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DOSEN PENGASUH DOSEN PENGASUH 
DraDra. . MazdalifahMazdalifah MsiMsi



Mata kuliah Pendapat Umum ( Public Opinion ) Mata kuliah Pendapat Umum ( Public Opinion ) 
merupakan mata kuliah  mult i disipliner merupakan mata kuliah  mult i disipliner 

maksudnya matakuliah ini merupakan maksudnya matakuliah ini merupakan gabungangabungan
dengandengan matakuliah lain matakuliah lain sepert isepert i stat ist ikstat ist ik, , sosiologisosiologi,  ,  

dandan psikologipsikologi. . Mahasisw aMahasisw a akanakan memperolehmemperoleh
materimateri yang yang berkaitanberkaitan dengandengan pentingnyapentingnya

pendapatpendapat umumumum dalamdalam kehidupankehidupan . . PendapatPendapat
umumumum menjadimenjadi semakinsemakin pentingpenting apabilaapabila dikaitkandikaitkan
dengandengan stuasistuasi polit ikpolit ik negaranegara Indonesia Indonesia akhirakhir--akhirakhir
ini, ini, dimanadimana nuansanuansa kehidupankehidupan demokrat isdemokrat is begitubegitu

menonjolmenonjol, , dandan faktorfaktor inilahinilah yang yang mendorongmendorong
pendapatpendapat umumumum menjadimenjadi tumbuhtumbuh dandan

berkembangberkembang. . 





DosenDosen pengasuhpengasuh menghendakimenghendaki
seluruhseluruh mahasisw amahasisw a hadirhadir tepattepat
w aktuw aktu padapada pukulpukul 08.00 08.00 w ibw ib. . 

KeterlambatanKeterlambatan hanyahanya ditoleransiditoleransi
apabila apabila adaada halhal yangyang bersifatbersifat
daruratdarurat ,  ,  selamaselama lebihlebih kurangkurang

10 10 menitmenit ..



Mahasisw aMahasisw a w ajibw ajib hadirhadir mengikut imengikut i
perkuliahanperkuliahan sebanyaksebanyak 75 % dari total 75 % dari total 
kehadirankehadiran ( 12 ( 12 kalikali pertemuanpertemuan ), ), barubaru

berhakberhak mengikut imengikut i ujianujian akhirakhir . . 
Mahasisw aMahasisw a yangyang berhalanganberhalangan hadirhadir
agaragar memberitahukanmemberitahukan lew atlew at suratsurat



PeralatanPeralatan belajarbelajar mengajarmengajar sepertsepert
OHP, LCD, OHP, LCD, SpidolSpidol, , MikeMike, , disiapkandisiapkan
oleholeh mahasisw amahasisw a yangyang mengikut imengikut i

matakuliahmatakuliah iniini. . KetuaKetua kelaskelas menjadimenjadi
koordinatorkoordinator dalamdalam mengaturmengatur
pengadaanpengadaan peralatanperalatan belajarbelajar

mengajarmengajar. . 



DosenDosen PengasuhPengasuh akanakan menilaimenilai mahasisw amahasisw a
melaluimelalui empatempat komponenkomponen yaituyaitu : : 

KehadiranKehadiran

UjianUjian TengahTengah

UjianUjian AkhirAkhir

Tugas dan Tugas dan keakt ifankeakt ifan di di kelaskelas

BesarnyaBesarnya komponenkomponen penilaianpenilaian akanakan
ditentukanditentukan berasarkanberasarkan musyaw arahmusyaw arah
bersamabersama. . 



1.1. KontrakKontrak BelajarBelajar
2.2. Pengert ianPengert ian PendapatPendapat UmumUmum ((Public Opinion)Public Opinion)
3.3. PublikPublik sebagaisebagai BagianBagian KelompokKelompok SosialSosial t idakt idak TeraturTeratur
4.4. SejarahSejarah EkspresiEkspresi PendapatPendapat UmumUmum
5.5. Pengert ianPengert ian PollingPolling
6.6. Polling Polling dandan MediaMedia
7.7. DesainDesain Polling Polling IlmiahIlmiah
8.8. UjianUjian TengahTengah SemesterSemester
9.9. TeknikTeknik PenarikanPenarikan SampelSampel BagianBagian 11
10.10. TeknikTeknik PenarikanPenarikan SampelSampel BagianBagian 22
11.11. BesarBesar SampelSampel
12.12. PenyusunanPenyusunan KuesionerKuesioner
13.13. ProsedurProsedur dandan MetodeMetode Waw ancaraWaw ancara



14.14.PraktekPraktek Polling Polling 
15.15.PresentasiPresentasi HasilHasil PollingPolling
16.16.UjianUjian SemesterSemester



EriyantoEriyanto, , MetodologiMetodologi Polling, Polling, MemberdayakanMemberdayakan SuaraSuara
RakyatRakyat, , RemajaRemaja RosdakaryaRosdakarya, , BandungBandung, 1999, 1999
PanujuPanuju, , RediRedi, , Media Media dandan KekuasaanKekuasaan, , 
SastroputroSastroputro, , SantosoSantoso, , KomunikasiKomunikasi SosialSosial, , OpiniOpini PublikPublik, , 
PendapatPendapat UmumUmum, , PendapatPendapat KhalayakKhalayak, , RemajaRemaja
RosdakaryaRosdakarya, , BandungBandung, 1990, 1990
SingarimbunSingarimbun, , MasriMasri, , MetodeMetode PenelitianPenelitian SurvaiSurvai, , LP3ES, LP3ES, 

19891989
SoekantoSoekanto, , SuyonoSuyono, , PengantarPengantar SosiologiSosiologi, , 
SunaryoSunaryo, , DjoenaesihDjoenaesih S., S., OpiniOpini PublikPublik, , Liberty, Liberty, 

JogjakartaJogjakarta, 1984, 1984







PublikPublik berartiberarti::

OrangOrang BanyakBanyak

TerbukaTerbuka, , tidaktidak rahasiarahasia, , siapapunsiapapun bolehboleh tahutahu

UmumUmum



PublikPublik adalahadalah::

SekelompokSekelompok orangorang yang yang berkumpulberkumpul didi satusatu
tempattempat dandan mempunyaimempunyai perhatianperhatian terhadapterhadap
satusatu masalah/halmasalah/hal yang yang samasama



PublikPublik adalahadalah

SekelompokSekelompok orangorang yang yang mempunyaimempunyai minatminat
yang yang samasama tentangtentang satusatu halhal ((E. E. BogardusBogardus) ) 
atauatau sekelompoksekelompok orangorang yang yang menaruhmenaruh
perhatianperhatian terhadapterhadap suatusuatu masalahmasalah yang yang 
samasama, , melibatkanmelibatkan diridiri dalamdalam masalahmasalah
tersebuttersebut, , dandan berusahaberusaha untukuntuk turutturut
mengatasinyamengatasinya ((Herbert Herbert BlumerBlumer))



OpiniOpini adalahadalah suatusuatu ekspresiekspresi tentangtentang
sikapsikap mengenaimengenai suatusuatu masalahmasalah yang yang 
bersifatbersifat kontroversialkontroversial



KesatuanKesatuan pendapatpendapat yang yang munculmuncul daridari
sekelompoksekelompok orangorang yang yang berkumpulberkumpul secarasecara
spontanspontan, , membicarakanmembicarakan issue yang issue yang 
kontroversialkontroversial, , mendiskusikannyamendiskusikannya dandan
berusahaberusaha untukuntuk mengatasinyamengatasinya..





KarakteristikKarakteristik KelompokKelompok SosialSosial tidaktidak TeraturTeratur

TidakTidak memilikimemiliki strukturstruktur organisasiorganisasi yang yang ajeg/tetapajeg/tetap

TidakTidak memilikimemiliki tujuantujuan organisasiorganisasi yang yang inginingin dicapaidicapai
dalamdalam jangkajangka waktuwaktu tertentutertentu

PimpinanPimpinan bisabisa jadijadi adaada, , dandan bisabisa pula pula tidaktidak adaada

TidakTidak memilikimemiliki normanorma yang yang mengaturmengatur secarasecara ketatketat
anggotaanggota--anggotanyaanggotanya



((DjoenaesihDjoenaesih SunaryoSunaryo, , halhal 2020

1.1. SatuSatu kelompokkelompok yang yang tidaktidak merupakanmerupakan kesatuankesatuan
((kelompokkelompok tidaktidak teraturteratur))

2.2. InteraksiInteraksi terjaditerjadi secarasecara tidaktidak langsunglangsung, , biasanyabiasanya
melaluimelalui media media massamassa

3.3. PerilakuPerilaku publikpublik didasarkandidasarkan kepadakepada perilakuperilaku
individuindividu

4.4. TidakTidak salingsaling mengenalmengenal satusatu samasama lain (lain (anonimanonim) ) 
dandan terdiriterdiri daridari berbagaiberbagai lapisanlapisan masyarakatmasyarakat
((heterogenheterogen))



5.5. MempunyaiMempunyai minatminat yang yang samasama terhadapterhadap suatusuatu
masalahmasalah

6.6. MinatMinat yang yang samasama tersebuttersebut belumbelum tentutentu
mempunyaimempunyai opiniopini atauatau pendapatpendapat yang yang samasama
terhadapterhadap suatusuatu masalahmasalah

7.7. BerusahaBerusaha untukuntuk mengetahuimengetahui masalahmasalah tersebuttersebut

8.8. AdanyaAdanya diskusidiskusi sosialsosial, , karenakarena ituitu publikpublik adaada
kecendrungankecendrungan untukuntuk berpikirberpikir secarasecara rasionalrasional



1.1. MassaMassa terdiriterdiri daridari orangorang--orangorang dalamdalam segalasegala
lapanganlapangan dandan tingkattingkat dalamdalam masyarakatmasyarakat

2.2. BersifatBersifat anonimanonim dandan heterogenheterogen

3.3. DiantaraDiantara merekamereka tidaktidak terdapatterdapat interaksiinteraksi dandan
pertukaranpertukaran pengalamanpengalaman karenakarena terpisahterpisah antaraantara
satusatu dengandengan yang lainyang lain

4.4. TidakTidak mampumampu bertindakbertindak secarasecara teraturteratur karenakarena
longgarlonggar dalamdalam ikatanikatan organisasiorganisasi

Djoenas ihDjoenas ih SunaryoSunaryo , ha l :9, ha l :9



5.5. BaikBaik massamassa terlihatterlihat maupunmaupun yang yang tidaktidak terlihatterlihat
mestimesti adaada ikatanikatan pikiranpikiran, , pertalianpertalian jiwajiwa atauatau
persamaanpersamaan perasaanperasaan

6.6. MassaMassa tidaktidak dapatdapat berpikirberpikir secarasecara kritiskritis, , mudahmudah
percayapercaya dandan amatamat sugestiblesugestible

7.7. MassaMassa sangatsangat mudahmudah tersinggungtersinggung, , sangatsangat
fanatikfanatik, , bersemangatbersemangat, , beraniberani dandan dapatdapat berbuatberbuat
sesuatusesuatu tanpatanpa memikirkanmemikirkan tanggungtanggung jawabjawab

8.8. MassaMassa yang yang terlihatterlihat adalahadalah massamassa yang yang 
berkumpulberkumpul didi suatusuatu tempattempat, , misalnyamisalnya sejumlahsejumlah
orangorang yanyan menghadirimenghadiri rapatrapat raksasaraksasa



MassaMassa yang yang t idakt idak t er l ihatt er l ihat adalahadalah
m assam assa yang yang t idakt idak berk um pulberk um pul da lamdalam
sat usat u t em patt em pat t er t ent ut er t ent u , , t idakt idak pernahpernah
sal ingsal ing m engenalm engenal sat usat u sam asam a la in , la in , 
m isa lnyam isa lnya sat usat u a l i ranal i ran pol i t ikpo l i t ik t er t ent ut er t ent u



((Djoenas ihDjoenas ih , S. , S. SunaryoSunaryo , , ha lha l 1616
TerjadinyaTerjadinya crowdcrowd secarasecara spontanspontan
dandan tidaktidak dapatdapat direncanakandirencanakan
sehinggasehingga tidaktidak sepertiseperti pertemuanpertemuan
arisanarisan atauatau suatusuatu resepsiresepsi. . MungkinMungkin
sajasaja orangorang yang yang berkumpulberkumpul dalamdalam
suatusuatu pertemuanpertemuan berubahberubah menjadimenjadi
crowdcrowd apabilaapabila mendapatmendapat suatusuatu
perangsangperangsang atauatau impretimpret yang yang 
sedemikiansedemikian hebathebat mengenaimengenai suatusuatu
peristiwa/kejadianperistiwa/kejadian..
KarakteristikKarakteristik yang yang pentingpenting daridari
crowd crowd adalahadalah bahwabahwa pikiranpikiran dandan
tindaktindak tanduknyatanduknya seolahseolah--olaholah
membiarkanmembiarkan dirinyadirinya hanyuthanyut dalamdalam
keadaankeadaan yang yang tidaktidak menentumenentu untukuntuk
sementarasementara waktuwaktu sehiggasehigga
melupakanmelupakan kepribadiannyakepribadiannya sendirisendiri, , 
mengabaikanmengabaikan tatatata susilasusila dandan tatatata
tertibtertib

PertunjukanPertunjukan BadutBadut ““ MelintasMelintas BatasBatas””



KomunikatorKomunikator dandan
komunikankomunikan beradaberada dalamdalam
kontakkontak langsunglangsung
PenguasaanPenguasaan terhadapterhadap
audienceaudience tidaktidak begitubegitu
sukarsukar, , karenakarena jumlahnyajumlahnya
tidaktidak begitubegitu besarbesar
FeedbackFeedback//arusarus balikbalik
dapatdapat segerasegera diketahuidiketahui
oleholeh komunikatorkomunikator





MasyarakatMasyarakat mempunyaimempunyai caracara--caracara
tertentutertentu agar agar pendapatnyapendapatnya diketahuidiketahui oleholeh
orangorang lain lain atauatau diterimaditerima oleholeh pengambilpengambil
kebijakankebijakan..



GambaranGambaran SejarahSejarah BerkembangnyaBerkembangnya EkspresiEkspresi
PendapatPendapat UmumUmum daridari MasaMasa DuluDulu sampaisampai SekarangSekarang

HadiHadi didi coffehousecoffehouseDiskusiDiskusi dengandengan orangorang lainlainAbadAbad 1818CoffehouseCoffehouse

HadirHadir didi salonsalonDiskusiDiskusi dengandengan orangorang lainlainAkhirAkhir abadabad 1717SalonSalon

ParlemenParlemenMengajukanMengajukan petisi/usulpetisi/usulAkhirAkhir abadabad 1717PetisiPetisi

TempatTempat kampanyekampanyeKampanyeKampanye, , menyampaikanmenyampaikan
gagasangagasan didi tengahtengah massamassa

AbadAbad 1717KerumunanKerumunan

BukuBuku, , barangbarang
cetakancetakan, , selebaranselebaran

MenyampaikanMenyampaikan gagasangagasan lewatlewat
bukubuku atauatau barangbarang tercetaktercetak

AbadAbad 1616CetakanCetakan

PertemuanPertemuan wargawarga
kotakota

BerdebatBerdebat, , mengajukanmengajukan
gagasangagasan

AbadAbad 5 SM5 SMRetorikaRetorika/orator/orator

Cara Cara PemerintahPemerintah
MengetahuiMengetahui

PendapatPendapat UmumUmum

Cara Cara PublikPublik MenyampaikanMenyampaikan
PendapatPendapat UmumUmum

PeriodePeriode
KemunculanKemunculan

TeknikTeknik
EkspresiEkspresi

SumberSumber: : EriyantoEriyanto, , MetodologiMetodologi Polling,Polling,
RemajaRemaja Rosdakarya,1999, Rosdakarya,1999, halhal 55



HasilHasil straw votestraw voteMengajukanMengajukan pendapatpendapat padapada
straw votestraw vote

19901990--ananStraw voteStraw vote

SuratSurat protesprotesMengajukanMengajukan usulusul dandan kritikkritik
terhadapterhadap pejabatpejabat

PertengahanPertengahan
abadabad 1919

SuratSurat untukuntuk
PejabatPejabat PublikPublik

MembacaMembaca suratsurat
kabarkabar

MenulisMenulis didi media media massamassaPertengahanPertengahan
abadabad 1919

SuratkabarSuratkabar
ModernModern

HasilHasil pemilupemiluIkutIkut sebagaisebagai pemilihpemilih dalamdalam
pemilupemilu

AbadAbad 1919PemiluPemilu

PemogokanPemogokanBoikotBoikot, , mogokmogokAbadAbad 1919PemogokanPemogokan

AksiAksi massamassaDemonstrasiDemonstrasi, , menumbangkanmenumbangkan
kekuasaankekuasaan, , kudetakudeta

AkhirAkhir abadabad 1818GerakanGerakan
RevolusiRevolusi

Cara Cara PemerintahPemerintah
MengetahuiMengetahui

PendapatPendapat UmumUmum

Cara Cara PublikPublik MenyampaikanMenyampaikan
PendapatPendapat UmumUmum

PeriodePeriode
KemunculanKemunculan

TeknikTeknik
EkspresiEkspresi



HasilHasil pollingpollingRespondenResponden sampelsampel19301930--ananSampelSampel
surveisurvei/polling/polling

TulisanTulisan didi mediamediaLiputanLiputan media media massamassa19201920--19301930--ananPerencanaanPerencanaan
agenda media agenda media 
massamassa ((politikpolitik))

Cara Cara PemerintahPemerintah
MengetahuiMengetahui

PendapatPendapat UmumUmum

Cara Cara PublikPublik MenyampaikanMenyampaikan
PendapatPendapat UmumUmum

PeriodePeriode
KemunculanKemunculan

TeknikTeknik
EkspresiEkspresi



EkspresiEkspresi PendapatPendapat UmumUmum daridari
KualitatifKualitatif keke KuantitatifKuantitatif

Dari Dari sejarahsejarah ekspresiekspresi pendapatpendapat umumumum, , kitakita
dapatdapat melihatmelihat bahwabahwa terjaditerjadi perubahanperubahan caracara
dalamdalam mengukurmengukur ekspresiekspresi masyarakatmasyarakat. . JikaJika
padapada awalawal perkembangannyaperkembangannya kitakita dapatdapat
mengukurmengukur lewatlewat pertemuanpertemuan rakyatrakyat dandan
pemerintahpemerintah secarasecara langsunglangsung, , makamaka padapada
saatsaat iniini caracara tersebuttersebut sudahsudah tidaktidak praktispraktis
lagilagi. . Suara/pendapatSuara/pendapat masyarakatmasyarakat bisabisa
diketahuidiketahui melaluimelalui pelaksanaanpelaksanaan polling, polling, 
idmanaidmana teknikteknik dandan hitunganhitungan angkaangka secarasecara
ilmiahilmiah disajikandisajikan. . TerjadiTerjadi perubahanperubahan daridari
ekspresiekspresi pendapatpendapat umumumum yang yang bersifatbersifat
kualitatifkualitatif menjadimenjadi kuantitatifkuantitatif..



KuantifikasiKuantifikasi adalahadalah suatusuatu metodemetode untukuntuk
memadatkanmemadatkan pendapatpendapat yang yang komplekskompleks. . 
KuantifikasiKuantifikasi data data dapatdapat berbicaraberbicara dengandengan
caracara yang yang sangatsangat ringkasringkas tentangtentang
perasaanperasaan publikpublik

ContohContoh::

UntukUntuk menggambarkanmenggambarkan ketidaksetujuanketidaksetujuan
masyarakatmasyarakat terhadapterhadap suatusuatu kebijakankebijakan, , 
sebuahsebuah polling polling menunjukkanmenunjukkan angkaangka 70%. 70%. 
IniIni artinyaartinya masyarakatmasyarakat menolakmenolak kebijakankebijakan
tersebuttersebut



Hal Hal sepertiseperti iniini lebihlebih ringkasringkas
menggambarkannyamenggambarkannya daripadadaripada jikajika kitakita harusharus
memahamimemahami ketidaksetujuanketidaksetujuan tersebuttersebut dalamdalam

bentukbentuk demonstrasidemonstrasi. Kita . Kita tahutahu bahwabahwa
masyarakatmasyarakat yang yang berdemonstrasiberdemonstrasi tersebuttersebut

tidaktidak setujusetuju, , tetapitetapi berapaberapa persentasepersentase
ketidaksetujuanketidaksetujuan tersebuttersebut? Hal ? Hal tersebuttersebut tidaktidak

tergambartergambar dalamdalam demonstrasidemonstrasi
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Tipe Penelit ian I lm iah

Eksperimen dengan
kontrol
Simulasi

Eksperimen laboratorium
fisik

Studi kasus

Noneksperimental
Studi Kuasieksperimental
Proyek demonstrasi

Sensus
Survei sampel

Survei rangkai waktu
(independent sampel dan
studi panel

Studi kelompok kecil
Wawancara mendalam

Informan kunci
Non probabilitas

Menggambarkan
keadaan

perilaku

Menjelaskan
apa yang 
menyebabkan
muncul
perilaku

Non- Generalisasi Generalisasi

Polling

Sumber: Eriyanto, Metodologi Polling, Remaja Rosdakarya, 1999, hal 70



Karakteristik Polling

Waktu penyelenggaraan terbatas/ pendek
Polling hanya m enangkap fakta, dengan
dem ikian:

Kom pleksitas jawaban yang diinginkan
sederhana
Wawancara yang dibutuhkan sedikit
Jum lah pertanyaan dalam kuesioner sedikit





Film  “ Mad City “ merupakan contoh yang tepat
untuk menggambarkan pengaruh pendapat umum
dan polling dalam kehidupan sosial dan politik. Film 
ini diperankan oleh John Travolta, sebagai pemain
utama yang berprofesi sebagai penjaga keamanan
( Satpam ) di sebuah musium.  Film ini
mengisahkan bagaimana John Travolta 
menyandera pengunjung musium, hanya karena ia
akan PHK . John amat takut jika ia dipecat, baginya
pekerjaan sebagai Satpam amat berharga, oleh
sebab itu ia mencoba mencari perhatian, dengan
menyandera pengunjung. Tujuan John melakukan
tindakan ini tak lain adalah agar ia tidak dipecat



Saat melakukan penyanderaan ternyata ada seorang
wartawan TV yang sedang berkunjung. Intuisi sebagai
wartawan bermain, dan menyiarkan kejadian itu secara
langsung. Karena gugup, tanpa sengaja senjata John
meletus, dan melukai temannya sesama Satpam. 
Kejadian ini terekam di TV, masyarakat New York
gempar. Penyanderaan yang maksudnya hanya sekedar
untuk mencuri perhatian, ternyata berubah menjadi
menyeramkan. Polisi datang, dan melakukan negoisasi
dengan Sam. Lewat pernyataannya Sam mengulang
kembali bahwa ia tidak ingin dipecat, dan penyanderaan
yang ia lakukan bukan bermaksud untuk melukai
temannya, hanya sekedar mempertahankan pekerjaan
yang benar-benar ia butuhkan. Pernyataannya direkam
dan disebarluaskan, masyarakatpun merasa simpati dan 
merasa bahwa yang John lakukan adalah satu hal yang
wajar.



Angka-angka polling menunjukkan bahwa 59 % 
masyarakat dapat memahami tindakan John. 
Sentimen masyarakat cepat sekali berubah, 
manakala temannya yang tertembak itu
meninggal. Apalagi ia tak juga membebaskan
sandera. Masyarakat berubah, tidak lagi
memihak pada tindakan John, melainkan mulai
mengakui bahwa ia adalah penjahat yang sadis
dan berdarah dingin. Sentimen ini makin
diperkuat dengan hasil polling yang menunjukkan
dukungan terhadap John semakin menurun. 
Hasil polling menunjukkan bahwa dukungan
publik menyusut tinggal 32 %.



Pelaksanaan polling amat berkaitan dengan
Media. Dalam hal ini yang dimaksud
dengan media adalah radio, surat kabar, 
televisi dan internet. Mengapa demikian? 
Karena sebuah hasil polling tidak akan
bermakna jika tidak pernah
disiarkan/disebarluaskan kepada
masyarakat. Melalui media, hasil polling
disebarluaskan, dan masyarakat maupun
pemerintah akan mengetahui apa hasil
polling tersebut.



Disamping itu polling diselenggarakan untuk
mengukur apa yang publik pikirkan, dan dalam
banyak hal bergantung pada apakah seseorang
mengikuti perkembangan pemberitaan melalui
media

Hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut:

Publik

Polling Media



KeterbukaanKeterbukaan InformasiInformasi

PollingPolling membutuhkanmembutuhkan suatusuatu keterbukaanketerbukaan untukuntuk
membicarakanmembicarakan masalahmasalah atauatau isuisu--isuisu sosialsosial

KeterbukaanKeterbukaan bebasbebas untukuntuk menyuarakanmenyuarakan
pendapatnyapendapatnya, , rakyatrakyat tidaktidak sembunyisembunyi--sembunyisembunyi
dalamdalam mengekspresikanmengekspresikan pendapatnyapendapatnya

KeterbukaanKeterbukaan untukuntuk membicarakanmembicarakan semuasemua masalahmasalah
pentingpenting, , termasuktermasuk masalahmasalah sensitifsensitif

KeterbukaanKeterbukaan tersebuttersebut menyangkutmenyangkut duadua halhal, , yaituyaitu::



• Polling harus dimuat dalam media massa
• Dengan dimuat, berita polling mempunyai

kekuatan dalam mengontrol pemerintah
• Hal ini yang dimaksud bahwa polling dapat

menjadi penekan , jika dimuat di media massa
• Dalam hal ini media harus memiliki otonomi, 

agar media dapat:
– Menyelenggarakan polling dengan bebas
– Hasil polling punya pengaruh terhadap pembuatan

kebijakan pemerintah



Desain Polling Ilmiah



Fenomena maraknya polling di
Indonesia, telah ada sejak tahun
1998. Saat dimana era keterbukaan
informasi mendapat tempat seluas-
luasnya. Setiap orang maupun
lembaga memperoleh kesempatan
untuk mengeluarkan pendapatnya
tanpa perlu takut akan mendapat
hukuman atau sanksi



Dewasa ini polling cukup mendapat
tempat, dan menjadi sarana ampuh
untuk mengetahui pendapat umum
(masyarakat) tentang berbagai hal. 
Namun, sayangnya pelaksanaan
polling kebanyakan belum
menggunakan metode ilmiah yang 
benar



Mengidentifikasi tujuan polling
Menentukan populasi polling
Menentukan teknik penarikan sampel
Menentukan/menyusun kuesioner
Menentukan metode wawancara



a. Ingin mengetahui pendapat masyarakat yang 
memiliki usaha kecil menengah di Kota Medan
tentang pemadaman listrik oleh PLN

b. Ingin mengetahui pendapat pedagang kaki lima 
di Pusat Pasar Medan tentang operasi
penertiban oleh Dinas Trantib

c. Ingin mengetahui pendapat mahasiswa baru
tentang penerapan Program Penerimaan
Mahasiswa Baru (PMB) di USU

Harus dirumuskan sebelum polling dimulai
Contoh:



Populasi pada contoh A adalah seluruh
masyarakat Medan yang memiliki usaha
kecil menengah dan yang menggunakan
listrik
Populasi pada contoh B adalah seluruh
pedagang kaki lima yang berdagang di
Pusat Pasar Medan
Populasi pada contoh C adalah seluruh
mahasiswa baru USU pada tahun 2006 
yang diterima lewat jalur SPMB & PMP

Populasi polling ditentukan oleh tujuan polling



Menentukan Teknik Penarikan
Sampel

Probability Sampling (Semua anggota
dalam populasi mendapat kesempatan
yang sama menjadi responden)
Non Probability Sampling (Semua anggota
dalam populasi tidak mendapat
kesempatan yang sama menjadi
responden)

Kita harus memilih teknik penarikan sampel yang paling 
benar dan cocok

Jenis Teknik Penarikan Sampel



Probability Sampling terdiri atas:

Simple Random Sampling
Systematic Sampling
Stratified Sampling
Cluster Sampling



Non Probability Sampling terdiri atas:

Purposive Sampling
Accidental Sampling
Quota Sampling



Terbuka
Tertutup Semi Terbuka

Jenis-jenis Kuesioner



Wawancara Langsung
Surat
Wawancara Telepon



Mid Semester





BerhubunganBerhubungan dengandengan waktuwaktu dandan biayabiaya

SecaraSecara metodologismetodologis hasilhasil surveisurvei
menggunakanmenggunakan sampelsampel lebihlebih akuratakurat daripadadaripada
sensussensus

SebelumSebelum bicarabicara sampelsampel, , adaada beberapabeberapa pengertianpengertian
yang yang perluperlu mendapatmendapat penjelasanpenjelasan agar agar dalamdalam
penarikanpenarikan sampelsampel tidaktidak terjaditerjadi kesalahankesalahan



PopulasiPopulasi

SebelumSebelum mengambilmengambil sampelsampel, , penyelenggarapenyelenggara polling polling 
harusharus memperjelasmemperjelas lebihlebih duludulu siapasiapa yang yang menjadimenjadi
populasinyapopulasinya. . PopulasiPopulasi seringsering didefenisikandidefenisikan sebagaisebagai
keseluruhankeseluruhan pendudukpenduduk . . PopulasiPopulasi tidaktidak samasama dengandengan
pendudukpenduduk. . PopulasiPopulasi tergantungtergantung dengandengan tujuantujuan polling polling 
yang yang akanakan dibuatdibuat..

ContohContoh::

JikaJika kitakita inginingin mengetahuimengetahui pendapatpendapat mahasiswamahasiswa
tentangtentang penerimaanpenerimaan mahasiswamahasiswa barubaru didi UniversitasUniversitas
SumateraSumatera UtaraUtara, , makamaka yang yang menjadimenjadi populasipopulasi adalahadalah
seluruhseluruh mahasiswamahasiswa USU yang USU yang berstatusberstatus sebagaisebagai
mahasiswamahasiswa barubaru..



SecaraSecara singkatsingkat untukuntuk menggambarkanmenggambarkan keterkaitanketerkaitan antaraantara
topiktopik polling, polling, populasipopulasi dandan sampelsampel, , makamaka kitakita lihatlihat baganbagan
berikutberikut iniini::

InginIngin mengetahuimengetahui pendapatpendapat mahasiswamahasiswa USU USU tentangtentang
penerimaanpenerimaan mahasiswamahasiswa barubaruTopik Polling

Populasi

Target Populasi

Kerangka Sampel

Sampel

Para Para mahasiswamahasiswa USUUSU

MahasiswaMahasiswa USU yang USU yang berstatusberstatus sebagaisebagai mahasiswamahasiswa
barubaru, yang , yang terdaftarterdaftar sampaisampai dengandengan AgustusAgustus 20062006

DaftarDaftar namanama mahasiswamahasiswa barubaru USUUSU

NamaNama mahasiswamahasiswa barubaru yang yang terpilihterpilih dalamdalam pemilihanpemilihan

SumbrSumbr: : EriyantoEriyanto, , MetodologiMetodologi Polling, Polling, RemajaRemaja RosdakaryaRosdakarya, 1999, , 1999, halhal 9090



SampelSampel AcakAcak SederhanaSederhana
(Simple Random Sampling)(Simple Random Sampling)

1.1. HarusHarus adaada kerangkakerangka sampelsampel

2.2. SifatSifat populasipopulasi homogenhomogen, , dandan telahtelah tersebartersebar secarasecara
geografisgeografis

MetodeMetode iniini digunakandigunakan apabilaapabila memenuhimemenuhi syaratsyarat
sebagaisebagai berikutberikut::

AdaAda duadua caracara menggunakanmenggunakan teknikteknik acakacak sederhanasederhana

1.1. MengundiMengundi

2.2. MenggunakanMenggunakan tabeltabel acakacak sederhanasederhana ((TabelTabel angkaangka random)random)



MisalnyaMisalnya::

PenelitiPeneliti inginingin mengetahuimengetahui pendapatpendapat mahasiswamahasiswa USU USU tentangtentang
penerimaanpenerimaan mahasiswamahasiswa barubaru, , makamaka penelitipeneliti harusharus membuatmembuat
kerangkakerangka sampling sampling daridari mahasiswamahasiswa barubaru didi USU. USU. BisaBisa jadijadi adaada
2.500 2.500 orangorang, , makamaka keke 2.500 2.500 inilahinilah dibuatdibuat kerangkakerangka sampling sampling 
((daftardaftar namanama) yang ) yang disusundisusun berdasarkanberdasarkan abjadabjad. . SetiapSetiap
mahasiswamahasiswa mendapatmendapat satusatu nomornomor. . LangkahLangkah selanjutnyaselanjutnya penelitipeneliti
mengambilmengambil 500 500 orangorang. . MakaMaka tulislahtulislah nomornomor--nomornomor tersebuttersebut
dalamdalam sepotongsepotong kertaskertas, , lalulalu gulunggulung, , kemudiankemudian kitakita kumpulkankumpulkan
sehinggasehingga adaada 2.500 2.500 kertaskertas gulunggulung yang yang berisiberisi nomornomor--nomornomor. . 
Kita Kita ambilambil secarasecara acakacak 500 500 orangorang. . NomorNomor yang yang terambilterambil akanakan
kitakita lihatlihat padapada daftardaftar namanama ((kerangkakerangka sampling) yang sampling) yang tersediatersedia..

MengundiMengundi



Cara Cara iniini menggunakanmenggunakan tabeltabel angkaangka acakacak. . MemilihMemilih 500 500 orangorang daridari
2.500 2.500 mahasiswamahasiswa dapatdapat dilakukandilakukan dengandengan menandaimenandai tabeltabel angkaangka
acakacak iniini. . TabelTabel iniini mempunyaimempunyai kolomkolom--kolomkolom dengandengan 5 5 angkaangka dandan
kitakita harusharus memasukkanmemasukkan 4 4 angkaangka yang yang digunakandigunakan, , karenakarena 2.500 2.500 
terdiriterdiri daridari 4 4 angkaangka (4 digit). (4 digit). NomorNomor tersebuttersebut dapatdapat dipilihdipilih daridari titiktitik
manapunmanapun, , kirikiri atasatas, , kirikiri atasatas, , kirikiri bawahbawah, , kanankanan atasatas atauatau kanankanan
bawahbawah..



Sampling Sampling AcakAcak SistematisSistematis
((Systematic Sampling)Systematic Sampling)

AdalahAdalah caracara mengambilmengambil sampelsampel, , dimanadimana unsusrunsusr
pertamapertama sampelsampel dipilihdipilih secarasecara acakacak, , sedangkansedangkan
unsurunsur--unsurunsur selanjutnyaselanjutnya dipilihdipilih secarasecara
sistematissistematis..



1.1. NamaNama atauatau identifikasiidentifikasi daridari individuindividu dalamdalam populasipopulasi
terdapatterdapat dalamdalam satusatu daftardaftar

2.2. PopulasiPopulasi mempunyaimempunyai polapola beraturanberaturan sepertiseperti hurufhuruf
abjadabjad, , dsbdsb



ContohContoh::

JikaJika kitakita inginingin mengambilmengambil 500 500 namanama daridari 2.500 2.500 
mahasiswamahasiswa, , makamaka padapada tahaptahap pertamapertama adalahadalah kitakita
menentukanmenentukan interval interval lebihlebih duludulu. Interval . Interval disinidisini
adalahadalah 2.500/500 = 50.2.500/500 = 50.

kemudiankemudian ambillahambillah secarasecara acakacak respondenresponden pertamapertama. . 
JikaJika yang yang terpilihterpilih adalahadalah respondenresponden no. 17, no. 17, makamaka
sebagaisebagai respondenresponden no 2 no 2 adalahadalah 17 + 5 = 2217 + 5 = 22

respondenresponden no 3 no 3 adalahadalah 22 + 5 = 27, 22 + 5 = 27, dstdst
sampaisampai respondenresponden terdapatterdapat s/ds/d 500 500 orangorang..



PENDAPAT UMUMPENDAPAT UMUM

Teknik Penarikan Sampel
Part 2



SampelSampel AcakAcak StratifikasiStratifikasi ProporsionalProporsional

SyaratSyarat menggunakanmenggunakan sampelsampel iniini adalahadalah::
1.1. PopulasiPopulasi bersifatbersifat homogenhomogen

2.2. HarusHarus adaada kriteriakriteria yangyang jelasjelas yangyang dipergunakandipergunakan
sebagaisebagai dasardasar untukuntuk menstratifikasimenstratifikasi populasipopulasi

3.3. HarusHarus adaada data data pendahuluanpendahuluan mengenaimengenai stratastrata
populasipopulasi

4.4. HarusHarus diketahuidiketahui dengandengan tepattepat jumlahjumlah satuansatuan--
satuansatuan elementerelementer dari dari tiaptiap lapisanlapisan// stratastrata



I lustrasiI lustrasi SampelSampel AcakAcak StratifikasiStratifikasi

4,74,723230,020,024,74,71.1521.152TeknologiTeknologi PertanianPertanian

18,518,592920,020,0218,518,54.5584.558TeknikTeknik

3,03,015150,020,023,03,0742742PeternakanPeternakan

5,05,025250,020,025,05,01.2491.249PertanianPertanian

5,85,829290,020,025,85,81.4391.439MIPAMIPA

3,03,015150,020,023,03,0737737KehutananKehutanan

2,62,613130,020,022,62,6653653KedokteranKedokteran HewanHewan

3,53,518180,020,023,53,5865865KedokteranKedokteran GigiGigi

5,05,025250,020,025,05,01.2271.227KedokteranKedokteran

3,83,819190,020,023,83,8944944GeografiGeografi

2,52,513130,020,022,52,5622622FarmasiFarmasi

3,83,819190,020,023,83,8938938BiologiBiologi

%%NN%%NN

SampelSampelPecahanPecahan
SampelSampel

PopulasiPopulasiFakultasFakultas



101050050010010024.65724.657JumlahJumlah

9,09,045450,020,029,09,02.2112.211SastraSastra

3,43,417170,020,023,43,4828828PsikologiPsikologi

10,910,955550,020,0210,910,92.6942.694FisipolFisipol

6,06,030300,020,026,06,01.4751.475HukumHukum

1,91,9990,020,021,91,9462462FilsafatFilsafat

7,67,638380,020,027,67,61.8611.861EkonomiEkonomi

%%NN%%NN

SampelSampelPecahanPecahan
SampelSampel

PopulasiPopulasiFakultasFakultas



SampelSampel AcakAcak StratifikasiStratifikasi tidaktidak ProporsionalProporsional

PersyaratanPersyaratan penggunaanpenggunaan sampelsampel acakacak stratifikasistratifikasi
tidaktidak proporsionaproporsiona hampirhampir sama sama dengandengan
proporsionalproporsional. . PerbedaannyaPerbedaannya terletakterletak padapada stratastrata
dalamdalam sampelsampel tidaktidak sama sama dengadenga proporsiproporsi stratastrata
dalamdalam populasipopulasi. . TeknikTeknik pengambilanpengambilan sampelsampel iniini
dipakaidipakai jikajika salahsalah satusatu dari dari jumlahjumlah stratastrata jumlahjumlah
teramatteramat kecilkecil. Apabila . Apabila kitakita menggunakanmenggunakan stratastrata
proporsionalproporsional makamaka adaada stratastrata yangyang tidaktidak
mewakilimewakili dalamdalam sampelsampel



MisalMisal
Polling yang Polling yang menanyakanmenanyakan tentangtentang pandanganpandangan ABRI ABRI 

tentangtentang DwiDwi FungsiFungsi ABRI . ABRI . PopulasiPopulasi dalamdalam polling polling iniini
adalahadalah semuasemua anggotaanggota ABRI ABRI daridari tingkatantingkatan / strata / strata 
rendahrendah sampaisampai dengandengan tinggitinggi, , daridari prajuritprajurit sampaisampai
jenderaljenderal. . JikaJika kitakita menggunakanmenggunakan acakacak stratifikasistratifikasi
proporsionalproporsional, , makamaka bisabisa jadijadi perwakilan/ sampelperwakilan/ sampel daridari
strata strata jenderaljenderal hanyahanya 1 1 orangorang. Hal . Hal iniini karenakarena jumlahjumlah
jenderaljenderal yang yang sedikitsedikit , , dibandingkandibandingkan dengandengan jumlahjumlah
perwiraperwira menengahmenengah atauatau prajuritprajurit . . OlehOleh sebabsebab ituitu, agar , agar 
jenderaljenderal lebihlebih banyakbanyak diambildiambil sebagaisebagai sampelsampel makamaka
kitakita menentukanmenentukan tiaptiap strata strata mendapatmendapat jumlahjumlah yang yang 
samasama
PerwiraPerwira tinggitinggi : 30 : 30 orangorang
PerwiraPerwira menengahmenengah : 30 : 30 orangorang
PrajuritPrajurit : 30 : 30 orangorang



SampelSampel KlusterKluster ((Cluster Sampling)Cluster Sampling)

PenggunaanPenggunaan sampelsampel klusterkluster dimungkinkandimungkinkan apabilaapabila::

1.1. WilayahWilayah/area /area sampelsampel tersebartersebar amatamat luasluas

2.2. PenelitiPeneliti tidaktidak memilikimemiliki kerangkakerangka sampelsampel yang yang baikbaik daridari
populasipopulasi. . KalaupunKalaupun harusharus dibuatdibuat membutuhkanmembutuhkan waktuwaktu
yang lama yang lama dandan biayabiaya yang yang mahalmahal

SampelSampel klusterkluster mempunyaimempunyai kelebihankelebihan dalamdalam halhal
efisiensiefisiensi, , terutamaterutama menghematmenghemat waktuwaktu dandan biayabiaya. Unit . Unit 
analisaanalisa daridari sampelsampel klusterkluster adalahadalah gugusgugus--gugusgugus yang yang 
disebutdisebut klusterkluster berupaberupa organisasiorganisasi, , asosiasiasosiasi, , batasbatas
geografisgeografis dengandengan batasanbatasan yang yang jelasjelas



I lustrasiI lustrasi SampelSampel KlusterKluster sebagaisebagai berikutberikut::

MisalnyaMisalnya kitakita akanakan membuatmembuat polling polling tentangtentang tanggapantanggapan
pelajarpelajar terhadapterhadap fenomenafenomena unjukunjuk rasarasa yang yang dilakukandilakukan
oleholeh pelajarpelajar. . ApakahApakah pelajarpelajar perluperlu ikutikut unjukunjuk rasarasa? ? 
PopulasiPopulasi polling polling iniini adalahadalah semuasemua pelajarpelajar SMU SMU didi
KotamadyaKotamadya JogjakartaJogjakarta ((baikbaik SMU SMU negerinegeri maupunmaupun swastaswasta, , 
tetapitetapi tidaktidak termasuktermasuk kejuruankejuruan). ). JumlahJumlah total SMU total SMU didi
JogjaJogja adakaladakal 50 50 buahbuah sekolahsekolah dengandengan jumlahjumlah siswasiswa
sebanyaksebanyak 24.595 24.595 orangorang pelajarpelajar. . SampelSampel acakacak stratifikasistratifikasi
sulitsulit diterapkanditerapkan dalamdalam polling polling iniini karenakarena kerangkakerangka
sampelsampel pelajarpelajar Kota Kota JogjaJogja tidaktidak tersediatersedia. . DiDi tiaptiap sekolahsekolah
sebenarnyasebenarnya terdapatterdapat daftardaftar namanama siswasiswa, , namunnamun
menyusurinyamenyusurinya tidaktidak efektifefektif dandan sangatsangat sulitsulit karenakarena
sampelsampel tersebartersebar didi 50 50 sekolahsekolah. Cara yang . Cara yang dapatdapat
dilakukandilakukan adalahadalah dengandengan menggunakanmenggunakan sampelsampel klusterkluster



LangkahLangkah 11

MemilihMemilih SMU. SMU. DisiniDisini SMU SMU adalahadalah PSU (PSU (Primary Sampling Primary Sampling 
Unit)Unit). . MisalkanMisalkan kitakita inginingin mengambilmengambil sampelsampel 300 300 orangorang
pelajarpelajar SMU SMU JogjakartaJogjakarta. . PertamaPertama kali kali kitakita tetapkantetapkan SMU SMU 
manamana yang yang akanakan kitakita jadikanjadikan sampelsampel tahaptahap pertamapertama. . 
DaftarDaftar



LangkahLangkah 22

Dari keDari ke--50 50 sekolahsekolah ituitu misalnyamisalnya dipilihdipilih 6 6 sekolahsekolah, , dandan
daridari acakacak akhirnyaakhirnya terpilihterpilih sekolahsekolah masingmasing--masingmasing SMU SMU 
3, SMU 8, SMU 3, SMU 8, SMU MuhammadiyahMuhammadiyah 3, SMU 3, SMU TamanTaman MadyaMadya, , 
SMU SMU PiriPiri 1 1 dandan SMU Santa Maria. Total SMU Santa Maria. Total pelajarpelajar daridari keke--6 6 
SMU SMU iniini adalahadalah sebanyaksebanyak 4.377. 4.377. SelanjutnyaSelanjutnya adalahadalah
menarikmenarik sampelsampel acakacak lagilagi daridari sampelsampel sekolahsekolah SMU yang SMU yang 
telahtelah terpilihterpilih berdasarkanberdasarkan karakteristikkarakteristik tertentutertentu, , misalmisal
berdasarkanberdasarkan kelaskelas, , jenisjenis kelaminkelamin, , ataupunataupun jenisjenis sekolahsekolah. . 
MisalkanMisalkan kitakita mengambilmengambil sampelsampel tahaptahap keduakedua
berdasarkanberdasarkan kelaskelas. . DenganDengan diundidiundi, , katakanlahkatakanlah terpilihterpilih
kelaskelas 2. 2. JumlahJumlah total total kerangkakerangka sampelsampel daridari keke--6 6 sekolahsekolah
adalahadalah 1.454 1.454 pelajarpelajar



LangkahLangkah 33

MemilihMemilih secarasecara acakacak pelajarpelajar. . SebelumnyaSebelumnya
penelitipeneliti menyusunmenyusun kerangkakerangka sampelsampel daridari keke--
1.454 1.454 pelajarpelajar taditadi. Dari . Dari kerangkakerangka sampelsampel yang yang 
telahtelah disusundisusun, , diambildiambil secarasecara acakacak ((memakaimemakai
tabeltabel acak/sistematisacak/sistematis) ) sebanyaksebanyak 300 300 pelajarpelajar. Ke. Ke--
300 300 pelajarpelajar inilahinilah yang yang akanakan menjadimenjadi sampelsampel
polingpoling



TahapTahap 1 (1 (MemilihMemilih sekolahsekolah))

5050494948484747464645454444434342424141

4040393938383737363635353434333332323131

3030292928282727262625252424232322222121

2020191918181717161615151414131312121111

1010998877665544332211

SecaraSecara ringkasringkas, , tigatiga tahaptahap penarikanpenarikan sampelsampel tersebuttersebut
dapatdapat digambarkandigambarkan sebagaisebagai berikutberikut::

TahapTahap 2 (2 (MemilihMemilih kelaskelas))

332211

TahapTahap 3 (3 (MemilihMemilih individuindividu))



SampelSampel KlusterKluster ProporsionalProporsional
((Probability Proportional to Size/Probability Proportional to Size/ PPsPPs))

DalamDalam teknikteknik sampelsampel klusterkluster terdahuluterdahulu asumsiasumsi
yang yang digunakandigunakan adalahadalah tiaptiap klusterkluster mempunyaimempunyai
elemenelemen ((individuindividu) yang ) yang samasama banyaknyabanyaknya dandan
samasama homogennyahomogennya. . PadahalPadahal padapada kenyataannyakenyataannya
tidaktidak selaluselalu demikiandemikian. Hal . Hal iniini menyebakanmenyebakan tiaptiap
mahasiswamahasiswa tidaktidak mempunyaimempunyai kesempatankesempatan yang yang 
samasama untukuntuk menjadimenjadi sampelsampel. . UntukUntuk mengatasimengatasi
masalahmasalah iniini, , adaada satusatu metodemetode pengembanganpengembangan
daridari sampelsampel klusterkluster yang yang dikenaldikenal dengandengan
Probability Proportionate to Size Probability Proportionate to Size ((PPsPPs).).



I lustrasiI lustrasi

TemaTema polling polling tentangtentang pendapatpendapat mahasiswamahasiswa
JogjakartaJogjakarta tentangtentang reformasireformasi politikpolitik. . PopulasinyaPopulasinya
adalahadalah semuasemua mahasiswamahasiswa JogjaJogja yang yang berjumlahberjumlah
146.032 146.032 daridari semuasemua perguruanperguruan tinggitinggi, , tidaktidak
termasuktermasuk akademiakademi. . ApabilaApabila menggunakanmenggunakan
metodemetode klusterkluster yang yang biasabiasa, , bisabisa terjaditerjadi distorsidistorsi
karenakarena jumlahjumlah mahasiswamahasiswa daridari satusatu perguruanperguruan
tinggitinggi bisabisa jadijadi jauhjauh lebihlebih besarbesar daridari perguruanperguruan
tinggitinggi lain, lain, atauatau sebaliknyasebaliknya. . MisalnyaMisalnya, UGM yang , UGM yang 
mempunyaimempunyai jumlahjumlah mahasiswamahasiswa 24.657 24.657 akanakan
dianggapdianggap samasama dengandengan perguruanperguruan tinggitinggi yang yang 
hanyahanya memilikimemiliki 128 128 siswasiswa



DenganDengan menggunakanmenggunakan PPsPPs, , makamaka kitakita harusharus
membuatmembuat kelompokkelompok--kelompokkelompok dengandengan jumlahjumlah
elemenelemen yang yang samasama daridari unit unit klusterkluster terkecilterkecil. . 
DalamDalam halhal iniini 128 128 mahasiswamahasiswa..

DenganDengan demikiandemikian misalnyamisalnya UGM UGM mempunyaimempunyai
24.657/128= 193. 24.657/128= 193. DenganDengan demikiandemikian UGM UGM 
mempunyaimempunyai 193 193 kelompokkelompok. . PenghitunganPenghitungan yang yang 
samasama jugajuga dilakukandilakukan padapada perguruanperguruan tinggitinggi
lainnyalainnya, , misalnyamisalnya IAIN IAIN JogjaJogja mempunyaimempunyai jumlahjumlah
mahasiswamahasiswa 6.916/128= 54 6.916/128= 54 kelompokkelompok. . DenganDengan
caracara iniini, , kelompokkelompok elemenelemen mahasiswamahasiswa UGM UGM 
punyapunya kesempatankesempatan 193 kali 193 kali lebihlebih besarbesar untukuntuk
terpilihterpilih sebagaisebagai sampelsampel



LangkahLangkah 11

MengambilMengambil sampelsampel daridari kelompokkelompok klusterkluster. . 
MisalkanMisalkan kitakita mengambilmengambil sampelsampel 10 %. 10 %. 
DenganDengan demikiandemikian 10% 10% daridari 1.137= 113,7 1.137= 113,7 
((dibulatkandibulatkan menjadimenjadi 114 114 kelompokkelompok). ). 
KemudianKemudian dengandengan menggunakanmenggunakan tabeltabel
nomornomor acakacak diambillahdiambillah 114.114.



LangkahLangkah 22

MenentukanMenentukan atauatau membuatmembuat kerangkakerangka
sampelsampel daridari kelompokkelompok yang yang terpilihterpilih..

Dari 1.137 Dari 1.137 kelompokkelompok, , lalulalu dipilihdipilih 114 114 
kelompokkelompok yang yang akanakan menjadimenjadi sampelsampel. . 
DisiniDisini, , bisabisa jadijadi satusatu perguruanperguruan tinggitinggi
dapatdapat meloloskanmeloloskan lebihlebih daridari 1 1 kelompokkelompok
apabilaapabila memilikimemiliki banyakbanyak kelompokkelompok elemenelemen
mahasiswamahasiswa..



LangkahLangkah 44

MemilihMemilih elemenelemen mahasiswamahasiswa daridari kelompokkelompok
terpilihterpilih. Dari 114 . Dari 114 kelompokkelompok terpilihterpilih yang yang 
masingmasing--masingmasing terdiriterdiri atasatas 128 128 orangorang, , 
makamaka akanakan diperolehdiperoleh 146.032 146.032 mahasiswamahasiswa. . 
Kita Kita misalnyamisalnya mengambilmengambil 8 8 orangorang daridari
setiapsetiap kelompokkelompok sehinggasehingga diperolehdiperoleh 912 912 
mahasiswamahasiswa. . KeKe 912 912 mahasiswamahasiswa itulahitulah yang yang 
siapsiap diwawancaraidiwawancarai sebagaisebagai sampelsampel..





PertanyaanPertanyaan yang paling yang paling seringsering munculmuncul saatsaat
melakukanmelakukan penelitianpenelitian, , baikbaik dalamdalam bentukbentuk
penelitianpenelitian survey survey akademikakademik ataupunataupun polling polling 
adalahadalah seberapaseberapa besarbesar jumlahjumlah sampelsampel yang yang 
layak/tepatlayak/tepat yang yang diambildiambil??
JikaJika kitakita melihatmelihat beberapabeberapa pendapatpendapat ahliahli, , 
kitakita tidaktidak menemukanmenemukan kesepakatankesepakatan yang yang 
bakubaku mengenaimengenai berapaberapa besarbesar jumlahnyajumlahnya. . 
AdaAda yang yang mengatakanmengatakan cukupcukup 10%, 10%, adaada
yang yang mengatakanmengatakan harusharus separuhseparuh (50%) (50%) 
daridari populasipopulasi, , dandan sebagainyasebagainya..



Hal yang Hal yang pentingpenting mendapatmendapat perhatianperhatian adalahadalah::
““BahwaBahwa besarbesar sampelsampel tidaktidak bergantungbergantung padapada besarbesar
populasipopulasi””

JikaJika kitakita mengambilmengambil 1000 1000 daridari 2 2 jutajuta pendudukpenduduk Kota Kota 
MedanMedan, , akanakan samasama tingkattingkat ketelitianketelitian adanadan akurasiakurasi
dengandengan 1.000 1.000 daridari 200.000 200.000 pendudukpenduduk

ArtinyaArtinya jikajika kitakita mengambilmengambil sampelsampel 1.000 1.000 daridari 2 2 jutajuta
dandan 1.000 1.000 daridari 200.000, 200.000, akanakan samasama hasilhasil ketelitianketelitian
dandan keakuratannyakeakuratannya, , karenakarena sampelsampel tersebuttersebut diambildiambil
melaluimelalui teknikteknik yang yang cukupcukup terujiteruji secarasecara ilmiahilmiah, , yaituyaitu
melaluimelalui teknikteknik probability samplingprobability sampling



Ada 2 Ada 2 bagianbagian yangyang pentingpenting dalamdalam sampelsampel::
1.1. BagaimanaBagaimana cara cara mengeleminasimengeleminasi biasbias

BerhubunganBerhubungan dengandengan teknikteknik pengambilanpengambilan
sampelsampel

2.2. BagaimanaBagaimana meningkatkanmeningkatkan ketelitianketelitian//presisipresisi
BerhubunganBerhubungan dengandengan besar besar sampelsampel. . TingkatTingkat
presisipresisi harusharus diperhitungkandiperhitungkan dan dan direncanakandirencanakan
sebelumsebelum pollingpolling dijalankandijalankan



1.1. VariasiVariasi dalamdalam populasipopulasi sampelsampel

2.2. TingkatTingkat kesalahankesalahan yangyang ditoleransiditoleransi

3.3. TingkatTingkat kepercayaankepercayaan yangyang diambildiambil

TerdapatTerdapat 3 3 faktorfaktor yangyang diperhitungkandiperhitungkan
dalamdalam menghitungmenghitung besar besar sampelsampel



MaksudnyaMaksudnya adalahadalah tingkattingkat keragamankeragaman
dalamdalam populasipopulasi semakinsemakin beragamberagam
((heterogenheterogen) ) populasipopulasi makamaka besar besar 
sampelsampel makinmakin besar. besar. MakinMakin tidaktidak
beragamberagam ((homogenhomogen) ) populasipopulasi makamaka
besar besar sampelsampel tidaktidak terlaluterlalu besar. besar. 
VariasiVariasi yangyang dianjurkandianjurkan adalahadalah
50%:50%50%:50%



Tingk atT ingk at K esalahanK esalahan yangyang Di t o lerans iDi t o lerans i

DalamDalam sebuahsebuah penel i t ian.pol l ingpenel i t ian.pol l ing k i t ak i t a
dapatdapat m enent uk anm enent uk an t ingk att ingk at k esalahank esalahan
yang yang dapatdapat d i t o lerans id i t o lerans i sebesarsebesar 1 %, 5 % 1 %, 5 % 
at aupunat aupun 10%. 10%. DalamDalam penel i t ianpenel i t ian i lm ui lm u
sosia lsos ia l , , k esalahank esalahan yang yang dapatdapat d i t o lerans id i t o lerans i
m enc apaim enc apai 10 %.10 %.
Sem ak inSem ak in k ec i lk ec i l t ingk att ingk at k esalahank esalahan yang yang 
dapatdapat d i t o lerans id i t o lerans i , , m ak am ak a sam pelsam pel jugajuga
m ak inm ak in k ec i lk ec i l



Tingk atT ingk at K eperc ayaanK eperc ayaan

TingkatTingkat kepercayaankepercayaan iniini eraterat kaitannyakaitannya dengandengan
tingkattingkat kesalahankesalahan ((sampling error)sampling error)
JikaJika andaanda memilihmemilih tingkattingkat kesalahankesalahan ((sampling sampling 
error)error) 1 %, 1 %, makamaka tingkattingkat kepercayaankepercayaan
penelitianpenelitian andaanda sebesarsebesar 99 %99 %
JikaJika andaanda memilihmemilih tingkattingkat kesalahankesalahan ((sampling sampling 
error)error) 5 %, 5 %, makamaka tingkattingkat kepercayaankepercayaan
penelitianpenelitian adalahadalah sebesarsebesar 95%95%
JikaJika andaanda memilihmemilih tingkattingkat kesalahankesalahan ((sampling sampling 
errorerror) 10 %, ) 10 %, makamaka tingkattingkat kepercayaankepercayaan
penelitianpenelitian andaanda sebesarsebesar 90%90%



BerapaBerapa BesarBesar Sam pelSam pel yang yang Diper luk anDiper luk an ??

RumusRumus PenentuanPenentuan SampelSampel

2

2 N N adalahadalah besarbesar sampelsampel
yang yang akanakan dicaridicari

((pxqpxq) ) adalahadalah variasivariasi
proporsiproporsi populasipopulasi

Z Z adalahadalah ukuranukuran tingkattingkat
kepercayaankepercayaan

E E adalahadalah sampling errorsampling error



MisalMisa l

Kita Kita inginingin melakukanmelakukan polling polling didi USU USU tentangtentang
PenerimaanPenerimaan MahasiswaMahasiswa BaruBaru (PMB)(PMB)

MakaMaka kitakita akanakan menaksirmenaksir keragamankeragaman populasipopulasi
dengandengan proporsiproporsi seimbangseimbang (50%:50%), (50%:50%), artinyaartinya
proporsinyaproporsinya adalahadalah 0.5 x 0,5 = 0,250.5 x 0,5 = 0,25

UkuranUkuran tingkattingkat kepercayaankepercayaan ((skorskor z). z). JikaJika
tingkattingkat kepercayaankepercayaan 99 %, 99 %, skorskor z z adalahadalah 2,58. 2,58. 
JikaJika tingkattingkat kepercayaankepercayaan 95%, 95%, skorskor z z adalahadalah
1,96. 1,96. JikaJika tingkattingkat kepercayaankepercayaan 90 %, 90 %, skorskor z z 
adalahadalah 1,65.1,65.



Sampling error Sampling error dalamdalam halhal iniini adalahadalah 5 % 5 % atauatau
0,050,05

DalamDalam halhal iniini kitakita tentukantentukan skorskor z z adalahadalah 1.96 1.96 
((TingkatTingkat kepercayaankepercayaan 95%), 95%), makamaka
perhitungannyaperhitungannya adalahadalah::
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Hal yang Hal yang amatamat pentingpenting lainnyalainnya dalamdalam
menyelenggarakanmenyelenggarakan polling polling adalahadalah penyusunanpenyusunan
kuesionerkuesioner. . MengapaMengapa demikiandemikian? ? KarenaKarena daridari
kuesionerkuesioner kitakita mendapatkanmendapatkan data yang data yang kitakita
inginkaninginkan..

MisalnyaMisalnya
BagaimanaBagaimana menyusunmenyusun kuesionerkuesioner dalamdalam artianartian
membuatmembuat pertanyaanpertanyaan yang yang tepattepat dandan dipersepsidipersepsi
samasama oleholeh semuasemua respondenresponden



Paul B. Paul B. SheatsleySheatsley menyatakanmenyatakan pendapatnyapendapatnya sebagaisebagai
berikutberikut::
““KarenaKarena kuesionerkuesioner umumnyaumumnya ditulisditulis oleholeh seseorangseseorang yang yang 
berpendidikanberpendidikan, , membuatmembuat minatminat khususkhusus dandan mengertimengerti
tentangtentang topiktopik yang yang akanakan merekamereka tanyakantanyakan. . PertanyaanPertanyaan ituitu
selaluselalu ditanyakanditanyakan kepadakepada orangorang yang yang berpendidikanberpendidikan lain lain 
atauatau orangorang yang yang membuatmembuat minatminat berbedaberbeda terhadapterhadap suatusuatu
isyuisyu. . KarenanyaKarenanya seringkaliseringkali kuesionerkuesioner ditulisditulis terlaluterlalu rumitrumit, , 
terlaluterlalu ilmiahilmiah dandan tidaktidak tolerantoleran bagibagi respondenresponden yang yang tidaktidak
mempunyaimempunyai perhatianperhatian samasama, , sehinggasehingga pertanyaanpertanyaan
nampaknampak sepertiseperti buatabuata daripadadaripada ilmiahilmiah

BagaimanaBagaimana PertanyaanPertanyaan yang yang BaikBaik??





PertanyaanPertanyaan TerbukaTerbuka

PertanyaanPertanyaan yang yang memungkinkanmemungkinkan respondenresponden
menjawabmenjawab menurutmenurut pendapatnyapendapatnya sendirisendiri dandan caracara
pengungkapannyapengungkapannya dapatdapat bermacambermacam--macammacam. . 
JawabanJawaban tergantungtergantung daridari katakata--katakata respondenresponden
sendirisendiri..

ContohContoh::
ApaApa pendapatpendapat andaanda tentangtentang pemadamanpemadaman listriklistrik yang yang 
dilakukandilakukan oleholeh PLN?PLN?
ApaApa pendapatpendapat andaanda tentangtentang program program PenerimaanPenerimaan
MahasiswaMahasiswa BaruBaru (PMB) (PMB) didi UniversitasUniversitas SumateraSumatera UtaraUtara??

BentukBentuk PertanyaanPertanyaan ((KuesionerKuesioner))



PertanyaanPertanyaan TertutupTertutup

PertanyaanPertanyaan yangyang memberimemberi alternatifalternatif jawabanjawaban kepadakepada
responden.responden.

ContohContoh::

ApaApa pendapatpendapat anda anda tentangtentang pemadamanpemadaman listriklistrik yangyang
dilakukandilakukan oleholeh PLN Medan?PLN Medan?

a.a. SangatSangat setujusetuju

b.b. SetujuSetuju

c.c. TidakTidak tahutahu

d.d. TidakTidak setujusetuju

e.e. SangatSangat tidaktidak setujusetuju



PertanyaanPertanyaan yangyang baikbaik hendaknyahendaknya memperhatikanmemperhatikan
halhal sebagaisebagai berikutberikut::

MenghindariMenghindari bias bias dalamdalam pertanyaanpertanyaan
adalahadalah membuatmembuat satusatu jawabanjawaban lebihlebih mungkinmungkin daridari yang yang 
lain. lain. PertanyaanPertanyaan tersebuttersebut harusharus tepattepat mengenaimengenai sasaransasaran, , 
artinyaartinya menanyakanmenanyakan apaapa yang yang benarbenar--benarbenar inginingin diukurdiukur

ContohContoh: : 
1. 1. ApakahApakah andaanda setujusetuju tentangtentang kenaikankenaikan SPP SPP bagibagi

mahasiswamahasiswa barubaru didi UniversitasUniversitas SumateraSumatera UtaraUtara??
2. 2. ApakahApakah andaanda setujusetuju jikajika demonstrasidemonstrasi mahasiswamahasiswa yang yang 
bersifatbersifat negatifnegatif dilakukandilakukan didi UniversitasUniversitas SumateraSumatera UtaraUtara??



MenghindariMenghindari pertanyaanpertanyaan bermaknabermakna gandaganda
MaksudnyaMaksudnya adalahadalah pertanyaanpertanyaan menimbulkanmenimbulkan tafsirtafsir
gandaganda sehinggasehingga menimbulkanmenimbulkan kebingungankebingungan bagibagi
respondenresponden..

ContohContoh::
1.1. BerapaBerapa besarbesar gajigaji Bapak/IbuBapak/Ibu dalamdalam sebulansebulan??

1.1. GajiGaji disinidisini menimbulkanmenimbulkan tafsirtafsir gandaganda, , apakahapakah yang yang 
dimaksuddimaksud adalahadalah penghasilanpenghasilan kotorkotor dalamdalam sebulansebulan??

2.2. ApakahApakah gajigaji yang yang dimaksuddimaksud adalahadalah penghasilanpenghasilan bersihbersih
dalamdalam sebulansebulan??

2.2. ApakahApakah Bapak/IbuBapak/Ibu berlanggananberlangganan Media?Media?
1.1. Media Media disinidisini menimbulkanmenimbulkan tafsirtafsir gandaganda, , bisabisa ditafsirditafsir

sebagaisebagai suratsurat kabarkabar, , majalahmajalah, , televisitelevisi kabelkabel, , dlldll



MenghindariMenghindari PertanyaanPertanyaan yang yang TidakTidak BisaBisa DipahamiDipahami

MaksudnyaMaksudnya adalahadalah kuesionerkuesioner menggunakanmenggunakan datadata--data/data/kalimatkalimat
yang yang tidaktidak bisabisa dimengertidimengerti oleholeh respondenresponden..

ContohContoh::

MenurutMenurut andaanda apakahapakah menyetujuimenyetujui atauatau tidaktidak menyetujuimenyetujui
pembentukanpembentukan unit UKP3R unit UKP3R didi lembagalembaga kepresidenankepresidenan??

PertanyaanPertanyaan yang yang lebihlebih tepattepat adalahadalah::

MenurutMenurut andaanda ApakahApakah menyetujuimenyetujui atauatau tidaktidak menyetujuimenyetujui Unit Unit 
KerjaKerja KepresidenanKepresidenan untukuntuk PengelolaanPengelolaan Program Program ReformasiReformasi
(UKP3R) (UKP3R) didi lembagalembaga kepresidenankepresidenan??



ContohContoh lain:lain:

ApakahApakah andaanda mengetahuimengetahui atauatau tidaktidak
mengetahuimengetahui mergermerger Bank Bank NiagaNiaga dandan LippoLippo??

PertanyaanPertanyaan yang yang lebihlebih tepattepat adalahadalah::

ApakahApakah andaanda mengetahuimengetahui atauatau tidaktidak
mengetahuimengetahui penggabunganpenggabungan Bank Bank NiagaNiaga dandan
LippoLippo??



PertemuanPertemuan 1313



PengaruhPengaruh WawancaraWawancara

WawancaraWawancara adalahadalah suatusuatu prosesproses dinamisdinamis dimanadimana
antaraantara respondenresponden dandan pewawancarapewawancara salingsaling
berinteraksiberinteraksi dandan salingsaling mempengaruhimempengaruhi..

DalamDalam pelaksanaanpelaksanaan polling, polling, wawancarawawancara memberimemberi
pengaruhpengaruh terhadapterhadap jawabanjawaban yang yang diberikandiberikan oleholeh
respondenresponden



JikaJika kitakita menyelenggarakanmenyelenggarakan polling polling dengandengan topiktopik tentangtentang
aborsiaborsi. . KehadiranKehadiran pewawancarapewawancara lakilaki--lakilaki dalamdalam memberimemberi
pertanyaanpertanyaan kepadakepada respondenresponden yang yang berjenisberjenis kelaminkelamin
perempuanperempuan akanakan memberikanmemberikan hasilhasil yang yang berbedaberbeda
dibandingkandibandingkan dengandengan pewawancarapewawancara perempuanperempuan..

Hal Hal iniini dikarenakandikarenakan karenakarena secarasecara psikologispsikologis kehadirankehadiran
pewawancarapewawancara perempuanperempuan lebihlebih nyamannyaman dibandingkandibandingkan
pewawancarapewawancara lakilaki--lakilaki, , apalagiapalagi topiktopik yang yang sensitifsensitif. . TidakTidak
semuasemua perempuanperempuan nyamannyaman untukuntuk mengatakannyamengatakannya padapada
semuasemua orangorang

MisalnyaMisalnya::



PengaruhPengaruh wawancarawawancara terhadapterhadap
responden responden bukanbukan hanyahanya terbatasterbatas kepadakepada
ciriciri--ciriciri pewawancarapewawancara yangyang diamatidiamati
secara secara fisikfisik, , sepertiseperti jenisjenis kelaminkelamin atauatau
warnawarna kulitkulit, , tetapitetapi jugajuga padapada ciriciri--ciriciri
yangyang tidaktidak terlihatterlihat sepertiseperti sukusuku, ras, , ras, 
agamaagama, , asalasal pewawancarapewawancara, status , status sosialsosial
ekonomiekonomi, , atauatau jugajuga pendidikanpendidikan



PengambilanPengambilan data polling data polling dapatdapat dilangsungkandilangsungkan
melaluimelalui::

1.1. TelponTelpon

2.2. TatapTatap mukamuka langsunglangsung

3.3. SuratSurat

NamunNamun, , wawancarawawancara dapatdapat dilakukandilakukan padapada polling polling 
yang yang dilakukandilakukan secarasecara langsunglangsung dandan melaluimelalui telepontelepon



TatapTatap MukaMuka LangsungLangsung

WarwiekWarwiek, , DonaldDonald P. P. andand LiningerLininger, Charles A (, Charles A (dalamdalam SingarimbunSingarimbun, , 
1989) 1989) membuatmembuat baganbagan yangyang menjelaskanmenjelaskan faktorfaktor--faktorfaktor yangyang
mempengaruhimempengaruhi komunikasikomunikasi dalamdalam wawancarawawancara..

Situasi wawancara
• Waktu
• Tempat
• Kehadiran orang ketiga
• Sikap masyarakat

Pewawancara
• Karakteristik sosial
• Keterampilan mewawancarai
• Motivasi
• Rasa aman

Responden
• Karakteristik sosial
• Kemampuan menangkap pertanyaan
• Kemampuan untuk menjawab pertanyaan

Isi kuesioner
• Peka untuk ditanyakan
• Sukar ditanyakan
• Tingkat minat
• Sumber kekhawatiran



LewatLewat TeleponTelepon

WawancaraWawancara lewatlewat telepontelepon lebihlebih menjaminmenjamin
kecepatankecepatan--sesuatusesuatu yang yang amatamat dibutuhkandibutuhkan oleholeh
polling. polling. KelebihanKelebihan utamautama daridari metodemetode iniini selainselain
kecepatankecepatan data data adalahadalah kemudahankemudahan dandan keringkasankeringkasan
dalamdalam pelaksanaannyapelaksanaannya



MasalahMasalah utamautama daridari polling yang polling yang memakaimemakai
telepontelepon adalahadalah kemungkinankemungkinan respondenresponden
menghentikanmenghentikan wawancarawawancara, , dimanadimana
respondenresponden dapatdapat dengandengan mudahmudah
meletakkanmeletakkan gaganggagang telepontelepon



Agar Agar wawancarawawancara lewatlewat telepontelepon berjalanberjalan efektifefektif, , beberapatbeberapat
kiatkiat dapatdapat dilakukandilakukan

MulaiMulai dengandengan pengantarpengantar dandan penjelasanpenjelasan untukuntuk
meyakinkanmeyakinkan respondenresponden, , untukuntuk meyakinkanmeyakinkan bahwabahwa
panggilanpanggilan telepontelepon tersebuttersebut resmiresmi
MulaiMulai dengandengan menanyakanmenanyakan apakahapakah nomornomor yang yang 
dihubungidihubungi sudahsudah benarbenar, , sebabsebab adaada kemungkinankemungkinan sudahsudah
pindahpindah atauatau bergantiberganti nomornomor
PerkenalkanPerkenalkan diridiri andaanda, , perkenalkanperkenalkan penyelenggarapenyelenggara
polling, polling, tematema polling polling dandan tujuantujuan pollingpolling
SelanjutnyaSelanjutnya andaanda dapatdapat mulaimulai membacakanmembacakan pertanyaanpertanyaan
satusatu persatupersatu……



SuratSurat

ApabilaApabila respondenresponden polling polling tersebartersebar didi tempattempat--
tempattempat yang yang amatamat berjauhanberjauhan, , suratsurat lewatlewat pos pos 
merupakanmerupakan pilihanpilihan terbaikterbaik. . 



Cara Cara melakukanmelakukan polling polling lewatlewat suratsurat adalahadalah sebagaisebagai
berikutberikut::

PenyelenggaraPenyelenggara membuatmembuat pengantarpengantar yang yang berisiberisi
pernyataanpernyataan

a.a. Yang Yang menimbulkanmenimbulkan motivasimotivasi respondenresponden untukuntuk
berpartisipasiberpartisipasi. . PengantarPengantar tersebuttersebut berisiberisi::

a.a. PokokPokok permasalahanpermasalahan pollingpolling
b.b. SiapaSiapa penyelenggarapenyelenggara, , dandan tujuantujuan yang yang inginingin dicapaidicapai
c.c. AlasanAlasan mengapamengapa respondenresponden terpilihterpilih

b.b. MengirimkanMengirimkan kuesionerkuesioner yang yang berisiberisi pernyataanpernyataan
tersebuttersebut dandan disertaidisertai perangkoperangko balasanbalasan dandan alamatalamat
yang yang jelasjelas kemanakemana kuesionerkuesioner tersebuttersebut harusharus dikiridikiri..



MasalahMasalah utamautama polling polling lewatlewat suratsurat adalahadalah tingkattingkat
jawabanjawaban dandan pengembalianpengembalian kuesionerkuesioner uamguamg
rendahrendah..

Hal Hal iniini dapatdapat diantisipasidiantisipasi dengandengan jalanjalan
mengirimkanmengirimkan kembalikembali kartukartu pos yang pos yang berisiberisi
ringkasanringkasan informasiinformasi agar agar respondenresponden dengandengan
cepatcepat mengisimengisi kuesionerkuesioner dandan mengembalikannyamengembalikannya
kepadakepada panitiapanitia lewatlewat pos. Hal pos. Hal iniini dilakukandilakukan kirakira--
kirakira 2 2 mingguminggu setelahsetelah pengirimanpengiriman pertamapertama
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