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• DATA : ukuran suatu nilai

– Data      bentuk jamak (plural)

– Datum        bentuk tunggal (singular)

• Informasi : data yang telah diproses

• Dalam banyak pengambilan keputusan 
dalam bidang bisnis, manajemen dan 
ekonomi, statistik (data) atau statistika 
(metode) berperan sangat penting seperti 
:…

PENGERTIAN



ILUSTRASI PEMROSESAN DATA MENJADI 

INFORMASI

DATA MENTAH

(KURANG BERMAKNA)

CONTOH :

45, 25, 30, 20, 60, 55

40, 10, 35, 65, 70, 25

PEMROSESAN DATA

(ANALISIS DATA)

CONTOH :

PENJUMLAHAN ; 20 + 

40 + 30 + 10 + 25 = 125

INFORMASI

(LEBIH BERMAKNA)

CONTOH :

JUMLAH PRODUKSI

TELUR BEBEK 125 BIJI



PEMBAGIAN DATA

DATA

PRIMERSEKUNDER

INTERNAL EKSTERNAL KUALITATIF KUANTITATIF

WAWANCARA FGD
TEKNIK

PROYEKSI

SURVEI OBSERVASI EKSPERIMEN



Jenis-jenis data :

• Berdasarkan sumber-nya data dibedakan 

menjadi :

– Data primer : data yg didapatkan atau 

dikumpulkan sendiri, misal dgn melakukan 

wawancara, observasi atau penelitian 

lapangan/laboratorium

– Data sekunder : data yg didapat dari pihak lain, 

misal dari data providers seperti : BPS, LIPI, SRI 

dll



• Berdasarkan jenisnya data dibedakan
menjadi :

– Data Numerik (kuantitatif) → dinyatakan
dalam besaran numerik (angka), Misalnya : 
Data pendapatan per kapita, pengeluaran, 
harga, jarak, dll.

– Data Kategorik (Kualitatif) → diklasifikasikan
berdasarkan kategori/kelas tertentu
Misalnya : 

• Kategori Mahasiswa Berprestasi dan Tidak
Berprestasi,

• Kategori kota kecil, sedang dan besar,

• Kategori pendukung partai politik XXX, YYY, 
ZZZ, dll.



• Pengolahan Data dengan Statistika
mensyaratkan bentuk data numerik, untuk itu
data Kategorik terlebih dahulu harus diubah
ke bentuk numerik dengan memberi bobot
pada setiap kategori.

• Salah satu alasan diperlukannya statistik 
adalah generalisasi akan parameter suatu 
populasi yang dapat diambil dengan hanya 
meneliti sebagian kecil anggota populasi 
(sampel).  Generalisasi ini bukan tanpa 
kesalahan, tetapi secara statistik, kesalahan 
generalisasi dan hal lain yang berhubungan 
dengan sampel, pengambilan data, rumus 
(perhitungan) dan lain-lain selalu dapat 
diprediksi. 



SKALA PENGUKURAN

• Empat tingkat Skala/Pengukuran berikut
karakteristiknya:

(A) Nominal : Tidak ada urutan, urutan tidak
menunjukkan tingkatan (rangking) Tidak ada titik
awal Tidak ada perbedaan

Misalnya : Apa warna favorit anda :

1. Ungu 2. Abu-abu 3. Coklat 4. Putih

(B) Ordinal : Ada urutan. urutan menunjukkan
tingkatan (rangking) Tidak ada titik awal Tidak ada
perbedaan



Misalnya : Bagaimana prestasi belajar anda

semester lalu?

1. Sangat Baik

2. Baik

3. Sedang-sedang saja

4. Buruk

5. Sangat Buruk

• Skala Nominal dan Ordinal digunakan

berkaitan dengan data kategorik/kualitatif.



• Contoh pertanyaan yang jawabannya berbentuk 

kata atau kalimat adalah:

1. Berbelanja di toko ini lebih sering lebih baik, 

supaya dapat harga diskon untuk produk-

produk tertentu :

[  ] sangat setuju[  ] setuju [  ] netral

[  ] tidak setuju [  ] sangat tidak setuju

2. Sebutkan gerai ritel modern yang sering anda 

kunjungi: ...................

3. Sebutkan alasan kenapa anda memilih gerai 

tersebut (jawaban no.2): 

.............................................................................

..................................



Skala Ordinal dan Nominal

• Pertanyaan di atas mempunyai jawaban dalam 

bentuk kata atau kalimat, meskipun pernyataan 

nomor satu sudah menyediakan pilihan 

jawaban.  Jawaban untuk ketiga pertanyaan 

tersebut harus dikodekan terlebih dahulu.  

Pengkodean jawaban pada nomor 1 harus 

mengikuti skala ordinal, sedangkan nomor 2 

dan 3 mengikuti skala nominal. 



Skala interval dan Ratio
(C) Interval: Ada Urutan Ada Perbedaan Tidak ada titik

awal

Misalnya:

• Temperatur atau suhu : 0°C bukan berarti tidak
mempunyai suhu.

• Tangga Nada

• IQ

(D) Rasio : Ada Urutan Ada Perbedaan Ada titik awal

Misalnya:

• Pendapatan (Rp. 135 245,23 per bulan): Pendapatan Rp. 
0 berarti tidak ada (bandingkan dengan 0°C pada suhu)

• Skala Interval dan Rasio digunakan berkaitan dengan
data numerik/kuantitatif.



METODE PENGUMPULAN DATA 

KUALITATIF

1. WAWANCARA

2. DISKUSI GRUP TERFOKUS (FGD)

3. TEKNIK PROYEKSI

a) ASOSIASI KATA

b) TES MELENGKAPI KALIMAT

c) TES GAMBAR



METODE PENGUMPULAN DATA 

KUANTITATIF

1. SURVEI :

a) SURVEI INDIVIDU

b) SURVEI INTERSEP

c) SURVEI MELALUI TELEPON

d) SURVEI MELALUI SURAT

e) SURVEI MELALUI JARINGAN KOMPUTER 
ATAU INTERNET

2. OBSERVASI

3. EKSPERIMEN


