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DATA COLLECTION
(PENGUMPULAN DATA)

Muslim, MPH
Blog: www.muslimpinang.wordpress.com

Email: muslimmph@yahoo.co.id
Hp: 081-27769269

RISET METODE PENGUMPULAN DATA

DATA SEKUNDER DATA PRIMER

DOKUMEN

KUESIENER

INTERVIEW

OBSERVASI

� DATA PRIMER: data yang dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti

� DATA SEKUNDER: data yang diambil 

dari dokumen yang sudah ada, misalnya 

data dari puskesmas, catatan medis, data 

BPS, dll

DATA PRIMER

� OBSERVASI

� SEBAGAI PARTISIPAN

� BUKAN SEBAGAI PARTISIPAN

� INTERVIEW

� TERSTRUKTUR

� TIDAK TERSTRUKTUR

� KUESIENER

� DIKIRIM

� DIKUMPULKAN

DATA PRIMER

OBSERVASI

� Secara sistematis mengamati dan 

mendengarkan suatu kejadian

� HAWTHORNE EFFECT: perubahan perilaku 

karena sadar sedang diamati

� OBSERVER BIAS

� INTEPRETASI bisa bervariasi

� OBSERVASI yang tidak lengkap

� Alamiah- terkontrol

DATA PRIMER

OBSERVASI
cara pencatatan

� NARASI

� SKALA

� Error of central tendency

� Elevation effect

� Halo effect

� KATEGORIKAL

� MENGGUNAKAN ALAT BANTU AUDIO 
VISUAL
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DATA PRIMER

INTERVIEW

� TERSTRUKTUR: ada daftar pertanyaan yang 

ditanyakan, baik secara tatap muka atau 

melalui telepon

� PERTANYAAN TERTUTUP

� PERTANYAAN TERBUKA

� TIDAK TERSTRUKTUR – IN DEPTH 

INTERVIEW (WAWANCARA MENDALAM)

� INTERVIEW GUIDE (panduan wawancara 

mendalam)

DATA PRIMER

KUESIENER

� Daftar pertanyaan tertulis yang jawabannya 

ditulis sendiri oleh responden

� dikirim

� Dikumpulkan

�Perseorangan

�Di tempat umum

� Cara pembuatan pertanyaan seperti pada 

interview terstruktur

DATA PRIMER

INTERVIEW vs. KUESIENER

� SIFAT PERTANYAAN/ PENELITIAN

� DISTRIBUSI GEOGRAFIS POPULASI

� KARAKTER POPULASI

� Buta huruf

� Acuh tak acuh – harus ada “hadiah” untuk 

kuesiener

DATA PRIMER

INTERVIEW vs. KUESIENER

keuntungan kuesiener

� Lebih murah

� Lebih terjaga kerahasiaan dari 

responden

DATA PRIMER

INTERVIEW vs. KUESIENER

kerugian kuesiener…

� Penggunaan terbatas

� Respons biasanya rendah/ kurang

� Self-selecting bias

� Tidak ada peluang untuk menjelaskan 

masalah/ klarifikasi pertanyaan

� Suatu jawaban tidak bisa diklarifikasi/ 

ditambahi dengan informasi lain …

DATA PRIMER

INTERVIEW vs. KUESIENER

… kerugian kuesiener

� …

� Jawaban ke suatu pertanyaan bisa 

dipengaruhi oleh respons ke pertanyaan 

yang lain

� Tidak spontan

� Bisa bertanya ke orang lain
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DATA PRIMER

INTERVIEW vs. KUESIENER

keuntungan interview

� Lebih cocok untuk situasi yang kompleks

� Bisa untuk mendapatkan informasi 

mendalam

� Informasi dapat ditambahi

� Pertanyaan dapat dijelaskan

� Dapat digunakan pada lebih banyak 

kelompok masyarakat

DATA PRIMER

INTERVIEW vs. KUESIENER

kerugian interview

� Mahal – menghabiskan waktu

� Kualitas data tergantung pada kualitas 

interaksi

� Kualitas data tergantung pada kualitas 

interviewer – bisa bervariasi bila 

menggunakan banyak interviewer

� Bias interviewer/ peneliti

PEMBUATAN INSTRUMEN PENELITIAN

� LANGKAH 1. Formulasikan dengan baik tujuan/ 

pertanyaan penelitian

� LANGKAH 2. Untuk setiap tujuan penelitian, 

formulasikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengannya 

� LANGKAH 3. Untuk setiap pertanyaan yang 

diidentifikasi pada langkah 2, buatlah informasi 

yang diperlukan untuk menjawabnya

� LANGKAH 4. Buat pertanyaan 

PEMBUATAN 
INSTRUMEN 
PENELITIAN

� TUJUAN PENELITIAN: 

� Menilai sikap ibu terhadap pola makan anak obes dan 

tidak obes

� LANGKAH 2: 

� Pola makan apa yang ingin dinilai? 

� Apakah ada karakteristik yang mungkin membedakan 

sikap? …

� LANGKAH 3:

� Jumlah porsi, frekuensi, jenis?: fast food, buah-

buahan, sayuran, susu

� Karaketristik anak: obes?  Pendidikan ibu? Ses?…

MEMBUAT 
PERTANYAAN

� Gunakan bahasa yang sederhana dan biasa 

digunakan sehari-hari

� Buat pertanyaan yang tidak ambigus

� Apakah anda puas dengan restauran ini?

� Jangan menanyakan pertanyaan yang 

mempuntai dua arti (double-barrelled)

� Berapa sering dan berapa banyak anda makan?

� Jangan menanyakan pertanyaan yang 

mengarah

� Gemuk itu tidak sehat kan?

…MEMBUAT 
PERTANYAAN

� Urutan pertanyaan…

� Logis

� Dari yang sederhana ke kompleks 

(misalnya mulai dari data demografis)
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DATA SEKUNDER

� SUMBER DATA SEKUNDER:

� PUBLIKASI PEMERINTAH (BPS, PROFIL 

DAERAH, DATA DEMOGRAFI KECAMATAN, 

DATA PUSKESMAS)

� CATATAN MEDIS

� PENELITIAN SEBELUMNYA

� MASS MEDIA

� DLL

DATA SEKUNDER

KERUGIAN

� VALIDITAS DAN RELIABILITAS

� BIAS PERSONAL

� KETERSEDIAAN DATA (catatan medis)

� FORMAT


