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 budaya atau perilaku para 
ilmiah atau masyarakat 

akademik yang sesuai dengan 
kaidah keilmuan

kondisi yang mutlak diperlukan kondisi yang mutlak diperlukan kondisi yang mutlak diperlukan kondisi yang mutlak diperlukan 
sebagai partner dalam mempelajari sebagai partner dalam mempelajari sebagai partner dalam mempelajari sebagai partner dalam mempelajari 
dan memajukan ilmu, suatu dan memajukan ilmu, suatu dan memajukan ilmu, suatu dan memajukan ilmu, suatu 
conditio sine qua nonconditio sine qua nonconditio sine qua nonconditio sine qua non



HukumHukum
�� Mengendalikan keadilan.Mengendalikan keadilan.

�� Keadilan yang dikehendaki hukum harus mencapai:Keadilan yang dikehendaki hukum harus mencapai:
☞☞☞☞☞☞☞☞ nilai persamaannilai persamaannilai persamaannilai persamaannilai persamaannilai persamaannilai persamaannilai persamaan
☞☞☞☞☞☞☞☞ hak asasi individuhak asasi individuhak asasi individuhak asasi individuhak asasi individuhak asasi individuhak asasi individuhak asasi individu
☞☞☞☞☞☞☞☞ kebenarankebenarankebenarankebenarankebenarankebenarankebenarankebenaran
☞☞☞☞☞☞☞☞ kepatutan, dankepatutan, dankepatutan, dankepatutan, dankepatutan, dankepatutan, dankepatutan, dankepatutan, dan
☞☞☞☞☞☞☞☞ melindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakat☞☞☞☞☞☞☞☞ melindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakatmelindungi masyarakat

�� Mengemban fungsi:Mengemban fungsi:
☞☞☞☞☞☞☞☞ memelihara stabilitasmemelihara stabilitas
☞☞☞☞☞☞☞☞ memberi kerangka sosial terhadap kebutuhanmemberi kerangka sosial terhadap kebutuhan--
kebutuhan    kebutuhan    

yang diajukan anggota masyarakatyang diajukan anggota masyarakat
☞☞☞☞☞☞☞☞ menciptakan kaidahmenciptakan kaidahmenciptakan kaidahmenciptakan kaidahmenciptakan kaidahmenciptakan kaidahmenciptakan kaidahmenciptakan kaidah--------kaidahkaidahkaidahkaidahkaidahkaidahkaidahkaidah
☞☞☞☞☞☞☞☞ jalinan antar institusijalinan antar institusijalinan antar institusijalinan antar institusijalinan antar institusijalinan antar institusijalinan antar institusijalinan antar institusi



Pembangunan di bidang hukum:Pembangunan di bidang hukum:
�� juga menyangkut sumber daya manusia, juga menyangkut sumber daya manusia, 
terlebihterlebih--lebih profesionalisme para lebih profesionalisme para 
penegak hukum. penegak hukum. 

Profesionalisme ini berkaitan erat Profesionalisme ini berkaitan erat 
dengan penegakan etika profesi dengan penegakan etika profesi 
hukum.hukum.hukum.hukum.

Kualitas pengemban profesi:Kualitas pengemban profesi:
tercermin dalam sikapnya yang tercermin dalam sikapnya yang memiliki memiliki 
keahlian yang berkeilmuankeahlian yang berkeilmuan dan dan 
motivasi dalam mewujudkan/melaksanakan motivasi dalam mewujudkan/melaksanakan 
tugas profesinya merupakan tugas profesinya merupakan amanahamanah
bukan bukan kekuasaankekuasaan..



Pengemban profesi yang berkualitas:Pengemban profesi yang berkualitas:

bercirikan:bercirikan:
�� memiliki ketrampilan yang tinggi dalam melaksanakan memiliki ketrampilan yang tinggi dalam melaksanakan 

tugasnya, tugasnya, 
�� mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan 

dalam menganalisis suatu masalahdalam menganalisis suatu masalah, , 
�� peka di dalam membaca situasi, peka di dalam membaca situasi, 
�� cepat dan tepat serta cermat di dalam mengambil keputusan cepat dan tepat serta cermat di dalam mengambil keputusan 

terbaik atas dasar kepekaan, terbaik atas dasar kepekaan, terbaik atas dasar kepekaan, terbaik atas dasar kepekaan, 
�� punya sikap orientasi ke depan sehingga punya sikap orientasi ke depan sehingga mampu mampu 

mengantisipasi perkembangan yang terjadi maupun mengantisipasi perkembangan yang terjadi maupun 
di masa depandi masa depan, , 

�� punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan 
kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan 
menghargai pihak lain, namun cermat dalam memilih yang menghargai pihak lain, namun cermat dalam memilih yang 
terbaik bagi diri dan pribadinya guna mengambil keputusan terbaik bagi diri dan pribadinya guna mengambil keputusan 
yang adil yang didasari kebenaran.yang adil yang didasari kebenaran.



Dalam melaksanakan profesiDalam melaksanakan profesi
�� dituntut adanya moralitas yang tinggi dari dituntut adanya moralitas yang tinggi dari 
pelakunya.pelakunya.

Moralitas yang tinggi, bercirikan Moralitas yang tinggi, bercirikan 
kepada:kepada:

�� berani berbuat dengan tekad untuk berani berbuat dengan tekad untuk 
bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, 

�� sadar akan kewajibannya, dan sadar akan kewajibannya, dan 

�� memiliki idealisme yang tinggi.memiliki idealisme yang tinggi.

Ketiga ciri yang disebutkan di atas, Ketiga ciri yang disebutkan di atas, 
menjadikan subjek dalam mengambil menjadikan subjek dalam mengambil 
keputusan  berangkat dari kesadaran keputusan  berangkat dari kesadaran 
moralnya sendiri, yaitu yang disebut dengan moralnya sendiri, yaitu yang disebut dengan 
suara hati.suara hati.



Suara hati:Suara hati:

☺☺☺☺☺☺☺☺ kesadaran moral kita dalam situasi konkrit; kesadaran moral kita dalam situasi konkrit; 
pertimbangan akal yang ditanamkan Tuhan pertimbangan akal yang ditanamkan Tuhan 
pada manusia tentang apa yang baik dan pada manusia tentang apa yang baik dan 
buruk; pernyataan dari budi kesusilaan.buruk; pernyataan dari budi kesusilaan.

☺☺☺☺☺☺☺☺ memerlukan nalar , dan nalar baru dapat memerlukan nalar , dan nalar baru dapat ☺☺☺☺☺☺☺☺ memerlukan nalar , dan nalar baru dapat memerlukan nalar , dan nalar baru dapat 
dilakukan dengan baik apabila mendapat dilakukan dengan baik apabila mendapat 
informasi atau data sebanyak mungkin informasi atau data sebanyak mungkin 
tentang konflik moral yang terjadi. tentang konflik moral yang terjadi. 

☺☺☺☺☺☺☺☺ suara hati dapat saja keliru, terutama jika suara hati dapat saja keliru, terutama jika 
tidak di dukung oleh informasi atau data tidak di dukung oleh informasi atau data 
yang memadai.yang memadai.



Pengemban profesi hukum:Pengemban profesi hukum:

�� melaksanakan tugasnya berdasarkan landasan melaksanakan tugasnya berdasarkan landasan 
keagamaan, yang melihat profesinya sebagai keagamaan, yang melihat profesinya sebagai 
tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai 
sarana mewujudkan kecintaannya kepada sarana mewujudkan kecintaannya kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dengan tindakan nyata. Tuhan Yang Maha Esa dengan tindakan nyata. 

�� dalam menjalankan fungsinya harus selalu dalam menjalankan fungsinya harus selalu 
mengacu kepada tujuan hukum untuk mengacu kepada tujuan hukum untuk 
memberikan pengayoman kepada setiap memberikan pengayoman kepada setiap 
manusia dalam mewujudkan ketertiban yang manusia dalam mewujudkan ketertiban yang 
berkeadilan, yang bertumpu kepada martabat berkeadilan, yang bertumpu kepada martabat 
manusia.manusia.



Sumber daya manusia bidang hukum Sumber daya manusia bidang hukum 
yang baik memiliki moral dan yang baik memiliki moral dan 
professional dalam menjalankan professional dalam menjalankan 
kewajiban dan tanggungjawabnya. kewajiban dan tanggungjawabnya. 

Sebelum mengharapkan terciptanya Sebelum mengharapkan terciptanya Sebelum mengharapkan terciptanya Sebelum mengharapkan terciptanya 
suatu masyarakat yang sadar dan taat suatu masyarakat yang sadar dan taat 
hukum, tentunya terlebih dahulu para hukum, tentunya terlebih dahulu para 
pelaku di bidang hukum memberikan pelaku di bidang hukum memberikan 
teladan yang baik. Tanpa teladan yang baik. Tanpa 
keteladanan, sulit untuk keteladanan, sulit untuk 
mengharapkan masyarakat sadar dan mengharapkan masyarakat sadar dan 
taat hukum.taat hukum.



Untuk sikap keteladanan:Untuk sikap keteladanan:

☄☄☄☄☄☄☄☄ SDM di bidang hukum harus memp.:SDM di bidang hukum harus memp.:

☑☑☑☑☑☑☑☑ Sikap kemanusiaanSikap kemanusiaan, , 

ssupaya ia jangan menanggapi hukum secara formal belaka.upaya ia jangan menanggapi hukum secara formal belaka.

☑☑☑☑☑☑☑☑ Sikap keadilan,Sikap keadilan,
untuk mencari apa yang layak bagi masyarakat.untuk mencari apa yang layak bagi masyarakat.

☑☑☑☑☑☑☑☑ Sikap kepatutan, Sikap kepatutan, 
sebab diperlukan pertimbangan tentang apa yang sungguhsebab diperlukan pertimbangan tentang apa yang sungguh--sungguh sungguh sebab diperlukan pertimbangan tentang apa yang sungguhsebab diperlukan pertimbangan tentang apa yang sungguh--sungguh sungguh 

adil adil dalam suatu perkara konkrit.dalam suatu perkara konkrit.

Untuk mencapai hal tsb, SDM di bidang Untuk mencapai hal tsb, SDM di bidang 
hukum:hukum:

harus menempuh kegiatan mengikuti pelajaran teoritis, harus menempuh kegiatan mengikuti pelajaran teoritis, 
mengadakan penelitian lapangan guna mengetahui mengadakan penelitian lapangan guna mengetahui 
kebutuhan masyarakat, mengabdikan diri kepada kebutuhan masyarakat, mengabdikan diri kepada 
masyarakat dengan selalu membela keadilan.masyarakat dengan selalu membela keadilan.



Membentuk SDM bidang hukum yg mampuMembentuk SDM bidang hukum yg mampu::
-- melakukan pelayanan hukum masyarakat dan melakukan pelayanan hukum masyarakat dan 
-- turut serta mendisain tatanan masyarakat dalam turut serta mendisain tatanan masyarakat dalam 

menciptakan ketertiban umum.menciptakan ketertiban umum.

secara ideal diperlukan standar tertentusecara ideal diperlukan standar tertentu, berupa:, berupa:

-- Kemampuan profesionalKemampuan profesional, , yang meliputi kemampuan teknis yang meliputi kemampuan teknis 
yuridis dan prosedur beracara dalam melaksanakan bidang yuridis dan prosedur beracara dalam melaksanakan bidang 
tugasnya.tugasnya.

-- Intergritas kepribadianIntergritas kepribadian dalam pengertian bebas dari dalam pengertian bebas dari 
pengaruh kepentingan guna menjaga keobyektivitas dan pengaruh kepentingan guna menjaga keobyektivitas dan 
kemandirian.kemandirian.

-- DisiplinDisiplin yang meliputi kecepatan dan ketetapan dalam yang meliputi kecepatan dan ketetapan dalam 
melaksanakan tugas.melaksanakan tugas.

-- Mempunyai Mempunyai idealisme dan visiidealisme dan visi untuk mengarahkan untuk mengarahkan 
kemampuan professional bagi kepentingan penegakan hukum kemampuan professional bagi kepentingan penegakan hukum 
yang aspiratif dengan perkembangan masyarakat dan selalu yang aspiratif dengan perkembangan masyarakat dan selalu 
actual.actual.



Mewujudkan sumber daya manusia di bidang Mewujudkan sumber daya manusia di bidang 
hukum sebagaimana diharapkan, dunia hukum sebagaimana diharapkan, dunia 
pendidikan di bidang hukum perlu mengajarkan pendidikan di bidang hukum perlu mengajarkan 
tentang tanggungjawab dan etika tentang tanggungjawab dan etika 
professional.professional.

Ketrampilan teknis di bidang hukum yang Ketrampilan teknis di bidang hukum yang 
mengabaikan segi yang menyangkut mengabaikan segi yang menyangkut mengabaikan segi yang menyangkut mengabaikan segi yang menyangkut 
tanggungjawab seseorang terhadap orang tanggungjawab seseorang terhadap orang 
yang dipercayakan kepadanya dan profesinya yang dipercayakan kepadanya dan profesinya 
pada umumnya, serta nilaipada umumnya, serta nilai--nilai dan ukuran nilai dan ukuran 
etika yang harus menjadi pedoman dalam etika yang harus menjadi pedoman dalam 
menjalankan profesinya, hanya akan menjalankan profesinya, hanya akan 
menghasilkan menghasilkan tukangtukang--tukang yang trampil tukang yang trampil 
belaka di bidang hukumbelaka di bidang hukum dan profesinya namun dan profesinya namun 
tidak melayani sesama manusia.tidak melayani sesama manusia.



SDM di bidang hukum: SDM di bidang hukum: 

sebagai pengemban profesi hukum harus memiliki sebagai pengemban profesi hukum harus memiliki 
keahlian yang berkenan dengan ilmunya, keahlian yang berkenan dengan ilmunya, 
khususnya dalam bidangnya, sebab setiap khususnya dalam bidangnya, sebab setiap 
profesional harus secara  mandiri mampu profesional harus secara  mandiri mampu 
memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang 
memerlukan pelayanan di bidang hukum, serta memerlukan pelayanan di bidang hukum, serta 
memiliki kepribadian bertanggungjawab penuh memiliki kepribadian bertanggungjawab penuh 
atas pelayanan profesinya. atas pelayanan profesinya. atas pelayanan profesinya. atas pelayanan profesinya. 

Sehingga,Sehingga,

kualitas para professional hukum tercermin kualitas para professional hukum tercermin 
dalam sikap yang menjunjung tinggi dalam sikap yang menjunjung tinggi 
kejujuran, kebenaran, dan keadilan, bersih kejujuran, kebenaran, dan keadilan, bersih 
dan beribawa dan bertanggungjawab dalam dan beribawa dan bertanggungjawab dalam 
prilaku ketauladanan.prilaku ketauladanan.



Penelusuran Literatur Hukum IndonesiaPenelusuran Literatur Hukum Indonesia

Penelusuran literatur hukum:Penelusuran literatur hukum:

�� Ilmu yang diperoleh dari pengalaman, percobaan, Ilmu yang diperoleh dari pengalaman, percobaan, 
kesalahan dan perbaikankesalahan dan perbaikan

�� Diperlukan suatu kecermatan dan kecerdasan serta Diperlukan suatu kecermatan dan kecerdasan serta 
ketelitianketelitian

Ahli hukum harus fasih melakukan penelusuran literatur Ahli hukum harus fasih melakukan penelusuran literatur 
hukum:hukum:

�� Supaya dapat mempertanggungjawabkan kebenaran Supaya dapat mempertanggungjawabkan kebenaran 
dari segi hukum mengenai:dari segi hukum mengenai:

-- ucapannya, ucapannya, 

-- Nasehatnya,Nasehatnya,

-- TulisannyaTulisannya

-- putusannyaputusannya



Dalam melakukan penulsuran literatur hukum:Dalam melakukan penulsuran literatur hukum:

�� Harus mengolah:Harus mengolah:

-- bahanbahan--bahan tertulis;bahan tertulis;

-- Masalah yang dihadapi berkisar bahasaMasalah yang dihadapi berkisar bahasa

-- Arti pemakaian istilahArti pemakaian istilah

terhadap:terhadap:

-- peraturan perUUanperaturan perUUan

-- perjanjianperjanjian-- perjanjianperjanjian

-- yurisprudensiyurisprudensi

-- risalah legislatifrisalah legislatif

-- karangan ahli hukumkarangan ahli hukum

-- hasil penelitian hukumhasil penelitian hukum



�� Penyelidikan dan pengusutan suatu fakta apa yang Penyelidikan dan pengusutan suatu fakta apa yang 
terdapat dalam satu situasi atau keadaan yang terdapat dalam satu situasi atau keadaan yang 
dipersoalkan selalu didahului dengan penulusuran dipersoalkan selalu didahului dengan penulusuran 
literatur hukum;literatur hukum;

Setelah faktaSetelah fakta--fakta ditemukan;fakta ditemukan;

faktanya harus disaring;faktanya harus disaring;�� faktanya harus disaring;faktanya harus disaring;

�� Fakta mana yang penting menurut hukum;Fakta mana yang penting menurut hukum;

�� Harus disusun;Harus disusun;

�� Dikaitkan satu sama lain menurut hubungan yang Dikaitkan satu sama lain menurut hubungan yang 
dianggap penting oleh hukum;dianggap penting oleh hukum;

�� Harus dinilai;Harus dinilai;

�� Pemanfaatannya dalam usaha mencari kaedah hukum.Pemanfaatannya dalam usaha mencari kaedah hukum.



Mengindentifikasikan 4 kelompok fakta:Mengindentifikasikan 4 kelompok fakta:

�� Barang atau hal yang dipersoalkan;Barang atau hal yang dipersoalkan;

�� Dasar tuntutan atau pembelaan yang diajukan;Dasar tuntutan atau pembelaan yang diajukan;

�� Upaya hukun yang dikehendaki;Upaya hukun yang dikehendaki;

�� Orang atau pihak yang terlibat.Orang atau pihak yang terlibat.

�� Hasil identifikasi, selain memperjelas Hasil identifikasi, selain memperjelas �� Hasil identifikasi, selain memperjelas Hasil identifikasi, selain memperjelas 
persoalannya, juga memberi petunjuk dalam persoalannya, juga memberi petunjuk dalam 
pemakaian alat penelusuran seperti indeks pemakaian alat penelusuran seperti indeks 
subyek atau daftar isi bukum hukum.subyek atau daftar isi bukum hukum.



Sarana penelusuran:Sarana penelusuran:

�� PerpustakaanPerpustakaan

�� Pusat dokumentasiPusat dokumentasi

�� Indonesia Indonesia �������� dalam pengembangan dan keterbatasandalam pengembangan dan keterbatasan

Perlu persiapan diri:Perlu persiapan diri:

Berusaha mengunjungi, memakai dan membiasakan diri Berusaha mengunjungi, memakai dan membiasakan diri �� Berusaha mengunjungi, memakai dan membiasakan diri Berusaha mengunjungi, memakai dan membiasakan diri 
dgn lembaga sarana penelusuran yang ada, baik dgn lembaga sarana penelusuran yang ada, baik 
mengenai ruang lingkup koleksinya, cara administrasi, mengenai ruang lingkup koleksinya, cara administrasi, 
cara pengolahan bahancara pengolahan bahan

�� Berusaha mengerti dan memperhatikan usaha yang Berusaha mengerti dan memperhatikan usaha yang 
sedang dilakukan atau yang dapat dilakukansedang dilakukan atau yang dapat dilakukan



Cara Penelusuran/Sumber bahanCara Penelusuran/Sumber bahan

A.A. Peraturan PerundangPeraturan Perundang--UndanganUndangan

1. Peraturan Perundang1. Peraturan Perundang--Undangan PusatUndangan Pusat
A. Alat PenelusuranA. Alat Penelusuran

B. Bahan PrimerB. Bahan Primer

2. Peraturan Daerah2. Peraturan Daerah

A. Alat PenelusuranA. Alat Penelusuran

B. Bahan PrimerB. Bahan PrimerB. Bahan PrimerB. Bahan Primer

3. Peraturan Zaman Penjajahan3. Peraturan Zaman Penjajahan

A. Peraturan Zaman Penjajahan Hindia Belanda A. Peraturan Zaman Penjajahan Hindia Belanda 

B. Peraturan Masa Pendudukan JepangB. Peraturan Masa Pendudukan Jepang

4. Pengatalogan Peraturan4. Pengatalogan Peraturan

5. Penentuan Kemutakhiran Peraturan5. Penentuan Kemutakhiran Peraturan

A. Indeks CitationA. Indeks Citation

B. Abstrak Dan AnotasiB. Abstrak Dan Anotasi



B. Yurisprudensi/Putusan PengadilanB. Yurisprudensi/Putusan Pengadilan
1. 1. Alat PenelusuranAlat Penelusuran
2. 2. Bahan Primer/SumberBahan Primer/Sumber--Sumber Sumber Yurisprudensi Mahkamah Yurisprudensi Mahkamah 

Agung/Putusan Pengadilan Indonesia.Agung/Putusan Pengadilan Indonesia.
a. Himpunan Resmi (Putusan Lengkap)a. Himpunan Resmi (Putusan Lengkap)

1) Pengadilan Negeri1) Pengadilan Negeri
2) Pengadilan Tinggi2) Pengadilan Tinggi
3) Mahkamah Agung3) Mahkamah Agung
4) Peradilan Agama4) Peradilan Agama
5) Peradilan Militer5) Peradilan Militer5) Peradilan Militer5) Peradilan Militer
6) Peradilan Tata Usaha Negara6) Peradilan Tata Usaha Negara
7) Mahkamah Pelayaran7) Mahkamah Pelayaran
8) Panitia Penyelesaian Perselisihan 8) Panitia Penyelesaian Perselisihan 

PerburuhanPerburuhan
b. Ringkasan Resmi (Kaedah Saja)b. Ringkasan Resmi (Kaedah Saja)
c. Himpunan Nonc. Himpunan Non--Resmi (Putusan Lengkap)Resmi (Putusan Lengkap)
d. Ringkasan Nond. Ringkasan Non--Resmi (Kaedah Saja)Resmi (Kaedah Saja)
e. Majalah Hukum (Dengan Putusan Lengkap)e. Majalah Hukum (Dengan Putusan Lengkap)



C. Traktat/PerjanjianC. Traktat/Perjanjian

1. Alat Penelususran1. Alat Penelususran

2. Bahan Primer2. Bahan Primer

D. Risalah Legislatif Dan Rancangan Peraturan PerundangD. Risalah Legislatif Dan Rancangan Peraturan Perundang--
Undangan Undangan 

E. Akta ResmiE. Akta ResmiE. Akta ResmiE. Akta Resmi

1. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas1. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

2. Anggaran Dasar Yayasan2. Anggaran Dasar Yayasan

3. Merek3. Merek

4. Patent4. Patent

5. Laporan Tahunan Pemerintah5. Laporan Tahunan Pemerintah

6. Perubahan Nama Pribadi6. Perubahan Nama Pribadi



F. BukuF. Buku--Buku/Bahan SekunderBuku/Bahan Sekunder

1. Bibliografi/Daftar Pustaka1. Bibliografi/Daftar Pustaka

2. Katalog2. Katalog

3. Daftar Penambahan Koleksi3. Daftar Penambahan Koleksi

G. Disertasi/SkripsiG. Disertasi/SkripsiG. Disertasi/SkripsiG. Disertasi/Skripsi

H. Majalah HukumH. Majalah Hukum

I. Clipping Di Bidang HukumI. Clipping Di Bidang Hukum



Metode dan Alat Pengumpulan Data Beserta Sumber DatanyaMetode dan Alat Pengumpulan Data Beserta Sumber DatanyaMetode dan Alat Pengumpulan Data Beserta Sumber DatanyaMetode dan Alat Pengumpulan Data Beserta Sumber DatanyaMetode dan Alat Pengumpulan Data Beserta Sumber DatanyaMetode dan Alat Pengumpulan Data Beserta Sumber DatanyaMetode dan Alat Pengumpulan Data Beserta Sumber DatanyaMetode dan Alat Pengumpulan Data Beserta Sumber Datanya

Metode Pengumpulan Metode Pengumpulan 
DataData

Alat Pengumpulan DataAlat Pengumpulan Data Sumber DataSumber Data

AngketAngket AngketAngket Orang/Responden, Informan Orang/Responden, Informan 
seperti: Mahasiswa, Dosen, seperti: Mahasiswa, Dosen, 

Kepala Desa, dsb.Kepala Desa, dsb.

WawancaraWawancara Pedoman WawancaraPedoman Wawancara Orang/Responden, Informan, Orang/Responden, Informan, 
sda.sda.

ObservasiObservasi Panduan ObservasiPanduan Observasi Benda tertentu, atau kondisi Benda tertentu, atau kondisi ObservasiObservasi Panduan ObservasiPanduan Observasi Benda tertentu, atau kondisi Benda tertentu, atau kondisi 
tertentu, atau situasi tertentu, tertentu, atau situasi tertentu, 

atau proses tertentu, atau perilaku atau proses tertentu, atau perilaku 
orang tertentuorang tertentu

DokumenterDokumenter Form DokumenterForm Dokumenter Catatan resmi tertentu, atau Catatan resmi tertentu, atau 
dokumen ekspresif tertentu, atau dokumen ekspresif tertentu, atau 
laporan media massa tertentulaporan media massa tertentu

TesTes TesTes Orang/Responden, seperti: Orang/Responden, seperti: 
Mahasiswa, Karyawan, dsb.Mahasiswa, Karyawan, dsb.


