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BPHN 
 

PEDOMAN PEMBUATAN LAPORAN PENELITIAN SKALA KECIL 
(Sebagai pengganti Tugas akhir kuliah “Antropologi Hukum”) 

 
Bab I1: 

1. Latar belakang masalah  
Jelaskan argumentasi Sdr mengapa memilih topik penelitian tertentu, apa 
pentingnya baik secara teoretis maupun praktis. Argumentasi ini akan 
menentukan apakah penelitian Sdr menarik atau tidak 
 

2. Masalah Penelitian : Hal-hal apa yang hendak Sdr jelaskan melalui penelitian Sdr, 
atau hal2 apa yang menggelitik rasa ingin tahu Sdr, sehingga Sdr ingin 
menelitinya, atau ingin mencari jawabannya melalui kegiatan penelitian Sdr.  

(a) Buatlah Masalah penelitian yang utama (biasanya abstrak dan 
konseptual), kalau terlalu sulit langsung saja pada: 

(b) Buatlah pertanyaan penelitian (jangan lebih dari 3), yang lebih 
konkrit. 

 
3. Buatlah narasi/karangan pendek yang berisi konsep-konsep tertentu yang Sdr 

gunakan  dalam penelitian.  Kemudian kritisi dan perdebatkanlah di antara 
pendapat ahli (boleh juga dengan rumusan UU), dan tunjukkan di mana posisi Sdr 
dalam perdebatan tsb.  

 
4. Metode penelitian: Jelaskan bagaimana Sdr melakukan penelitian itu. Apa yang 

Sdr lakukan untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang sudah 
dirumuskan di atas. Bila studi tekstual (UU, putusan pengadilan)  bagaimana studi 
tersebut dilakukan. Bila studi lapangan, bagaimana pencaharian data itu 
dilakukan.  

 
Catatan: Perhatian, siapa informannya (bukan namanya, tetapi karakternya, nama 
informan tidak boleh dituliskan, harus inisial), bgm melakukan wawancara atau 
pengamatan, teknik penelitian yang digunakan (wawancara, pengamatan), atau 
teknik tertentu seperti FGD (focus Group Discussion), unit analisisnya apa 
(komunitas X, mahasiswa FHUI, dll) 

 
5. Bila dirasa perlu boleh ditambah dengan hal2 lain  yang fakultatip (tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dll) 
 

Bab II: 
Gambaran umum ttg unit analisis atau lokasi penelitian (misalnya kategori kelompok 
mahasiswa tertentu di FHUI, pengadilan negeri, pengadilan agama, PTUN, 
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kelompok tukang ojek di UI, pedagang  
kaki lima di UI, perempuan korban kekerasan, dsb ) 

1 Sub heading latar belakang masalah, masalah penelitian, konsep-konsep yang digunakan dan metode 
penelitian, dapat diganti terserah Sdr, yang penting adalah esensinya 
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Bab III (bila banyak bisa ditambah dengan bab IV): display data. 
Mohon tidak hanya sekedar menyajikan data dalam bentuk angka, berapa 
informannya, berapa prosen menjawab pertanyaan apa, dll. Tetapi makna dari diskusi, 
dialog dengan informan. Sajikan hasil wawancara, dialog, dll apa adanya (tidak 
diringkas)… kemudian analisis apa artinya.  

 
 

Bab  V atau VI : 
Buatlah Kesimpulan: jawaban singkat tetapi padat terhadap pertanyaan2 yang sudah 
dirumuskan dalam masalah penelitian.  Ditambah dengan temuan2 lain yang menarik, 
yang diabstraksikan dari bab III (dan IV) 
 

 
 
Selamat bekerja 
Terimakasih 
Sulistyowati Irianto 
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