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Proses Pengumpulan Data
• Apa yang dimaksud dengan data dan instrumen dalam penelitian?
Pertanyaan-Pertanyaan terkait dengan proses pengumpulan data:
1. Apa saja data yang dbutuhkan dalam penelitian?
2. Dimana data akan diperoleh?
3. Kapan data akan dikumpulkan?
4. Berapa kali pengumpulan data akan dilakukan?
5. Siapa yang akan mengumpulkan data?



Informasi apa saja yang akan dikumpulkan?
Langkah-langkah menjawab pertanyaan tersebut:
1. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol.
2. Buat definisi operasional
3. Identifikasi jenis data sesuai dengan variabel-variabel penelitian

Dari mana informasi diperoleh?
Metode memperleh informasi dalam penelitian pendidikan:
1. Peneliti sendiri (Gunakan turus menghitung frekuensi
2. Subyek penelitian
3. Orang lain 



Identifikasi Variabel 

Definisi operasional

Menempatkan Data 

Mengumpulkan data 
menggunakan instrumen 

Self Efficacy dalam 
belajar matematika 

Tingkat keyakinan diri bahwa 
seseorang dapat beajar 

matematika dari oranglain

13 butir skala untuk self-efficacy 
dari Bergin (1989) 

Skor tiap butir menggunakan skala 1-10, 
10 untuk tingkat yang paling tinggi 



Mengukur Kemampuan 
Contoh:
1. Hasil belajar
2. Tingkat Intelegensia
3. Kemampuan matematis
4. Kemampuan koneksi matematis, dll
• Menggunakan teori yang telah ada
• Acuan berdasarkan teori yang sudah dikembangkan oleh peneliti dahulu
• Instrumen berupa perangkat tes



Mengukur Sikap 
• Digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan perasaan
Contoh:
1. Sikap negatif
2. Sikap positif
3. Minat
4. Motivasi
Instrumen yang digunakan biasanya kuisioner atau skala sikap



Melakukan Observasi Tingkah Laku
• Bertujuan merekam informasi tentang perilaku yang tampak 
Contoh:
1. Melihat Gestur
2. Perilaku problem solving
3. Cara guru mengajar
Biasanya menggunakan form chek-list tingkah laku atau menggunakan 
lembar skoring



Informasi Faktual
• Data numerik yang dapat diperoleh dari lembaga terkait atau orang yang 

berwenang. 
Contoh:
1. Data TIMSS dan PISA
2. Nilai sumatif disekolah
3. Tinggi badan siswa



Bagaimana memperoleh instrumen?
1. Menggunakan instrumen yang sudah ada
2. Mengembangkan instrumen sendiri 
3. Mengadaptasi instrumen yang sudah ada agar sesuai dengan konteks 

penelitian 
Sumber online:
1. ERIC clearinghouse on assessment and evaluation
2. ETS Test Collecton catalog; Volume 1, Achievement test  (1992); Volume 

4 , Cognitive, aptitude andintelegent test
3. Tesis, disertasi, atau paper 



Langkah-Langkah Mengembangkan Instrumen
Fase I: Perencanaan
1. Tentukan tujuan Tes dan subyek 

sasaran
2. Indetifikasi domain dari tes
3. Lakukan kajian teori tentang 

variabel yang diteliti

Fase 2: Pengembangan
1. Tentukan indikator tes
2. Buat soal sesuai dengan 

indikator
3. Lakukan validasi konten dan 

muka

Fase 3: Pengujian 
1. Lakukan ujicoba terbatas
2. Periksa validitas dan 

reliabilitas instrumen
3. Revisi sesuai hasil atau 

membuang butir yang tidak 
memenuhi kriteria



Kriteria Memilih Instrumen yang baik
1. Apakah penulisnya jelas? jika iya, apakah ada versi terbaru?
2. Apakah instrumen juga disitasi atau digunakan oleh peneliti lain?
3. Apakah review terhadap instrumen ada?
4. Apakah ada informasi tentang validitas dan reliabilitas instrumen?
5. Apakah instrumen sesuai dengan teknik pengambilan data berdasarkan 

tujuan/hipotesis penelitian?
6. Apakah skala yang digunakan dalam instrumen tersebut sesuai dg ada 

dalam penelitian?



Skala Pengukuran 





1. Skoring data menggunakan prosedur dan kriteria yang sama, harus 
akurat dan konsisten

2. Tabulasi Data, pastikan identitas subjek terlindungi, gunakan kode 
identitas dalam tabulasi

3. Perhatikan jenis data dan skala dalam proses tabulasi
4. Menentukan jenis data yang diperoleh, data kategorik atau data numerik 

Persiapan untuk Analisis Data



• Data Kategorik (data kualitatif) adalah data yang berbentuk kategori atau 
data yang diklasifikasikan berdasarkan kategori/kelas tertentu.

Contoh: Kategori mahasiswa berprestasi dan tidak berprestasi, kategori 
pendapat yang setuju dan tidak setuju, dsb.
• Data Numerik (data kuantitatif) adalah data yang berbentuk bilangan.
Contoh: Nilai tes, data pendapatan per kapita, pengeluaran, harga, jarak, 
dsb.



Parametrik

1. Uji t
2. Analisis Variansi
3. Analisis Covariansi
4. Analisis variansi multivariate 
5. Uji korelasi (uji t)

Non-Parametrik

1. Uji Mann-Whitney
2. Uji Kruskal-Wallis
3. Uji sign-test
4. Anava dua jalur Friedman
5. Uji t untuk Proporsi (analisis data 

kategori)
6. Uji Chi-Square

Teknik Analisis Data


