitian yang digunakan 

c. Peranan peneliti dalam penelitian 
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d. Prosedur pengumpulan data 

e. Metode pemeriksaan data 

f. Hasil penelitian yang diharapkan dan bagaimana hubungannya dengan 

teori serta literature yang ada. 

3. Lampiran-lampiran (appendixes) 




