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mEmuLAI
pENELITIAN
oleh para peneliti, anggota tim peneliti, organisasi, dan pemangku
kepentingan lain saat mereka merencanakan dan melakukan
penelitian dalam konteks lokal mereka. Tujuannya adalah untuk
menghasilkan wawasan bersama, yang berguna, berbasis praktik di
periksa tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dan sebaiknya
yang ada dalam kompendium ERIC. Pertanyaan yang paling penting
itu menghormati
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Pertanyaan-Pertanyaan untuk MeMandu etika PeneLitian yang
MeLiBatkan anak
Para peneliti dipersilahkan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini
dengan cara-cara praktis untuk mendukung desain dan pelaksanaan
praktik etika penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan
berbagai keputusan etika yang harus dibuat pada saat tantangan
muncul dalam hal-hal berkenaan dengan bahaya dan
kompensasi, dan isu-isu terkait lainnya yang dibahas di bagian
Pedoman dari kompendium ERIC. Pertanyaan-pertanyaan ini juga
mengarahkan perhatian kepada prinsip-prinsip etika yaitu keadilan,
keramahan hati
, dan menghormati.

1. pERENCANAAN dAN pERSIApAN
Apakah penelitian ini perlu dilakukan?

anak dalam penelitian ini diperlukan atau

perlindungan anak yang berpartisipasi dan komunitas mereka

dan bagaimana Anda memperhitungkan kemungkinan bahwa

Anak
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yang

gender, seksualitas, budaya, etnis, disabilitas, bahasa, dan/atau

yang tertekan
yang tepat ketika seorang anak mengungkapkan bahaya atau
pelecehan

protokol atau kebijakan keselamatan dalam proyek Anda untuk

yang mungkin melekat pada anak jika mereka

115

dalam kaitan dengan partisipasi, metode pengumpulan data,
diseminasi, dll)

anak (dan/atau orang tua) jika anak memiliki pertanyaan atau

proyek-proyek jangka panjang) selama studi berlangsung
untuk memungkinkan mereka mempertimbangkan tentang

keputusan untuk memasukkan atau mengeluarkan mereka dari

Peneliti

dan dalam kaitan dengan konteks budaya setempat) akan
berdampak pada keputusan yang Anda buat dalam perencanaan

anak individual maupun anak sebagai kelompok sosial) sebagai
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interpersonal) untuk melibatkan anak dalam penelitian (termasuk,
saling menghormati dan pengetahuan yang berkaitan dengan
usia dan kapasitas perkembangan anak
di tempat (misalnya, dengan peneliti yang berpengalaman,
kelompok-kelompok lokal yang relevan, para pakar perlindungan
setempat
dan peraturan-peraturan yang relevan untuk penelitian Anda,
umur, usia untuk bekerja menurut hukum, persyaratan mengenai
pelaporan kekerasan
yang tepat, tentang bagaimana Anda akan merespon jika Anda

hasil tes yang berkaitan dengan status kesehatan mereka, sebagai

lokal dan internasional) ikut merasakan keprihatinan etika dan

membantu mengatasi perbedaan kekuatan yang ada antara Anda
dan anak, dan antara Anda dan anggota keluarga dan masyarakat

butuhkan untuk bertemu di keluarga atau masyarakat setempat

atau lembaga

dan untuk mendukung anak

masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai keterlibatan/

dan para pemangku kepentingan ke dalam penelitian dan/atau

pemangku kepentingan memahami pertanyaan-pertanyaan dan

tidak, apakah ada rencana mengenai bagaimana memperoleh/

sumber daya yang diperlukan untuk melakukan proyek penelitian

nya, transportasi, akomodasi, makanan, penerjemah, ruang,
materi, komunikasi dengan anak, hadiah/pembayaran, waktu
pembayaran yang berhubungan dengan keterlibatan anak
diperhitungkan dalam anggaran
akan memastikan bahwa sumber pendanaan konsisten dengan

akan memastikan bahwa standar etika ditaati selama seluruh
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2. dESAIN pENELITIAN dAN mETodE
Anak

relevan untuk melakukannya, memiliki kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi terlepas dari usia, gender, etnis, disabilitas,

telah dikumpulkan dan dianalisis secara etis

khusus anak (misalnya, metode dapat diadaptasi untuk situasi
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aspek yang berbeda-beda dalam proses penelitian, perlindungan
anak, kerahasiaan,
atau protokol yang diperlukan, dan siapa yang menentukan

3. pENGumpuLAN dATA
Anak

tidak akan bertentangan dengan tanggung jawab dan komitmen
mereka yang lain (misalnya, tugas sekolah, pekerjaan, waktu

akan bertentangan dengan tanggung jawab mereka yang lain yang

atas biayapembayaran apresiasi atas partisipasi anak
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hadiah, materi pendidikan) dan siapa yang akan menerimanya -

persetujuan, setelah anak setuju untuk berpartisipasi, atau pada

yang berwenang untuk hadir pada waktu penelitian dilakukan

dan jumlah pewawancara yang akan dipakai dalam

(Sebagai contoh, apakah mengembangkan dan menerapkan
kerahasiaan
pelatihan yang relevan dengan privasi dan kerahasiaan dalam

Anda mencakup situasi di mana Anda diminta untuk berbagi hasil
penelitian tertentu dengan tim layanan atau tim klinis (misalnya,
untuk menyediakan layanan bagi mereka dengan penyakit
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Peneliti

bahwa mereka dapat menarik persetujuan mereka setiap saat

persetujuan anak atau membiarkan penolakan mereka pada
3.7 Bagaimana Anda akan menanggapi anak jika mereka merasa
tertekan atau gelisah?
merespon rasa

an pasca-wawancara oleh seseorang yang dikenal, pendukung yang
dipercaya, yang akrab dengan perilaku anak, dan dapat membaca
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layanan darurat seandainya terjadi insiden di mana Anda perlu

mengorbankan keselamatan Anda dan membuat rencana

4. ANALISIS, pENuLISAN, dAN dISEmINASI
Anak

kerahasiaan peserta dihormati oleh anak yang terlibat dalam

penelitian ini dapat mengakses, memahami dan, bila sesuai,

temuan penelitian dari anak dan masyarakat diserap ke dalam

dan nilainya dalam penelitian, menerima pengakuan yang

akan dimasukkan dalam bahan-bahan yang diterbitkan, sebagai
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diseminasi ditangani secara tepat, terutama dalam kaitan dengan
masalah bahasa, maupun kedekatan dan kemudahan akses bagi

Peneliti

pembuatan kebijakan
anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan akses ke

penyimpanan data yang
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