
PENGUMPULAN DATA Data Collection



DATA COLLECTION

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara 
yang dilakukan untuk mengumpulkan data.

Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan 
penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, 
tes, dokumentasi dan sebagainya.



Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang 
digunakan untuk mengumpulkan data.

Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa 
lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), 
pedoman wawancara, camera photo dan lainnya.



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Angket / 
kuesioner

Angket / kuesioner adalah teknik
pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberikan seperangkat
pertanyaan atau pernyataan kepada
orang lain yang dijadikan responden

untuk dijawabnya.



JENIS ANGKET

Angket / kuesioner Terbuka

• angket dimana responden diberi kebebasan untuk menjawab

• Contoh: Metode apa yang digunakan oleh Bapak/ibu dalam
pengajaran di kelas?

• a......................

• b......................

• c......................

• d......................



JENIS ANGKET

Angket / kuesioner Tertutup

• apabila jawaban pertanyaan sudah disediakan oleh
peneliti. 

• Contoh: Apakah Bapak/Ibu senantiasa memeriksa hasil 
pekerjaan anak dikelas?

• a. Selalu

• b. Sering

• c. Jarang sekali



JENIS ANGKET

Angket / kuesioner semi terbuka

• jawaban pertanyaan sudah diberikan oleh peneliti, tetapi diberi
kesempatan untuk menjawab sesuai kemauan responden

• Contoh: Apa metode yang Bapak/Ibu gunakan dalam
pengajaran

• a. Diskusi

• b. Ceramah

• c. ............



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Observasi

• merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak
hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan
angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam
berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). 

• Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk
mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala
alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu
besar.



OBSERVATION

participant
Non 

participant

Dalam observasi ini, 

peneliti secara langsung

terlibat dalam kegiatam

sehari-hari orang atau

situasi yang diamati

sebagai sumber data.

Non Participant merupakan

observasi yang penelitinya tidak

ikut secara langsung dalam

kegiatan atau proses yang sedang

diamati.



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Wawancara

• merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara
pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber
atau sumber data.

-Tatap muka
- Via telepon





TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dokumen

• Sumber lain yang bukan dari manusia (non-human 
resources), diantaranya dokumen, foto dan bahan
statistik. 

• Dokumen terdiri bisa berupa buku harian, notula
rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan
pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat
resmi dan lain sebagainya.



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Eksperimen

• penelitian eksperimen dapat dikatakan 
sebagai metode penelitian yang digunakan 
untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 
terhadap yang lain dalam kondisi yang 
terkendalikan (Sugiono : 2010).


