
















Langkah I Spesifikasikan informasi yang diperlukan

• Pastikan semua informasi didapatkan seluruhnya untuk menjawab
permasalahan, permasalahan penelitian/pembelajaran. Hipotesis, karakteristik
tujuan penelitian/pembelajaran

• Dapatkan target populasi yang jelas

Langkah 2 Tipe metode wawancara

• Tentukan tipe wawancara yang ingin dilakukan.

Langkah 3 Isi pertanyaan secara individual

• Apakah pertanyaan tersebut perlu
• Apakah ada beberapa pertanyaan yang membingungkan
• Jangan memberikan pertanyaan yang berisi dua alternatif



Langkah 6 Memilih Kata-kata dalam pertanyaan

• Definisikan isu dalam bentuk Siapa, Apakah, Kapan, Dimana, dan Mengapa

• Gunakan kata-kata yang biasa dan mudah dipahami responden

• Hindari kata-kata yang membingungkan responden: biasanya, normalnya, 

seringnya, selalu, kadang-kadang dst

• Hindari pertanyaan dengan kata-kata yang menuntun responden untuk

menjawab jawaban tertentu

• Hindari alternative  pilihan yang tidak jelas

• Hindari asumsi yang tidak jelas

• Responden tidak dibolehkan memberikan perkiraan secara umum

• Gunakan pernyataan yang positif



Langkah 7 Tentukan Urutan Pertanyaan

• Pertanyaan pembuka harus menarik, sederhana dan mudah

• Pertanyaan umum harus diletakkan dimuka

• Informasi dasar harus didapatkan diawal, dilanjutkan dengan klasifikasi

dan diakhiri dengan identifikasi informasi.

• Pertanyaan sulit, sensitif, dan kompleks harus diletakkan diakhir

• Pertanyaan umum harus mendahului pertanyaan khusus

• Pertanyaan harus mengikuti urutan logika

• Cabang-cabang pertanyaan harus dirancang secara hati-hati untuk

mendapatkan semua kemungkinan

• Pertanyaan yang menjadi cabang harus diletakkan sedekat mungkin

dengan pertanyaan penyebab adanya cabang dan pertanyaan cabang

harus durutkan sehingga memudahkan responden memberikan jawaban

tambahan yang diminta



Langkah 8 Bentuk dan Tampilan
• Pisahkan kuisioner dalam beberapa bagian
• Pertanyaan dalam setiap bagian harus diberi nomor

• Kuisioner harus diberi kode terlebih dahulu

• Kuisioner harus diberi nomer secara serial

Langkah 9 Memperbanyak kuisioner

• Kuisioner harus mempunyai penampilan yang profesional

• Format seperti buku catatan harus digunakan untuk kuisionare yang panjang

• Setiap pertanyaan harus diperbanyak dalam satu halaman

• Jawaban vertikal dapat digunakan

• Kisi-kisi berguna bila ada sejumlah pertanyaan yang berhubungan yang 

menggunakan himpunan jawaban yang sama

• Kecenderungan untuk menjadikan satu pertanyaan untuk memperpendek kuisioner

harus dihindari

• Arahan pengisian harus diletakkan dekat pertanyaan yang diberikan arahan
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