
Menyajikan Hasil Penelitian
Kuliah Metodologi Penelitian

Fasilkom UI

Oleh:

Arrianto Mukti Wibowo, M.Sc.



Agenda 

 Written research reports

 Research report components

 Writing the report

 Presentation of statistics



Written research report

 Penelitian yang bagus bisa dihancurkan 
oleh laporan yang buruk! 

 Harus terlihat objektifitasnya

 Short form

◦ Untuk website

◦ Untuk majalah dinding

◦ Banyak diagram, tabel dan grafik

◦ Tidak perlu methodology dituliskan



Long form Report

 Technical report:
◦ Audiencenya adalah peneliti

◦ Harus menceritakan proses secara detail

◦ Penelitian bisa direplikasi

 Management report:
◦ Fokus kepada “klien” yang memberikan order

◦ Habis pengantar/pendahulun, sampaikan hasilnya.

◦ Metodologi belakangan.

◦ Kenapa? Karena pengambil keputusan perlu mengambil 
keputusan dengan tepat

◦ Banyak menggunakan diagram/grafik visual.



Komponen Laporan

 Prefatory items

◦ Title page, abstract, table of contents

◦ Authoriaton letter: siapa yang menyuruh 
melakukan penelitian? Siapa sponsor 
penelitian?

 Introduction

◦ Problem statement, tujuan penelitian, 

◦ later belakang: hasil dari penelitian kualitatif 
sebelumnya (studi literatur, etc), fokus group, 
etc.



 Methodology, antara lain memuat

◦ Samping design

◦ Dimensi penelitian

◦ Data collection: proses pengambilan data dijelaskan. Cara 

mendapatkan sampel? Berapa lama waktu 

wawancara/pengisian kuesioner? Bagaimana kelainan / 

keunikan dikendalikan dalam proses pengambilan data?

◦ Limitasi penelitian

◦ Teknik analisa data seperti apa? Uji statistik yg dipakai? 

Program komputer apa?



 Findings

◦ Berusaha menjelaskan kepada pembaca 

mengani data yang ditemukan

◦ Hanya jelaskan yang relevan dengan problem 

statement!

◦ Tampilkan setiap temuan dalam 1 halaman…! 

Tujuannya agar lebih mudah dibaca

◦ Lihat contoh





 Conclusions

◦ Summary: brief statement of essential findings

◦ Conclusion: apa yang bisa disimpulkan dari 
findings/temuan? Jangan mengambil kesimpulan tanpa data 
yang jelas!

◦ Rekomendasi: jika perlu

 Appendices: lampiran

 Bibliography: 

◦ untuk IS use Harvard sytle referencing (cari di Internet)

◦ Untuk CS pakai standar IEEE (yang pake [..])



Presentation of statistics

 List or bulleted results

 Tabular presentation (wajib)

 Graphics (wajib)



Tabular Presentation



Tabular presentation

 General or summary

 Summary tables contain only few key pieces. 
◦ Omit unimportant details.

◦ Melakukan grouping ulang terhadap kelompok-kelompok 
yang mirip jika perlu (selama tidak mengubah makna)

 Ada judul yang jelas, menjelaskan isi tabel itu apa.

 Interpretasi dari tabel itu.

 Catatan kaki boleh dipergunakan untuk hal-hal 
khusus.



Graphics (1)



Graphics (2)



Catatan

 Anda harus menyesuaikan data yang ingin 

anda tamilkan dengan diagram/grafik yang 

cocok/sesuai.

 Jangan sampai membuat impresi yang 

salah, misalnya dengan “memotong” axis Y 

tanpa 0

 Ada juga namanya geographic charts

 Juga ada pictographs



Area & Pie Charts



Pie charts

 Harus 100%

 Harus ada call outs (label)

 Warna gelap untuk potongan kecil

 Boleh dipisahkan potongan yang menjadi 
“perhatian”

 Pie chart tidak bisa untuk time series. 
Gunakan area charts sebagai alternatifnya, 
yang bisa menunjukkan pertumbuhan 
dalam deret waktu.



3-D Charts

 Jika ada dimensi lebih dari 2


