
    

METODE SURVEIMETODE SURVEI

 Wawancara LangsungWawancara Langsung
 Wawancara tidak langsungWawancara tidak langsung
 Mencari informasi data dari Mencari informasi data dari 

koresponden (surat menyurat)koresponden (surat menyurat)
 Mencari data dengan mengirim Mencari data dengan mengirim 

kuesioner (daftar pertanyaan)kuesioner (daftar pertanyaan)

Tipe-tipe Survei



    

Teknik pembuatan kuesionerTeknik pembuatan kuesioner
Tujuannya:  untuk memperoleh informasi Tujuannya:  untuk memperoleh informasi 
yang relevan untuk memperoleh tingkat yang relevan untuk memperoleh tingkat 
keandalan (reliability) dan keabsahan keandalan (reliability) dan keabsahan 
(validity) setinggi mungkin.(validity) setinggi mungkin.  

Tahap awal dari pembuatan kuesioner Tahap awal dari pembuatan kuesioner 
yang harus dipersiapkan adalah informasi yang harus dipersiapkan adalah informasi 
apa saja yang ingin didapatkan dari apa saja yang ingin didapatkan dari 
responden, setelah itu baru disusun responden, setelah itu baru disusun 
pertanyaan. pertanyaan. 



  

Jenis pertanyaan:

Terbuka;
Tertutup dan;
Campuran;



    

Pertanyaan terbukaPertanyaan terbuka  
yaitu responden diberi kebebasan yaitu responden diberi kebebasan 

untuk menjawab tanpa ada untuk menjawab tanpa ada 
batasan-batasan.batasan-batasan.

Contoh:Contoh:

Bagaimana pendapat saudara tentang produk baru Bagaimana pendapat saudara tentang produk baru 
kami, setelah saudara mengkonsumsinya selama 1 kami, setelah saudara mengkonsumsinya selama 1 

minggu?minggu?

Tempat Jawaban:Tempat Jawaban:



  

Pertanyaan tertutup:
 Pertanyaan yang telah disediakan beberapa 

alternatif jawaban, sehingga reponden tinggal 
memilih dari jawaban yang telah tersedia.

Contoh:

Berapa kali saudara datang ke restoran “LEZAT” dalam 1 bulan?

Pilihlah dengan cara memberi tanda silang pada salah satu jawaban 
yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban berikut:

a.  4 kali

b.  8 kali

c.  16 kali

d.  Hampir setiap hari



    

Pertanyaan campuranPertanyaan campuran
Merupakan sebagian pertanyaan terbuka dan Merupakan sebagian pertanyaan terbuka dan 
sebagian tertutup.  Jadi merupakan gabungan sebagian tertutup.  Jadi merupakan gabungan 
atau kombinasi antara pertanyaan terbuka atau kombinasi antara pertanyaan terbuka 
dan pertanyaan tertutup.dan pertanyaan tertutup.

Contoh:Contoh:
    Apakah saudara pernah menggunakan produk Apakah saudara pernah menggunakan produk 
“Obat Kuat Khusus Pria”?“Obat Kuat Khusus Pria”?

a.  Pernaha.  Pernah
b.  Tidak pernahb.  Tidak pernah

Jika jawaban saudara pernah, bagaimana Jika jawaban saudara pernah, bagaimana 
pendapat saudara tentang produk tersebut?pendapat saudara tentang produk tersebut?
Tempat Jawaban:Tempat Jawaban:



    

Petunjuk membuat pertanyaan:Petunjuk membuat pertanyaan:

 Gunakan kata-kata sederhana, jelas dan khusus;Gunakan kata-kata sederhana, jelas dan khusus;
 Pertanyaan berlaku bagi semua respondenPertanyaan berlaku bagi semua responden
 Berkaitan dengan masalah dan sasaran penelitianBerkaitan dengan masalah dan sasaran penelitian
 tidak menggiringtidak menggiring
 Tidak membuat informasi yang tidak dimiliki Tidak membuat informasi yang tidak dimiliki 

respondenresponden
 Tidak memuat hal yang bersifat pribadi atau pekaTidak memuat hal yang bersifat pribadi atau peka
 Tidak bersifat kliseTidak bersifat klise



  

Teknik Skala

 Bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri 
atau karakteristik sesuatu hal 
berdasarkan suatu ukuran tertentu, 
sehingga dapat dibedakan.



  

Sifat Skala:
 Skala Nominal:  Membedakan, tanpa tingkatan.  

Misalnya:  Laras, Tata, Gagas, Kokom dll.
 Skala Ordinal:  membedakan dengan suatu urutan, 

tanpa jarak.  Misalnya:  Mhs semester I kodenya 4, 
Mhs semester II Kodenya 6, mhs semester III 
kodenya 8

 Skala interval: membedakan dengan tingkatan, ada 
jarak.  Misalnya: umur fiya 2 tahun, gagas 3 tahun, 
laras 5 tahun.

 Skala Ratio:  membedakan dengan tingkatan, ada 
jarak, ada nilai mutlak.  Misalnya IP Tata 4 dan IP 
Siska 2, jadi prestasi Tata 2 kali prestasi Siska



  

Perbandingan Sifat SkalaPerbandingan Sifat Skala

YaNol Mutlak 
(X,:)

YaYaJarak (+,-)
YaYaYaUrutan (<,>)

YaYaYaYaMembedakan 
(=,=)

RATIOINTERVAL ORDINALNOMINALSIFAT



  

Metode Skala
 Skala Likert:  Jawaban tidak 

sekedar “Setuju dan “Tidak 
Setuju”, tetapi dibuat lebih banyak 
kemungkinan, misalnya sebagai 
berikut:

54321

Sangat 
setuju

SetujuTidak ada 
pendapat

Tidak 
setuju

Sangat tidak 
setuju



    

Metode Skala GuttmanMetode Skala Guttman
Tujuan skala ini untuk memperoleh ukuran gabungan Tujuan skala ini untuk memperoleh ukuran gabungan 
yang hanya mengukur satu dimensi sajayang hanya mengukur satu dimensi saja
a.  Apakah anda memiliki radio?a.  Apakah anda memiliki radio?
b.  Apakah anda memiliki televisi?b.  Apakah anda memiliki televisi?
c.  Apakah anda memilki sepeda motor?c.  Apakah anda memilki sepeda motor?
d.  Apakah anda memiliki mobil?d.  Apakah anda memiliki mobil?
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