


 Pengumpulan data merupakan bagian
terpenting dalam suatu penelitian, karena
kesimpulan hasil penelitian sangat
bergantung pada data yang terkumpul,
metode pengumpulan data dan cara penilaian
yang dilakukan.

 Apa yang dimaksud dengan data?



 Data adalah informasi yang diperoleh peneliti

 Data yang diperoleh mencakup infomasi
sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya:
skor hasil belajar siswa, skor motivasi, skor
keterampilan proses

 Selain itu data dapat pula berupa: jawaban
pertanyaan (kuesioner), Indeks prestasi,
karangan yang ditulis siswa, nilai rapor,
kinerja, catatan anekdot guru dll.



 Instrumen penelitian adalah alat pengumpul
data

 Keseluruhan proses koleksi data disebut
Instrumentasi

 Hal yang perlu diperhatikan dalam
instrumentasi: lokasi, waktu pengumpulan
data, frekuensi pengumpulan data, orang
yang mengumpulkan data.



• Validitas, Benar-benar mengukur apa
yang akan diukur

• Reliabilitas, memiliki
keajegan/konsisten

• Objektivitas, berarti bebas dari
pertimbangan subjektif



Ada dua cara bagi peneliti
untuk memperoleh instrumen
yaitu: mencari dan
menggunakan instrumen yang
sudah ada atau menggunakan
instrumen yang dibuat oleh
peneliti.



1. Tes tertulis (evaluasi yang diberikan kepada
subjek penelitian) misalnya: tes uraian, tes
pilihan ganda, menjodohkan, benar salah.

2. Performance-type instruments yaitu alat
untuk mengukur prosedur dan produk
a. Prosedur: kemampuan melakukan

sesuatu: misalnya:menggunakan
mikroskop

b. Produk:hasil akhir dari suatu prosedur:
misalnya ketepatan menggunakan
mikroskop



Instrumen Untuk…..

Peneliti Subjek penelitian

Rating scale
Pedoman wawancara
Lembar “tally”
Performance checklist
Catatan anekdot
Buku catatan harian

Kuesioner
Self checklis
Skala sikap
Tes hasil belajar
Tes keterampilan
Tes kinerja



 Rating scale mengukur pertimbangan tentang hasil
dicapai seseorang baik berupa tingkah laku maupun
produk. Pengukurannya biasanya menggunakan
angka, dimana tiap angka memiliki nilai tingkah laku
tertentu; 5=sangat baik, 4=diatas rata-rata, 3=rata-
rata, 2=dibawah rata-rata

No Pernyataan
Skala

2 3 4 5
1 Mendengarkan instruksi guru
2 Mendengarkan pendapat siswa lainnya
3 Berpartisipasi dalam diskusi kelas





Menganbil kaca objek
Memersihkan kaca dengan tissue
Membersihkan kaca dengan jari
Meneteskan air pada kaca objek
Mengambil gelas penutup
dst……

…….
……
…….
…….
…….









 Ali tertawa keras ketika temannya salah menjawab
pertanyaan guru. Sinta mampu menjawab
pertanyaan dengan baik sekalipun saat itu ia sedang
mengantuk
 Dalam minggu ini Ali tampak lebih bersemangat

dalam kerja kelompok dibandingkan minggu yang
lalu. Tampaknya Ali sudah memahami prosedur
kerja dan mulai tertarik dengan percobaan yang
dilakukan



 BUATLAH KISI KISI INSTRUMEN
1. PEDOMAN WAWANCARA (MASALAH

KURIKULUM/MODEL/PENDEKATAN/METODE/
MEDIA) YANG DIGUNAKAN GURU IPA

2. TES PRESTASI BELAJAR MATERI SISTEM
PENCERNAAN PADA MANUSIA


