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Metode Pengumpulan Data : Pendekatan 
Penelitian Kualitatif



Data berfungsi sebagai dasar untuk studi 
penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data 
yang relevan berasal dari empat kegiatan 
berbasis lapangan: wawancara, mengamati, 
mengumpulkan dan memeriksa (materi), dan 
perasaan.

Pada  penelitian kualitatif memiliki 
karakteristik dan tantangan yang berbeda.

PENGANTAR



Apa itu Data?
▪ "Data" mengacu pada kumpulan informasi yang diorganisir, biasanya hasil dari pengalaman, observasi, 

eksperimen. . . . Ini dapat terdiri dari angka, kata, atau gambar, terutama sebagai pengukuran atau 
pengamatan dari satu set variabel (Wikipedia). Lihat Contoh pada gambar berikut

Masjid 
Penyengat 

Kepulauan Riau

Informasi

Ketinggian Masjid Penyengat

Buku tentang fitur bangunan masjid 
penyengat

Pengetahuan Laporan yang berisi informasi praktis 
tentang cara terbaik untuk mengunjungi 

masjid penyengat

Data



Kegiatan pengumpulan data pada penelitian kualitatif, ketika peneliti 
pada posisi sebagai peserta pengamat (participant observer):

1. ‹‹ Wawancara; Interviewing;
2. Mengamati Observing;
3. Mengumpulkan dan memeriksa; Collecting and examining; and
4. Perasaan Feeling.
Dalam Implementasinya dapat menggunakan: 

(1) instrumen formal dan 
(2) prosedur pengumpulan data yang ditetapkan secara ketat.

Empat Jenis Kegiatan Pengumpulan Data



Metode Pengumpulan data dan Jenis Data untuk 
Penelitian Kualitatif



• Structured Interviews

• Qualitative Interviews

• Doing Qualitative Interviews

• “Entering” and “Exiting” Qualitative 

Interviews

• Interviewing Groups of People

• Focus Group Interviewing as a 

Method of Collecting Qualitative Data

Interviewing
Wawancara Terstruktur

Wawancara kualitatif

Melakukan Wawancara Kualitatif

Wawancara Kualitatif “Masuk” dan “Keluar”

Mewawancarai Kelompok Orang

Wawancara Kelompok Terfokus sebagai 

Metode Pengumpulan Data Kualitatif



Observing
• Melakukan “Pengamatan Sistematik” sebagai Dasar untuk Seluruh Studi 

Kualitatif

• Menentukan Kapan dan Di Mana Mengamati

• Memutuskan Apa yang Dipatuhi. tergantung pada topik penelitian 

kualitatif Anda (Karakteristik individu orang, Interaksi antar orang, tempat 

berlangsung, lingkungan sekitar)

• Mengambil Keuntungan dari Tindakan yang Tidak Mengganggu

• Berasal dari Pengamatan, dan Mengoreksi Bukti Observasional dengan 

Sumber Lain



Collecting and Examining
• Mengumpulkan Objek 

• Menggunakan Dokumen untuk Melengkapi Wawancara dan Percakapan 

Bidang 

• "Surfing" dan "Googling" untuk Informasi Terkait

• Mengumpulkan atau Memeriksa Objek sebagai Bagian Pelengkap dari 

Pengumpulan Data Anda



Feelings
• "Perasaan" Mengambil Berbagai Bentuk seperti dalam mengukur aspek-

aspek lingkungan. Perasaan dapat mewakili intuisi atau "firasat" tentang 

suatu situasi

• Mendokumentasikan dan Merekam Perasaan. Anda harus menuliskan 

perasaan ini dengan hati-hati, mencatat kapan dan di mana mereka 

terjadi. Kemudian menggambarkan sebaik mungkin peristiwa, perilaku, 

atau kondisi 



Praktik yang Diinginkan Yang Berkaitan dengan 
Semua Mode Pengumpulan Data

1. Menjadi "pendengar" yang baik (Being a good “listener”)

2. Ingin tahu (Being inquisitive)

3. Menjadi peka dalam mengatur waktu orang 

lain — dan waktu Anda juga (Being sensitive in managing others’ time—and 

yours, too)

4. Membedakan antara bukti tangan pertama, 

tangan kedua, dan tangan ketiga (Distinguishing between firsthand, 

secondhand, and thirdhand evidence)

5. Melakukan triangulasi bukti dari berbagai 

sumber (Triangulating evidence from multiple sources)



LATIHAN

Lakukan Pemeriksaan Silang Dua 
Sumber Data Yang Berbeda (Tinjauan 
Dokumen dan Wawancara)



SEKIAN TERIMAKASIH


