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MANAJEMEN DATA

Salah satu kunci paling utama dalam menentukan

keberhasilan suatu penelitian. Dengan demikian,

penelitian yang baik harus diawali dari manajemen

data yang baik pula mulai dari tahapan persiapan,

pelaksanaaan, monitoring dan evaluasi harus

benar-benar diikuti secara seksama oleh para

peneliti



TAHAPAN MANAJEMEN DATA

1. Persiapan penelitian.

a. Pembuatan proposal.

b. Pemantapan kuesioner terstruktur.

c. Pembuatan code book.

d. Try out Kuesioner.

2. Pelaksanaan penelitian.

a. Penulisan buku catatan kegiatan penelitian atau log book.

b. Pengambilan data primer dan sekunder.

c. Pengamatan di lapang.

3. Perlakuan data primer dan sekunder.

a. Transfer raw-data.

b. Entry raw-data.

c. Cleaning raw-data.

4. Analisis data kuantitatif dan kualitatif.

5. Penulisan laporan.



MANAJEMEN DATA

PERSIAPAN

 Konsolidasi tim
 Jadwal disepakati
 Proposal siap
 Kuesioner siap
 Buku Kode
 Try-out kuesioner
 Perbaikan kuesioner

Cek selalu kinerja target harian, mingguan, bulanan

Output:  Laporan, artikel ilmiah, buku ajar, modul, leaflet, panduan pemberdayaan

PELAKSANAAN

Pencatatan log book
Pengumpulan data
(primer, sekunder)
Observasi lapangan

PERLAKUAN DATA

 Entry
 Koding
 Cleaning
 Pengolahan
 Analisis
 Interpretasi

PELAPORAN

Penyajian analisis data
Pelaporan
Presentase ilmiah

Remember…..garbage in…..then…..garbage out.

Manajemen data harus mempertimbangkan SMART (Specific, Measureable, Attainable, Rational, Timeable)

Harus banyak menguasai teori, rajin membaca artikel ilmiah, mendesain studi pustaka, memahami prinsip penyusunan
instrumen, metode sampling yang tepat; memonitoring dan mengevaluasi selama pengumpulan data. 



PERSIAPAN PENELITIAN

a.  Pembuatan Proposal

 Pendahuluan:  Menyangkut latar belakang, perumusan

masalah, tujuan, kegunaan, dan batasan penelitian.

 Studi Pustaka:  Menyangkut beberapa sub-sub bab yang 

berkaitan dengan judul penelitian dan aspek-aspek yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian.

 Kerangka Pemikiran:  Menyajikan suatu kerangka

konseptual dari penelitian yang merangkum semua tujuan

yang ingin dicapai dan hipotesa yang ingin diuji atau

dibuktikan.

 Hipotesis:  Menyajikan hubungan atau pengaruh antara

dua atau lebih varaiabel. 

 Disain dan Metode: tempat dan waktu penelitian; 

prosedur dan pemilihan contoh; unit analisis; metode

sampling; cara mengetahui populasi; jumlah sampel;



PERSIAPAN PENELITIAN

a.  Pembuatan Proposal

 Rencana Jenis Data yang akan dikumpulkan:

 Data Kuantitatif : Data yang bersifat numerik.

 Data Kualitatif : Data/informasi yang bersifat kata-

kata atau kalimat.

 Rencana Cara Pengumpulan Data:

 Wawancara dengan kuesioner terstruktur

 Wawancara dengan kuesioner tidak terstruktur

 In-dept interview

 Observasi di lapangan



PERSIAPAN PENELITIAN

b. Pemantapan Pembuatan Kuesioner Terstruktur

Kuesioner terstruktur berarti kuesioner yang sudah dipersiapkan

sebelumnya dengan pertanyaan-pertanyaan baik yang tertutup

(closed-questions) yaitu pertanyaan-pertanyaan sudah disediakan

jawabannya atau pertanyaan-pertanyaan terbuka (open-questions) 

yaitu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan

jawaban dan keadaan masing-masing responden.

c. Pembuatan Code Book

Koding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi

data berbentuk angka/bilangan

d.  Try Out Kuesioner

Try out bertujuan untuk mencoba kuesioner dengan harapan

apakah kuesioner sudah sesuai dengan keadaan di lapang

(applicable), bahasa dapat dimengerti oleh responden sesuai

dengan tingkatan pendidikannya, dan apakah pertanyaan-

pertanyaan sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

apa yang harus diukur



PELAKSANAAN PENELITIAN

a. Penulisan Buku Catatan Kegiatan Penelitian atau Log Book

 Buku Catatan Kegiatan Penelitian yang diisi dengan

baik akan memberikan manfaat yang banyak

 Format catatan kegiatan dikeluarkan oleh Kemdibud

tersebut dan harus diisi oleh peneliti dengan

pemberian informasi yang baik, teratur dan kronologis

dengan cara ditulis tangan (hand writing).

b. Pengambilan Data Primer dan Sekunder

 Pengisian Kuesioner dan Checking Pengumpulan

Data

c. Pengamatan di Lapang

 Observasi, content analysis, in-dept interview, open 

questions, fokus grup diskusi



PENYUSUNAN DATA PRIMER DAN 
SEKUNDER

a. Transfer Raw-Data

 Transfer data sangat diperlukan untuk menjaga agar 
kuesioner tidak hilang atau rusak

 Transfer data memang memerlukan biaya, waktu
dan tenaga yang besar terutama kalau menyangkut
jumlah sampel dan variabel yang besar.

 transfer data merupakan cara yang sangat aman
dan praktis dalam melakukan penelitian yang 
profesional, terlebih lagi kalau bersifat rahasia

b. Entry Raw-Data 

 Pemindahan atau memasukan kode yang mewakili
jawaban pada kuesioner ke dalam program 
komputer

 Entry Data merupakan salah satu hal yang sangat
penting dalam penelitian



b. Entry Raw-Data 

 Sebaiknya sebelum melakukan entry data juga

dilakukan terlebih dahulu desain dari entry data 

c. Cleaning dan Editing Raw-Data

 Kegiatan pengecekan kembali data yang sudah

dientry apakah ada kesalahan atau tidak

 Cara mengetahui atau mendeteksi missing data 

adalah dengan melakukan list (distribusi

frekuensi) dari variabel yang ada

 Editing atau proses memeriksa data adalah

merupakan kegiatan untuk melakukan

pengecekan isian formulir atau kuesioner

PENYUSUNAN DATA PRIMER DAN 
SEKUNDER



ANALISIS DATA KUANTITATIF

 Membuat tabulasi adalah memasukkan data ke dalam

tabel-tebel dan mengatur angka-angka sehingga

dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori

 Tabulasi dilakukan sesuai dengan bentuk

organisasi/penyajian data yang dikehendaki sesuai

dengan masalah penelitian yang akan dijawab atau

sesuai dengan kebutuhan penghitungan uji statistik yang 

digunakan

 Tabulasi data dapat dikerjakan dengan menggunakan

komputer sehingga dapat menghemat waktu dan

sangat efisien untuk penelitian yang mempunyai

variabel yang sangat banyak



ANALISIS DATA KUALITATIF

 Menggunakan Catatan Harian untuk mencatat semua hasil

wawancara mendalam yang dilakukan dengan berbagai

responden maupun informan

 Lembar-lembar Catatan Harian tersebut (baik dari Log Book, 

In-depth interview maupun Focus Group Discussion serta

Observasi Lapangan) merupakan Data Mentah atau Raw 

Data yang berupa kata-kata/kalimat dan sebagaian

adalah berupa angka.

 Penulisan pengolahan data ditulis secara rinci dan sistimatis

sesuai dengan urutan tujuan dan juga menghasilkan suatu

model atau skema yang menjawab tujuan penelitian.

 Seandainya memungkinkan dilakukan pengkategorian

data dan penjumlahan serta persentase sederhana.  

Dengan menggunakan metode kuantitatif yang sederhana

ini dapat menolong peneliti dalam mengambil kesimpulan.



CONTOH PENULISAN RENCANA 
ANALISIS DATA

1. Check dan Clean Data, beri nama : DATA2003_DIADIK_Raw Data.

2. List semua variabel beserta item-item pertanyaan, sesuai dengan

urutan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran.

3. List item-item pertanyaan yang harus diinvers (dikode terbalik), 

kemudian invers satu per satu, beri nama file baru terhadap data 

tersebut, misalnya DATA2003_DIADIK_invers.

4. Run Inter-Item Reliability untuk variabel-variabel yang bakal

dikompositkan, save masing-masing Output di File Output.

5. List komposit variabel beserta item-item pertanyaan yang mana,  

kemudian beri nama file baru terhadap data tersebut, misalnya

DATA2003_DIADIK_OLAH1.

6. Run Faktor Analisis untuk variabel-variabel yang bakal diuji

validitasnya, save masing-masing Output di File Output.

7. Run Korelasi antar variabel-variabel sesuai dengan tujuan

penelitian, save masing-masing Output di File Output.

8. Run Regresi antar variabel-variabel sesuai dengan tujuan

penelitian, save masing-masing Output di File Output.



CONTOH  PEMBUATAN CODE BOOK

Variabel Keterangan Type Width

nores : isikan dengan nomor responden Numeric 3

nares : isikan dengan nama responden Caracter 15

umur : Isikan umur dalam tahun Numeric 2

Rt : Isikan dengan nomor RT Numeric 2

Rw : Isikan dengan nomor RW Numeric 2

desa : isikan dengan nama desa Caracter 10

kel : isikan dengan nama kelurahan Caracter 10

kec : isikan dengan nama kecamatan Caracter 10

tgl 
: isikan dengan tanggal 

wawancara

Caracter 10

enum : isikan dengan nama enumerator Caracter 10

CODE BOOK

IDENTITAS



CONTOH  PEMBUATAN CODE BOOK

CODE BOOK

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA RESPONDEN

Variabel Keterangan Type Width

jak : Isikan jumlah anggota keluarga Numeric 2

age_kk : Isikan dengan usia kepala keluarga (tahun) Numeric 2

pddayh
: Isikan dengan lama pendidian ayah (tahun menempuh 

sekolah terhitung mulai dari kelas 1 SD)
Numeric 2

age_ibu : Isikan dengan usia ibu/istri (tahun) Numeric 2

pddibu
: Lama pendidian ayah (tahun menempuh sekolah 

terhitung mulai dari kelas 1 SD)
Numeric 2

krjautayh

: Isikan dengan pekerjaan utama ayah (0=tidak bekerja; 

1=Petani; 2=Pedagang; 3=PNS; 4=Buruh tani; 5=Buruh 

non tani 6=Karyawan; 7=Jasa Angkutan; 8=Wiraswasta; 

9= Ibu Rumah tangga; 10=lainnya)

Numeric 1

krjtmayh
: Isikan dengan pekerjaan tambahan ayah (ket pilihan 

idem krjautayh)
Numeric 1

krjutibu
: Isikan dengan pekerjaan utama ibu (ket pilihan idem 

krjautayh)
Numeric 1

krjtmibu
: Isikan dengan pekerjaan tambahan ibu (ket pilihan 

idem krjautayh)
Numeric 1

krjutank
: Isikan dengan pekerjaan utama anak (ket pilihan idem 

krjautayh)
Numeric 1

krjtmank
: Isikan dengan pekerjaan tambahan anak (ket pilihan 

idem krjautayh)
Numeric 1

krjutang
: Isikan dengan pekerjaan utama anggota keluarga 

yang lain (ket pilihan idem krjautayh)
Numeric 1

krjtmang
: Isikan dengan pekerjaan utama anggota keluarga 

yang lain (ket pilihan idem krjautayh)
Numeric 1




