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Pengertian

– Data adalah semua bahan atau keterangan yang diperlukan untuk menulis

sebuah karangan

– Data disebut juga informasi

– Setelah dievaluasi kebenarannya, data menjadi fakta

– Cara mengumpulkan data: wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan, 

penelitian pendapat, penelitian kepustakaan.



Wawancara atau Interview

– Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan.

– Pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu dan diarahkan kepada satu topik

yang akan digarap.

– Bila ada informasi menarik dan perlu digarap lebih lanjut, penanya dapat

mengajukan pertanyaan baru di luar yang telah disiapkan.

– Hasil wawancara bernilai tinggi karena secara kualitatif dapat

dipertanggungjawabkan.

– Hasil wawancara terbatas, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.



Angket

– Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang telah disiapkan dan

dijawab secara tertulis.

– Data yang diperoleh cukup banyak yang tersebar merata untuk semua wilayah

yang akan diselidiki.

– Kelemahan: dapat terjadi salah paham (jawaban berbeda dengan maksud

pertanyaan), pertanyaan tidak dijawab, atau formulir tidak dikembalikan.

– Baik jika digabungkan dengan wawancara.



Observasi

– Pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti, dilakukan secara singkat.

– Dapat dilakukan mendahului pengumpulan data melalui angket atau penelitian

lapangan, untuk mendapat gambaran tentang obyek penelitian sehingga dapat

disusun kuesioner yang tepat.

– Dapat dilakukan setelah pengumpulan data melalui angket atau kuesioner, 

untuk mengecek kebenaran data dan informasi.



Penelitian Lapangan

– Pengumpulan data dan informasi secara intensif ke lapangan, disertai analisis 

dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan.



Bentuk-bentuk Pertanyaan

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 menggunakan traktor untuk

membajak karena tidak ada pengarahan sebelumnya:

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

1. Responden bebas untuk mengemukakan 

jawabannya.

2. Bentuk pertanyaan yang tidak disertai 

alternatif/kategori jawaban.

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)……………………



Klasifikasi Data

– Data Menurut Dimensi Waktu : 

1. Data Runtut Waktu (Time Series Data) : ialah data yang secara kronologis

disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. 

2. Data Silang Tempat (Cross Section Data) : ialah data yang dikumpulkan

pada suatu titik waktu tertentu. 

3. Data Pooling : adalah kombinasi antara data runtut waktu dan silang

tempat. 



– Data menurut Sumber : 

1. Data Primer (Primary Data) : ialah data yang dikumpulkan dari sumber-

sumber asli untuk tujuan tertentu melalui survei lapangan dengan

menggunakan semua metode pengumpulan data original. 

2. Data Sekunder (Secondary Data) : ialah data yang telah dikumpulkan oleh

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat

pengguna data.


