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Stages in the Research Process 

USULAN  
PENELITIAN 

Define 
Problem 

Planning a  
Research Design 

Planning 
a Sample 

Gathering 
the Data 

Processing and 
Analysing the Data 

Conclusions 
and Report 



Tahapan Pengolahan Data 

1. Persiapan (mengecek kelengkapan dan 
kebenaran data, melakukan editing dan 
melakukan Coding) 

2. Entry Data 

3. Analisis Data (Secara Deskriptif dan atau 
Inferen) 

4. Membaca Hasil 



Mengecek Kelengkapan dan 
Kebenaran Data 

1. Jenis/macam datanya 

2. Jumlah datanya 

3. Item2 yang harus terisi/tersedia 

4. Lembar2 kueisoner 

5. Bukti2 sahnya data 

6. Menguji validitas data 

7. Menguji kerealibiltasan data 

 

 



Melakukan Editing 

Proses memastikan bahwa data yang terkumpul (dari 
responden):  

1) Telah diisi lengkap;  

2) Diisi sesuai dengan petunjuk; dan  

3) Konsisten; sehingga siap untuk di-input dalam 
komputer (siap diolah). 

 

Ada 2 macam editing: Field editing and Central editing 



Melakukan Editing (lanjutan..) 

Kuesioner yang kembali mungkin tidak bisa terpakai  

karena: 

1. Sebagian kuisioner tidak lengkap terisi 

2. Kesalahan isi oleh Responden 

3. Satu atau lebih halaman kuisioner hilang 

4. Kuesioner yang diterima sudah terlambat 

5. Kuesioner diisi oleh orang yang salah 

6. Kondisi fisik kuesioner yang tidak terbaca lagi 

7. Sebab lain 



Menangani Kuisioner yang “Bermasalah” 

 Menghubungi kembali responden, karena itu 
seringkali perlu nama dan nomor dari responden 

 Dianggap/diasumsikan pada item yang kosong 
tersebut, sebagai tidak ada jawaban/ missing values 

 Secara keseluruhan, kuesioner tidak digunakan sama 
sekali (di-drop) 

 Diasumsikan dengan diberikan nilai rata2 dari isian 
kuesioner yang lain 



Melakukan Coding 

Aktivitas pemberian angka/kode pada 
alternatif jawaban dari setiap pertanyaan 
yang diajukan.  

Contoh :  

 Jenis kelamin:    1. Pria    2. Wanita 

Coding 



Melakukan Data Entry/Pemasukan Data 

Aktivitas Memasukkan Data hasil survei/pengambilan 
data, pada  tabel dasar yang sudah dipersiapkan. 

 

Media yang dapat digunakan : 

1. Aplikasi spreadsheed (MS Excel dan sejenisnya) 

2. Aplikasi pengolah data (SPSS, STATA, SAS, dll) 

3. Aplikasi khusus yang sudah disiapkan untuk tujuan 
penelitian tersebut 

 



Dengan Aplikasi 
MS Excel 

Dengan Aplikasi 
SPSS 



adalah proses penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca 
dan diinterpretasi.  
 
Peran statistik dalam analisis data : 
 untuk menyederhanakan data, membandingkan hasil 

(sampel-populasi), melihat hubungan, komparasi maupun 
prediksi 

 
Aplikasi yang bisa digunakan : 
1. MS Excel 
2. SPSS, SAS, STATA, CDP, E.Views, QM for Windows, dll. 

Analisis Data 



Analisis data: 

1. Menjelaskan hasil, termasuk kalau 

hasilnya tidak sesuai hipotesa, jelaskan 

mengapa demikian? 

2. Hasil dikaitkan dengan siapa objek 

penelitian (responden) 

3. Hasil dikaitkan dengan teori yang ada  

 



Bentuk Analisis Yang Dapat Dilakukan 

1. Statistik Diskriptif (Descriptive Statistics) 

2. Statistitik Inferential (Inferential Statistics) 

 Parametrik (untuk data interval dan rasio) 

 Non-parametrik (untuk data nominal dan 
ordinal) 



Analisis Deskriptif 
Analisis diskriptif digunakan untuk memberi gambaran dan 

menyajikan ringkasan data dari populasi sehingga informasi 
apa adanya dari data tersebut bisa diperoleh dengan 
sistematis dan jelas.  

Gambaran informasi itu bisa berupa: 1) distribusi frekuensi, 2) 
presentasi grafik, 3) measure of central tendency (mean-nilai 
rerata, median-nilai tengah, mode-nilai paling sering muncul), 
atau 4) measure of variability (Range-perbedaan nilai tertinggi 
dan terendah, standar deviasi).  

Selain itu, statistik diskriptif bisa digunakan untuk menyajikan 
data dalam bentuk tabel (tabulasi) yang pada dasarnya adalah 
menghitung data dan memasukkan data ke dalam tabel 
berdasarkan kategori tertentu. 



Analisis Inferen 

Analisis inferensial adalah metode statistik yang 
berguna untuk membuat inferensi tentang populasi 
dari probibilitas sampel.  

Metode ini digunakan untuk menggambarkan populasi 
hanya dengan menggunakan informasi dari observasi 
yang dilakukan terhadap probibilitas sampel dari 
kasus yang diambil dari populasi.  

Statistik inferensial memiliki dua metode, yaitu: 1) 
statistik non-parametrik, dan 2) statistik parametrik.  



Interpretasi Hasil (Membaca Data) 

 Menjadi sangat penting, karena kualitas 
interpretasi akan menentukan kualitas tulisan 
ilmiah 

 Harus menjadi jawaban atas pertanyaan 
penelitian yang diajukan di awal penelitian 



Penafsiran Data 

Kualitatif: peneliti mulai menarik makna dari diskripsi 
data yang ia berikan pada analisis data. Disinilah 
seorang peneliti melakukan proses induktif (inductive 
process), yaitu menarik makna dari hubungan dan 
aspek-aspek umum yang tergambar dalam kategori-
kategori dan pola-pola yang muncul dari data. 
Penafsiran data kualitatif sangat dipengaruhi oleh 
latar belakang, pengetahuan, dan orientasi teori 
peneliti serta kemampuan intelektualnya dalam 
menarik makna dari analisis data  



Kuantitatif: pada penelitian kuantitatif penafsiran data 
lebih mengarah pada proses deduktif yaitu, verifikasi 
teori dengan melakukan uji hipotesis (hypothesis 
testing). Karena pada penelitian kuantitatif prosedur 
statistik dominan dilakukan maka uji hipotesis ini 
menjadi sangat penting pada penafsiran datanya. 
Namun tidak semua penelitian kuantitatif selalu 
menggunakan hipotesis, karena itu ada penafsiran 
penelitian exploratif dan diskriptif tanpa hipotesis 
yang penafsirannya tidak memerlukan uji hipotesis. 
Dalam penelitian eksploratif-diskriptif, penafsiran 
data di lakukan dari apa yang tergambar dalam 
statistik diskriptif sehingga tidak menarik kesimpulan 
dari inferensi. 



Langkah Utamanya 

1. Menetapkan relasi antar variabelnya 

2. Menyiapkan data 

3. Menetapkan Hipotesis (Pernyataan sementara 
mengenai relasi suatu variabel dengan variabel 
lainnya, yang masih perlu dibuktikan secara 
empirik). 

4. Mencari nilai signifikan ujinya 

5. Membuat kesimpulan berdasar nilai signifikannya 



KATEGORI VARIABEL 

1. Variabel Terikat / Dependent Variable / Criterion 
Variable 

2. Variabel Bebas / Independent Variable / Predictor 
Variable 

3. Variabel Moderator  / Moderating Variable 

4. Variabel Antara / Intervening Variable 



Kualitas  

Rancangan Kinerja Aplikasi 

Kualitas  

Programmer 

Waktu  

penyelesaian  

Aplikasi 

VARIABEL BEBAS VARIABEL TERIKAT 

Variabel Terikat / Dependent Variable / Criterion Variable 
versus 

Variabel Bebas / Independent Variable / Predictor Variable 
 
 



Kualitas  

Rancangan Kinerja Aplikasi 

Keterlibatan  

User 

VARIABEL BEBAS VARIABEL TERIKAT 

VARIABEL MODERATOR 

Variabel Terikat / Dependent Variable / Criterion Variable 
Variabel Bebas / Independent Variable / Predictor Variable 

dan Variabel Moderating 
 
 



VARIABEL MODERATOR 

Variabel Terikat / Dependent Variable / Criterion Variable 
Variabel Bebas / Independent Variable / Predictor Variable, 

Variabel Moderating dan Variabel Intervening 
 
 

Kinerja APlikasi 
Kualitas  

Rancangan 

Tujuan  

Perusahaan 

VARIABEL BEBAS VARIABEL TERIKAT sekaligus VARIABEL TERIKAT 

VARIABEL INTERVENING 



Kinerja APlikasi 
Kualitas  

Rancangan 

Tujuan  

Perusahaan 

VARIABEL BEBAS VARIABEL TERIKAT sekaligus VARIABEL TERIKAT 

Variabel Terikat / Dependent Variable / Criterion Variable 
Variabel Bebas / Independent Variable / Predictor Variable 

dan Variabel Intervening 
 
 

VARIABEL INTERVENING 

Keterlibatan  

User 

VARIABEL MODERATOR 


