
1

METODE-METODE 
PENGUMPULAN DATA

1

Metode-metode Pengumpulan 
Data
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II. Metode-metode pengumpulan data
III Desain Pertanyaan
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III. Desain Pertanyaan

Sumber-sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah
subjek dari mana data dapat diperoleh.
Identifikasi sumber data secara mudah
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dengan 3P :
• P = Person, sumber data berupa orang
• P = Place, sumber data berupa tempat
• P = Paper, sumber data berupa simbol
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Sumber Data Sekunder

Data Sekunder (Secondary) adalah data
yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan
tidak dipersiapkan untuk kegiatan
penelitian, tetapi dapat digunakan untuk
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tujuan penelitian
Contoh :

• Publikasi pemerintah mengenai indikator ekonomi
• Data sensus penduduk dari BPPS
• Data statistik dari BPPS
• Laporan keuangan perusahaan

Sumber Data Sekunder

Keuntungan dari data sekunder :
1. Menghemat waktu dan uang
2. Dapat menjelaskan masalah
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Kelemahan dari data sekunder:
1. Bias karena merupakan hasil interpretasi

orang lain

Sumber Data Sekunder

Data Internal
adalah data yang bersifat intern atau
dari dalam perusahaan yang
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bersangkutan.
• Data pribadi karyawan
• Data kegiatan kerja karyawan
• Laporan keuangan perusahaan
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Sumber Data Sekunder

Data Eksternal
adalah data yang berasal dari luar
perusahaan,artinya yang mengumpulkan
atau memublikasikan data tersebut bukan
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atau memublikasikan data tersebut bukan
perusahaan yang bersangkutan, melainkan
organisasi lain.

• Publikasi pemerintah mengenai indikator ekonomi
• Data sensus penduduk dari BPPS
• Data statistik dari BPPS

Sumber Data Primer

Data Primer (Primary) adalah data yang
didapatkan langsung dari responden
penelitian.
Keuntungan dari data primer :
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Keuntungan dari data primer :
1. Mencerminkan apa adanya
2. Efektif dalam menjawab research question

Kelemahan dari data primer:
1. Memerlukan waktu yang relatif lama
2. Membutuhkan biaya yang relatif besar

Sumber Data Primer

Data Kualitatif
Data kualitatif bersifat tidak terstruktur, sehingga
variasi data dari sumbernya mungkin sangat
beragam.
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beragam.
Data Kuantitatif
Data kuantitatif bersifat terstruktur. Ragam data
yang diperoleh dari sumbernya – misalnya
pendapat para karyawan yang ditanyai atau
objek yang diamati cenderung berpola lebih
terstruktur, sehingga mudah dibaca periset.
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Pengumpulan Data

Instrumen berhubungan erat dengan cara/alat
untuk pengumpulan data
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Metode pengumpulan data adalah cara yan
dipakai dalam mengumpulkan data

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang
digunakan dalam mengumpulkan data tersebut

Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kualitatif

Wawancara
Wawancara adalah metode yang
digunakan untuk memperoleh informasi
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secara langsung, mendalam, bentuknya
bisa terstruktur ataupun tidak terstruktur,
dan individual.

Metode Pengumpulan Data
Primer : Kualitatif

Jenis-jenis Wawancara
Secara fisik
oTerstruktur : Wawancara yang dilakukan oleh

pewawancara apabila dia benar-benar mengetahui
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mengetahui informasi yang dibutuhkan dan telah
menentukan daftar dari pertanyaan-pertanyaan
yang akan diajukan pada responden.

otidak terstruktur : Wawancara yang dilakukan
dimana responden diberikan kebebasan
mengekspresikan pikiran atau tanggapannya
dengan lebih bebas.
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Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kualitatif

Dari pelaksanaannya
oWawancara bebas : dimana pewawancara bebas

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan
data apa yang akan dikumpulkan.
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oWawancara terpimpin : wawancara yang dilakukan
oleh pewawancara dengan membawa sederetan
pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang
dimaksud dalam wawancara terstruktur.

oWawancara bebas terpimpin : kombinasi antara
wawancara bebas dan terpimpin.

Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kualitatif

Dari cara/media memberikan pertanyaan
oWawancara melalui telepon : sesuai namanya,

wawancara dilaksanakan melalui percakapan
telepon.
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bentuk survei melalui telepon yan terkini adalah
Computer Assisted Telepohone Interviewing (CATI)
yang digabungkan dengan komputer.

oWawancara melalui internet (jaringan komputer) :
survei ini dijalankan melalui jaringan komputer atau
lama perusahaan dengan meminta para karyawan
secara aktif mengakses jaringan atau laman yang
digunakan untuk survei (misal untuk topik SDM)

Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kualitatif

Fokus Group
pengumpulan data melalui diskusi kelompok
dikenal sebagai diskusi grup terfokus atau
FGD (Fokus Group Discussion). Diskusi grup
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FGD (Fokus Group Discussion). Diskusi grup
terfokus merupakan kelompok kecil terdiri atas
8–10 orang yang dipilih untuk mendiskusikan
topik tertentu, di bidang SDM misalnya.
Beda wawancara dengan fokus group terletak
pada proses pelaksanaan dan hasil yang
diinginkan.
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Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kualitatif

Teknik Proyeksi
Metode ini digunakan untuk memperoleh data
dengan mendorong responden
mengungkapkan perasaan, motivasi, sikap,
atau keyakinannya terhadap suatu topik
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atau keyakinannya terhadap suatu topik
permasalahan, misalnya SDM dengan
pertanyaan tidak langsung dan tidak
terstruktur.
Teknik proyeksi dapat dilakukan dengan
beberapa cara :
• Asosiasi kata
• Tes melengkapi kalimat
• Tes gambar

Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kuantitaif

Kuesioner
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan
tertulis yang digunakan untuk
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memperoleh informasi dari responden
dalam arti laporan tentang pribadinya,
atau hal-hal yang ia ketahui

Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kuantitaif

Jenis-jenis Kuesioner
Dari cara menjawab
oKuesioner terbuka, yang memberi kesempatan

kepada responden untuk menjawab dengan
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kalimatnya sendiri.
oKuesioner tertutup, yang sudah disediakan

jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
Dari jawaban yang diberikan
oKuesioner langsung, yaitu responden menjawab

tentang dirinya.
oKuesioner tidak langsung, yaitu jika responden

menjawab tentang orang lain.
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Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kuantitaif

Dari bentuknya
oPilihan ganda, yang dimaksud adalah sama

dengan kuesioner tertutup
oIsian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka
o
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oCheck List, yaitu sebuah daftar dimana responden
tinggal membubuhkan tanda check (√) pada kolom
yang sesuai

oRating-Scale (skala bertingkat), yaitu sebuah
pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang
menunjukkan ke tingkatan-tingkatan misalnya,
mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak
setuju.

Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kualitatif

Dari cara/media memberikan pertanyaan
oKuesioner individu : dengan metode ini, periset

secara langsung bertatap muka dengan responden
yang disurvei.
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oKuesioner melalui internet (jaringan komputer) :
sesuai namanya, survei ini dijalankan dengan
membagikan surat berisi kuesioner kepada
responden yang akan diteliti.

Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kuantitatif

Keuntungan Kuesioner
oTidak memerlukan hadirnya peneliti
oDapat dibagikan secara serentak kepada banyak 

responden
oD t dij b l h d t
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oDapat dijawab oleh responden menurut 
kecepatannya masing-masing dan menurut waktu 
senggang responden

oDapat dibuat anonim sehingga responden bebas 
jujur dan tidak malu-malu menjawab

oDapat dibuat terstandar sehingga bagi semua 
responden dapat diberi pertanyaan yang benar-
benar sama.
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Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kuantitatif

Kelemahan Kuesioner
oResponden sering tidak teliti dalam menjawab
oSeringkali sukar dicari validitasnya
oWalaupun dibuat anonim, kadang-kadang
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oWalaupun dibuat anonim, kadang kadang 
responden dengan sengaja memberikan jawaban 
yang tidak betul atau tidak jujur

oSeringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat 
pos.

oWaktu pengembalianya tidak bersama-sama

Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kuantitatif

Observasi
• Observasi seringkali diartikan sebagai suatu

aktivitas sempit, yakni memperhatikan sesuatu
dengan menggunakan mata.
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• Di dalam pengertian psikologi, observasi atau
yang disebut pula dengan pengamatan meliputi
kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu
objek dengan menggunakan seluruh alat indra

• Dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan
dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan
rekaman suara

Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kuantitatif

Observasi dapat dilakukan dengan 2
cara:
oObservasi non sistematis, yang dilakukan
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oleh pengamat dengan tidak
menggunakan instrumen pengamatan.

oObservasi sistematis, yang dilakukan oleh
pengamat dengan menggunakan
pedoman sebagai instrumen pengamatan.
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Metode Pengumpulan Data 
Primer : Kuantitatif

Eksperimen
Eksperimen merupakan riset yang
berusaha memanipulasi satu atau lebih
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variabel kausal, kemudian mengukur
efek manipulasi tersebut terhadap satu
atau lebih variabel dependen. (Sudman
& Blair, 1998)

Metode & Instrumen 
Pengumpulan data

Pemilihan metode dan instrument penelitian
sangat ditentukan oleh beberapa hal :
• Rumusan masalah
• Objek penelitian
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• Sumber data
• Waktu
• Dana yang tersedia
• Jumlah tenaga peneliti
• Teknik yang akan digunakan untuk mengolah data bila

sudah terkumpul

Penentuan Desain Pertanyaan

Pertanyaan-pertanyaan yang akan
disusun periset harus disesuaikan
dengan jenis dan tujuan riset.
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Dengan kata lain, pertanyaan harus
bermuara pada masalah riset.
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Penentuan Desain Pertanyaan

Untuk riset eksploratori yang cenderung
mengumpulkan data kualitatif, pertanyaan
bersifat tidak terstruktur dan penggunaan
pertanyaan terbuka lebih umum dilakukan
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pertanyaan terbuka lebih umum dilakukan.
Contoh :
• Bagaimana pendapat Anda tugas-tugas pekerjaan

yang diberikan kepada Anda selama ini?
• Apa yang paling tidak Anda sukai sebagai pekerja di

perusahaan ini ?
• dst

Penentuan Desain Pertanyaan
Untuk riset deskriptif cenderung menggunakan daftar
pertanyaan terstruktur, biasanya dalam pengumpulan
data kuantitatif penggunaan kuesioner tertutup lebih
banyak dilakukan.
Contoh :
• A k h A d h d h l k j
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• Apakah Anda pernah mendapat penghargaan selama kerja
di perusahaan ini ?
1 Ya 2 Tidak

• Berapa gaji yang Anda terima dalam sebulan ?
1 < Rp. 600.000,-
2 Rp. 600.000,- s/d Rp. 1.000.000,-
3 Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 2.000.000,-
4 Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 3.000.000,-
5 > Rp. 3.000.000,-

Mengembangkan Pertanyaan 
dalam Kuesioner

Dalam menyusun pertanyaan, hal-hal yang perlu
dipertimbangkan oleh periset antara lain :
• Merancang daftar pertanyaan yang sesuai dengan masalah

riset
• Menyusun kalimat yang dapat dimengerti dan

diinterpretasikan responden dengan benar
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diinterpretasikan responden dengan benar
• Jangan menggunakan kalimat yang mengandung double

barraled
• Jangan menggunakan kalimat yang mengandung ambiguos

• Membuat pertanyaan yang mampu dijawab responden
• Menyusun pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan

responden
• Membuat pertanyaan dengan urutan logis
• Pertimbangkan jenis pertanyaan yang digunakan
• Memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas.


