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Partisipan penelitian  

• Orang yang terlibat dalam penelitian anda, 
yaitu orang yang anda interview, observasi, 
menjawab kuisioner, dan memberikan 
dokumen 

• Anda sebagai peneliti, atau kolega peneliti 

• Komunitas akademik yang membaca, 
mereview dan mempelajari sesuatu dari riset 
anda 

• Orang yang menggunakan produk penelitian 



• Banyak institusi meminta peneliti untuk 
mempertimbangkan aspek etik sebelum 
penelitian mulai dirancang.  

• Peneliti harus mendapatkan BEBAS ETIK 
sebelum mulai meneliti 



Hukum dan Riset 

• Hak proteksi data partisipan, kewajiban organisasi 
dan peneliti yang menyimpan data personal 
partisipan 

• Apakah diizinkan untuk menawarkan hadiah agar 
orang berpartisipasi dalam peneltian 

• Hak kekayaan intelektual 
• Batasan bentuk teknologi yang boleh digunakan 

dan diinvetigasi. 
• Izin dari pengembang software untuk merancang 

dan menciptakan sistem 



Sebutan bagi yang terlibat dalam 
penelitian 

• Untuk eksperimen, mereka disebut subjek 
penelitian 

• Untuk survey, mereka disebut respondent 

• Untuk studi kasus dan etnography, mereka 
disebut informan, member atau partisipan 

• Untuk penelitian tindakan, mereka disebut 
partisipan 



Hak-hak yang yang terlibat dalam 
penelitian 

• Hak untuk tidak berpartisipasi 
• Hak untuk keluar dari partisipasi 
• Hak untuk memberikan persetujuan informasi 

Partisipan seharusnya diberitahu tentang 
- Tujuan penelitian, kenapa dilakukan dan apa keuntungan yang 

diharapkan 
- Siapa yang melaksanakan penelitian (nama, alamat, kontak), 

dan organisasi yang mensponsori 
- Apa yang akan disertakan(misalnya interview, melengkapi 

kuestioner) dan berapa lama dilakukan 
- Apakah mereka akan mendapatkan pembayaran atau insentif 
- Bagaimana data mereka akan digunakan, dan bagaimana hasil 

penelitian akan didesiminasikan. 



• Hak untuk disembunyikan identitasinya  
– Disembunyikan identitas, lokasi. 

– Identitas organisasi juga harus disembunyikan, kecuali 
peneliti mendapat izin untuk mempublikasikannya. 

• Hak untuk dirahasiakan datanya 
– Data tidak boleh diletakan sembarangan. 

– Lokasi meletakan data harus aman. 

– Data dari perusahaan juga harus aman, jangan sampai 
kompetitor mereka mendapat keuntungan dari data 
yang mereka berikan. 



Kewajiban peneliti 

• Tidak mengambil data yang tidak dibutuhkan 
• Berintegritas 

– Peneliti harus terbuka dan jujur pada bagaimana anda melakukan 
penelitian dan hasil yang diperoleh. 

– Peneliti harus menyimpan data secara aman dan pastikan tak ada 
orang lain yang dapat mengaksesnya. 

– Peneliti harus memberikan informasi siapa yang mendanai 
penelitiannya 

• Mengikuti kode profesi 
• Tidak melakukan plagiarism 

– Anda harus menyertakan identitas seseorang jika anda menggunakan 
karya/pekerjaan orang tersebut 

– Menghindari self-plagiarism 

• Menjadi reviewer yang etis 
 



Etika reviewer 

• Laksanakan review sesegera mungkin 

• Jaga kerahasiaan isi paper yang anda review 

• Tulis review secara profesional. Misalnya 
tampilkan hal yang positive dari paper 
tersebut walaupun rekomendasi secara 
keseluruhan  anda menolaknya. 



Etika Proyek Disain dan Cipta  

• Godaan yang ada pada penelitian berbasis IT 

– Kemudahan akses dan gandakan 

– Kerahasiaan dan anonimitas 

– Cara baru pengumpulan data 

 



Riset Internet dan Etika 

• Anda harus memperlakukan orang dan data 
anda seperti pada penelitian offline 

• Jika anda ingin menggunakan data dari 
website, forum diskusi, dll, perhatikan secara 
hati-hati apakah ada kebijakan publikasi dari 
pemiliknya atau kontributor dan prosedur 
yang harus anda ikuti 

• Anda harus dibimbing oleh etika pelaksanaan 
penelitian internet 

 


