
CONTOH PENULISAN

INSTRUMEN PENELITIAN
Ns. Andan Firmansyah, S.Kep.



METODE DAN INSTRUMEN 

PENGUMPULAN DATA

No. Jenis Metode Jenis Instrumen

1. Angket a. Angket (Questionare)

b. Daftar Cocok (Checklist)

c. Skala (Scala).

2. Wawancara a. Pedoman wawancara (interview guide)

b. Daftar cocok (checklist)

3. Pengamatan (obsevation) a. Lembar pengamatan

b. Panduan Pengamatan

c. Panduan Observasi

d. Daftar Cocok

4. Dokumentasi a. Daftar Cocok

b. Tabel



WAWANCARA / QUESIONER

 Contoh Terbuka: 

1. Bagaimana pendapat anda tentang

kepemimpinan manajer di organisasi anda ini ? 

…………………

2. Apakah saudara seorang dosen yang aktif

menulis buku?

Jika ya, sudah berapa buku yang pernah anda

tulis: …………buku



 Contoh tertutup:

1. Bagaimana kepemimpinan manajer di tempat anda ?

a. Sangat baik

b. Baik

c. Cukup Baik

d. Kirang Baik

e. Tidak Baik

2. Apakah anda seorang dosen yang aktif menulis

a. Ya

b. Tidak

Jika Ya sudah berapa buku yang saudara tulis dan terbitkan

a. 2 – 5 buku

b. 6 – 10 buku

c. 11 – 15 buku

d. 16 – 20 buku



CHEKLLIST

NO Pernyataan Alternastif Jawaban

4 3 2 1

S CS KS BS

1. Pedoman pembuatan struktur baru organisasi

telah disosialisasikan



2. Kementerian BUMN telah memfungsikan 

struktur baru untuk memacu kreativitas 

organisasi



Keterangan:
4 = siap (S)
3 = Cukup Siap (CS) 
2 = Kurang Siap (KC)
1 = Belum Siap (BS)



WAWANCARA

Wawancara: Proses pengumpulan data yang langsung
memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

a. Wawanacara terpimpin

Pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang 
telah disusun

b. Wawancara Bebas

Pada wawancara ini terjadi tanya jawab antara
opewawancara dengan responden, tetapi pewawancara
menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman. 
Kebaikannya adalah responden tidak menyadari bahwa ia
sedang diwawancarai

c. Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara perpaduan wawancara bebas dan terpimpin. 
Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman
yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang 
ditanyakan



TES (TEST)

Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau

latihan untuk mengukur pengetahuan, 

inteligensia, kemampuan, bakat yang dimiliki

individu.

Contoh: Tes Kepribadian, Tes Bakat, Tes Prestasi, 

Tes Inteligensi, Tes Sikap



PENGUMPULAN DATA



TUGAS PENELITI DALAM PENGUMPULAN

DATA

 Memilih subjek

 Mengumpulkan data secara konsisten

 Mempertahankan pengendalian dalam penelitian

 Menjaga integritas dan validitas

 Menyelesaikan masalah



1. MEMILIH SUBJEK

 Subjek dapat dipilih selama pengumpulan data. 

Penentuan pemilihan subjek bergantung pada

rancangan penelitian yang digunakan peneliti.



2. MENGUMPULKAN DATA SECARA

KONSISTEN

 Konsep agar pengumpulan data dapat akurat

adalah, perlunya suatu konsistensi. Konsistensi

itu perlu untuk mempertahankan pola

pengumpulan data pada setiap tahap

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.



MEMPERTAHANKAN PENGENDALIAN

DALAM PENELITAIN

 Memilimalkan terjadinya bias pada hasil

penelitian.

 Peneliti perlu memperhatian variabel-variabel

baru yang mungkin timbul selama pengumpulan

data.

 Jika variabel-variabel yang tidak di prediksikan

terjadi, maka penelitian harus menuliskan

dalam hasil untuk dijadikan kajian penelitian

lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya atau

sebagai suatu keterbatasan dalam penelitian.



MENJAGA INTERGRITAS DAN VALIDITAS

PENELITIAN

 Mempertahanan konsistensi dan pengendalian

selama pengumpulan data.

 Peneliti harus cermat terhadap adanya sikap

perubahan atau upaya merubah suatu rencana

yang telah di tetapkan agar tidak terjadi

ketidaksinambungan.



MEMECAHKAN MASALAH

 Perlu adanya orang lain (pembimbing) untuk

memberikan masukan dan berdiskusi untuk

mencari jalan keluar yang terbaik, agar tujuan

penelitian dapat dicapai.


