
SUMBER DAN METODE 
PENGUMPULAN DATA



Introduction 
Ø Data (Latin; datum): sesuatu yang diberi/

pernyataan yang senyatanya atau fakta. Atau
data adalah kumpulan fakta.

Ø Data bisa diperoleh dari hasil pengukuran
variabel berupa teks, angka, citra, audio, video.

Ø Data tidak sama dengan informasi, data
merupakan bahan mentah dari informasi.
Sehingga informasi merupakan hasil pengolahan
data yang digunakan untuk menambah
pengetahuan bagi penerimanya



Transformasi Data Menjadi Informasi

Data Proses Informasi



Data sesuai dengan
kondisi sebenarnya

AKURAT

Data sesuai dengan
permasalahan penelitian
yang akan dipecahkan

RELEVAN

Data yang mampu
menggambarkan
kondisi yang terakhir

UP TO DATE

Data yang dapat
menggambarkan
populasi yang diteliti

REPRESENTATIF

Karakteristik Data yang Berkualitas



01 04 

03 02 

Data Menurut Cara 
Memperolehnya

Data Menurut Waktu
Pengumpulannya

Data Menurut
Sumbernya

Data Menurut
Sifatnya

Jenis-jenis Data



Data Kuantitatif
à Data yang dinyatakan

dalam bentuk angka

Data Kualitatif
à Data yang 

dinyatakan dalam
bentuk pernyataan/ 
kalimat dan tidak

dalam bentuk angka

a b

1. Data Menurut Sifatnya



2. Data Menurut Sumbernya

Data Intern

Data yang dikumpulkan
dari dalam organisasi/ 
perusahaan itu sendiri

Data Ekstern

Data yang dikumpulkan
dari luar organisasi/ 
perusahaan itu sendiri



3. Menurut Cara Memperolehnya



Perbedaan Data Primer dan Data 
Sekunder

Sudut
Pandang Primer Sekunder

Tujuan
Data dikumpulkan dengan 
tujuan untuk langsung 
memecahkan masalah

Data dikumpulkan dengan tujuan 
tidak langsung untuk memecahkan 

masalah

Proses Keterlibatan peneliti dalam 
pengumpulan data tinggi

Keterlibatan peneliti dalam 
pengumpulan data rendah

Biaya Biaya yang diperlukan untuk 
mengumpulkan data tinggi

Biaya yang diperlukan untuk 
mengumpulkan data relatif rendah

Waktu Waktu yang diperlukan untuk
mengumpulkan data lama

Waktu yang diperlukan untuk
mengumpulkan data singkat



Manfaat Data Sekunder dalam Penelitian
a) Untuk mengidentifikasi masalah

Ø Identifikasi masalah praktis maupun teoretis
b) Untuk mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah

Ø Dalam menentukan alternatif terbaik untuk pemecahan masalah data harus akurat
c) Untuk merumuskan hipotesis

Ø Dasar yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis adalah teori, penelitian
terdahulu dan penelitian pendahuluan yang dapat diperoleh dari data sekunder

d) Untuk memecahkan masalah
Ø Tidak semua pemecahan masalah dalam riset akan dipecahkan oleh data primer, 

pada penelitian nonkeperilakuan seperti bidang keuangan dan produksi umumnya
dipecahkan dengan data sekunder.

e) Untuk mempertajam analisis
Ø Dapat digunakam untuk membandingkan dengan data primer agar hasil analisis

lebih akurat dan meyakinkan



Data yang dikumpulkan pada
satu waktu tertentu pada

beberapa objek dengan tujuan
menggambarkan keadaan

Data yang dikumpulkan dari
waktu ke waktu pada satu objek

dengan tujuan untuk
menggambarkan keadaan

a) Data Cros Section b) Data Time Series

4. Data Menurut Waktu Pengumpulannya

No Perusahaan Biaya Promosi Penjualan

1 PT A 3 juta 45 juta

2 PT B 1,75 juta 25 juta

3 PT C 3,7 juta 67 juta

4 PT D 2,4 juta 30 juta

No Tahun Biaya Promosi Penjualan

1 2015 2 juta 45 juta

2 2016 2,75 juta 57 juta

3 2017 4,7 juta 73 juta

4 2018 5,4 juta 83 juta



Definisi Operasional
� Definisi Operasional adalah penentuan construct sehingga 

menjadi variabel yang dapat diukur.
� Menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk 

mengopersionalkan construct sehingga memungkinkan 
bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran 
dengan cara yang sama atau mengembangkan cara 
pengukuran cosntruct yang lebih baik.
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PENGERTIAN INDIKATOR

1. Ukuran tidak langsung 
dari suatu kejadian atau 
kondisi (wilson, 1993)

2. Variabel yang 
mengindikasikan atau 
memberi petunjuk suatu 
keadaan  sehingga dapat 
digunakan untuk 
mengukur suatu 
perubahan (Green,1992)
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PRINSIP DASAR  MENENTUKAN INDIKATOR

Unsur Definsi
Specific (spesifik) Indikator harus mencerminkan hal-hal tertentu yang ingin 

dirubah oleh proyek, hindari hal-hal yang sangat bergantung 
pada pengaruh eksternal.

Measurable and 
unambiguous
(Terukur dan jelas)

Indikator harus jelas sehingga pengukurannya dan 
interpretasinya tidak ragu-ragu.

Indikator harus memberikan data yang obyektif bukan 
subyektif, artinya harus independen siapa saja yang 
mengumpulkan data.

Indikator harus dapat diperbandingkan antar kelompok dan 
proyek sehingga memungkinkan perubahan dapat dibandingkan 
dan diagregasikan.

Attainable and Sensitive
(dapat dicapai dan sensitif)

Indikator harus dapat dicapai oleh proyek, karenanya harus 
sensitif terhadap perubahan yang diharapkan melalui proyek.

Relevant and easy to 
collect (relevan dan mudah 
dikumpulkan)

Harus mudah mengumpulkan indikator yang dipilih dalam 
jangka waktu dan biaya yang wajar serta relevan dengan 
kebutuhan proyek.

Time Bound (batas waktu) Indikator harus bisa menjelaskan kapan perubahan tertentu 
diharapkan terjadi.



OPERASIONALISASI VARIABEL
Variabel Dimensi Indikator No. 

Fasilitas Kerja
(Independent 
Var.)

1.Keadaan ruang 
kantor

1.Kebersihan ruang kantor 1
2.Kondisi ruangan 2
3.Kondisi kesejukan 3
4.Kondisi tata ruang 4

2.Ketersediaan 
peralatan

1.Ketersediaan meubelair 5
2.Ketersediaan ATK 6

3.Ketersediaan alat 
komunikasi

1.Ketersediaan telepon 7

2.Ketersediaan mesin fax 8
3.Ketersediaan internet 9



OPERASIONALISASI VARIABEL

Variabel Dimensi Indikator No. 
Kemampuan Kerja 
Pegawai
(Dependent Var.)

1.Tingkat 
pendidikan

1.Pendidikan formal 10
2.Pendidikan Non-formal 11

2.Keterampilan 1.Keterampilan komputer 12
2.Keterampilan akuntansi 13
3.Keterampilan kearsipan 14

3.Pengalaman kerja 1.Pengalaman kerja sejenis 15
2.Pengalaman kerja tidak 

sejenis
16



TEKNIK PENSKALAAN

� Skala Likert
� Skala Guttman
� Skala Semantic Deferensial
� Skala Rating



Skala Likert
�Skala Likert’s digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan 
persepsi seseorang tentang 
fenomena sosial. 

�Contoh:
Pelayanan rumah sakit “A” sudah sesuai 
dengan apa yang saudara harapkan.
a. Sangat setuju skor 5
b. Setuju skor 4
c. Tidak ada pendapat skor 3
d. Tidak setuju skor 2
e. Sangat tidak setuju skor 1



Skala Guttman

� Skala Guttman akan memberikan 
respon yang tegas, yang terdiri dari 
dua alternatif. 

� Misalnya :
Ya Tidak
Baik Buruk
Pernah Belum Pernah
Punya Tidak Punya



Skala Semantik Deferensial

� Skala ini digunakan untuk mengukur sikap  tidak 
dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi 
tersusun dari sebuah garis kontinuem dimana nilai 
yang sangat negatif terletak disebelah kiri 
sedangkan nilai yang sangat positif terletak 
disebelah kanan.

� Contoh:
Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan 
dirumah sakit “Y”?

1.
Sangat Buruk

5.
Sangat Baik



Skala Rating

� Dalam skala rating data yang 
diperoleh adalah data kuantitatif  
kemudian peneliti baru 
mentranformasikan data kuantitatif 
tersebut menjadi data kualitatif.

� Contoh:
Kenyaman ruang lobby Bank B:
5 4 3 2 1
Kebersihan ruang parkir Bank B:
5 4 3 2 1



Teknik Pengumpulan Data
Adalah pencatatan peristiwa –peristiwa
atau hal-hal atau keterangan-
keterangan atau karakteristik-
karakteristik sebagian atau keseluruhan
elemen populasi yang akanmenunjang
datau mendukung penelitian



Pengumpulan data berdasarkan 
caranya :

1. Angket (Kuesioner)
Adalah pengumpulan data dengan 
menyerahkan atau mengirimkan daftar 
pertanyaan untuk diisi oleh responden
Responden adalah orang yang 
memberikan tanggapan/ respon atau 
menjawab atas pertanyaan –pertanyaan 
yang diajukan 
Untuk dapat menggunakan teknik ini 
diisyaratkan reseponden harus memiliki 
tingkat pendidikan yang memadai 



Keuntungan teknik Angket
1. Dapat menjangkau sampel dalam 

jumlah besar karena dapat dikirim 
lewat pos

2. Biaya yang diperlukan untuk membuat 
angket relatif murah

3. Angket tidak terlalu mengganggu 
responden karena pengisiannya  
ditentukan oleh responden itu sendiri



Kerugian teknik Angket
1. Jika dkirim melalui pos, maka 

prosentase yang dikembalikan relatif 
rendah

2. Tidak dapat digunakan pada 
responden yang tidak mampu 
membaca dan menulis

3. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket 
dapat ditafsirkan salah oleh responden 



Komponen Angket agar efektif

� Ada Subyek, yaitu individu atau lembaga yang 
melaksanakan penelitian

� Adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti 
kepada responden untuk turut serta mengisi 
secara aktif dan obyektif

� Ada  petunjuk pengisian angket, yang mudah 
dimengerti   dan tidak bias

� Ada pertanyaan atau pernyataan beserta tempat 
mengisi jawaban baik secara tertutup, semi 
tertutup maupun terbuka 

� Pertanyaan dalam angket ini dapat berbentuk 
pertanyaan terbuka atau tertutup ataupun 
kombinasi antara terbuka dan tertutup  



Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan atau 

pernyataan :
� Pertanyaan atau pernyataan yang dibuat harus jelas dan 

tidak meragukan 
� Hindari pertanyaan atau pernyaan ganda
� Responden harus mampu menjawab
� Pertanyaan atau pernyataan harus relevan
� Pertanyaan atau pernyataan sebaiknya pendek
� Hindari Pertanyaan atau pernyataan yang bias, sugestif 



Berdasarkan bentuk pertanyaan atau 
pernyataan ad tiga jenis yaitu :

a. Angket terbuka (Opened Questionare)
Merupakan angket  yang pertanyaan atau 
pernyataannya memberikan kebebasan kepada 
responden, untuk memberikan jawaban dan 
pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka 

b. Angket tertutup (Closed Questionare)
Merupakan angket  yang pertanyaan atau 
pernyataannya tidak memberikan kebebasan 
kepada responden, untuk memberikan jawaban 
dan pendapatnya sesuai dengan keinginan 
mereka 



c. Angket Semi terbuka (Semi Opened Questionare)
Merupakan angket  yang pertanyaan atau 
pernyataannya memberikan kebebasan kepada 
responden, untuk memberikan jawaban dan pendapat 
menurut pilihan pilihan jawaban yang telah disediakan  
sesuai dengan keinginan mereka



2. Wawancara

� Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 
responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat 
atau direkam



Kelebihan Teknik Wawancara : 
� Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak 

bisa membaca dan menulis 
� Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara 

dapat segera menjelaskan
� Pewawancara dapat segera mengecek kebenaran 

jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan 
pemabanding, atau dengan melihat wajah atau gerak gerik 
responden



Kekurangan Teknik Wawancara :

� Wawancara memerlukan biaya yang sangat besar 
untuk perjalanan dan uang harian pengumpul data

� Wawancara hanya dapat menjangkau jumlah 
responden yang kecil

� Kehadiran pewawancara mungkin mengganggu 
responden



Teknik Wawancara

a. Wawancara berstruktur
Merupakan teknik wawancara dimana 
pewawancara menggunakan / mempersiapkan 
daftar pertanyaan atau daftara isian sebagai 
pedoman saat melakukan wawancara 

b. Wawancara tidak berstruktur
Merupakan teknik wawancara dimana 
pewawancara tidak menggunakan daftar 
pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun 
selama dalam proses saat melakukan 
wawancara 



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara :

� Penampilan fisik, termasuk pakaian yang dpat memberikan 
kesan apakah pewawancara dapat dipercaya atau tidak

� Sikap dan tingkah laku 
� Identitas, pewawancara harus memperkenalkan dirinya 

dan kalua perlu menunjukan tanda pengenal atau surat 
tugas

� Kesiapan materi, dalam arti pewawancara memahami dan 
menguasai apa yang akan ditanyakan dan siap 
memberikan jawaban apabila diperlukan 



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara : 
(lanjutan)

� Sebaiknya lakukan perjanjian dengan calon responden, 
kapan mereka bersedia untuk diajak wawancara 

� Mulailah wawancara dengan terlebih dahulu menggunakan 
kalimat pembuka atau  kalimat pengantar, dan dalam 
proses wawancara gunakan bahasa yang baik dan benar 

� Kontrol jalannya wawancara dan bila perlu pihak 
responden dituntun seperlunya agar ia tidak mengalami 
banyak kesulitan dalam menjawab atau mengemukan 
pendapat        



OBSERVASI
� Adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan 

pengodean serangkaian prilaku dan suasana yang 
berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan 
tujuan empiris

� Pemilihan, Menunujukan pengamat mengedit dan 
memfokuskan pengamatan secara sengaja atau tidak

� Pengubahan, menunjukan bahwa observasi boleh 
mengubah prilaku atau tanpa mengganggu 
kewajarannya

� Pencatatan, menunjukan upaya merekam kejadian-
kejadian dengan menggunakan catatan lapangan, 
sistem kategori dan metode-metode lainnya 



� Pengodean, menunjukan proses 
penyederhanaan catatan-catatan itu melalui 
metode reduksi data   

� Rangkaian prilaku dan suasana, menunjukan 
bahwa observasi malakukan serangkaian 
pengukuran yang berlainan pada berbagai 
prilaku dan suasana

� In situ, menunjukan bahwa pengamatan 
kejadian terjadi melalui situasi alamiah 
walaupun tidak berarti tanpa menggunakan 
manipulasi eksperimental

� Tujuan Empiris, menunjukan bahwa 
observasi memiliki bermacam-macam  fungsi 
dalam penelitian , deskripsi, melahirkan teori 
dan hipotesis, atau menguji teori atau 
hipotesis   



Kelebihan teknik observasi

� Data yang diperoleh adalah data aktual/ segar 
dalam arti bahwa data diperoleh dari 
responden pada saat terjadinya tingkah laku 

� Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara 
langsung. Tingkah laku yang diharapkan 
muncul mungkin akan muncul atau mungkin 
juga tidak muncul, karena tingkah laku dapat 
dilihat atau diamati, maka kita segera dapat 
mengatakan bahwa yang diukur memang 
sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur     



Kekurangan teknik observasi
� Untuk memperoleh data yang diharapkan, 

maka pengamat harus menunggu 
danmengamati sampai tingkah laku yang 
diharapkan terjadi/muncul

� Beberapa tingkah laku, seperti tingkah laku 
kriminal atau yang bersifat pribadi, sukar 
atau tidak mungkin diamati bahkan 
mungkin dapat membahayakan si 
pengamat jika diamati   



Observasi berdasarkan keterlibatan 
pengamat :

a. Observasi partisipan
Merupakan observasi dimana pengamat 
ikut serta terlibat dalam kegiatan –
kegiatan yang dilakukan oleh subyek 
yang diteliti atau yang diamati, seolah –
olah merupakan merupakan bagian dari 
mereka

b. Observasi tak  partisipan
Merupakan observasi dimana pengamat 
berada diluar subyek yang diteliti dan 
tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang 
mereka lakukan.



Observasi berdasarkan  cara  pengamatan

a. Observasi berstruktur 
Merupakan observasi dimana pengamat dalam 
melaksanakan observasinya menggunakan pedoman 
pengamatan

b.   Observasi tak berstruktur
Merupakan observasi dimana pengamat dalam 
melaksanakan observasinya melakukan pengamatan 
secara bebas



Studi Dokumentasi 
ü Adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui 
dokumen.

ü Dokumen yang digunakan  dapat berupa buku harian, 
surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus 
dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.     



Kelebihan dari studi dokumentasi  :

� Pilihan alternatif, untuk subyek peneliti tertentu yang 
sukar atau tidak mungkin dijangkau, maka studi 
dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan 
penelitian (pengumpulan data)

� Tidak reaktif, karena studi dokumentasi tidak dilakukan 
secara langsung dengan orang, maka data yang 
diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti 
atau pengumpul data

� Untuk penelitian yang menggunakan data yang 
menjangkau jauh ke masa lalu, studi dokumentasi 
memberikan cara yang terbaik

� Besar sampel, dengan dokumen-dokumen yang 
tersedia, teknik memungkinkan untuk mengambil 
sampel yang lebih besar dengan biaya yang relatif 
kecil 



Kekurangan  dari studi dokumentasi  :

� Bias, biasanya data yang disajikan dalm 
dokumen bisa berlebihan atau tidak ada 
(disembunyikan) 

� Tersedia secara selektif, tidak semua 
dokumen dipelihara untuk dibaca ulang oleh 
orang lain

� Tidak komplit, data yang terdapat dalam 
dokumen biasanya tidak lengkap

� Format tidak baku, format yang ada pada 
dokumen biasanya berbeda dengan format 
yang terdapat pada penelitian, disebabkan 
tujuan penulisan dokumen berbeda dengan 
tujuan penelitian  


