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Mengapa kita belajar Data & 

Pengukuran? 

 



PENGERTIAN 

DATA 

• Data merupakan informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengukuran / observasi terhadap satu variabel / objek tertentu. 

• Data tunggal biasa disebut dengan skor mentah (raw score). 

• Bersifat objektif, representatif, terkini dan relevan. 

PENGUKURAN 

• merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan bobot suatu data dari variabel tertentu sehingga 

dapat dianalisis berdasarkan level pengukurannya. 

• Proses kuantifikasi dari skala ukur suatu variabel untuk 

mendapatkan data. 

 



Kenapa data harus 

diklasifikasikan? 
• Because numbers mean different things in 

different contexts!  

• Karea angka akan memiliki makna yang 

berbeda dalam konteks yang berbeda 

 

Look at these examples… 



Apa bedanya “angka 1” pada 

gambar di bawah ini? 
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Sifat  

Kualitatif 

Kuantitatif 

Cara peroleh 
Primer 

Sekunder 

Sumber 
Internal 

Eksternal 

Nilai 
Dikotomi 

Politomi 

Waktu Pengumpulan 
Cross Section 

Time Series 



JENIS DATA : 

Berdasarkan Sifat 

SIFAT 

Kuantitatif / Numerik : 
Dinyatakan dalam bentuk 

angka 

Diskrit : 
digolongkan ke 
dalam klasifikasi 
yg setara (bulat) 

Nominal 

Kontinum : 
bervariasi dpt 

bertingkat / hasil 
pengukuran 

Ordinal Interval Rasio 

Kualitatif / Kategorik 
: Dinyatakan dalam 
bentuk pernyataan 



LEVEL PENGUKURAN : 

Nominal 
Kumpulan kategori yang memiliki nama 

berbeda namun setara.  

• Ciri-ciri : Tidak memiliki tingkatan dan 

Tidak dapat dilakukan operasi 

matematika. 

• Ex : Jurusan, agama, suku, jenis kelamin. 

• Pada input data, dikategorisasikan ke 

dalam angka tertentu (ex : 1 untuk laki-laki 

; 2 untuk perempuan). 



LEVEL PENGUKURAN : 

Ordinal 
 

Data yang memiliki kategori tingkatan / 

urutan. 

• Tidak dapat dilakukan operasi 

matematika. 

• Bila dinyatakan dalam skala, jarak antar 

data tidak sama. 

• Ex : angkatan, peringkat, jabatan, kelas. 

 



LEVEL PENGUKURAN : 

Interval 
 

Data yang sebenarnya, memiliki jarak 

yang sama, namun tidak punya nilai 0 

mutlak. 

• Dapat dilakukan operasi matematika. 

• Biasanya dilakukan untuk pengukuran 

skala psikologis (ex : sangat sesuai diberi 

skor 5 ; sangat tidak sesuai diberi skor 1) 

• Ex : suhu, waktu 

 



LEVEL PENGUKURAN : 

Rasio 
 

Data yang dapat digunakan untuk 

membedakan, menunjukkan tingkatan, 

mempunyai jarak/interval yang sudah 

pasti, dan memiliki nilai nol yang mutlak. 

• Ex : IPK, Jumlah mahasiswa 



PERBANDINGAN DATA 

Nominal Ordinal Interval Rasio 

Jenjang √ √ √ 

Jarak sama √ 

 

√ 

Nilai Mutlak √ 



Klasifikasi lain… 

• Nominal & Ordinal  CATEGORICAL 

• Interval & Ratio  NUMERICAL 



Let’s test your understanding! 













JENIS DATA :  

Berdasarkan Cara Memperolehnya  

PRIMER 

•Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari obyeknya. 
•Ex : KEMRISTEK DIKTI memperoleh jumlah Dosen nasional di 
Indonesia berdasarkan pelaporan setiap universitas. 

 

SEKUNDER 

• Data yang sudah diperoleh dari pihak lain sebagai sumber pertama. 

• Ex : mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan melihat 
jumlah populasi dosen di Indonesia akan melihat berdasarkan data 
yang ditampilkan oleh KEMRISTEK DIKTI. 



JENIS DATA : 

Berdasarkan Sumber 

Data yang 
menggambarkan 
keadaan di dalam 
suatu lingkup 
organisasi tertentu. 

Ex : Jumlah 
mahasiswa Psikologi 
UB, Jumlah karyawan 
di FISIP 

INTERNAL 
Data yang 
menggambarkan 
keadaan di luar lingkup 
organisasi tertentu. 

Ex : Daya minat siswa 
di Malang, persepsi 
masyarakat sekitar 
kampus 

EKSTERNAL 



JENIS DATA :  

Berdasarkan Nilai/Skor 

Dikotomi 

• Hanya ada dua nilai 

• biasanya dituliskan 
0 dan 1 

• Ex : nilai 0 dan 1 
diperoleh dari 
respon : Setuju vs 
Tidak Setuju; Benar 
vs Salah; dll 

Politomi  

• Terdapat lebih dari 
dua nilai 

• nilai sangat 
beragam 

• Ex : 0,1,2,3,4,5 
atau 1,2,3,...10 atau 
10,20,30....100 dll 



JENIS DATA : 

Berdasarkan Waktu Pengumpulannya 

Cross Section 

data yang dikumpulkan pada 
suatu waktu tertentu yang 

bisa menggambarkan 
keadaan/kegiatan pada waktu 

tersebut 

Ex : jumlah peminat jurusan 
psikologi di UB, UIN, UM, 
UNMUH, UNMER  tahun 

2015 

Time Series 

data yang dikumpulkan dari 
waktu ke waktu sehingga ada 

perkembangannya (trend) 
yang menunjukkan arah 

secara umum 

Ex : jumlah mahasiswa 
psikologi UB dari tahun 2007 

– 2015. 



Any Question…? 

Pekan depan: 

 

Jangan lupa bawa laptop dengan SPSS 

yang sudah terinstal 

 


