
Metode Pengumpulan Data
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Terdapat dua hal utama yang memengaruhi kualitas
data hasil penelitian, yaitu:

1. Kualitas Instrumen Penelitian

2. Kualitas Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data:

a. Pengertian dan Kegunaan Data

b. Sumber dan Cara Memperoleh Data



a. Pengertian dan Kegunaan Data

 Data merupakan informasi yang sudah diketahui/dianggap ada.

 Sesuatu yang diketahui/dinyatakan/diperkirakan.

KEGUNAAN DATA:

1. Untuk mengetahui/memperoleh gambaran tentang suatu

keadaan atau persoalan.

2. Untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan yang

timbul karena ada penyebabnya.

3. Sebagai dasar penyusunan perencanaan dalam rangka

memecahkan persoalan.

4. Alat pelaksana perencanaan/pengendalian.

5. Untuk evaluasi.
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b.  Sumber dan Cara Memperoleh Data

 Menurut Sumber Data

>  Data Primer

>  Data Sekunder

 Cara Memperoleh Data

1.  Angket (Kuesioner)

2.  Wawancara (Interview)

3.  Observasi

4.  Dokumentasi

5.  Tes
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Angket/Kuesioner

 Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawab.

 Dalam penelitian, angket biasa disebut KUESIONER.

Sumber informasi dari teknik ini adalah orang yang biasa

disebut RESPONDEN.

 Peneliti mengajukan pertanyaan tertulis yang bertujuan

merekam atau menggali informasi para responden.
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Angket dapat dibedakan menjadi 

beberapa bagian

A. Berdasarkan cara pengiriman angket

a.  Angket/Kuesioner Langsung             

Bila daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner dikirim 

langsung pada orang yang diminta pendapat.

b.  Angket/Kuesioner Tidak Langsung

Bila daftar pertanyaan dikirim melalui orang lain.
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WAWANCARA/INTERVIEW

 Merupakan salah satu pengamatan secara langsung dan

merupakan kegiatan manusia universal dimana hampir semua

orang pernah terlibat wawancara dengan orang lain.

 JENIS-JENIS INTERVIEW

a) Interview Tidak Terpimpin

Interview yang di dalamnya tidak ada kesengajaan untuk

mengarahkan tanya jawab ke pokok-pokok persoalan yang

menjadi titik fokus dari kegiatan penyelidikan.
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b) Interview Terpimpin

Bahwa penginterview terikat oleh suatu fungsi bukan saja

sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud

penyelidikan yang telah disiapkan dengan matang sebelum

kegiatan interview yang sebenarnya dilakukan.

c) Interview BebasTerpimpin

Gabungan antara interview terpimpin dengan interview

tidak terpimpin.
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OBSERVASI

 Sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik

fenomena-fenomena yang diselidiki, fenomena tersebut

diamati oleh pengawas petugas pengumpul data kemudian

direkam.
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DOKUMENTASI

 Bahan informasi dan dokumentasi berupa bahan-bahan

tertulis atau tercatat. Pada teknik ini petugas pengumpul

data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan

pada lembar isian yang telah disiapkan untuk itu atau

merekam sebagaimana mestinya.
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TES

 Sumber informasi dari teknik ini adalah berupa orang atau

orang yang melakukan tes. Biasanya digunakan dalam disiplin

psikologis dan pendidikan guna mengetahui atau merekam

kemampuan mental seseorang baik soal akademis,

intelektual, emosi, minat, bakat, sikap, dan sebagainya.
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Terima kasih.

Sampai jumpa minggu depan.
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