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Stages in the Research Process 

USULAN  
PENELITIAN 

Define 
Problem 

Planning a  
Research Design 

Planning 
a Sample 

Gathering 
the Data 

Processing and 
Analysing the Data 

Conclusions 
and Report 



Pengumpulan Data 

1. Pemhaman akan teknik2 pengumpulan data 

2. Pemahaman akan Skala Pengukuran Data 

3. Pemahaman akan Instrumen Penelitian 

4. Pemahaman akan Validitas dan Reliabilitas 

5. Penyusunan kuesioner 

6. Bentuk2 Pertanyaan dalam kuesioner 

 

 

 

 

 

 



Beberapa Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

2. Wawancara/Interview 

3. Terlibat Langsung dalam aktivitas 
objek 

4. Penyebaran Kuesioner 

5. Pengumpulan data sekunder 

 



Teknik Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan indra jadi tidak hanya dengan 
pengamatan menggunakan mata saja. 
Medengarkan, mencium, mengecap meraba 
termasuk salah satu bentuk dari observasi. 
Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah 
panduan pengamatan dan lembar pengamatan. 

 
 
 



Keuntungan observasi 

1. Kehandalan data lebih tinggi 

2. Dalam observasi kita dapat membandingkan apakah 
perkataan orang sesuai dengan tindakannya 

3. Dengan teknik observasi peneliti dapat mempelajari subyek 
yang tidak memberi kesempatan memberikan laporan lisan 
(verbal) 

4. Subyek observasi secara umum bebas 

 

Contoh : satu pengamatan bagaimana pola penggunaan katalog 
pada perpustakaan, tanpa bertanya pada setiap orang 

 

 

 



Keuntungan Observasi 

5. Dengan teknik ini dapat digambarkan 
lingkungan fisik kegiatan, tata letak, 
gangguan suara dll 

6. Dalam observasi peneliti bisa lebih leluasa 
dan lebih lama mengamati kondisi subyek 
terutama yang non verbal hasilnya akan lebih 
baik karena sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya 

 



Keterbatasan observasi 
1. Observasi tidak selamanya memungkinkan untuk suatu kejadian 

yang spontan oleh sebab itu harus ada persiapan Misalnya: 
Pengamatan pengguna katalog, ttidak ada orang untuk di 
observasi 

2. Tidak  bisa menentukan ukuran kuantitas  terhadap variabel yang 
ada. Contoh: Tampaknya dia tidak suka menggunakan katalog 
kartu karena selalu menggunakan katalog online, dan bukan , 
peneliti memberi skor seberapa jauh tingkat ketidak sukaan orang 
tersebut. 

3. Orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaan dengan lebih 
baik dari biasanya dan sering menutupi kekurangan yang ada 

4. Cara mendapatkan data: sulit mendapatkan data terutama yang 
sifatnya rahasia 

 

 



Konsep Wawancara 

 
 

◈ Metode sistematis dimana seseorang masuk ke dalam 
kehidupan orang lain yang tidak dikenalnya dan kemudian 
mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan  untuk 
survey atau penelitian (Amunuzzaman , 2016) 

 
 

◈ Komunikasi yang direncanakan dengan tujuan spesifik, dan 
dilakukan oleh dua atau lebih orang (Thill & Bovee, 2016) 

 
 

Jadi, wawancara atau interview adalah komunikasi formal 
diantara dua orang individu atau lebih, demi  mendapatkan  
informasi dan data  spesifik 



Keuntungan Umum  

 Easy correction of speech  
Kesalahan pemahaman dan komunikasi dapat segera 
dikoreksi 

 
 Development of relationship  

Hubungan yang baik dapat terbangun dari wawancara 
yang dilakukan 
 

 Collection of primary information 
Mendapatkan informasi segera sesuai dengan yang 
dibutuhkan oleh interviewer 



Keuntungan umum (lanjutan)  

 

 Compleetness or Explore cause behind the problem 
 Interviewer dapat memperoleh jawaban atas 
seluruh pertanyaan yang diajukan secara langsung 

 
 Nonverbal behavior 

Interviewer dapat mengobservasi perilaku 
nonverbal  (senang, marah, sedih, bosan) atau 
perilaku lainnya dari interviewee ketika jawaban 
diberikan 
 

 
   

 
 

 



Keuntungan umum (lanjutan)  

 Time of interview  
Interviewer dapat menyusun jadwal wawancara yang 
relatif pasti (kapan, dimana) 

 
 Flexible 

Interviewer dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan 
situasi yang dihadapi saat interview dilakukan, dan segera 
dapat memberikan penjelasan kepada interviewee bila 
pertanyaan kurang dimengerti 

 



Kelemahan Umum 

 Interviewer biases  
Meskipun telah dilakukan tatap muka, biasanya kesalahan 
bertanya dan menafsirkan jawaban, masih dapat terjadi 
pada interviewer 
 

 
 Faking good 

Interviewee akan ekstra hati - hati dalam menjawab, 
apalagi bila jawaban direkam dan dipandang mempunyai 
potensi yang bisa mengancam diri interviewee 
   

 
 
 
 



 
Jangan lupa lakukan Observasi  ! 

 

 
Jangan lupa juga siapkan : 

 
 

Alat perekam (recorder) / Peralatan tulis 
Panduan wawancara (jika diperlukan) 

Akomodasi 
 



Bentuk   

   Structured interviews        Semi-structured interview                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teknik Wawancara Terstruktur 

1. Suatu cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara 
lisan dari responden dengan wawancara tatap muka (face to face) 

2. Pada teknik wawancara terstruktur ini baik Pewawancara maupun 
responden mempunyai peran yang sama penting.  

3. Agar data yang diperoleh sesuai maka diperlukan suasan hubungan 
kerjasama antara pewawancara dan responden  

4. Dalam pelasanaan wawancara, bila jawaban responden bersifat umum 
atau mengambang, maka pewawancara dapat membimbing responden 
dengan pertanyaan tambahan (probing) 

5. Fungsi probing: 1) membimbing responden untuk dapat memberi jawaban 
yang akurat; 2) membimbing jawaban responden agar semua aspek 
permasalahan tercakup dalam jawaban. 



Kelebihan Wawancara Berstruktur 

1. Bersifat fleksibel 

2. Tingkat pengembalian jawaban lebih tinggi 

3. Reaksi responden ketika menjawab dapat diamati 

4. Urutan dan susunan pertanyaan dapat dikontrol 

5. Pewawancara dapat mencatat  jawaban-jawaban spontan 

6. Pewawancara dapat langsung mengamati keadaan 
lingkungan dimana wawancara berlangsung. 



 Kelemahan Wawancara Berstruktur 

1. Biaya mahal 

2. Waktu yang relatif lama 

3. Praduga atau bias pewawancara terhadap jawaban 
responden  

4. Responden kurang leluasa dalam menjawab 

5. Kurang rahasia 

6. Keseragaman atau standarisasi jawaban terbatas 

7. Jumlah sample terbatas. 



 TEKNIK PENGUMPULAN DATA YANG 

TIDAK BAKU/STANDAR 

1. Teknik Wawancara Tidak Berstruktur 

2. Teknik Pengamatan Tidak Berstruktur 



A. Teknik Wawancara Tidak 
Berstruktur 

1. Adalah wawancara yang dilakukan berdasarkan pada suatu 
pedoman atau catatan yang berisi butir-butir atau pokok-
pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada 
waktu wawancara berlangsung. 

2. Selain diperlukan rapport yang baik, juga kemampuan 
pewawancara, sehingga tidak kehabisan pertanyaan 



Bentuk 

Unstructured interviews  Non - directive interviews 



 

Verbal 
 
◈ Rapport 

 
◈ Identitas anda   

 
◈ Perhatikan usia, 

pendidikan, 
pekerjaan, dan 
sosial budaya 
klien 
 
◈ Perhatikan kata – 

kata / istilah yang 
digunakan  

 

Do’s and Don’t 

 

Non Verbal 
 
◈ Perhatikan 

penampilan 
anda 

 
◈  Gesture 

 
◈  Ekspresi 

 
◈  Suara  
 

 

Sikap 
 

◈   Rendah hati  
 
◈    Empati  

 
◈ Tidak 

berlebihan               
(overacting) 

 



Macam-Macam Skala Pengukuran (1) 

Skala Pengukuran : merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 
menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 
ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 
kuantitatif. 

Macam-macam Skala Pengukuran : 
    1. Skala Nominal : adalah skala pengukuran yang menyatakan 
        kategori atau kelompok dari suatu subyek. Contoh jenis  
        kelamin responden. Laki-laki = 1 ; Wanita = 2 
    2. Skala Ordinal : adalah skala pengukuran yang meyatakan  
        kategori sekaligus melakukan rangking terhadap kategori. 
        Contoh : kita ingin mengukur preferensi responden terhadap 
        empat merek produk air mineral. 
                     Merek Air Mineral             Rangking 
                            Aquana                               1 
                           Aquaria                                2 
                           Aquasan                               3 
                           Aquasi                                  4 



Macam-Macam Skala Pengukuran (lanjutan) 

3. Skala Interval :merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan untuk mengukur 
fenomena/gejala sosial, dimana pihak responden diminta melakukan rangking terhadap 
preferensi tertentu sekaligus memberikan nilai (rate) terhadap preferensi tersebut. Jenis skala 
yang dapat digunakan untuk penelitian sosial,yaitu : a. Skala Linkert. b. Skala Guttman. 
c.Rating Scale. d. Semantic Defferential.  

       a. Skala Linkert : digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contoh : 

         

.            Preferensi                         Preferensi                       Preferensi 

          1.Sangat Setuju                1.Setuju                         1. Sangat Positif 

          2.Setuju                           2.Sering                         2. Positif 

          3.Ragu-ragu                     3.Kadang-kadang          3. Netral 

          4.Tidak Setuju                  4.Hampir tdk pernah    4. Negatif 

          5.Sangat Tdk Setuju         5.Tidak Pernah               5.Sangat Negatif 

 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut diberi nilai skor,  

Misalnya : sangat setuju/setuju/sangat positif diberi skor 5, selanjutnya setuju/sering/positif 
diberi skor 4 dan seterusnya. 



Macam-Macam Skala Pengukuran (lanjutan) 

b. Skala Gutmann :suatu pengukuran untuk memperoleh jawaban responden yang 
tegas, yaitu : “ya-tidak” ; “pernah-tidak pernah”; “positif-negatif”; “setuju-tidak 
setuju” Contoh : 

           Bagaimana pendapat anda, bila Tn X menjabat pimpinan di  perusahaan ini ? 

                       a.  Setuju 

                       b. Tidak Setuju 

c. Sematic Defferential :suatu skala pengukuran yang disusun dalam suatu garis 
dimana jawaban sangat positif terletak dibagian kanan garis, sedangkan 
jawaban sangat negatif terletak dibagian kiri garis atau sebaliknya. 

d. Rating Scale : suatu skala pengukuran dimana responden menjawab salah satu 
jawaban kuantitatif yang disediakan. 

 

4. Skala Rasio :  

 adalah skala interval yang memiliki nilai dasar (based value) yang tidak dapat 
diubah. Contoh : umur responden memiliki nilai dasar nol. 

   

 



Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian : adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena alam misalnya : 
panas Calorimeter; suhu  termometer; panjang mistar (meteran) 
dan sebagainya. Instrumen-instrumen tersebut mudah didapat dan telah 
teruji validitas dan reliabilitasnya. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial umumnya dan 
bidang ekonomi dan bisnis khususnya yang sudah baku sulit ditemukan. 
Untuk itu peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan 
digunakan dalam penelitian. 

    Misalnya bentuk instrumen : 1)Checklist 2)Pilihan Ganda 3) Rating Scale. 

Bentuk instrumen yang dipilih antara lain tergantung pada metode 
pengumpulan data yang akan digunakan seperti : angket (kuesioner), 
observasi dan wawancara (interview). 



Validitas dan Reliabilitas Instrumen (1) 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 
data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Jenis Validitas : 

1. Validitas Isi (Content Validity) : instrumen yang berbentuk test yang 
sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar (achievement) dan 
mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. 

2. Validitas Konstruk (Construct Validity) :Jika instrumen dapat digunakan 
untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan sesuai dengan 
teori-teori yang relevan. 

3. Validitas yang berkaitan dengan kriteria (Criterion-related Validity) : 
Terjadi ketika sebuah instrumen membedakan individual pada kriteria 
yang akan diperkirakan. 



Validitas dan Reliabilitas Instrumen (lanjutan) 

Reliabilitas : menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 
pengukuran). Realibilitas berbeda dengan Validitas, karena Reliabilitas 
memusatkan perhatian pada masalah konsistensi sedangkan Validitas 
lebih memperhatikan ketepatan. 

1. Stabilitas Ukuran : menunjukkan kemampuan sebuah ukuran (instrumen) 
untuk tetap stabil. 

2. Reliabilitas Instrumen dapat diuji dengan : 1) Test-retest Reliability; 
2)Equivalent / Paralel-form Reliability 3) Internal Consistency Reliability). 

3. Test-retest Reliability : dengan cara mencobakan instrumen beberapa 
kali pada responden. 

4. Equivalent/Paralel-form Reliability :adalah pertanyaan dalam bentuk 
kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. 

5. Internal Consistency Reliability :diuji dengan menganalisis yang ada pada 
instrumen dengan teknik tertentu. 



Penyusunan Kuesioner 

Kuesioner (Questionnaire) : merupakan alat/teknik untuk 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya. 

Manfaat/Kegunaan Kuesioner : 1)membantu petugas lapangan 
(interviewer) dalam pengumpulan data tentang hal-hal yang 
perlu ditanyakan kepada responden; 2)petugas lapangan bisa 
secara sistematis dan berurutan dalam mengajukan 
pertanyaan; 3) pertanyaan yang diajukan kepada responden 
oleh masing-masing petugas lapangan dapat diseragamkan, 
sehingga data yang diperoleh bisa diperbandingkan satu sama 
lainnya. 



Penyusunan Kuesioner (lanjutan) 

Prinsip Penyusunan Kuesioner : 1)Prinsip Penulisan Kuesioner;2)Prinsip 
Pengukuran ; 3) Prinsip Penampilan Fisik. 

 

1 Prinsip Penulisan Kuesioner. : a) Isi dan tujuan pertanyaan harus relevan; b) 
Bahasa yang digunakan mudah dipahami; c) Tipe / bentuk pertanyaan : 
terbuka/tertutup , positif/negatif ;d) Pertanyaan tidak boleh mendua 
(double barreled questions); e) Pertanyaan tidak menggiring responden;f) 
Tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa; g) Pertanyaan tidak panjang 
dan berbelit;h) Urutan pertanyaan dari hal yang umum menuju hal yang 
spesifik atau dari hal yang mudah menuju hal yang sulit; i) Gunakan teknik 
skala yang relevan , seperti : rating scale (graphic rating scales, itemized 
rating scale, comparative rating scale); attitude scale (linkert scale, 
semantic differential). 

2. Prinsip Pengukuran : sebagai instrumen penelitian, maka sebelum 
kuesioner diberikan kepada responden harus diuji validitas dan 
reliabilitasnya terlebih dulu. 

3. Prinsip Penampilan Fisik : kuesioner perlu dirancang dan didesain lebih 
menarik agar responden senang dan serius dalam menjawab/mengisinya. 

 



Bentuk pertanyaan 

a. Pertanyaan tertutup 
Bentuk pertanyaan yang dilengkapi dengan sejumlah alternatif/kategori 
jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban.  

Jawaban harus bersifat tuntas (exhaustive) dan tidak saling tumpang 
tindih (mutually exclusive) 

 

Apakah responden sering mengalami kesulitan mengajar karena 
keterbatasan alat peraga yang dimiliki sekolah: 

      1. Selalu kesulitan 

      2. Sering kesulitan 

      3. Terkadang kesulitan 

      4. Jarang mengalami kesulitan 

      5. Tidak pernah mengalami kesulitan 



Kelebihan: Pertanyaan tertutup 

1. Karena jawaban bersifat baku, maka dapat 
dibuat perbandingan antar responden 

2. Jawaban mudah diolah 

3. Responden mengerti maksud pertanyaan 
karena tersedia jawaban 

4. Kemungkinan jawaban yang tidak relevan 
sangat kecil 



Kelemahan: Pertanyaan tertutup 

1. Ada kemungkinan responden memilih jawaban asal saja 

2. Responden akan kecewa bila jawabannya tidak tersedia 
pada alternatif jawaban 

3. Alternatif jawaban bisa dalam daftar panjang 

4. Bila responden berbeda dalam menafsirkan pertanyaan, 
maka terdapat perbedaan dalam memilih jawaban 

5. Kesulitan melacak bila responden salah memilih jawaban 

6. Pada jawaban yang berupa interval, variasi jawaban tidak 
nampak  



b. Pertanyaan terbuka 

• Responden bebas untuk mengemukakan 
jawabannya. 

• Bentuk pertanyaan yang tidak disertai 
alternatif/kategori jawaban. 

 

Contoh :  

Berapa penghasilan Saudara?............... 



Kelebihan:Pertanyaan terbuka 

1. Peneliti dapat memperoleh variasi jawaban responden 

2. Responden dapat menjawab secara rinci 

3. Peneliti memberikan kesempatan pada responden untuk 
mengekspresikan jawaban dengan cara masing-masing 

4. Ada kemungkinan untuk jawaban yang rumit ditulis secara 
lengkap 

5. Peneliti terhindar dari alternatif/kategori jawaban yang 
panjang  



Kelemahan: Pertanyaan terbuka 

1. Kemungkinan jawaban tidak relevan  

2. Jawaban umumnya tidak baku 

3. Tidak semua responden dapat mengemukakan jawaban  

4. Jawaban responden bersifat umum sehingga dibutuhkan 
waktu yang panjang untuk menggali informasi yang lebih 
jauh 

5. Bila jawaban cukup panjang, maka jawaban bisa sangat 
tebal 



C. Pertanyaan Setengah Terbuka 

Bentuk pertanyaan yang disamping tersedia sejumlah alternatif 
jawaban, responden juga diberi kesempatan untuk 
mengemukakan jawabannya sesuai dengan kehendaknya 

 

Buku penunjang untuk mengajar, selama ini diperoleh responden 
dari: 

1. Sekolah 

2. Sumbangan wali murid 

3. Usaha sendiri (membeli) 

4. Meminjam teman/orang lain 

5. Lainnya, (sebutkan)……………………  

 



Isi Pertanyaan dalam Kuesioner 

1. Jelas dan sederhana 

2. Hindari kata-kata yang tidak jelas atau kabur dalam 
membuat pertanyaan 

3. Hindari penggunaan kata-kata/bahasa yang tidak 
sesuai dengan kemampuan responden   

4. Hindari rumusan pertanyaan yang mengarahkan 
jawaban responden 



Urutan Pertanyaan dalam Kuesioner 

1. Pertanyaan yang sensitive/peka sebaiknya diletakkan pada 
bagian akhir (biasanya dalam bentuk terbuka) 

2. Dahulukan pertanyaan yang mudah 

3. Dahulukan pertanyaan yang berfungsi menghubungkan dengan 
pertanyaan berikutnya (pertanyaan filter) 

4. Pertanyaan disusun berdasarkan urutan yang logis 

5. Pisahkan pertanyaan pokok dari pertanyaan yang berfungsi 
menguji kebenaran jawaban pertanyaan pokok 



Mailed Kuesioner 

1. Teknik koleksi data melalui pertanyaan yang diisi oleh 
responden sendiri 

2. Responden punya peran yang sangat penting 

3. Penyampaian pertanyaan dan pengembalian jawaban dapat 
dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui pos 
(mailed questioner) 

4. Banyak sedikitnya Pengembalian kuesioner khususnya 
Mailed questioner   tergantung pada :  sponsor penelitian, 
panjang pendeknya kuesioner, cara pengiriman dan 
pengembalian kuesioner, karakteristik responden, waktu 
pengiriman, surat peringatan kepada responden 



Kelebihan mailed questioner 

1.Tidak perlu adanya petugas wawancara 

2.Menghemat waktu 

3.Responden lebih leluasa dalam mengisi 
kuesioner 

4.Kerahasiaan jawaban lebih terjamin 

5.Tidak ada pengaruh dari pewawancara 



Kelemahan mailed questioner 

1. Kurang luwes karena tidak ada pewawancara 

2. Tingkat pengembalian kuesioner rendah 

3. Tidak dapat mengamati reaksi responden ketika menjawab 
pertanyaan 

4. Suasana dan kondisi lingkungan responden ketika mengisi 
kuesioner tidak terkontrol 

5. Sulit mengontrol responden agar sesuai dengan urutan 
pertanyaan 

6. Tidak dapat menggunakan format kuesioner yang kompleks. 


