
RISET DAN PERENCANAAN SDM

OLEH :

LILIS SOLEHATI Y

BAB IV. PENENTUAN DAN PENGEMBANGAN

DESAIN PERTANYAAN, SKALA

DAN ALAT ANALISIS



DESAIN KUESIONER

• DAFTAR PERTANYAAN = 

KUESIONER

• KUESIONER merupakan daftar

pertanyaan yang digunakan periset

untuk memperoleh data secara

langsung dari sumber melalui proses

komunikasi atau dengan mengajukan

pertanyaan.



• DALAM RISET EKSPLORATORI, untuk

wawancara atau FGD, kuesioner yang 

diajukan periset berperan sebagai

pedoman untuk mengarahkan jalannya

pembicaraan atau diskusi dari masalah

riset yang sedang dihadapi.

• Daftar pertanyaan bersifat longgar atau

fleksibel, dapat berkembang sesuai

pembicaraan.



• RISET DESKRIFTIF; peranan kuesioner

sangat besar, semua pertanyaan yang 

diajukan periset termuat secara eksplisit

dalam kuesioner.

• Dalam survei, responden hanya perlu

menjawab pertanyaan dalam kuesioner.

• Dalam observasi, periset melakukan

pengamatan terhadap perilaku orang atau

objek, tidak dibutuhkan kuesioner khusus.



DESAIN PERTANYAAN

• Pertanyaan-pertanyaan yang disusun periset harus
disesuaikan dengan jenis dan tujuan riset.

• Pertanyaan harus bermuara pada masalah riset.

• Riset ekfploratori cenderung mengumpulkan data 
kualitatif, pertanyaan yang diajukan tidak terstruktur, 
artinya lebih berbentuk topik dan bersifat longgar, 
biasanya akan berkembang tergantung pembicaraan.

• Untuk riset eksperimen lebih tepat menggunakan
pertanyaan yang bersifat terbuka

• Riset deskriptif, cenderung menggunakan daftar
pertanyaan yang terstruktur, artinya semua pertanyaan
yang diajukan tertulis dan terperinci, sehingga lebih
tepat menggunakan pertanyaan yang bersifat tertutup.



Contoh Desain Pertanyaan Terbuka

1. Bagaimanakah pendapat anda mengenai 
tugas-tugas pekerjaan yang diberikan kepada 
anda selama ini ?

2. Apa yang paling tidak anda sukai sebagai 
pekerja perusahaan ini ?

3. Mengapa anda tetap bertahan bekerja di 
perusahaan ini ?

4. Apakah anda merasa nilai-nilai yang anda 
anut sama dengan budaya perusahaan ini ?

5. Menurut anda, kriteria karyawan seperti apa 
yang layak mendapat predikat karyawan 
teladan di perusahaan ini ?



Contoh Desain Pertanyaan Tertutup

1. apakah anda pernah mendapat penghargaan 
selama bekerja di perusahaan ini ? 0 ya     0 
tidak

2. Pilihlah angka berikut yang sesuai dengan 
pendapat anda, suasana kerja di perusahaan ini 
: tidak nyaman 1 2 3 4 5

6 7 nyaman sekali

3. Seberapa tingkat persetujuan/ ketidaksetujuan 
terhadap pernyataan “bekerja di perusahaan ini 
cukup menarik sehingga tidak menimbulkan rasa 
bosan”. 0 sangat tidak setuju 0 tidak setuju

0 ragu-ragu 0 setuju 0 sangat setuju



UKURAN HASIL SASARAN STRATEGIK

KAPABILITAS PEKERJA

1. Individual Assesment

a) Quantitative Individual Measure

Dengan menggunakan skala untuk membuat kinerja indeks bertimbang 

(weighted performance index) dengan mengukur peringkat kapabilitas 

pekerja yang berada dalam kelompok Saudara, dengan menggunakan 

kualitas seperti pendidikan, pelatihan, bakat, kecerdasaran, dan dengan 

menggunakan skala berikut :

Raw Novice 50

Average New Hire 100

Highest Possible 150

Contoh :

Nama Rating Tahun lalu

Adi 135 130

Bambang 130 120

Erni 125 130



b) Qualitative Individual Measures

1) Seberapa bernilai pekerja ini untuk menghasilkan business results ? Jika

pekerja ini meninggalkan perusahaan, seberapa besar kerugian yang

dialami perusahaan ?

2) Siapa yang memanfaatkan keluaran yang dihasilkan oleh pekerja ini ?

Siapa pelanggan di luar perusahaan yang memanfaatkan keluaran yang

dihasilkan oleh pekerja ini ? Siapa pelanggan intern yang memanfaatkan

keluaran yang dihasilkan oleh pekerja ini ?

3) Seberapa nyaman hati Saudara jika pekerja ini mewakili unit Saudara

dalam berhubungan dengan manajer senior, pelanggan, calon pekerja,

atau investor ?

4) Jika Saudara memiliki sejumlah uang yang tidak diharapkan sebelumnya

untuk digunakan sebagai bonus bagi pekerja, berapa persentase yang

Saudara berikan kepada pekerja ini ?

5) Bagaimana kemampuan pekerja ini dalam membuat sesuatu terlaksana ?

6) Seberapa besar kehormatan diperoleh pekerja ini dari teman kerjanya ?



2. Collective Assesment

a. Quantitative Collective Measure

1) Persentase biaya pelatihan dan pengembangan pekerja sebagai

persentase dari total kerja

2) Reputasi perusahaan di mata headhunters

3) Tahun pengalaman dalam profesi’

4) Indeks kepuasan pekerja

5) Proporsi pekerja yang mengusulkan ide baru, termasuk proporsi yang

diimplementasikan

6) Position backup ratio-persentase jabatan kunci yang telah disediakan

cadangan

7) Overall backup ratio-jumlah orang yang memenuhi syarat untuk

memegang jabatan kunci

8) Ratio posisi yang ditawarkan dan yang diterima secara keseluruhan

termasuk posisi kunci



b. Qualitative Collective Measure

1) Keterampilan pekerja apa yang dinilai tertinggi oleh pelanggan Saudara ?

2) Mengapa pekerja yang mendaftar datang ke unit Saudara ? Keterampilan

apa yang Saudara cari dari calon pekerja dan keterampilan apa yang

mereka peroleh untuk Saudara ?

3) Manajer mana yang memiliki reputasi untuk mengembangkan pemimpin

masa depan ? Apa yang tampaknya diketahui dan akan dilakukan oleh

pemimpin masa depan ini ?

4) Di manakah manajer yang memiliki mempunyai potensi tinggi ingin bekerja

? Mengapa ?

5) Kapan pesaing Saudara mempekerjakan pekerja dan apakah mereka

mempekerjakan pekerja dari Saudara ?

6) Mengapa personel meninggalkan perusahaan Saudara untuk mencari

pekerjaan di perusahan lain ?

7) Technical dan social khow-how apa yang diperlukan oleh pekerja di masa

depan ? Berapa persentase pekerja sekarang yang akan mampu

memperoleh keterampilan tersebut ?

8) Jika Saudara harus memulai bisnis baru dari awal, berapa persentase

pekerja sekarang yang akan Saudara pekerjakan ?



TINGKAT ABSENSI PEKERJA SEBELUM PELATIHAN

TAHUN JUMLAH 

PEKERJA

HARI 

KERJA 

(hari)

HARI KERJA 

PEKERJA 

(hari/th)

JUMLAH 

ABSENSI 

(hari/th)

TINGKAT 

ABSENSI 

(per th)

2007 88 299 26.312 765 2,83%

2008 102 298 30.396 670 2,15%

2009 65 315 20.475 410 2,00%



TINGKAT LTO PEKERJA SEBELUM PELATIHAN

TAHUN JUMLAH 

PEKERJA 

AWAL

JUMLAH 

PEKERJA  

MASUK

JUMLAH 

PEKERJA 

KELUAR

JUMLAH 

PEKERJA 

AKHIR

JUMLAH 

PEKERJA 

RATA-RATA

LTO 

(%)

2007 88 3 4 87 87,5 4,57

2008 87 19 4 102 94,5 4,23

2009 102 10 5 107 104,5 4.78



TARGET DAN HASIL PRODUKSI SEBELUM PELATIHAN

TAHUN TARGET 

(VOLUME)

HASIL 

(VOLUME)

HASIL (%)

2007 59.000 49.236 83,45

2008 73.000 62.059 85,01

2009 60.000 44.160 73,60

Rata-rata 64.000 51.818 80,68



PRODUKTIVITAS PEKERJA SEBELUM PELATIHAN

TAHUN JUMLAH 

PEKERJA

HASIL 

PRODUKSI 

(UNIT)

PRODUKTIVITAS 

PEKERJA

2007 88 49.236 559,50

2008 102 57.010 558,92

2009 92 51.160 556,08



DATA KERUSAKAN PRODUK SEBELUM PELATIHAN

TAHUN HASIL PRODUKSI 

(UNIT)

PRODUK RUSAK 

(UNIT)

KERUSAKAN 

(%)

2000 49.236 1.545 3,13

2001 62.059 2.403 3,87

2002 44.160 1.253 2,83

Rata-rata 56.447 933 3,28



Contoh Formulir Persediaan Keahlian

FORMULIR PERSEDIAAN KEAHLIAN

PT……………………………….

Persediaan Keahlian

Tanggal…………..

BAGIAN I (Diisi oleh Divisi/Departemen SDM)

1. Nama : ……………………….. 2. Nomor Pegawai : …………………

3. Jabatan : …………….. 4. Pengalaman Kerja : …………………

5. Umur : ……………………….. 6. Masa Dinas : …………………

7. Jabatan-jabatan lainnya yang diduduki :

Perusahaan : …………… Jabatan : …………. Dari: ………… Sampai : ………...

Jabatan : …………..Dari: ……….... Sampai : ………..

Lainnya        : …………….Jabatan : …………. Dari: ................Sampai : ..............

Jabatan : ................ Dari: ................Sampai : ..............



BAGIAN II (Diisi Oleh Karyawan)

8. Keahlian-keahlian khusus. Tuliskan daftar setiap keahlian yang Anda Miliki, 
bahkan meskipun keahlian-keahlian tersebut tidak dipergunakan dalam pekerjaan 
Anda saat ini. Termasuk mesin dan peralatan yang pernah anda pergunakan.

Keahlian-keahlian : ……………………………………………………….. …..

Mesin-mesin : …………………………………………………………….

Peralatan : ……………………………………………………….. …

9. Tugas-tugas. Gambarkan secara ringkas tugas-tugas anda saat ini :

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

10. Tanggung jawab. Gambarkan secara ringkas tanggung jawab anda terhadap :

Manajer departement : ......................................................................................

Supervisi Pekerja : ......................................................................................

Keselamatan Pekerja : ......................................................................................

11. Pendidikan. Gambarkan secara ringkas latar belakang pendidikan dan pelatihan 
yang Anda miliki :

Universitas/Akademi : ......................................................................................

Pelatihan : ......................................................................................

Kursus-Kursus : ......................................................................................



BAGIAN III (Diisi oleh departemen SDM dengan masukan dari penyelia)

12. Evaluasi Kinerja Keseluruhan : ....................................................................

13. Kesiapan untuk promosi : ....................................................................

Ke Jabatan apa : ....................................................................

Komentar : ....................................................................

14. Kelemahan yang ada sekarang: .................................................................

15. Tanda Tangan Penyelia : ......................... Tanggal : ........................

BAGIAN IV (Diisi oleh perwakilan dari departemen SDM)

16. Apakah disertakan hasil penilaian kinerja paling akhir ? Ya ..... Tidak ......

17. Dipersiapkan oleh : .................................Tanggal .......................



CONTOH TES UNTUK PEMBELAJARAN

1. Jika bos saya mengembalikan sebuah tugas saya dan
meminta saya untuk memperbaikinya, maka saya akan :

• Membuktikan kepada bos bahwa tugas itu tidak perlu diperbaiki

• Melakukan apa yang bos inginkan, tetapi menunjukkan letak
perubahan yang diperlukan

• Membuat perubahan tanpa berbicara kepada bos saya

2. Jika saya menentukan proses baru di kantor saya, maka
saya akan :

• Melakukannya sendiri tanpa minta bantuan orang lain

• Meminta masukan dari bos saya

• Meminta masukan dari bawahan atau tim saya

• Membicarakan dengan teman di luar perusahaan



CONTOH PENILAIAN UNTUK MENGUKUR 

PERILAKU

• Tugas Penilaian ; Pertimbangkan peluang anda selama lebih dari 3
bulan untuk mengamati dan berinteraksi dengan kepala/ asisten kepala
yang anda akan nilai. Bacalah definisi dan perilaku yang dikaitkan
dengan keahlian. Lalu lengkapi penilaian anda dengan menggunakan
skala berikut :

Selalu = 1

Biasanya = 2

Kadang-kadang = 3

Jarang = 4

Tidak Pernah = 5



1. Kepekaan : Kemampuan untuk mempersiapkan kebutuhan, kepentingan, dan
masalah pribadi orang lain; bijaksana dalam berhubungan dengan orang dari latar
belakang yang berbeda; terampil dalam memecahkan konflik; mampu
berhubungan secara efektif dengan orang berkaitan dengan kebutuhan
emosional; taju apa dan kepada siapa informasi harus dikomunikasikan.

Sejauh apa yang dimiliki kepala/asisten kepala dalam masa tiga bulan silam :

___1. Memperoleh persepsi, perasaan, dan persetujuan dari orang lain ?

___2. Mengungkapkan pengenalan perasaan, kebutuhan dan persetujuan dari orang
lain baik verbal dan non verbal ?

___3. Mengambil tindakan sebagai antisipasi efek emosional dari perilaku yang spesifik
?

___4. Mencerminkan sudut pandang orang lain dengan cara menyatakannya,
menerapkannya, atau mendukurng umpan balik ?

___5. Mengkomunikasikan semua informasi kepada orang lain yang mereka perlukan
untuk melakukan pekerjaan mereka ?

___6. Mengalihkan konflik yang tidak perlu dengan orang lain dalam situasi yang
bermasalah ?


