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PRAKATA PENULIS 1 
 

Tinjauan Metodologi 
Sejak dulu sampai sekarang, kajian ilmiah dengan identifikasi 

“permasalahan Penelitian” dan rancangan hipotesis, diselesaikan dengan 2 
pendekatan metodologi utama yaitu metodologi kualitatif dan kuantitatif. 2 
pendekatan metodologi mainstream ini telah terverifikasi sangat valid  selama 
ratusan tahun, memverifikasi dan memvalidasi jutaan ilmuwan didunia. 
Namun demikian perlu juga disadari bahwa ilmuwan terkenal, mendapatkan 
ilmu yang sahih, bukan dari kajian berbasis legal formal metodologi. Enstein 
dengan e=mc2,, Gravitasi Newton, Bill Gates dengan Microsoft atau yang 
terakhir model bisnis Gojek. Hasil karya besar atau bisnis yang sukses, tidak 
selalu ada platform yang khusus mengantarkan kesuksesan. 

Riset populer saat ini secara umum lebih cenderung ke empiris, terapan, 
observasi lapangan dan berbasis masyarakat seperti Popularitas atau 
Elektabilitas pada kontestasi Pilkada atau yang lain. Sekalipun detail tentang 
ruang dan waktu berpengaruh sangat besar pada hasil akhir, namun tetap saja 
riset populer ini menjadi salah satu cara yang paling sering dilakukan untuk 
menarik perhatian masyarakat. 

Buku “Riset Publik” ini mencoba untuk masih tetap pada konsep keilmuan 
secara ilmiah dengan tetap menempatkan metodologi kualitatif dan kuantitatif 
sebagai pijakan berpikir rasional. Namun demikian telah banyak melangkah 
untuk mengadopsi kecenderungan riset empiris. Satu hal yang sangat menarik 
adalah instrumen surveinya dilakukan dengan sistem online, sehingga para 
Peneliti yang terlibat akan sangat terbantu dalam menyajikan hasil kajian, 
terutama dalam hal penggalian data, pengelolaan dan dokumentasi data riset. 
Hal ini akan  sangat membantu mengelola riset menjadi efisien dan efektif. 

Dalam sistem negara demokrasi di Indonesia, yang direfleksikan oleh 
keberadaan Partai Politik sebagai domain utamanya, keperluan memberikan 
pembelajaran konsep ideologi kepada masyarakat, menyampaikan informasi 
dan kampanye ide dan gagasan lebih banyak disampaikan dalam media masa, 
secara virtual. Diakui atau tidak, ini merupakan ekses dari pembatasan 
berkumpul secara fisik, dimasa Pandemi Covid-19. Saluran media sosial twitter, 
fb, ig, WA, zoom meeting, webinar, live streaming menjadi pilihan utama, 
untuk tetap berkumpul, berserikat dan berorganisasi.  Suatu dampak dampak 
pembelajaran yang positif. Kreatif mengimprovisasi para pihak untuk 
menciptakan kondisi sosial pada keseimbangan baru. “Riset Publik” menjadi 
sarana yang cenderung akan meningkat kedepan. 
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Dampak lain, seperti masyarakat semakin pintar, paham dengan 
demokrasi dan kehidupan sosial. Mereka memahami atas hak dan kewajiban, 
berupa tuntutan atau ekspektasi yang semakin tinggi. Ruang kesenjangan 
antara kondisi realitas dan ekspektasi cenderung meningkat, komplain 
masyarakat sering terdengar. Dari segi kepentingan partai politik, mulai perang 
ide dan gagasan, sebagian memberi ruang diskursus publik yang semakin 
terbuka, dilain sisi perang ide juga membawa ekses. Maraknya isu hoax yang 
berkorelasi pada kasus pelanggaran UU ITE. Riset Publik, diharapkan akan ikut 
mengurai benang kusut, informasi publik. Dengan mengisi informasi di ruang 
publik dengan data hasil Riset Publik. Ekspose kebenaran dengan memberikan 
hak penilaian pada masyarakat. Kurangi informasi, konsep dan kebijakan yang 
partisan (tendensius partai tertentu) dan perbanyak kajian Riset Publik, 
sebagai pengisi materi kebenaran di ruang publik. 

Dalam  Riset Publik, tidak lagi menggunakan sampling, tapi sudah harus 
mulai bergerak ke purposive population. Masyarakat terlibat secara inklusif, 
mendorong peningkatan kesadaran masyarakat yang hidup dalam negara 
dengan sistem demokrasi dan sistem informasi terbuka. Ada keseimbangan 
antara “hak-kewajiban” yang harus dijalankan. Perlu kesadaran baru, bahwa 
masyarakat harus mau berpartisipasi, bergerak, terlibat dalam perubahan dan 
perbaikan. Sentilan ringan hasil kajian dari luar, bahwa kondisi masyarakat 
Indonesia, similar dengan masyarakat Rusia dan Turkey. Di Indonesia secara 
umum masyarakatnya terbagi menjadi 3 golongan. Satu, masyarakat aktif 
“vocal minority” of government side sekitar 5%, dua masyarakat  vocal minority 
of oposition side, sekitar 5%. Tiga,  silent majority 90%, masyarakat yang cuek, 
masa-bodoh dan hanya berpikir pendek dirinya sendiri saat ini. 

Tingginya porsi silent majority ini, ditengarahi menyebabkan ide ide 
perbaikan tak bergulir semestinya. Isu korupsi, money politic, oligarki disinyalir 
berbagai kalangan merupakan “pandemi sosial” di negara kita, yang tak segera 
berakhir. Akibatnya bisa sangat serius, mulai dari Pemimpin yang tidak amanah, 
pembangunan kesejahteraan masyarakat yang sangat lambat, sampai pada isu 
kerusakan lingkungan karena investasi yang kolutif. Tidak mudah mengurai 
benar ruwet yang sangat masif, namun demikian riset publik, yang 
mengangkat suara masyarakat keatas (bottom-up), diharapkan bisa ikut 
terlibat berpartisipasi mengurai persoalan. 

Kami tim penulis, menyajikan buku  “Riset Publik Model Wellbeing 
Methodology; efisien efektif transparan akuntabel & kredibel”, bermaksud 
agar semua pihak terutama para siswa, mahasiswa dan peneliti profesional 
untuk mengenal, memahami dan akhirnya mau melakukan kajian Riset Publik. 
Untuk melakukan eksplorasi agar kebenaran yang dinilai oleh masyarakat, bisa 
muncul dipermukaan. Bersifat inklusif, dimana dalam setiap tahapan dan 
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proses riset melibatkan masyarakat. Dan tentu saja, perlu melakukan kegiatan 
pembelajaran atau “edukasi publik” kepada masyarakat terus menerus, reguler 
dan berkelanjutan. Penyadaran kepada seluruh elemen masyarakat, bahwa 
negara demokrasi, artinya semua masyarakat mempunyai “hak dan kewajiban” 
untuk menetapkan berbagai pilihan. Memilih Presiden dan Kepada Daerah; 
memilih anggota DPR/D; dan seterusnya sampai menilai isu publik yang 
diajukan dalam Riset Publik. 

Kedepan, Penulis berharap akan muncul profesi baru, yaitu “Periset 
Publik”. Seorang profesional dibidang sosial, melakukan kajian Riset Publik  dan 
memberikan informasi berisikan pembelajaran kepada masyarakat. Realistis, 
dengan estimasi perkembangan sosial dalam masyarakat, dimana 
perkembangan ilmu teknologi informasi menjadi leading sector nya. Bila saat 
ini masih belum bisa merasakan, tak akan menunggu waktu lama lagi, 
perubahan ilmu sosial & Humaniora, perilaku masyarakat dan tatanan sosial 
dalam berbagai kebijakan negara akan mengikuti dan menyesuaikan dengan 
perkembangan era teknologi digital.  

Berharap para pembaca akan menyadari pentingnya Riset Publik, dan 
mari kita lakukan perubahan bertahap secara evolusionery. 

 
 

Tangerang, 22 Maret 2021 
Salam 

 
 
 

Jadi Suriadi 
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PRAKATA PENULIS 2 
 

Riset Publik dengan  Wellbeing Methodology 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan 

perkenan-Nya sehingga buku Riset Publik dengan menggunakan wellbeing 
Methodology dapat terwujud setelah beberapa tahun dilakukan uji coba 
membedah berbagai isu yang marak disorot oleh masyarakat  agar isu tersebut 
dapat diatasi dengan cara yang cepat, tepat, praktis dan dengan cara yang 
ilmiah. 

Isu tersebut baik yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, sosial - 
budaya, agama, pendidikan, korporasi, korupsi, sikap dan perilaku birokrasi 
dalam pemberian pelayanan pada masyarakat. Selain isu tersebut, Welbeing 
Metodhology juga melakukan uji coba riset mengenai isu public yang terkait 
dengan masalah pertahanan dan keamanan yang hasil risetnya telah 
dimanfaatkan oleh berbagai kampus, lembaga,dan korporasi.  

Wellbeing Methodology memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik 
dimaksud yakni adanya tiga esensi materi variabel yang menjadi titik sorotan 
dalam melakukan riset public pada semua obyek penelitian. Ketiga esensi 
materi variabel dimaksud adalah  “Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas yang 
disingkat dengan istilah PPA”. Riset public ini tidak mengenal sampel 
sebagaimana penelitian lainnya. Wellbeing Methodology dalam melakukan 
riset public menggunakan istilah purposive population dengan asumsi bahwa 
semakin banyak responden yang terlibat memberikan penilaian terhadap 
suatu obyek penelitian atau isu public maka hasilnya akan semakin valid.  

Metode riset Wellbeing Methodology ini selain digunakan dalam dunia 
akademik (kampus) berupa penelitian penyelesaian studi mahasiswa  (skripsi, 
Tesis dan Disertasi) juga dapat banyak digunakan oleh berbagai kalangan 
birokrasi dan praktisi dalam mengkaji berbagai isu public, sebab wellbeing 
Methodology ini dapat mengantar Peneliti untuk menyajikan berbagai hasil 
riset dalam bentuk indeks kemaslahatan public atau disingkat IKP. Misalnya 
Indeks kemaslahatan public tentang BPJS Kesehatan (IKP BPJS Kesehatan), 
Indeks pola hidup sehat (IPHS), Indeks Preferensi Pemilu (IPP) dan berbagai 
indeks-indeks lainnya. Selain itu, riset dengan menggunakan Wellbeing 
Methodology ini tidak hanya berhenti pada penyajian hasil riset semata tetapi 
dilanjutkan dengan memberikan edukasi pada masyarakat agar tercipta 
kesamaan persepsi,partisipasi dan akseptabilitas masyarakat pada isu public 
yang menjadi sorotan. 
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Wellbeing Mehtodology merupakan riset yang  sangat baik digunakan oleh 
akademisi, birokrasi, politisi dan praktisi untuk menelaah, mengkaji dan 
menemukan solusi berbagai isu actual yang ada di tengah masyarakat dengan 
cepat, tepat, dan praktis dilaksanakan, sebab wellbeing Methodology ini 
merupakan riset publik yang secara teknis melakukan survei secara langsung 
pada public serta mengolah data hasil survei dengan menggunakan teknologi 
digital. 

Wellbeing Methodology menggunakan metode campuran (kualitatif, 
kuantitatif, partisipatif) dengan memasukkan unsur subyektifitas kolektif 
berupa partisipatif responden dalam melakukan penilaian. Partisipatif 
responden sangat urgen dilibatkan sebab hasil akhir pengukuran kemaslahatan 
adalah interpretasi  impact pada masyarakat berupa konfigurasi besaran 
numerik terhadap obyek penelitian. 

Dalam buku riset publik Wellbeing Metodhology ini telah disajikan 
berbagai informasi tentang apa dan mengapa menggunakan Wellbeing 
Metodhology serta bagaimana cara menggunakan metode ini dalam penelitian 
riset public. Semua informasinya disuguhkan dalam buku ini dengan runtut 
agar pembaca dapat mudah memahami sekaligus menggunakannya.   

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi sumber informasi, sumber 
motivasi, sumber inspirasi dan sumber edukasi bagi kita semua terutama pada 
akademisi, birokrasi, politisi dan para praktisi yang diharapkan banyak 
memberikan kontribusi dalam memecahkan persoalan bangsa terutama dalam 
memecahkan berbagai isu public dengan cepat ,mudah, dan praktis serta dapat 
dipertanggungjawabkan pada public secara ilmiah dengan beberapa langkah 
ilmiah versi Wellbeing Methodology. Semoga ! 

 

     Jakarta, 28 Maret 2021 
 
 
 

     Prof. Dr. Paisal Halim, M.Hum 
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PRAKATA PENULIS 3 
 

Kajian Akademis di Kampus 
Alhamdulillah.. atas berkat Rahmat Allah SWT, berbagai Laporan Hasil dari 

kegiatan, salah satunya adalah Pengabdian Masyarakat sekaligus Riset Indeks 
Pengendalian Sampah Rumah Tangga, selesai dibukukan dalam Riset Publik 
model Wellbeing Methodology. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (P2M) FAKULTAS TEKNIK yang memprakarsai kegiatan ini 
memandang perlu untuk melakukan pengabdian sekaligus penelitian model 
Riset Publik. Didorong adanya kerja sama antara Pemerintah KOTA BEKASI 
dengan UNKRIS terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini sebagai 
tindak lanjut sekaligus implementasi bidang keilmuan khususnya di FAKULTAS 
TEKNIK UNKRIS yang bekerja sama dengan Wellbeing Institute, dengan tujuan 
membantu kota Bekasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan menuju 
Kota Bekasi keren.. bersih, indah, nyaman dan sehat. 

Sampah di wilayah perkotaan, merupakan salah satu permasalahan yang 
sangat mengganggu apabila tidak ditangani secara komprehensif. 
Permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kota 
sebagai penyelenggara kota, namun sangat dibutuhkan peran serta partisipasi 
dari seluruh warga. Kegiatan pengabdian yang sekaligus penelitian ini sebagai 
salah wujud membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelesaikan 
permasalahan sampah di wilayahnya. Dengan timbulan sampah yang mencapai 
lebih dari 1.900 ton setiap harinya, Pemerintah Kota Bekasi tentu akan 
membutuhkan banyak tenaga serta biaya untuk mengatasinya. Oleh karena itu 
peran seluruh warga masyarakat Kota Bekasi sangat diperlukan. 

Kegiatan ini terdiri 17 (tujuh belas) rangkaian kegiatan, dimulai dari 
koordinasi, perizinan dan penelitian secara online. Pengabdian oleh P2M 
FAKULTAS TEKNIK UNKRIS salah satunya adalah sosialisasi ke seluruh warga 
masyarakat Kota Bekasi sosialisasi ke seluruh warga masyarakat Kota Bekasi 
melalui koordinasi dengan seluruh petugas di 56 kelurahan dan 12 kecamatan 
di Kota Bekasi disamping menggunakan iklan layanan masyarakat (ILM) yang 
disampaikan secara viral, online dengan media sosial. Langkah akhir adalah 
riset-penelitian dengan mengukur indeks pengendalian sampah rumah tangga 
melalui e-quisioner kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi. Hasil e-quisioner 
ini selanjutnya sebagai acuan dalam membuat laporan hasil ini. Metode 
wellbeing ini sebagai salah satu metode baru dianggap cukup tepat untuk 
mengajak dan melibatkan seluruh masyarakat. Yang mana masyarakat diajak 
untuk menilai apa yang menjadi permasalahan di wilayahnya. 
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Laporan hasil ini dapat diselesaikan atas kerja keras dari seluruh elemen 
yang terlibat. Oleh karenanya kami sebagai pimpinan Universitas 
Krisnadwipaya menyampaikan terimakasih kepada Bapak Walikota dan Wakil 
Walikota Bekasi, Wellbeing Institute, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota 
Bekasi, P2M,dan seluruh dosen/mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini. 
Kami sangat menyadari bahwa kegiatan ini tentu masih membutuhkan 
penyempurnaan, oleh karenanya diperlukan kritik-masukan untuk perbaikan 
dalam kegiatan berikutnya.  

Akhirnya , sebagai Pimpinan Universitas Krisna Dwipayana, Kami berharap 
akan munculnya gagasan atau ide Kerja sama Kolaboratif dengan pihak Pemda 
untuk dalam berbagai macam bidang yang berorientasi kepada masyarakat 
dan melibatkan partisipasi masyarakat. Suatu konsep pembelajaran 
masyarakat, terutama terkait isu publik. Harapannya masyarakat mengetahui 
dan menyadari atas pola pikir keseimbangan “hak dan Kewajiban” di dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

 
Jakarta, 13 April 2021 

 
 
 

Dr. Ir. Ayub Muktiono, MSiP 
Rektor Universitas Krisnadwipayana, Jakarta 
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PRAKATA PENULIS 4 
 

Indonesia adalah negara demokrasi.  Inti di dalam system demokrasi 
adalah menjamin hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Kesepakatan 
Bersama yang telah dibangun bersama. 

Supra struktur politik Bangsa Indonesia telah final disepakati bersama, 
yaitu Pancasila. Demikian pula dengan Kesepakatan Negara Indonesia, sudah 
pula final disepakati bersama, yaitu UUD 45 

Segala proses pengambilan keputusan sebagai perwujudan  kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara yang merupakan aktivitas dinamis dari  kehidupan 
bersama tentu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD45. 

Proses pengambilan keputusan bersama merupakan refleksi dari persepsi, 
partisipasi dan akseptabiliti tiap-tiap Individu Warga Bangsa Negara Indonesia. 

Guna menjamin kesepakatan bersama tersebut, yang dikenal sebagai 
Public Policy (Kebijakan Publik) pada hakikinya adalah merupakan tawaran inti 
dari system demokrasi. Maka buku ini mencoba berkontribusi dengan 
mengajukan suatu alat guna membangun keputusan bersama dalam 
masyarakat majemuk Indonesia kita tercinta ini. 

 
Jakarta, 2 April 2021 

 
 
 

Boni Hargens, PhD 
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PRAKATA PENULIS 5 
 

Perspektif Sosiologi 
Hierarki regulasi dari supra struktur Pancasila, UUD45 hingga hingga 

berbagai regulasi turunan di level implementasi, bahkan diperkuat oleh SOP, 
berikut juklak dan juknisnya. Pada hakikatnya merupakan perwujudan dari 
Kebijakan Publik (Public Policy). 

Kebijakan publik berawal dari adanya Isu Publik. Kemudian isu publik atau 
permasalahan publik ini ditangkap oleh masyarakat-negara-bisnis. 

Cara pandang masyarakat-negara-bisnis tentu berbeda dalam melihat 
suatu permasalahan publik (isu publik). Pertanyaan yang muncul adalah: 
Bagaimana membangun kesepakatan antara kepentingan masyarakat-negara-
bisnis atas suatu isu publik?. 

Kebijakan publik hadir untuk memecahkan isu publik. Sedangkan isu 
publik itu dapat didekati secara: (1) konten, mengkaji secara teknis ilmiah 
objek masalahnya, (2) sosial politis, dimana isu public dilihat dari sisi proses 
membangun kesepakatan kepentingan masyarakat-negara-bisnis. 

Methodology WM menawarkan alat bagi Study Public Policy, utamanya 
dalam turut berkontribusi: proses membangun kesepakatan publik. WM 
sebagai alat Kebijakan Publik dapat sebelum, sedang atau setelah suatu 
Kebijakan Publik diputuskan. 

 

Jakarta, 28 Maret 2021 
 
 
 

Dr. Asep Kususanto 
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PRAKATA PENULIS 6 
 

Perspektif Kebijakan Publik 
Saat ini hampir semua bidang kehidupan sudah mulai menggunakan 

sistem IT secara digital. Tak terkecuali kajian atau riset yang menggunakan data 
primer dari masyarakat. Sering dikatakan sebagai Riset Publik, suatu kajian 
penilaian dimana objek kajian adalah isu publik yang berorientasi terhadap 
kemaslahatan publik, dan subjek penilaian juga dilakukan oleh publik. Secara 
makro cakupan riset publik menjadi complicated dengan masyarakat yang 
sangat banyak dan heterogen. Namun demikian, IT menjadi alat yang mampu 
menguraikan kompleksitas perhitungan, sehingga esensi origianlitas dan 
eksistensi riset publik terjaga. 

Secara umum riset publik, mengacu pada metodologi kualitatif dan 
kuantitatif. Namun demikian, mengacu keduanya dan menangkap esensi 
empiris dilapangan perlu diakomodasi sebagai bagian dari alternatif 
menangkap dinamika sosial karena pengaruh dan dorongan kemajuan IT. Buku 
Riset Publik model wellbeing methodology ini mengadopsi esensi metodologi 
kualitatif, melakukan transformasi secara kuantitatif (tahu kuantifikasi objek 
kualitatif) dan kemudian diimplementasikan secara empiris. Hasilnya bukan 
lagi merupakan formula atau model sebagai hasil kajian psikometri, tetapi 
sudah pengukuran konfigurasi dari objek kajian. Dalam hal ini disebutkan 
sebagai Indeks kemaslahatan publik (IKP) atas Objek Kajian.     

Contoh yang sangat bagus adalah survei kepuasan masyarakat (SKM) yang 
tercantum dalam Permenpan RB No.14 tahun 2017, dimana tercantum sebagai 
hasil adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sasaran dalam kebijakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Mendorong Partisipasi Publik 
2. Meningkatkan kualitas layanan publik 
3. Meningkatkan inovasi instansi pemerintah, penyelenggara layanan publik 
4. Memotret kecenderungan kepuasan masyarakat. 

 
Berdasarkan pertimbangan diatas, buku “Riset Publik” ini akan menjadi 

sangat membantu memahami alu berpikir dan kemudian bisa implementasikan 
berbagai kajian terkait SKM dengan mudah, cepat dan murah. Buku Riset 
Publik dengan penuh semangat motivasi mendorong peneliti daerah untuk 
melakukan kajian dengan kaidah manajemen yang sangat memadai dan 
berkualitas, yang bercirikan: efisien; efektif; transparan; akuntabel dan 
kredibel. Sebagai bagian dari semangat perbaikan kajian didaerah. 
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Secara praktis buku Riset Publik, mengajarkan suatu bentuk partisipasi 
dan keseimbangan  hak dan kewajiban masyarakat dalam  bermasyarakat dan 
ikut serta menyelesaikan isu publik. Riset Publik akan mengemas isu publik, 
menjadi bagian yang inklusif. semua masyarakat mengetahui dengan baik; 
semua masyarakat mendapatkan akses untuk memberikan penilaian; semua 
masyarakat diberi kesempatan yang luas dalam usul, saran dan kritik terhadap 
isu publik. Dengan tetap memegang teori dan konsep universalitas dalam 
negara demokrasi. 

Peneliti muda di Daerah sudah seharusnya akan membawa perubahan 
yang mendasar menerapkan Riset Publik, mengusung data secara bottom-up, 
menghargai kekhususan pribadi (uniqueness) untuk kemudian mengelaborasi 
dalam konsep universal (universe). Sebagaimana kebenaran dalam 
keberagaman masyarakat haruslah merupakan keseimbangan antara universe 
dan uniqueness. 

Semoga buku Riset Publik ini bisa menjadi pemantik kesadaran para 
Peneliti muda, terutama yang ada didaerah, untuk mampu mengangkat 
kebenaran dengan kaidah inklusivitas. Benar menurut keseimbangan universe 
dan uniqueness.   

 
 

Jakarta, 13 April 2021 
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BAB 1 

TINJAUAN UMUM RISET PUBLIK 

 
 

Kata dalam phrasa “Riset Publik”, sudah terasa familiar dan tidak asing lagi 
dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat, karena sering muncul dan 
digunakan dalam diskusi, percakapan dan kosakata pergaulan sehari hari di 
kalangan akademisi, politisi dan para penggiat demokrasi serta para penggiat 
masalah sosial lainnya. Namun demikian, dari segi terminologi dan definisi tata 
bahasa dalam kamus atau referensi ilmiah, masih belum ada suatu 
kesepakatan atau konsensus bersama diantara para ahli.  Kata “Riset Publik” 
belum ada definisi dan kesepahaman yang baku. Sebagian masyarakat 
memahami atas kata  Riset Publik adalah phrasa, dan lebih lebih cenderung 
untuk diuraikan dari kata “Riset” dan “Publik”. Dan selanjutnya arti dan definisi 
atas kata riset dan publik diinterpretasikan sebagai makna gabungan  

 

A. DEFINISI DAN INTERPRETASI  RISET PUBLIK 
Definisi universal (umum)  atas kata “Riset” sebagaimana dipahami oleh 

para akademisi atau masyarakat umum,  adalah sebagai berikut : 
Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi 

yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk 
menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan 
intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam 
mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka 
peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. (https://id. 
wikipedia. org/wiki/ Penelitian, 3 Feb 2020).  

Definisi kata riset diatas, tidaklah sederhana. Riset mempunyai ilustrasi 
tentang proses, sistematika dan tujuan akhir, serta keterangan pelengkap yang 
bersifat konditional. Bagian pentingnya yaitu “proses investigasi”.  

Kata “proses investigasi” yang dimaksudkan dalam definisi atas kata riset 
diatas, masih harus dilengkapi dengan beberapa keterangan dan kondisi, 
diantaranya sebagai berikut: 
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1) Aktif, Tekun dan Sistematis. Bahwa persyaratan kondisional bagi pelaku 
riset (Periset, Peneliti), harus bekerja secara aktif, tekun dan mengikuti 
sistematika investigasi. 

2) Menemukan fakta, menginterpretasikan fakta dan merevisi fakta fakta 
merupakan tujuan atas kegiatan riset. Fakta, menjadi hal pokok dalam riset. 
Dengan kata lain, riset yang hasil akhirnya tidak atau bukan fakta, maka 
akan diragukan validitasnya.   

3) Penerapan praktis dari pengetahuan. Secara empiris riset juga 
mengandung arti, untuk melakukan kegiatan penerapan secara praktis atas 
ilmu (teori, hipotesis) pengetahuan yang ada.  
 
Karena koridor atas makna kata riset yang luas dengan prasyarat 

kondisional yang cukup ketat, maka akan ada konsekuensi secara  logis, berupa 
banyaknya pertanyaan yang muncul dipermukaan. Dalam hal ini pertanyaan 
atas proses kegiatan investigasi, yang kemudian dikenal sebagai metodologi 
penelitian dan atau metode pendekatan yang digunakan sebagai suatu peta 
jalan atau prosedur yang harus ditempuh. Dan juga pertanyaan penelitian, 
atau hipotesis yang diajukan untuk diuji dan dibuktikan. Pada umumnya 
pertanyaan atau hipotesis, berupa pertanyaan umum yaitu apa; mengapa; 
seberapa besar; siapa;  kapan; dimana dan bagaimana. 

Dalam dunia kampus (akademis), Riset atau penelitian masih digunakan 
sebagai prasyarat dan tolok ukur atau indikator utama kelulusan, pada 
tingkatan pendidikan Sarjana, Pasca Sarjana ataupun Program Doktoral. 
Sesuatu yang dipersepsikan oleh sebagian stakeholder dunia akademis 
(terutama bagi para mahasiswa), bahwa riset adalah beban tugas yang cukup 
berat dan agak menakutkan, khususnya mahasiswa pada posisi tingkat akhir. 
Ilustrasi yang sedemikian itu selanjutnya membentuk suatu pemahaman atau 
persepsi yang diilustrasikan, menempatkan kata “riset” adalah sesuatu yang 
sulit, serius dan penuh aturan ketat, untuk memulai sampai selesai pada tujuan.  

Sudah menjadi pengetahuan umum (walaupun belum ada data hasil kajian 
yang valid), bahwa para mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan 
kelulusan akademisnya,  umumnya karena gagal menyelesaikan tugas pokok, 
tugas akhir berupa riset (skripsi, tesis atau disertasi). Tapi sebenarnya, 
betulkah kegiatan riset itu menakutkan semacam itu? 

Melihat kembali sekilas sejarah Indonesia, beberapa dekade yang lalu, 
sejak Reformasi 98, seluruh tatanan yang diterapkan masa orde baru telah 
dikembalikan lagi pada ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), sistem demokrasi dan rakyat merupakan pemegang kedaulatan. 
Terbitnya UU Otonomi Daerah, lalu dilanjutkan Pemilihan Umum (Pemilu) 
secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Presiden 
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(Pilpres) dan Pemilihan Anggota DPR/DPRD, menjadi ruang lingkup yang sangat 
menarik untuk menjadi pembelajaran, dan bahan kajian dalam bidang Riset 
Politik. Banyak para Periset, Akademisi, Pakar yang mendapatkan posisi dan 
kedudukan sosial atau ekonomi yang cukup baik. Suatu bentuk apresiasi atas 
profesi Periset yang semakin baik. 

Sedangkan kata “Publik”, juga sudah menjadi terminologi umum yang 
mudah dipahami oleh masyarakat. Definisi umum atas kata “Publik adalah 
mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan 
dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas” Kata publik 
adalah orang atau masyarakat yang bisa dikategorikan menjadi beberapa sudut 
pandang: 
1) Publik Internal atau publik eksternal. 
2) Publik Primer, sekunder atau marginal 
3) Publik yang memihak, (proponent), Publik yang menentang (opponent) dan 

Publik yang tidak peduli (uncommitted). 
4) Mayoritas diam (silent majority) dan minoritas vokal (vocal minority). 

 
Batasan atas kata publik tersebut, menjelaskan berbagai hal yang menarik 

untuk ditinjau lagi secara lebih mendalam, bila ditinjau dari berbagai sudut 
pandang. Memperhatikan batasan diatas, definisi atas kata publik, masih 
dilihat dalam ruang lingkup organisasi, institusi atau komunitas tertentu. Publik 
perlu juga dimaknai sebagai masyarakat keseluruhan dalam posisi ruang 
lingkup dan waktu tertentu. 

Lalu apa definisi atas kata “Riset Publik”? dengan dua definisi kata riset dan 
publik diatas, memaknai dan membuat rumusan definisi Riset Publik menjadi 
semakin kompleks. Banyak pengertian kata dan kalimat bersifat kondisional 
yang terlibat dalam penyusunan definisi Riset Publik. Disisi lain, karena 
keperluan kondisi lapangan, banyak alternatif dan sudut pandang 
penerapannya, semacam makna  interpretasi. Karena itulah, mungkin masih 
belum ada dan semakin sulit untuk membuat definisi yang baku, yang 
disepakati bersama sebagai kaidah terminologi keilmuan. Yang sering di 
ungkapkan adalah interpretasi dengan sudut pandang masing-masing (parsial), 
oleh para pihak, dengan penerapan atau implementasi pada bidang tertentu. 
Interpretasi dan makna atas riset publik dipandang berdasarkan sudut pandang 
yang berbeda beda. Sehingga banyak sekali versi sudut pandang dan 
pemahaman. 

Salah satu contoh topik atau isu yang menarik diklaim sebagai Riset Publik, 
misalnya survei atau studi pengukuran “popularitas”, “probabilitas”, 
“elektabilitas, dan akseptabilitas” pada kasus elektoral, calon Kepala Daerah 
dalam masa menjelang  Pilkada. Pada realitasnya, para Periset menggunakan 
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objek kajian “masyarakat” atau publik, yang kemudian dimaknai sebagai 
makna publik dengan pendekatan sosial politik. Karenanya kegiatan kajian ini 
biasanya diklaim dan dikategorikan dalam definisi Riset Publik. Dalam hal ini, 
kegiatan tersebut diinterpretasikan sebagai Riset Publik 

Dalam beberapa hal, bahwa kegiatan Riset Publik yang dibungkus dengan 
kegiatan survei, kajian, konsultasi dan observasi, yang mempunyai nuansa dan 
kecenderungan komersial. Data yang dihasilkan menjadi informasi yang 
mempunyai nilai jual komoditi atau ekonomi yang cukup tinggi, sehingga 
menjadi semacam objek kegiatan profesional. Dalam hal ini, perlu ada 
semacam diskusi lanjutan, apakah benar hasil kajian yang bernilai ekonomi 
(komersial) termasuk dalam kategori riset publik? Dan bila para Periset atau 
penggiat demokrasi dan sosial mengatakan ya, lalu apa alasan para pihak yang 
keberatan? Apa yang bisa anda ajukan sebagai definisi atas kata riset publik?  

Kembali ke persoalan definisi atas kata “Riset Publik” memang masih 
sangat sulit untuk diajukan sebagai kesepakatan, karena mempunyai 
pengertian yang sangat kompleks, penuh dengan persyaratan yang kondisional 
(debatable). Beberapa penafsiran yang sudah ada atau di klaim para pihak 
sebagai definisi riset publik, lebih cocok dengan kata interpretasi. Dalam 
kenyataannya, kata interpretasi ini lebih sesuai dengan realitas, dan 
mempunyai fleksibilitas yang cukup baik. Pengaruh selanjutnya, kata 
interpretasi lebih memberikan dorongan bagi para Peneliti mengembangkan 
kegiatan dalam berbagai pemahaman dan sudut pandang. Dengan tetap 
berpegang pada definisi baku atas kata Riset dan Kata Publik.  

 

B. INTERPRETASI RISET PUBLIK PADA KAJIAN INSTITUSI PEMERINTAH 
Pada masa Reformasi, banyak kajian institusi Pemerintahan, yang 

dirancang dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Untuk memenuhi 
harapan dan ekspektasi masyarakat. Kajian yang demikian secara umum 
disebut sebagai Riset Publik. Tentu bukan berarti “kajian” yang dilakukan 
sebagai definisi Riset Publik, akan tetapi  dimaknai atau diinterpretasikan 
sebagai Riset Publik. Riset Publik diinterpretasikan dengan kegiatan kajian oleh 
Institusi Pemerintahan, berjalan sudah sangat lama, dan tak ada keberatan 
yang berarti dari para penggiat masalah kajian sosial. 

Secara khusus Keputusan Menteri PAN RB melalui KEMEPAN-RB no. 14 
tahun 2017 tentang “Survei Kepuasan Masyarakat”, Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik, telah banyak dilakukan dan membantu mengatur apa 
mengapa dan bagaimana Riset Publik dilakukan. Kemenpan RB tersebut diatas 
berlaku umum untuk semua unit layanan masyarakat yang sangat luas dan 
sangat beragam diversifikasi dan penerapannya.  Termasuk unsur apa saja 
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yang akan dinilai, sebagaimana ditetapkan dalam BAB I huruf F, sebagai contoh 
berikut: 

Ilustrasi 1.1 Peraturan KEMEPAN-RB no. 14 tahun 2017 
Ilustrasi 1.1 Peraturan KEMEPAN-RB no. 14 tahun 2017 
 
F. Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi: 
1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian 
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif *) 
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus 
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil 
dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana **) 
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana **) 
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
9. Sarana dan prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud 
dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk 
benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak 
bergerak 
(gedung). 
Catatan: 
*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan 

perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). 
Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis. 

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis 
layanan yang akan disurvei berbasis website 
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Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan hasil berupa Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah termasuk dalam interpretasi dari Riset 
Publik yang banyak dipahami dan wajib dilakukan oleh institusi Pemerintah. 
Suatu ide dan gagasan yang sangat bagus, sebagai wujud implementasi sebuah 
Negara Demokrasi, dimana semua kebijakan bermuara pada kepentingan 
masyarakat. Tak ada satu pihak pun yang menyangkal akan misi dan 
obyektifitas kajian SKM adalah salah satu bentuk Riset Publik. 

Namun demikian mari kita teliti lebih dalam, tentang kata riset dengan 
kunci utama “proses investigasi” dan akan menguji, apakah proses investigasi 
SKM dalam mendapatkan nilai IKM sudah sesuai? Untuk mendapatkan 
jawaban yang lebih baik mari kita lihat hasil kajian ILM LIPI 2015 , yang 
dipublikasikan dengan hasil sebagai berikut: 

 
 
Berdasarkan tabel diatas, SKM dengan hasil akhir IKM adalah semacam 

riset publik yang diilustrasikan dengan skala numerik, sehingga masyarakat 
awam lebih mudah memahaminya. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, kaidah 
metodologi umum, yang digunakan lebih cenderung pada metodologi 
kuantitatif. Dilakukan secara empiris, atau sebagai upaya kuantifikasi data 
kualitatif.  

Data numerik yang dihasilkan dalam SKM, juga memungkinkan untuk 
digunakan upaya “Kontestasi” atau semacam perbandingan skor atau  hasil  
dari institusi lain. Dan juga “Komparasi” perbandingan internal, dari institusi 
yang sama dan tahun kegiatan yang berbeda. Sebagai suatu kontestasi, 
diperlukan suatu standard penilaian yang baku dan berlaku untuk siapa saja. 
Dengan kata lain survei kepuasan masyarakat, pada instansi unit pelayanan 
masyarakat harus menetapkan aturan yang sama. Baik pada ketentuan objek 
SKM, ketentuan dan cara penilaian; juga subjek penilai.  

Tabel 1.1 
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Data publikasi nilai IKM, sering kali berada pada kisaran (80 samai 90),  
berarti ukuran kepuasan masyarakat yang sangat tinggi, sangat puas 
mendekati kondisi sempurna. Bila ada tuntutan atau target, setiap tahun harus 
ada peningkatan skor, konsekuensi logisnya dalam beberapa tahun kedepan 
maka nilainya akan menjadi sempurna, sesuatu yang kurang realistis. Dengan 
kondisi realistik yang ada, bahwa tanggapan atau ekspektasi masyarakat 
tentang kinerja dan image instansi/institusi Pemerintah yang ada saat ini, 
(dengan asumsi kurang begitu memuaskan), maka diindikasikan, terkesan ada 
sudut pandang yang berbeda tentang penilaian. Maka kemudian akan timbul 
pertanyaan : 
1) Siapa (masyarakat yang mana) yang melakukan penilaian? 
2) Apa instrumen alat ukur yang digunakan sebagai penilaian? 
3) Bagaimana penilaian dilakukan? 

 
Pada realitasnya, sesuai proses penilaian SKM berdasarkan Permen PAN RB 

No.14 tahun 2017, hampir semua unit pelayanan masyarakat melakukan hal 
yang sama dengan model yang sama. Data yang dipublikasikan, hampir tidak 
ada informasi hasil kajian IKM yang yang jelek, hampir semua bagus. Lalu kita 
disadarkan pada kenyataan, bahwa dalam negara demokrasi bila hasil kajian 
IKM institusi Pemerintah selalu bagus, tanpa ada keberatan atau kritikan (dari 
pihak oposisi & LSM dari luar Pemerintah), maka akan sulit untuk melakukan 
peningkatan hasil atau perbaikan. Ekspektasi masyarakat yang tinggi tidak atau 
kurang tercermin dalam penilaian. 

Dalam hal ini diperlukan, objek kajian yang bersifat universal berupa 
kemanfaatan untuk masyarakat, dan diperlukan perspektif lain berupa, subjek 
penilaian oleh masyarakat. Masyarakat yang menilai baik buruknya masalah 
publik, sehingga hasil IKM menunjukkan realitas yang sebenarnya. 

 

C. INTERPRETASI RISET PUBLIK PADA OBJEK KAJIAN PUBLIC RELATION 
Kajian public relation, menjadi sangat penting dan mempunyai relevansi 

yang tinggi pada kondisi masyarakat yang majemuk dan kompleks saat ini. Baik 
pada kajian institusi pemerintah maupun institusi bisnis. Institusi bisnis dengan 
skala menengah keatas, biasanya mempunyai organisasi dimana terdapat 
penugasan khusus pada divisi Public Relation (PR). Suatu bidang dalam 
organisasi yang menangani masalah dan isu publik, dan atau masyarakat yang 
terkait atau mempunyai pengaruh dengan kegiatan operasional bisnisnya. 
Ruang lingkupnya bisa sangat luas, dari masalah dampak kegiatan operasional 
perusahaan terhadap lingkungan hidup, dampak terhadap masyarakat di 
sekitar lokasi sampai dampak terhadap untuk menjaga stabilitas ekonomi, 
terkait pajak ke negara dan ketenagakerjaan.  Dalam hal ini, makna atas kata 
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publik adalah masyarakat yang juga dimaksudkan sebagai stakeholder. Dalam 
institusi bisnis umumnya dipisahkan dalam kategori sebagai stakeholder pihak 
internal atau pihak eksternal. Kajian terkait pengelolaan stakeholder, seringkali 
diinterpretasikan sebagai Riset Publik, yang biasanya dilakukan oleh divisi PR.  

Menjadi isu yang menarik, pada kondisi persaingan global dan kemajuan 
information, technology and communication (ITC) saat ini, dimana fungsi, 
peran dan kontribusi para stakeholder sering di-framing dan dikonfigurasikan 
sebagai stakeholder engangement (SE). SE merupakan bagian utama dari 
stakeholder management. SE merupakan objek yang menjadi sangat penting, 
key-point, vital dan kritikal bagi institusi komersial saat ini. Kajian dan telaah 
terkait  apa, mengapa dan bagaimana dengan “stakeholder engangement” 
pada perusahaan atau korporasi  telah dilakukan oleh para ahli ilmu 
manajemen, dalam beberapa dekade yang lalu.  Thomas Krik, et.al, 
mendeskripsikan  secara detail dalam bukunya “Stakeholder Engangement 
Manual”, telah secara sistematis menjelaskan SE. Termasuk sejarah tahapan 
stakeholder engangement (SE) menjadi 3 generasi sebagai berikut: 
1) Generasi 1 : presure driven enggangement pain alleviation with localise 

benefit. 
2) Generasi 2 : systematik engangement risk management and increased 

understanding of stakeholders 
3) Generasi 3: integrated strategy for sustainable competiviteness 

 
Secara umum, dalam Institusi bisnis, studi terkaji kajian “public relation, 

atau stakeholder engangement, diinterpretasikan sebagai Riset Publik. 
Dalam instansi Pemerintah, dengan ruang lingkup lembaga eksekutif 

(Pemerintah Daerah), juga memiliki tugas dan fungsi kehumasan (public 
relation). Kajian yang dilakukan oleh bagian kehumasan seringkali di 
kategorikan dalam bentuk Riset Publik. Hal ini dipahami masyarakat secara 
umum karena Bagian Kehumasan memang terkait secara langsung dengan 
urusan publik atau masyarakat . Kajian, Wa Nur Fida  terkait Peranan Humas, 
dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: 

 
Ilustrasi 1.2 Hasil Kajian Periset 

Ilustrasi 1.2 Hasil Kajian Periset 
 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 
serta telah disimpulkan maka mendapatkan beberapa hal yang perlu menjadi 
perhatian dan perlu ditingkatkan dalam kaitannya dengan peran oleh humas 
Pemerintah Kota Baubau dalam merespon konflik Kota Baubau, antara lain :  
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1. Peran oleh Pemerintah Kota Baubau masih perlu ditingkatkan dengan 
melakukan evaluasi yang bertujuan agar strategi kerja yang telah dilakukan 
selama ini dapat diperbaiki jika terdapat kekurangan serta dapat 
merencanakan pengembangan strategi agar kedepannya menjadi lebih 
terarah dan berkembang.  

2. Bentuk komunikasi organisasi perlu juga ditingkatkan dengan selalu 
berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait dengan bijaksana dalam 
pendekatan komunikasi yang efektif untuk membangun relasi social yang 
kondusif.  

3. Berbagai hambatan yang di alami oleh humas dalam merespon konflik 
Pemerintah Kota Baubau perlu juga diminimalkan melalui peran yang di 
lakukan. yakni dari pihak Unsrat harus cepat mengantisipasi / memberikan 
hak - hak jawab serta release tentang program kerja dan kegiatan yang ada. 
Bahkan dapat menjembatani isu negative melalui pendekatan komunikasi 
yang dinamis untuk menciptakan citra positif Pemerintah Kota Baubau  

 
Hasil kajian pada bagian Kehumasan Pemerintah Daerah cenderung 

dilakukan dan merupakan pendekatan metodologi kualitatif. Dan secara umum 
bisa digolongkan sebagai Riset Publik. Walaupun secara material, esensi kajian 
tidak atau belum tentu, cenderung menyentuh kepentingan masyarakat.  

 

D. INTERPRETASI RISET PUBLIK PADA KAJIAN OBJEK BIDANG SOSIAL 
Kajian pada bidang sosial, seringkali merupakan refleksi atas objek atau 

topik berbasis masyarakat atau publik. Dalam kajian Mushafi, dengan topik 
“Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum”, 
menuliskan abstraksi sebagai berikut: 
 

Ilustrasi 1.3 Hasil Kajian 
Ilustrasi 1.3 Hasil Kajian 
 
Persinggungan hukum dan masyarakat dalam diskursus sosiologi. Dalam artikel ini 
banyak dijelaskan tentang korelasi dialogis antara hukum dan masyarakat dalam 
kehidupan sosial. Secara konsepsional hukum dan masyarakat memiliki hubungan 
komplementer yang saling terkait eksistensinya. Dalam paradigma sosiologi hukum, 
masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan 
menggerakkan hukum tersebut. Sedangkan masyarakat menghidupi hukum dengan 
nilai nilai, gagasan, dan konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum 
dengan cara menyuburkan kesadaran hukum (kultur hukum) masyarakat untuk 
menjalankan hukum. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau 
sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu 
perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya dalam 
masyarakat atau mungkin sebaliknya. Hukum merupakan salah satu sarana 
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perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karena, terdapat suatu hubungan 
interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. 
Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai 
pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. 

 
Hasil Kajian dalam bidang sosial, secara umum dipahami dan 

diinterpretasikan sebagai Riset publik, dengan penjelasan bahwa objek pada 
kajian sosial selalu bermuara untuk kepentingan masyarakat. Penjelasan oleh 
Mushafi, et.al., diatas dalam hukum dan masyarakat mempunyai nilai 
koherensi, linier dan saling menguatkan. 

Dalam buku Nanang P, Sosiologi Perubahan Sosial dalam sebuah kata 
pengantar dijelaskan sebagai berikut. 

 
Ilustrasi 1.4 

 

 
Isi kata lain, bahwa Riset Publik mempunyai isu dan persoalan yang sangat 

dinamis, bergerak setiap saat dan sulit diprediksi. Bila dilakukan secara reguler 
dan berkelanjutan atas topik objek kajian tertentu, maka akan didapatkan pola 
pemetaan (mapping) yang akan memberikan gambaran atas kondisi yang 
terbaik.  

 

E. INTERPRETASI RISET PUBLIK PADA KAJIAN POPULER ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
Riset Publik sering pula diinterpretasikan dalam bentuk kajian yang 

dilakukan dengan objek data dari media masa. Kajian Rusli,N  dengan judul  
Riset Khalayak Digital, Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual di Media 
Sosial, menjelaskan hal penting dalam abstrak, sebagai berikut : 
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Ilustrasi 1.5 Hasil Kajian 
Ilustrasi 1.5 Hasil Kajian  
 
 Analisis Media Siber (AMS) merupakan tawaran metode baru untuk melihat realitas 
khalayak sebagai pengguna di dunia virtual. Khalayak yang selama ini menjadi sekadar 
konsumen media dan terpisah dari proses produksi informasi di internet khalayak 
memerankan dua posisi sekaligus, yakni sebagai konsumen dan produsen. Kekuatan 
khalayak dalam memproduksi konten kemudian harus dilihat sebagai pergeseran dari 
konsep broadcast atau penyiaran yang hanya mengandalkan satu sumber semata. 
Konsep tersebut muncul melalui level mikro atau teks. Budaya maupun artefak budaya 
di internet terbagi menjadi empat level, yakni ruang media (media space), dokumen 
media (media archive), objek media (media object), dan pengalaman (experiential 
stories). 

 
Penjelasan atas masyarakat sebagai konsumen atas informasi (hasil kajian), 

juga secara simultan atau bersamaan menjelaskan masyarakat sebagai 
produsen, diartikan bahwa masyarakatlah yang menentukan segala sesuatu 
(materi) dalam informasi publik. Posisi masyarakat sebagai objek, sekaligus 
sebagai subjek atas kajian. Konsekuensi logisnya, Riset Publik diinterpretasikan 
secara sederhana, sebagai kajian secara digital atau Riset Online. 

Pada saat ini, sudah ada mesin yang bekerja untuk mencari dan 
menyajikan (search engine) berbagai informasi yang sumbernya dari berbagai 
data dan informasi media sosial yang berskala besar dari internet yang kita 
sebut sebagai artificial intelligent (AI). Secara langsung bahwa data yang 
didapatkan adalah data masyarakat yang ada disosial media, diinterpretasikan 
sebagai data publik. Dan karenanya kajian dari mesin pencari AI 
diinterpretasikan sebagai Riset Publik. 

 

F. INTERPRETASI RISET PUBLIK DENGAN PENDEKATAN WELLBEING 
Alam demokrasi di Indonesia sangat dinamis, di era digital yang telah 

berkembang sangat pesat dan sudah terdapat jaringan internet yang 
terkoneksi secara global. Salah satu acuan indikasi atas sistem global adalah 
sifat atas kondisi dan situasi yang semakin responsif. Ekspektasi atau tuntutan 
masyarakat yang yang dirasakan semakin tinggi. Serta alternatif, pilihan atau 
kondisi fleksibilitas, yang semakin beragam. Ada semacam persepsi, ekspektasi 
dan kesesuaian rasionalitas dalam masyarakat modern, untuk tidak terlalu 
prosedural dan kaku. Dalam hal ini termasuk dalam terminologi dan definisi 
atas kata  Riset Publik. Sengaja dibiarkan dalam kondisi tertentu dengan tetap 
menjaga fleksibilitas.  Sepanjang makna kata riset dan makna kata publik masih 
melekat didalamnya.  
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Berdasarkan realitas atas kondisi diatasi, salah satu sudut pandang yang 
patut untuk diajukan sebagai interpretasi dalam Riset Publik menurut 
perspektif metodologi Wellbeing, dimana unsur pokoknya adalah 
kemaslahatan atau kemanfaatan objek kajian bagi masyarakat. Riset Publik 
diinterpretasikan sebagai  kegiatan riset yang “objek” dan “subjeknya” adalah 
masyarakat. Bila diperjelas dengan gambaran tentang anatomi kalimat, maka  
objek kajian Riset Publik dibagi dalam beberapa kategori : Subyek, predikat, 
objek, lebih lanjut bisa diidentifikasi sebagai berikut : 
1) Objek Kajian : 1). Bahwa objek kajian umumnya berupa isu publik atau 

permasalahan yang ada disekitar masyarakat; mempunyai maksud dan 
tujuan sebagaimana dinyatakan dalam definisi Riset (menemukan fakta, 
menginterpretasi fakta dan merevisi fakta) dan juga  dimaksudkan fokus 
untuk kepentingan masyarakat; 2). Memberi gambaran atas ukuran 
kemanfaatan/ kemaslahatan; 3). Hasil keluarannya dalam bentuk nilai 
dengan skor numerik (skala tertentu); bisa dilakukan perbandingkan atau 
komparasi dan dikontestasikan; maksud tersiratnya merupakan motivasi 
dan kampanye meningkatkan nilai kemanfaatan/kemaslahatan objek 
kajian. 

2) Predikat Kajian, merupakan alur, proses, sistematika dan metodologi: 1). 
Bagaimana cara mengukur?; 2).Apa alat ukur/ instrumen pengukuran yang 
digunakan?; 3). Siapa saja yang berhak melakukan penilaian/pengukuran?; 
4) Bagaimana merancang ukuran kemaslahatan/ kemanfaatan menjadi 
bagian dari kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat.  

3) Subjek Kajian :1) subjek kajian, dalam hal ini subjek penilaian adalah 
masyarakat secara keseluruhan (purposive population), dan dengan 
maksud/tujuan mengakomodasi keterbatasan tertentu; 2). Masyarakat 
terlibat dan berpartisipasi aktif dalam riset; 3). Riset publik bersifat inklusif, 
semua masyarakat ikut menilai terkait persepsi, partisipasi dan 
akseptabilitas objek kajian. 
Berdasarkan interpretasi ini, riset publik akan memberikan gambaran 

aktor/pelaku, proses/tahapan, dan hasil keluaran objek kajian yang lebih jelas.  
Bilamana objek kajian yang ditetapkan, merupakan objek yang terkait erat 

dengan kepentingan individu, kelompok atau institusi tertentu maka 
kegiatannya dilakukan dengan endensi tertentu jua. Dalam hal ini makna atas 
kata riset publik sulit untuk terealisasikan dan atau disebut sebagai riset publik.  

Dari batasan Riset Publik tersebut, tidak harus dibakukan terminologi dan 
definisinya, tetapi wajib  dilakukan serangkaian prosedur sebagai interpretasi 
makna dan implementasinya. Riset Publik perlu dikemas dalam bentuk 
sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan tetap menyadari 
masalah yang sesungguhnya adalah sangat majemuk dan kompleks. Hasil 
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keluarannya mempunyai persebaran nilai pemahaman yang tidak, mutlak atau 
terfokus pada nilai tertentu (secara sempurna) akan tetapi lebih terdistribusi 
pada persebaran ukuran baik atau buruk. Dalam hal ini dalam bentuk 
persebaran pada tingkat atau level skala numerik.  

Dalam konteks negara demokrasi di Indonesia sekarang ini, dengan kondisi 
masyarakat madani yang majemuk, kompleks, beragam (terdiversifikasi luas), 
kata “Riset Publik” sangat diharapkan untuk bisa membantu membangun dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kesadaran masyarakat, banyak 
keinginan dan kemauan atau tuntutan masyarakat tersebut diberbagai bidang. 
Bahwa apa yang diinginkan oleh satu kelompok, belum tentu diinginkan oleh 
kelompok lain. Pemerintah, dalam hal ini mengakomodasi dan menjaga 
keseimbangan atas berbagai kebutuhan dari lapisan dan masalah terkait objek 
publik.  

Sebagai contoh dan ilustrasi adalah kajian dari FT Universitas Krisna 
Dwipayana, Jakarta (2020) melakukan kajian dengan topik “Indeks 
Pengendalian Sampah Rumah Tangga (IPSRT) di Kota Bekasi”, dengan model 
riset publik yang mengetengahkan ukuran kemaslahatan masyarakat dengan 
berbagai penjelasan sebagai berikut: 

Ilustrasi 1.6 : Kajian Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga 
Ilustrasi 1.6 : Kajian Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga 

Riset Publik Online IPSRT telah selesai dilakukan, dengan berbagai tahapan kegiatan 
dan akhirnya didapatkan data dari 713 responden, dengan 2 data awal saat uji coba 
instrumen, sehingga total data yang bisa dimasukkan dalam kalkulasi adalah 711. Setelah 
dilakukan tabulasi maka kesimpulan hasil berdasarkan hipotesis signifikansi dan pertanyaan 
penelitian, adalah sebagai berikut : 
A. Signifikansi Atas Penilaian Responden/Masyarakat : Riset Publik Online IPSRT 

Rangkuman signifikansi dengan acuan skor signifikasi 6 

No. Deskripsi Hipotesis Signifikansi Skor Signfkn 
Tdk 

Signfkn 
Keterangan 

1 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X1 

6,94   
Moderat 

2 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X2 

7,13   
Baik Sekali 

3 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X3 

7,53   
 

4 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X4 

7,97   
 

5 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X5 

8,11   
Sangat baik 
sekali 

6 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X6 

8,00   
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7 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X1 

5,25   
 

8 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X2 

6,27   
 

9 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X3 

7,04   
 

10 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X4 

7,40   
 

11 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X5 

7,41   
 

12 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X6 

7,41   
 

13 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X1 

5,72   
Kurang 

14 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X2 

5,63   
 

15 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X3 

5,79   
 

16 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X4 

6,42   
 

17 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X5 

6,00   
 

18 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X6 

5,97   
 

19 
Penilaian Persepsi Masyarakat 
keseluruhan  

7,61   
 

20 
Penilaian Partisipasi Masyarakat 
keseluruhan 

7,01   
 

21 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
Keseluruhan 

5,92   
 

22 
Penilaian PPA Masyarakat atas Variabel 
X1 

6,28   
 

23 
Penilaian PPA Masyarakat atas Variabel 
X2 

6,19   
 

24 
Penilaian PPA Masyarakat atas Variabel 
X3 

6,64   
 

25 
Penilaian PPA Masyarakat atas Variabel 
X4 

7,12   
 

26 
Penilaian PPA Masyarakat atas Variabel 
X5 

6,99   
 

27 
Penilaian PPA Masyarakat atas Variabel 
X6 

6,95   
 

28 
Penilaian PPA Masyarakat atas Objek 
Kajian IPSRT 

6,68   
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Tabel 1.2 : Daftar Uji signifikansi 
Dengan catatan sebagai berikut : 

1) Sebagian besar hipotesis “signifikan”, kecuali pada penilaian akseptabilitas ada 
5 kategori yang ternyata tidak signifikan. Akseptabilitas, merupakan penilaian 
terhadap kondisi pengendalian sampah rumah tangga saat ini. 

2) Penilaian tertinggi ada pada variabel X4, yaitu aspek meningkatkan nilai 
ibadah. Hal hal ini dimaknai pendekatan IPSRT dari segi religius masih sangat 
relevan. 

3) Nilai keseluruhan IPSRT adalah 6,68 (level moderat) menunjukkan bahwa 
apresiasi masyarakat terhadap variabel objek kajian IPSRT, cukup baik. Sesuai 
dengan kondisi umum kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam 
pengendalian sampah rumah tangga telah menjadi isu yang menarik di 
masyarakat perkotaan. 

4) Level Sustainabilitas 4,92 kategori buruk (dengan model WM dan nilai k-0.9), 
memang kondisi pengendalian sampah kedepan cukup rentan. Terutama untuk 
Indonesia, khususnya Bekasi, dengan alokasi tanah untuk TPA terbatas.   

5) Untuk meningkatkan nilai IPSRT dan Level Sustainabilitas, perlu dinaikkan nilai 
“partisipasi masyarakat”, sebagaimana banyak diusulkan oleh para responden 
dalam data atas pertanyaan terbuka. 

 
Dalam hal ini Riset Publik, yang terpotret dalam hasil kesimpulan lebih 

menggambarkan skala numerik, dan kecenderungan menggunakan metodologi 
kuantitatif. Namun isi materinya (pengendalian sampah rumah tangga) 
merupakan objek yang cenderung merupakan objek yang berkesesuaian 
dengan metodologi kualitatif. Disamping, itu dalam kerangka berpikir tak ada 
kondisi yang sempurna (perfect). Realitasnya hasil penilaian objek kajian, 
seringkali hanya berupa figure angka numerik dan hanya muncul dalam 
pernyataan probabilitas (tingkat kemungkinan) dan merupakan cerminan dari 
tendensi positivism. 

Instrumen penilaian melibatkan persepsi, partisipasi dan akseptabilitas 
(PPA) masyarakat, merupakan indikasi riset publik yang kuat, dimana skor 
hanya dari masyarakat dengan ruang lingkup tertentu. Dalam hal sosialisasi 
dan edukasi materi kepada masyarakat dilakukan secara online. Dalam konteks, 
kemasan riset publik secara online menggunakan sistem aplikasi web (cloud 
computing), dimana data tersimpan di web dan sudah dalam bentuk hasil 
grafik dan tabulasi skor. Skor mengukur seberapa besar ukuran Indeks 
kemaslahatan publik (IKP). IKP adalah suatu nilai yang menggambarkan refleksi 
sikap dan perilaku masyarakat terhadap objek kajian. Interpretasi Riset Publik 
dengan sudut pandang kemaslahatan atau kemanfaatan publik merupakan 
alternatif yang cocok dan ideal untuk kajian riset publik. 
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G. URGENSI DAN RELEVANSI RISET PUBLIK DALAM MASYARAKAT 
DEMOKRASI MODERN  
Apa urgensi dan relevansi Riset Publik dalam masyarakat saat ini? 

Pertanyaan ini mempunyai penafsiran sebagai sebuah tantangan untuk 
dikerangkakan, diformulasikan dan diselesaikan dengan baik. Riset Publik 
menjadi salah satu indikasi mendapatkan nilai tingkat kebenaran dalam 
masyarakat modern, sangat majemuk dan kompleks. Suatu tantangan serius, 
yang tidak hanya dijelaskan secara teori atau argumentasi deskriptif kualitatif 
saja, tetapi harus bisa diterapkan dan diukur nilai skor numeriknya, secara 
empiris dalam realitas lapangan. Di implementasikan secara praktis, dan juga 
dipahami oleh masyarakat luas. Pemahaman “Riset Publik” dalam hal ini 
mempunya fungsi, peranan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. 

Dalam Kajian Robert, S., et.al.  dari Yayasan TIFA,  tentang “Mendorong 
Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Data Terbuka di Indonesia”, 
diingatkan pentingnya transparansi atas data publik yang terbuka, dengan 
kerangka menjaga esensi negara demokrasi sebagai berikut : 
 

Ilustrasi 1.7 Hasil Kajian 
Ilustrasi 1.7 Hasil Kajian 
Indonesia sudah memiliki prasyarat dasar yang menjalin demokrasi dan keterbukaan dalam satu 
tarikan nafas. Secara legislasi, konstitusi sudah menjamin berlangsungnya demokrasi yang 
partisipatif dan juga menjamin hak-hak rakyat untuk mengakses informasi public yang 
diperlukan oleh rakyat. Tidak cukup dengan konstitusi dan UU Hak Asasi Manusia, pada 2008 
Indonesia juga telah mengesahkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(UU KIP). UU ini menjamin rakyat untuk dapat mengakses informasi yang berada di badan-
badan public untuk kepentingan masyarakat. Persoalannya saat ini adalah pada tataran 
praktek. Meski UU KIP menegaskan agar badan public memastikan prinsip “pro active 
disclosure” tapi peraturan-peraturan internal yang dikeluarkan badan public itu pada umumnya 
tidak mengatur sesuai dengan UU KIP, terutama pada informasi yang wajib disediakan secara 
berkala. Persoalannya juga tidak hanya pada level regulasi teknis, tapi juga kualitas data dan 
informasi yang disajikan. 

 
 Untuk mendapatkan kualitas informasi dan data publik yang baik, sangat 

penting untuk dikembangkan proses dan sistematika investigasi dalam Riset 
Publik. Untuk bisa menghasilkan kualitas data publik yang baik. Sebagian 
penggiat masalah sosial meyakini, bahwa data publik yang terbuka akan 
mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. 
1. Data Publik 

Hasil kajian Riset Publik berupa data publik. Interpretasi atas data publik, 
sebagaimana yang sering disampaikan oleh pihak Pemerintah misalnya  kurs 
nilai mata uang rupiah, plafon suku bunga BI, harga patokan beras Bulog dan 
sebagainya, ada pula yang secara spesifik berupa hasil kajian, dengan objek 
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atau objektivitas masyarakat.  Hasil Kajian Agie N.G ., dari Universitas Airlangga, 
“Agenda Open Government: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data”, 
dengan ringkasan atau abstraksi sebagai berikut: 

 
Ilustrasi 1.8 : hasil Kajian (Data kualitatif/Informasi) 

Ilustrasi 1.8 : hasil Kajian (Data kualitatif/Informasi) 
Esai ini mendiskusikan partisipasi masyarakat ataupun pemangku kepentingan 
nonpemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. 
Mendeklarasikan diri sebagai salah satu pemerintah terbuka (Open Government) di 
dunia, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai 
macam inisiatif keterbukaan guna merealisasikan peran riil masyarakat dalam 
mengawal pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bersih. Esai ini 
secara khusus mendiskusikan implementasi data terbuka (Open Data), salah satu 
inisiatif pemerintah untuk 
membuka informasi ataupun data pemerintah kepada publik sebagai kunci penting 
pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam esai ini dibahas dataset 
apa saja yang sekiranya harus dirilis oleh pemerintah, yang berpotensi untuk 
memaksimalkan penyelidikan kasus korupsi. Terakhir, esai ini kan tata kelola 
penyelenggaraan open data di Indonesia sebagai langkah nyata dalam memberantas 
korupsi.  

 
Hasil kajian ini menjelaskan betapa pentingnya data publik yang bisa 

memotivasi atau menggerakkan partisipasi masyarakat, untuk ikut serta dalam 
pencegahan korupsi di Indonesia. 

Lebih lanjut , hasil kajian Emyana,R.E.S,  terkait “Implementasi Teknologi 
Big  Data Di Lembaga Pemerintah Indonesia” telah mendapatkan data terkait 
implementasi big data dari sektor pemerintah diantaranya : 
a. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  
b. Pemerintah Kota Bandung. Melakukan terobosan baru berbasis teknologi 

informasi dengan membangun Digital Command Center di tahun 2015. 
c. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan  
d. Badan Informasi Geospasial (BIG)  

 
Penjelasan ini memberikan informasi, bahwa Pemerintah Indonesia telah 

melakukan berbagai upaya terkait data publik dalam bentuk Big Data. 
Masalahnya, kemudian bukan bisa atau tidak bisa, tetapi terkait kecukupan, 
kualitas dan pemenuhan ekspektasi masyarakat, yang secara umum masih 
menyisakan tantangan sebagai berikut: 
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Ilustrasi 1.9 : Hasil Kajian, Tantangan Implementasi Big Data 

 

 
Sedangkan dalam hasil kajian Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga 

(IPSRT) oleh wellbeing Institute dan Universitas Krisna Dwipayana 
menghasilkan data dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 
Ilustrasi 1.10 Hasil Kajian : Grafik penilaian Partisipasi Masyarakat 

Ilustrasi 1.10 Hasil Kajian : Grafik penilaian Partisipasi Masyarakat 

 

Penilaian partisipasi masyarakat dalam rentang skala likert (9), 
memberikan jawaban yang sudah ditabulasikan seperti diatas. Suatu data 
publik yang berasal dari persepsi masyarakat dengan esensi materi tentang 
partisipasi mereka dalam objek kajian mengendalikan sampah rumah tangga. 

Berdasarkan data tersebut diatas, data publik memang menjadi sangat 
penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Namun demikian data ini 
mesti dilihat secara lebih spesifik lagi terkait dengan objek kajian. Data publik 
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bersifat deskriptif kualitatif umumnya berupa informasi yang sudah lengkap 
dengan penjelasan. Data publik implementatif berupa informasi tentang 
pelaksanaan. Data publik dari riset publik secara spesifik, walaupun sudah 
digambarkan secara jelas dalam grafik, namun masih tetap perlu analisis untuk 
memahaminya lebih baik. 

 
2. Persepsi Masyarakat 

Dalam kajian Arif, I., et.al.,  dalam “Analisis Persepsi dan Perilaku 
Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar, memberikan 
definisi persepsi sebagai berikut : 

Menurut Robbin (2006) persepsi merupakan penilaian atau tanggapan 
seseorang terhadap obyek atau kegiatan tertentu. Persepsi seseorang 
terhadap suatu obyek akan positif apabila sesuai dengan kebutuhannya, 
sebaliknya akan negatif apabila bertentangan dengan kebutuhan orang 
tersebut. Selain itu mereka merasa tidak dirugikan dengan adanya 
pembangunan HTR sehingga persepsi mereka tinggi. 

Ada penekanan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai referensi 
atas data publik. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan objek kajian yang 
diinvestigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Para era digital dan pemahaman atas kondisi sosial masyarakat yang 
dinamis, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, makna atas 
kata “persepsi” merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tolok ukur 
penilaian yang sesungguhnya. Penilaian persepsi masyarakat telah menjadi 
esensi utama atas isu publik. Konsekuensi logisnya, Riset Publik perlu 
diarahkan untuk dinilai berdasarkan Persepsi masyarakat/publik.  

 
3. Partisipasi Publik 

Negara demokrasi dengan penduduk yang sangat besar Indonesia, sangat 
memerlukan partisipasi publik. Bahkan ada indikasi atau sinyalemen bahwa 
sukses dan gagalnya kebijakan pemerintah ditentukan oleh partisipasi publik. 
Dalam kajian di Universitas Muhammadiyah Makasar, ditentukan beberapa hal 
yang sangat menarik sebagai berikut: 

 
Ilustrasi Hasil Kajian : 1.11 

Mewujudkan good governance melalui partisipasi publik merupakan suatu 
keniscayaan. Tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di era otonomi daerah bersumber dari dalam masyarakat. Di dalam 
masyarakat terdapat potensi dan sumber daya yang sangat besar, jika dimanfaatkan 
secara baik akan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan daerah.  
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Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan tanpa melibatkan partisipasi publik akan menghadapi persoalan serius. 
Karena itu harus disadari oleh aktor-aktor pemerintahan bahwa masyarakat 
seharusnya dilibatkan dalam setiap proses tahapan program pemerintahan dan 
pembangunan. Masyarakat merupakan stakeholders yang tidak boleh diabaikan, 
karena mereka memiliki peran dan potensi strategis bagi kelangsungan pemerintahan 
dan pembangunan daerah. 

 
Berdasarkan kajian tersebut diatas, sangat diperlukan indikator ukuran 

partisipasi publik dalam kajian riset publik.  
 

4. Akseptabilitas Publik 
Akseptabilitas mempunyai makna keberterimaan (penerimaan) orang 

dalam pribadi atau kelompok dalam sebuah kajian. Dalam berbagai kajian 
sering kali didefinisikan dengan ilustrasi dan narasi kualitatif. Sehingga perlu 
waktu untuk mengetahui memahaminya. Akseptabilitas akan mari kita lihat 
hasil kajian, Musawwamah dengan hasil yang didapatkan sebagai berikut : 

Ilustrasi Hasil Kajian 1.12 
Abstrak 
Regulasi tentang perkawinan sirri dalam RUU HMPA direspon dan bahkan 
diperdebatkan sangat serius oleh beragam kalangan, termasuk para pemuka 
masyarakat di Madura. Regulasi yang diperdebatkan itu adalah kriminalisasi bagi 
pelaku perkawinan sirri dan akseptabilitasnya dalam konteks kehidupan sosial dan 
keagamaan. Sebagian kelompok di antaranya mendukung dan sebagian lainnya 
menolak. Dukungan maupun penolakan itu sampai pada derajat kontroversial, karena 
masing-masing di antara dua kelompok itu saling bersikukuh pada pembenaran atas 
argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakannya. Para pendukung menanggapinya 
secara positif sebagai kemajuan progresif dalam praksis pembangunan hukum sesuai 
dengan dinamika perkembangan masyarakat. Bagi mereka ekses dari perkawinan sirri 
sangat merugikan bagi pihak istri secara hukum maupun sosial, demikian juga bagi 
anak keturunan mereka. Sebaliknya bagi kelompok penentang merespon sebagai suatu 
aturan yang mengada-ada, melampaui aturan hukum yang memayungi, bahkan 
mereduksi norma hukum perkawinan yang mereka pahami telah diatur secara 
komprehensif dalam hukum agama. Meskipun demikian sebagian besar pemuka 
masyarakat Madura setuju perkawinan sirri diregulasikan dalam undang-undang tanpa 
mengurangi esensi keabsahannya menurut ketentuan ajaran dan hukum Islam. Oleh 
karena itu, adanya pembaruan regulasi yang akan mengkriminalkan pelakunya baik 
berupa pidana denda maupun kurungan perlu diapresiasi sebagai “sebuah ikhtiar” 
mengurangi praktik perkawinan sirri di masyarakat 

Penjelasan tentang akseptabilitas masyarakat dalam isu publik, sangat 
dominan. Penjelasan dalam kajian kualitatif perlu dipertajam dengan penilaian 
akseptabilitas publik dalam skala ukuran tertentu agar mudah dipahami. 
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H. RESUME RISET PUBLIK 
Berdasarkan beberapa uraian diatas, disusun kembali tentang definisi, 

interpretasi dan implementasi terkait Riset Publik sebagai berikut : 
1. Definisi dan Pengertian  
a. Riset adalah proses investigasi untuk menemukan fakta, melakukan 

interpretasi fakta atau merevisi fakta. Menghasilkan suatu pengetahuan 
atas perilaku masyarakat.  Menerapkan teori, ilmu, pengetahuan dalam 
kehidupan masyarakat. 

b. Proses kegiatan peneliti ; aktif, tekun dan sistematika. Dimaknai dengan 
mengikuti kaidah metodologi tertentu. 

c. Publik arti umumnya masyarakat dan berbagai kategori dalam stakeholders 
(internal & eksternal), publik (primer, sekunder atau marginal), Posisi 
publik (memihak/ proponent, penentang/ opponent & tidak peduli/ 
uncommitted), mayoritas diam (silent majority) dan minorital vocal (vocal 
minority). 
 
Berdasarkan batasan definisi ini,  digambarkan kegiatan riset publik yang 

mempunyai makna tersurat sebagaimana dinyatakan dengan batasan yang 
jelas dan juga makna tersirat yaitu makna yang tidak bisa dinyatakan secara 
eksplisit dan atau bersifat deskriptif kualitatif.  

 
2. Interpretasi atas Makna Riset Publik 
a. Riset Publik sering di interpretasikan sebagai kajian semua objek yang 

dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah adalah wakil dari 
masyarakat. Misalnya dari ruang lingkup yang kecil, berupa sosialisasi 
Kartu Indonesia Pintar (KIP), sampai pada kegiatan yang berskala besar 
seperti Sensus Penduduk 2020. 

b. Riset Publik sudah menjadi program pemerintah dengan dikeluarkannya 
Keputusan Menteri PAN RB No, 14 tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 
Publik. Survey kepuasan masyarakat (SKM) pada institusi Pemerintah akan 
menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), suatu ukuran yang 
dihasilkan dari penilaian masyarakat. SKM adalah Riset Publik. 

c. Riset Publik sudah dikenal dalam institusi bisnis/perusahaan dimana dalam 
organisasinya sudah ada penugasan public Relation (Kehumasan), dengan 
istilah kajian stakeholder, dimana, identitas masyarakat ada didalamnya. 
Kajian terkait stakeholder ini misalnya, stakeholder mapping, stakeholder 
engangement, stakeholder management. Interpretasi ini memang sedikit 
meragukan, karena seringkali fokus pada kepentingan Perusahaan, dimana 
unsur kepentingan masyarakat dijelaskan secara tidak langsung. 
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d. Riset Publik pada institusi Kementerian/Lembaga Pemerintah, kerapkali 
dimaknai sebagai kajian kehumasan. Dengan interpretasi bahwa semua 
kegiatan kehumasan adalah urusan terkait dengan masyarakat. 

e. Riset Publik seringkali dimaknai sebagai kegiatan riset dibidang sosial. 
Dengan asumsi kata sosial dalam hal ini adalah dekat atau sama dengan 
masyarakat. Dalam hal ini objek kajian riset bidang sosial. 

f. Riset Publik dalam era ITC saat ini sering kali dimaknai sebagai riset yang 
terkait dengan media sosial. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam dunia 
media sosial dengan terminologi atas kata netizen, sebagai objek atau 
subjek kajian. 

g. Riset publik diinterpretasikan dengan lebih lengkap berdasarkan 
pemahaman, alur dan sistematika Wellbeing Methodology (WM). Dalam 
WM dimaknai : 
1) Object Kajian adalah kemaslahatan/kemanfaatan masyarakat. 
2) Subjek Kajian adalah masyarakat yang menilai (purposive population). 
3) Predikat, isi esensi adalah merancang objek kajian menjadi indeks 

kemaslahatan publik (IKP) 
4) Instrumen survey penilaian berdasarkan Persepsi masyarakat, 

Partisipasi Masyarakat, dan Akseptabilitas Masyarakat. 
5) Data publik lebih cenderung berpola kurva distribusi normal. 
 
Berdasarkan beberapa klaim atas interpretasi tersebut diatas, belum ada 

challenge atau penolakan yang berarti. Dengan demikian diasumsikan bahwa 
semua kegiatan diatas memang termasuk dalam kategori riset publik. Dan 
sebagaimana layaknya kata riset publik, masyarakat akan menilai dan memilah 
mana yang sesuai dengan definisi, yang dimaksudkan. 

 
3. Implementasi Program Riset Publik 

Riset publik, telah implementasi dalam bentuk program kegiatan : 
a. Pemerintah : LPKS, GIS, Pajak dan banyak lagi yang lainnya. Termasuk 

survei kepuasan masyarakat (SKM) pada setiap institusi publik. 
b. Institusi bisnis juga sudah melakukannya, dan cenderung akan terus 

bertambah seiring waktu 
c. Penggiat Sosial, Kampus, Swasta telah melakukan dalam bentuk, indeks 

pengendalian sampah rumah tangga, indeks literasi digital dan berbagai 
macam riset berbasis kemasyarakatan lainnya. Termasuk dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat. 
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4. Research Gap Dalam Riset Publik 
Secara umum berdasarkan kepentingan, maksud dan tujuan serta hasil 

akhir yang di harapkan, research gap dalam Riset Publik umumnya terdiri dari 3 
hal utama: 
a. Merancang alat Ukur. Bisakah Peneliti merancang alat ukur untuk 

mengukur indeks kemaslahatan publik (IKP) atas objek kajian. Alat ukur ini 
kemudian menjadi instrumen penting dalam kajian. 

b. Melakukan pengukuran. Bisakah Peneliti melakukan pengukuran persepsi 
masyarakat, Partisipasi Masyarakat dan Akseptabilitas Masyarakat dengan 
responden yang bersifat purposive population. 

c. Edukasi Publik. Bisakah Peneliti melakukan konversi hasil kajian  menjadi 
materi untuk melakukan edukasi publik. Dengan harapan untuk 
meningkatkan nilai skor indeks kemaslahatan publik. 
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BAB 2 

ALUR, PROSES, SISTEMATIKA DAN 

IMPLEMENTASI RISET PUBLIK 

 
 

A. PENDAHULUAN  
Kegiatan riset publik pada berbagai objek kajian terutama untuk ilmu sosial 

dan humaniora lainnya, diperlukan konsep dan kerangka dasar pemikiran 
ilmiah berupa alur, proses kegiatan dan sistematika yang sesuai dengan kaidah 
dalam metodologi penelitian Metodologi penelitian saat ini secara garis besar 
hanya terdiri dari metodologi kualitatif dan kuantitatif. Dalam riset publik kali 
ini, mengajukan pendekatan metodologi Wellbeing (WM). Apakah WM 
termasuk metodologi kualitatif ataukah kuantitif? Untuk memberikan 
penjelasan yang lebih baik, bahwa WM diinterpretasikan sebagai suatu alur 
dan sistematika pada kegiatan, dimana objek kajian di konfigurasikan dalam 
bentuk model kemanfaatan masyarakat luas atau kemaslahatan umat, dan 
kemudian diukur dalam bentuk indeks kemaslahatan publik (IKP). Selanjutnya 
konfigurasi WM adalah sebagai berikut:  
1. Pada langkah awal, “objek kajian” diilustrasikan sebagai suatu objek yang 

bersifat  kualitatif. Rancangan kajian mengikuti alur, proses dan 
sistematika yang bertujuan untuk mengukur, seberapa besar kemanfaatan 
atau kemaslahatan terhadap masyarakat, atas objek tersebut.  Hasil akhir 
Riset Publik selalu merupakan  ilustrasi atau gambaran ukuran kebajikan 
atau kemaslahatan, yang kemudian diproksi sebagai Indeks Kemaslahatan 
Publik (IKP). Suatu ukuran kemanfaatan. 

2. Untuk bisa dilakukan pengukuran, objek kajian dalam koridor kualitatif 
diatas perlu dikonversikan (convert) menjadi objek kuantitatif, atau suatu 
proses kuantifikasi objek kualitatif. Tahapan dan proses kuantifikasi, untuk 
mendapatkan model IKP, dilakukan dengan teori konseptual berupa 
“premis” dari Masudul Choudhury yaitu: complexity and endogeneity; 
participatory among agents; wellbeing function. Proses statistik dengan 
model matematis menggunakan vector error correction model (VECM) dan 
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modul  forecast error varian decomposition (FEVD). Dengan demikian, 
model persamaan dalam pendekatan WM sudah baku : 

3. IKP = k1X1(θ) + k2X2(θ) + k3X3(θ) + k4X4(θ) + k5X5(θ) +....... knXn(θ). IKP 
kemudian diukur. Bukan dihitung dengan statistik dan model matematis 
yang rumit. Tetapi diukur dengan cara sederhana dan dikompilasi/dihitung 
juga dengan matematika sederhana. Tidak menggunakan sofware khusus 
untuk perhitungannya. 

4. Proses pengukuran IKP dengan menggunakan penggalian data primer 
dalam masyarakat, atau sering dikenal sebagai Riset Empiris. Siapa yang 
harus menilai IKP? Masyarakat tentunya. Sampelnya bagaimana? Tidak 
menggunakan sampel, tapi secara purposive population (semua orang 
dalam kategori ruang lingkup,  dengan pengecualian tertentu) , yang telah 
ditetapkan dalam ruang lingkup kajian. 

5. Instrumen pengukuran (electronic questionnaires/e-Q) dibuat dengan 
sistem online, dan cloud computing, untuk mempermudah distribusi dan 
menyajikan data akhir. 

6. e-Q berisikan kata pengantar (penjelasan) yang berisikan materi Riset 
Publik kepada responden, dan hal ini merupakan sosialisasi isu publik yang 
sangat efektif, di era komunikasi saat ini. 

7. e-Q juga berisikan pertanyaan terbuka, dimana responden/masyarakat 
bisa menyampaikan kritik, saran, usulan atau rekomendasi kepada pihak 
terkait (Pemerintah). Resume hasil pengukuran dan berbagai usulan 
merupakan materi edukasi/pembelajaran bagi masyarakat. Terutama 
Untuk meningkatkan kemaslahatan publik atas Objek kajian. 

8. Secara umum WM menyajikan proses dan tahapan yang Efisien, Efektif, 
Transparan, Akuntabel dan Kredibel (EETAK)   
 
Secara umum, WM adalah suatu konsep dan pemikiran berdasarkan 

perspektif Islam yang komprehensif, mengacu pada buku. “Hand book of 
tawhidi methodology: economic, finance, society and science” karya Masudul 
Alam Choudhury. WM merupakan bentuk usaha “Ijtihad” seorang muslim. 
Suatu upaya pengembangan ruang pemikiran akal/rasionalitas manusia, dalam 
menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Dalam hal ini objek kajian yang 
dimaksud adalah dalam tataran wilayah persoalan terkait hubungan antar 
umat manusia. 

Mengikuti tuntunan dalam epistemologi islam dalam hal ini pada kategori 
kehidupan manusia bermasyarakat (muamalah), dan kemudian dikembangkan 
konsep dan pemikiran Islam, yaitu “Maslahah Mursalah”. WM mengadopsi 
konsep dan teori kebenaran atas objek kajian berupa persoalan dalam sudut 
pandang muamalah, dan mengimplementasikan konstruksi dasar hukum 
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maslahah mursalah sebagai acuan dalam membuat keputusan (untuk 
menyelesaikan persoalan). Dalam hal ini objek kajian perlu ditransformasikan 
dalam bentuk model atau formula kemaslahatan, dan kemudian masyarakat 
melakukan penilaian. 

 

B. KAIDAH DASAR METODOLOGI WELLBEING 
Dengan maksud dan tujuan penelitian (Riset Publik), mendapatkan 

gambaran seberapa besar ukuran kemaslahatan atas objek kajian bagi umat, 
maka diperlukan model pengukuran yang sederhana, mudah dipahami oleh 
masyarakat atau stakeholder, dan memungkinkan untuk dinilai  oleh 
masyarakat sebagai responden secara langsung. Model tersebut dinyatakan 
dalam bentuk  indeks kemaslahatan publik (IKP). Suatu ukuran tingkat 
kemanfaatan/kemaslahatan atas objek kajian. Dalam hal ini objek kajian 
adalah  untuk masyarakat (sebagai objek) dan oleh masyarakat (sebagai 
subjek). Teknis pengukurannya, objek kajian terdiri dari banyak atau beberapa 
sub-objek atau sering diinterpretasikan sebagai variabel (aspek, unsur, dimensi, 
komponen), yang mempunyai tendensi positif atau sudut pandang nilai positif, 
secara komprehensif.  

Konsep dasar pemikiran untuk melakukan pengukuran IKP sebagai suatu 
hasil analisis dan sintesis dari beberapa tahapan  proses kegiatan, cara atau 
metode yang disebut sebagai metodologi wellbeing (WM). WM pada 
prinsipnya adalah alur, proses dan sistematika, yang secara orisinalitas 
menggunakan acuan epistemologi dan filosofi  Islam rahmatan lil-alamin, 
bermanfaat dan berguna bagi seisi alam semesta. Esensi atas WM pertama kali 
diintroduksikan oleh Prof. Masudul Alam Choudhury, (2013) dalam bentuk 
konsep dan metodologi Tawhidi String Relation (TSR). Suriadi J dan M. Zulhilmi  
(2015) telah mengembangkan dan melakukan transformasi dan interpretasi 
konsep TSR, menjadi semacam konsep wellbeing dengan pendekatan ukuran 
kemanfaatan atau kemaslahatan umat/masyarakat atas objek kajian secara 
empiris. WM mempunyai kesesuaian untuk diimplementasikan sebagai Riset 
Publik, dalam studi akademis maupun studi riil dilapangan secara empiris. 

Secara garis besar esensi WM diilustrasikan sebagai berikut: 
1. Bahwa ilmu bagi umat manusia, mempunyai 2 komponen utama yaitu 

rasionalitas atau hasil pemikiran akal manusia,  dinotasikan sebagai X(i), 
dan esensi ilahiyah (wahyu Allah) dinotasikan dengan (θ), selalu melekat 
menjadi satu kesatuan (embeddedness), sebagai :  X  +   (θ)---  

2. Uraian konseptualnya, meliputi tahap epistemologi (teori, sal usul ilmu) ; 
metodologi (sistematika cara penerapan atas ilmu); implementasi atau 
pelaksanaan dilapangan; Hasil keluaran (output) berupa ukuran 
kemaslahatan W(θ), bagi umat manusia. 
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3. Proses alamiah (sunnatullah), terjadi interaksi ke segala arah membentuk 
semacam circular causation (CC), dimana dirancang agar ukuran 
kemaslahatan semakin meningkat/tinggi, hingga batas waktu kehidupan. 

4. Hasil akhirnya berupa kemanfaatan/kemaslahatan umat manusia. 
5. Untuk mempermudah pemahaman konsep ilmu dalam WM, diilustrasikan 

dalam gambar (1) sebagai berikut: 
   

 

ara 

 
Gambar 2.1  : konsep Kaidah ilmu Berdasarkan WM 

 
Dalam konteks kajian muamalah dengan bahan materi bahan masukan, 

pada dasarnya masukan (input)-nya adalah rasionalitas (Xi) manusia dan 
kebenaran ilahiyah (θ) dan setelah melalui tahapan dan proses metodologi 
atas objek kajian tersebut, kemudian diimplementasikan dan hasil keluarannya 
(output) sebagai wellbeing W(θ), suatu ukuran kemaslahatan atas object kajian. 
Selanjutnya proses (dalam objek kajian) yang terjadi dirancang dengan konsep 
pemahaman circular causation, sehingga semakin lama ukuran wellbeing W(θ), 
diharapkan semakin besar. 
1. Premis Dasar Wellbeing Methodology (WM) 

Sebagai suatu acuan dalam mendapatkan kebenaran, WM mengadopsi 
beberapa premis, suatu kaidah umum yang tingkat kebenarannya sudah diakui 
dan dipahami oleh masyarakat, dan tidak diragukan lagi. 3 premis utama dalam 
WM adalah: 
1) Premis 1#: Complexity and Endogeneity 

Dalam suatu kajian dengan objek tertentu, diidentifikasi secara umum 
bahwa dalam sebuah sistem (diilustrasikan sebagai objek kajian), selalu terdiri 
dari banyak sekali sub-sistem (atau dimensi/aspek/variabel/ indikator), atau 
dalam ilmu manajemen sering disebut sebagai critical success factors (CSF). 
Dalam WM, variabel yang dipilih dan ditetapkan, adalah suatu variabel yang 
mempunyai esensi nilai kebajikan atau kemanfaatan pada objek kajian. Sebagai 
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hasil rasionalitas manusia (Xi), dan kemudian melekat (diinduksi) kaidah ilmu 
Ilahiyah (θ), sehingga notasinya sudah berupa Xi(θ). Dengan kata lain variabel 
terpilih telah mengandung unsur rasional dan unsur kebajikan dari objek kajian. 
Pola interaksi dan hubungan variabel-variabel dalam sistem, mempunyai 
bentuk interaksi atau pola hubungan reciprocal causality-multipolar ke segala 
arah, atau konfigurasi yang terbentuk “sangat kompleks”. Dengan peranan 
setiap variabel bersifat “endogenous” (secara organik mempunyai pengaruh 
dalam sistem). Penjelasan lebih lanjut dalam memahami  Premis 1# Complexity 
and Endogeneity tersebut diatas, dijabarkan menjadi beberapa hal penting  
sebagai berikut: 
a. Dalam WM,  dengan objek kajian pengukuran Indeks Kemaslahatan Publik 

(IKP),  dalam hal ini nilai kebenaran atas objek kajian diproksi atau 
dianalogikan dalam bentuk ukuran kemanfaatan atau kemaslahatan umat. 
Objek kajian,  adalah suatu sistem yang terdiri dari banyak sekali sub-
sistem (variabel). Maksud dan tujuan penelitian, bukan lagi sekedar 
mencari korelasi antar variabel, tetapi sudah pada tahap empiris yaitu 
mencari ukuran “kemaslahatan atau kemanfaatan publik atas sistem” 
dengan melakukan pengukuran semua elemen atau unsur atau variabel 
yang ada. 

b. Bila objek kajian sebagai sistem diberi notasi (S), dengan variabel rasional 
dalam objek kajian diberi notasi (Xi), maka pola hubungan matematis yang 
terjadi adalah banyak sekali persamaan simultan, terjadi secara bersamaan 
(semua kemungkinan secara serentak), dan  dituliskan sebagai berikut:  

 Draft formula secara teori S=ƒ (Xi) atau fungsi  persamaan matematis. 

 X1= ƒ (X2, X3, X4, X5............Xn) ** 

 X2= ƒ (X1, X3, X4, X5............Xn) 

 X3= ƒ (X1, X2, X4, X5............Xn) 

 X4= ƒ (X1, X2, X3, X5............Xn) dan seterusnya hingga 

 Xn= ƒ (X1, X2, X3, X4............Xn-1) 
Dibaca (**):Variabel X1 merupakan fungsi dari variabel X2, X3, X4 dan 

seterusnya,  
c. Variabel (Xi) secara bersama sama,  dalam sistem (S) itu mempunyai pola 

hubungan yang sangat kompleks, hampir tidak mungkin di modelkan 
dalam rumus atau formula baku secara matematis. Modelnya masih dalam 
bentuk fungsi umum atau estimasi kerangka model, dan selalu 
diasumsikan variabel bebasnya (independent variables) bergerak dinamis. 

d. Setiap variabel (Xi) mempunyai posisi, peranan dan kedudukan yang sama, 
sebagai dependent variable (Y), atau fokus konsiderasi perhitungan. 
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Konsekuensinya akan membentuk banyak sekali persamaan dalam waktu 
yang bersamaan (persamaan simultan). 

e. Setiap varibel (Xi) bersifat “endogenus” (berperan penting/signifikan dalam 
sistem). Konsekuensi logisnya : tak bisa dihapus/direduksi atau 
disubstitusi/ digantikan.  

f. Secara umum Premis 1# Complexity and Endogeneity ini menjelaskan suatu 
pola hubungan antar personal dalam masyarakat (sosial), dengan pola  
yang sangat kompleks, saling terkait, saling pengaruh memengaruhi secara 
timbal balik ke segala arak (reciprocal causality-multipolar) dan saling 
mempengaruhi satu dengan lainnya, secara erat. Closed link relation. 

g. Sangat sulit (hampir tidak mungkin) merumuskan model menjadi 
persamaan matematis yang baku, karena banyaknya alternatif atau 
kemungkinan. Penetapan formula matematis baku dalam ilmu sosial, 
sebagaimana dikatakan seorang Ahli Ekonomi dan Matematika kenamaan, 
adalah sesuatu yang “too nice to see” (Orell D) . 

h. Persamaan simultan, dengan banyak alternatif, tidak fokus pada objek 
kajian. 

i. Tidak ada cara mencari formula dengan titik optimum. Yang 
memungkinkan adalah plotting dan pemetakan secara simulasi, dengan 
frekuensi tertentu untuk mendapatkan suatu posisi yang terbaik (the best 
possible). 
 
Secara keseluruhan penjelasan tentang premis 1#: Complexity and 

endogeneity, adalah suatu pemahaman dimana satu objek kajian 
(permasalahan penelitian), harus selalu dipandang sebagai sistem (banyak sub-
objek) dengan pola hubungan yang kompleks, saling tergantung satu sama 
lainnya (reciprocal causalily), dan bergerak secara dinamis. Esensinya 
memandang permasalahan harus selalu secara komprehensif, karena selalu 
terkait dengan objek lainnya.  

Pertanyaan yang muncul kemudian, ada berapa bayak variabel dalam 
sistem? Secara teori jawabannya adalah banyak sekali. Dan potensi untuk 
dijawab tak terhitung. Karena kemampuan rasionalitas manusia dan faktor 
kenyamanan bagi responden untuk mengukurnya, maka dipilih yang jumlah 
yang diterima masyarakat. Berapakah itu? Pilihan dan penetapan jumlah 
variabel mengacu pada konsep manajemen yang sangat fenomental yaitu 
balance scorecard dan Malcom Baldrige, yaitu (biasanya 4 sampai 7 variabel). 
Jumlah ini  menunjukkan ada keterbatasan kemampuan rasionalitas manusia, 
untuk menjabarkan ukuran yang sempurna dan mengambil toleransi tertentu 
dalam mengilustrasikan ukuran. Dengan asumsi dasar, ukuran tersebut masih 
relevan dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap objek kajian. 
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2) Premis 2# : Participatory Among Agents (PAA) 
Premis 2# : Participatory among agents (PAA), adalah suatu susunan atau 

konfigurasi pola hubungan antar variabel dengan menggunakan model statistik. 
PAA merupakan rekayasa model matematis, bagaimana model persamaan 
yang sangat kompleks dan rumit, dalam ilmu social dan humaniora, bisa 
disederhanakan menjadi persamaan yang sederhana, mudah dipahami dan 
mengakomodasi peranan setiap variabel. Tujuan utamanya adalah bagaimana 
model persamaan itu sederhana sehingga bisa dengan mudah dimengerti oleh 
masyarakat. 
a. PAA pada intinya adalah konversi formula matematis yang rumit menjadi 

model matematika empiris yang sederhana.  
b. Penyelesaian atas persamaan kompleks  telah banyak dilakukan oleh para 

ahli statistik, dengan berbagai pertimbangan dan pendekatan empiris. 
Salah satu diantaranya dengan metode Vector Error Correction Model 
(VECM) dan modul  Forecast Error Variance Decomposition (FEVD), sesuai 
dengan kondisi yang kompleks, dan fungsi waktu observasi  sehingga 
didapatkan model dasar: 
(ΔX1)t = (k1.1X1+ k2.1X2+ k3.1X3+ k4.1X4+ k5.1X5+....... kn.1Xn)t-1 
ΔX2=k1.2X1+ k2.2X2+ k3.2X3+ k4.2X4+ k5.2X5+....... kn.2Xn 
ΔX3=k1.3X1+ k2.3X2+ k3.3X3+ k4.3X4+ k5.3X5+....... kn.3Xn 
ΔX4=k1.4X1+ k2.4X2+ k3.4X3+ k4.4X4+ k5.4X5+....... kn.4Xn 
ΔX5=k1.5X1+ k2.5X2+ k3.5X3+ k4.5X4+ k5.5X5+....... kn.5Xn :  
dan selanjutnya hingga  
ΔXn=k1.nX1+ k2.nX2+ k3.nX3+ k4.nX4+ k5.nX5+....... kn.nXn 
Δxi adalah delta, variance, selisih/perubahan dari nilai standard,  waktu (t). 
Nilai ki, adalah tingkat partisipasi (bukan koefisien); ∑(ki)=100% 
Bentuk persamaan masih dalam persamaan simultan. 

c. Model persamaan melibatkan semua variabel (Xi); bersifat endogenous. 
d. Merepresentasikan kondisi yang sangat kompleks, dalam bentuk model 

persamaan yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam bahasa pinggiran 
dikatakan “bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator tukang sayur”. 

e. Secara empiris persamaan diatas sudah eksis dan banyak  diterjemahkan 
dalam berbagai perhitungan “Indeks Komposit”; mengukur dengan model 
dan cara  sederhana. 

f. Rumus sederhana  secara empiris menjadi 
Y= k1.X1 + k2.X2 + k3.X3 + .................... +kn.Xn. 
Y=nilai indeks; k=bobot variabel; X=Xi atau nilai/score pada  variabel. 
Cara penetapan nilai/score  Xi ada semacam prosedur (SOP) tersendiri 
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Sangat penting adalah: pemilihan dan penetapan variabel (Xi), menetapkan 
bobot (ki), mendapatkan data realisasi dan target; cara penetapan skor; 
validasi sumber data  

g. Penetapan variabel (Xi), bobot (ki), “scorring” telah dan akan terus menjadi 
diskursus yang dinamis. Setiap saat bergerak, dan memungkinkan untuk 
dilakukan adjusment atau revisi sesuai dengan tuntutan stakeholder, 
dalam kondisi sosial yang dinamis 

h. Masih belum menemukan “ukuran kemaslahatan” 
i. Hasil PAA diatas masih dimensi rasionalitas, belum ada unsur dimensi 

penilaian atas bagian dari “ilmu Allah”, (spiritual, moral, etika, intangible, 
kebajikan, kemaslahatan). 
 
Pada prinsipnya, premis 2# PAA, mencoba menyelesaikan masalah 

matematik yang sangat sulit menjadi suatu bentuk model sederhana. Dengan 
berbagai asumsi dasar dan penetapan kondisi tertentu, menggunakan software 
statistik tertentu didapatkan model yang sangat sederhana dan 
menggambarkan peranan dan partisipasi setiap variabel.  

 Disisi lain, secara empiris model atau rumus yang didapatkan ini adalah 
semacam rumus baku dalam penetapan Indeks Komposit. Dimana esensinya 
adalah suatu jumlah tertentu dari berbagai unsur variabel didalamnya, dan 2 
komponen utama setiap variabel yaitu bobot dan nilai variabel. PAA juga 
sangat dikenal masyarakat dalam penetapan ranking suatu kegiatan, apapun 
objeknya dan dimana saja.  

 
3) Premise 3# : Wellbeing Function 

Pada tahapan ini, pencarian kebenaran atas ilmu atau usaha berbasis 
rasionalitas manusia (X)  harus dilakukan induksi, sedemikian rupa sehingga 
selalu melekat dimensi bagian ilmu Allah (θ). Rasionalitas dan ilahiyah melekat 
sehingga menjadi satu kesatuan (embbededness) yang tak terpisahkan. 
a. Wellbeing function : mendefinisikan ukuran kemaslahatan mempunyai 

dimensi dunia (rasionalital, materi, tangible) dan akhirat (spiritualitas, 
moral dan etika, intangible) dalam satu kesatuan (unified). Diproksi dalam 
ukuran  berbasis rasionalitas umat dan unsur  ilahiyah (kontekstual dan 
tekstual). Pada objek kajian suatu institusi, ukuran kemaslahatan 
ditransformasi ke dalam ukuran kebajikan, kemanfaatan atau 
kemaslahatan institusi tersebut kepada masyarakat.  

b. Kemaslahatan (kebajikan atau kemanfaatan) terhadap seluruh umat, selalu 
diposisikan sebagai dependent variable, atau selalu menjadi fokus objek 
kajian. 
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c. Pada setiap variabel mempunya dimensi rasionalitas (Xi) dan dimensi 
kebajikan (θ), atau semacam intangible; proses embedded nya adalah 
sebagai berikut: 
Xi + (θ) --------------- ang berdiri sendiri 
ƒ(Xi) + (θ) ------------  
ƒ(Xi(θ), (θ)) = ƒ(X1(θ), X2(θ), X3(θ), X4(θ), X5(θ).....Xn(θ),  (θ)) 
 
Dengan proses statistik VECM dan FEVD akan menghasilkan model 

persamaan 
ΔX1(θ)=k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) + 
k0.1(θ) 
ΔX2(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) 
+ k0.1(θ) 
ΔX3(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) 
+ k0.1(θ) 
ΔX4(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) 
+ k0.1(θ) 
ΔX5(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) 
+ k0.1(θ) 
ΔXn(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) 
+ k0.1(θ) 
Δ(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) + 
k0.1(θ) 

 
Dan kemudian dipilih satu persamaan yang dependent variable nya 

mempunyai cakupan yang paling luas, dan menjadi fokus perhatian. 
Berdasarkan alternatif persamaan diatas lalu dipilih persamaan dengan 
dependent variabel, Δ(θ). Rumus umumnya kemudian disederhanakan menjadi 

 

W(θ )= k1.X1 (θ) + k2.X2 (θ) + k3.X3 (θ) + ....................kn.Xn (θ). 

 
W(θ)  = Ukuran kemaslahatan sistem; Xi= nilai pencapaian dimensi rasional ;  
(θ)  = nilai pencapaian dimensi ilahiyah (moral dan etika) ; ki = bobot  

   variabel. 
ko,  = bagian yang tak bisa dijelaskan dengan variabel yang ada. Dengan  

   kata lain tak ada ilmu yang sempurna yang dimiliki oleh manusia. 
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Berdasarkan rumusan konfigurasi model hasil akhir Premis 3# tersebut 
diatas, maka dapat diinterpretasikan, bahwa W(θ) adalah ukuran ukuran 
kemaslahatan sistem yang selanjutnya diidentifikasi sebagai Indeks 
Kemaslahatan Publik (IKP) atas objek kajian. Semua komponen yang termasuk 
dalam pengukuran adalah variabel objek kajian. IKP adalah jumlah agregat atas 
penilaian variabel. IKP berupa angka numerik yang tidak punya satuan. 

Secara umum IKP adalah semacam indeks komposit dimana variabel 
adalah agregat utamanya. Detail cara pengukuran bagian dari variabel menjadi 
sangat penting. Berikut diberikan ilustrasi: 
a. Nilai (ki), adalah nilai bobot pada masing-masing variabel. Nilai (ki) 

ditetapkan dalam keputusan EGD online sebagai kesepakatan bersama dari 
para Tim Ahli yang terlibat. Konsekuensi logis dalam pengukuran bahwa 
∑(ki)=100%. 

b. Nilai pencapaian rasional (Xi|) didapatkan dengan menjabarkan terlebih 
dahulu menjadi beberapa key performance indicator (KPI), masing-masing 
indikator kemudian dicari berapa nilai pencapaiannya (Xp) dan berapa nilai 
target (Xt) dan kemudian dinilai secara proporsional berdasarkan SOP 
tertentu. Rangkuman dari semua penilaian tersebut diatas akan menjadi 
nilai pencapaian rasional (Xi). 

c. Nilai illahiyah (θ), diinterpretasikan dalam bentuk ukuran “moralitas, etika 
dan nilai-nilai sosial” yang melekat pada setiap variabel, dan dilakukan 
dengan instrumen Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) 
masyarakat. Pengukuran PPA dengan menggunakan skala numerik dengan 
rentang skala 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan). Nilai (Xi(θ)) adalah nilai 
pengukuran variabel secara keseluruhan.    
 

2. Tinjauan metodologi Wellbeing 
Rancangan atas pendekatan metodologi yang digunakan dalam suatu 

kajian adalah usaha peneliti untuk  menjawab pertanyaan penelitian. Dalam 
konteks riset publik dengan menggunakan WM, pertanyaan penelitian yang 
merupakan research gap secara garis besar ada 3 hal : 
a. Apakah bisa dirancang suatu instrumen alat ukur, untuk mengukur IKP? 
b. Bagaimana implementasi kegiatan pengukuran IKP dilaksanakan? 
c. Bisakah hasil pengukuran IKP ditransformasi menjadi bahan pembelajaran 

atau edukasi publik? 
 
Berdasarkan pertanyaan diatas, WM telah menyajikan suatu diagram alir 

yang meliputi tahapan proses, prosedur dan sistematika yang telah 
digambarkan dalam 17 langkah diagram alir sebagai berikut:  
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Gambar 2.2 : Skema Diagram Alir WM 

 
Secara garis besar, diagram alir tersebut mengandung tahapan, proses dan 

prosedur metodologi, meliputi 3 fase kegiatan, yang dirancang untuk 
menjawab atas pertanyaan penelitian, yaitu meliputi: 
1) Fase “preliminary study”, berisikan kajian persiapan, dari rancangan objek 

kajian yang fokus pada kegiatan, interpretasi dan makna indeks 
kemaslahatan publik (IKP) objek kajian, sampai menghasilkan variabel dan 
bobot setiap variabel sebagai instrumen alat ukur, hingga dilakukannya 
sosialisasi kepada para responden. 

2) Fase pelaksanaan Survei. Fase ini adalah fase sangat menentukan, mulai 
dari merancang sistem electronik questionnaires (e-Q) sebagai instrumen 
penggalian data, menyusun organisasi riset publik agar e-Q tersampaikan 
ke responden secara purposive population, memonitor hasil sampai pada 
deseminasi hasil. 

3) Fase  “post survey”,   berisikan analisis hasil kajian, resume dan 
rekomendasi; melakukan transformasi hasil kajian menjadi materi edukasi 
dan kampanye publik; merancang suatu hasil kajian untuk suatu event 
tertentu misalnya reward/award system atau  kontestasi dan komparasi 
dan studi sustainabilitas. Sustainabilitas adalah upaya untuk meningkatkan 
nilai IKP dengan menjaga nilai dalam konteks keseimbangan antara 
ekspektasi dan realitas yang ada. 
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Secara keseluruhan riset publik dengan objek kajian berupa masalah isu 
publik, dilakukan dengan mengikuti 3 fase tersebut. Dan penjabarannya akan 
meliputi 17 tahap kegiatan, sebagaimana digambarkan dalam diagram alir 

 

C. PRELIMINARY STUDY 
Tahapan, proses dan prosedur dalam WM yang pertama adalah fase 

preliminary study atau sering kita lakukan sebagai studi awal. Berdasarkan 17 
langkah pada “diagram alir WM” akan ada beberapa kegiatan yang harus 
diperhatikan. 
1. Mulai Kegiatan atau Penetapan Objek kajian. 

Sebagaimana yang telah dihasilkan dari premis 3# wellbeing function yaitu:  
 
W(θ )= IKP = k1.X1 (θ) + k2.X2 (θ) + k3.X3 (θ) + ....................kn.Xn (θ). 

 
Artinya  objek kajian dengan dependent variable (Y), W(θ) atau IKP  dan 

indipendent variables (Xi) atau  Xi(θ) selalu menjadi topik atau kajian dengan 
beberapa identifikasi :  
a. Topik kajian selalu berupa ukuran atau Indeks kemaslahatan Publik (IKP). 

Figure hasil kajian selalu berupa IKP. IKP selalu berorientasi pada ukuran 
kemaslahatan. Ukuran positif yang terukur dari variabel Xi(θ) yang 
mempunyai esensi rasionalitas yang selalu diinduksi oleh kebajikan 
ilahiyah. Dalam realitas lapangan, data  sekunder timeseries, tidak ada. 
Sehingga riset publik dengan pendekatan WM hanya akan 
diimplementasikan dengan penggalian data primer. 

b. Model atau formula untuk perhitungan atau pengukurannya sudah ada 
dan dilakukan dengan analogi. Sehingga tak ada lagi perhitungan dengan 
menggunakan model yang diolah dengan statistik yang rumit dan 
perbandingan berdasarkan uji klasik, pada saat data masukan maupun 
data keluaran. Formula diatas bukan formula mateatis sebagai mana 
persamaan regresi, tapi matematika sederhana, sebagaimana model 
indeks komposit. Komponen utamanya adalah nilai variabel dan bobotnya 
saja. 

c. Riset publik dengan WM hanya dilakukan secara empiris. Masyarakat 
menilai dan skor penilaian ini sudah final, tak perlu lagi ada pengecekan 
validitasnya. Hal ini umum dilakukan untuk riset publik yang bersifat 
populer,misalnya terkait “kepuasan pelanggan”  

d. Pada saat ini menggunakan sistem dan respondennya secara populasi. 
Ruang lingkup, waktu dan terminologi ditetapkan, lalu disebarkan ke 
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seluruh populasi. Validitas data, akan dilihat dari response rate dan stadard 
deviasi penilaiannya. 
 
Secara umum, penetapan judul atau topik atas objek kajian riset publik, 

menjadi semacam titik awal untuk menggali keluaran yang lebih mudah dan 
cepat dipahami. Berikut daftar topik kajian dengan riset publik : 

 
Ilustrasi 2.1 

Objek kajian apa saja yang relevan sebagai Riset Publik dan dilakukan pengukuran 
dengan indeks kemaslahatan publik (IKP) sebagai kemanfaatan masyarakat dengan 
metodologi wellbeing? Beberapa ide yang sudah dielaborasi diantaranya: 

a) Indeks Kemaslahatan Publik atas Dana Desa 
b) Indeks Air Bersih 
c) Indeks Kepuasan atas Pelayanan Publik 
d) Indeks Kesejahteraan keluarga 
e) Indeks pengendalian sampah rumah tangga 
f) Indeks pengendalian paham radikal-generasi muda 
g) Index of employee engagement 
h) Index of county branding (ICB) Kabupaten Tangerang 
i) Indeks Pengendalian kejenuhan Siswa-atas pembelajaran jarak jauh 

(PJJ) 
j) ................dan lain sejenisnya 

  
2. Penetapan Model dan Konsekuensi Logis 

Penetapan model oleh metodologi wellbeing memang sudah diasumsikan 
baku, namun demikian perlu dijelaskan beberapa hal, dalam upaya untuk 
mempermudah pemahaman. Mari, kita bisa lihat sekali lagi model baku, 
sebagai berikut: 

 
IKP = k1.X1 (θ) + k2.X2 (θ) + k3.X3 (θ) + ....................kn.Xn (θ). 

 
Dalam hal ini perlu diperhatikan apa yang sudah nampak dan apa yang 

belum dan harus dicari untuk melengkapi model yang sudah didapatkan. 
Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan : 
a. IKP, dependent variable tidak perlu dicari datanya. IKP akan dihitung 

dengan nilai variabel Xi(θ) dan bobot (ki) 
b. Berapa jumlah variabel? Biasanya 4 sampai 7. Namun demikian dengan 

alasan khusus, bisa lebih dari 7 atau kurang dari 4. 
c. Bagaimana menetapkan variabel Xi(θ) dan bobot (ki)? Akan ditetapkan 

dalam suatu forum yang disebut sebagai expert group discussion (EGD). 
d. Bobot secara ideal akan berjumlah 100%, atau ∑(ki)= 100% 
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e. Pemilihan variabel Xi(θ) harus memperhatikan kaidah umum, yaitu 
menghindari too much lacking dan overlapping. 
 
Sebagai ilustrasi atas pemilihan variabel Xi(θ), dalam objek kajian IKP 

adalah berikut : 

  
 

Overlapping Too much lacking Best possible  

Gambar 2.3 : Posisi Variabel Dalam Sistem 

 
3. Studi Awal 

Studi awal atau priliminary study adalah tahapan paling berat yang 
dilakukan oleh Peneliti untuk jenis riset publik dengan pendekatan WM. 
Tahapan ini harus dilakukan oleh Peneliti karena dalam modelnya belum 
ditemukan variabel Xi(θ) dan bobot (ki) nya. Bagaimana jika riset publik dengan 
topik yang berulang (baik waktu maupun lokai)? Tentu saja tahap awal ini tidak 
perlu dilakukan lagi. Bagaimana bila ada keperluan untuk perubahan variabel 
karena kondisi masyarakat yang berubah dinamis? Tentu saja boleh dilakukan 
revisi atau perbaikan sesuai keperluan. 

 Studi awal ini akan fokus untuk usaha mendapatkan alternatif variabel 
Xia(θ). Masih dalam bentuk alternatif, maksudnya apa yang dikaji oleh Peneliti 
bukan merupakan keputusan final, tetapi masih berupa alternatif yang akan 
diseleksi lagi oleh para expert dalam sesi expert group discussion (EGD). Berikut 
ini adalah kegiatan peneliti untuk mendapatkan alternatif variabel: 
a. Observasi lapangan. Kegiatan ini berupa pengamatan Peneliti baik 

langsung ataupun tidak langsung atas model objek kajian, yang fokus untuk 
mencari alternatif variabel. Pada topik tertentu, diperlukan tinjauan 
lapangan (site visit).  

b. Studi Kepustakaan. Kegiatan ilmiah dengan memeriksa referensi terkait 
dengan objek kajian. Baik berupa buku, journal paper atau berita dari 
berbagai media lain yang terkait dengan topik objek kajian. 

c. Wawancara Ahli. Kegiatan untuk mendapatkan informasi dari orang yang 
lebih tahu, paham atau pengalaman terkait objek kajian. 
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Berapa banyak alternatif variabel Xia(θ) harus disajikan? Dalam diagram 
alir disebutkan sejumlah 150% dari kebutuhan Variabel Xi(θ). Sebagai ilustrasi 
bila rencana riset publik menggunakan 6 variabel, maka studi awal oleh 
Peneliti harus mendapatkan 9 variabel alternatif Xia (θ). Apakah ada contoh 
hasil pada tahapan ini? Mari kita lihat kegiatan observasi lapangan pada riset 
publik dengan topik : “Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga” dibawah 
ini : 

 
Gambar 2.4 : ilustrasi kegiatan observasi 

 
4. Expert Group Discussion  Tahap 1 (EGD 1) 

Tahapan EGD dilakukan setelah Peneliti mendapatkan alternatif variabel 
Xia(θ), yang cukup sesuai dengan apa yang direncanakan. EGD 1 ini merupakan 
kegiatan penyaringan yang dilakukan oleh orang dengan kategori expert (ahli). 
Dalam hal ini, identifikasi expert adalah: 
a. Para akademisi (Dosen, doktor, prof. di Kampus) 
b. Pejabat pemerintah terkait (staf dinas lingkungan hidup) 
c. Para pelaku (ibu rumah tangga) 
d. Masyarakat (pemuka, pemulung) 

 
EGD 1 dirancang sebagai suatu diskusi semi tertutup dengan menggunakan 

sistem secara  online dan beberapa ketentuan yang bersifat umum. Perlu 
diperhatikan bahwa alternatif variabel yang diajukan adalah hasil kerja dan 
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pemikiran sendiri oleh Peneliti. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan 
meliputi, beberapa hal sebagai berikut : 
a. Jumlah expert dalam EGD1 adalah sekitar 50 orang. Jumlah yang cukup 

besar ini untuk mendapatkan penilaian yang objektif. 
b. Pengukurannya adalah skala numerik atas “korelasi, relevansi dan urgensi” 

alternatif variabel terhadap objek kajian. 
c. Dibuatkan electronic questionnaires (e-Q EGD1) sebagai sarana pengujian 
d. Dalam e-q EGD 1, diberikan kata pengantar, sekaligus sebagai sosialisasi 

bagi expert untuk bisa memahami dengan baik. 
e. Dibuatkan juga pertanyaan terbuka untuk para expert mengusulkan lagi 

“alternatif variabel Xiaθ” baru. Tergantung keperluan, biasanya didapatkan 
2 usulan baru dari para expert. 

f. Hasil ini kemudian diajukan ke tahap EGD2 
 
Berikut diberikan contoh draft EGD1 

EXPERT GROUP DISCUSSION (EGD 1) 
Studi Pengukuran : Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga (IPSRT) 

Yth. : Bp./Ibu/Sdr. Sekalian 
Assalamualaikum Wr Wb. 
Selamat Pagi/Siang/Malam 
 
Kami, Tim Peneliti indeks kemaslahatan publik, atas pengendalian sampah rumah 
tangga telah menetapkan bapak/ibu/sdr. sebagai expert (pakar) atas objek diatas. Pada 
tahapan EGD 1 ini adalah untuk menyeleksi alternatif variabel. Mohon kiranya diisi 
beberapa pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk membantu memetakan 
dan memilih variabel dari alternatif yang disajikan oleh peneliti. 
IPSRT diproksi dan diinterpretasikan sebagai upaya warga masyarakat melakukan 3R 
(reduce, reuse dan recycle) atas sampah rumah tangga. 3 R dalam hal ini adalah : 

1. “Mengurangi” sampah hasil kegiatan rumah tangga 
2. “Menggunakan kembali” sampah yang dihasilkan rumah tangga 
3. “Memanfaatkan kembali” sampah rumah tangga 

Pilihan alternatif variabel adalah identifikasi dan indikasi, apa ukuran nilai kebajikan, 
manfaat atau maslahat bagi masyarakat jika mereka melakukan 3R atas sampah rumah 
tangga? Peneliti melakukan identifikasi sebagai berikut: 

1. Mengurangi dampak dan masalah atas Sampah. 
2. Meningkatkan Pemanfaatan Ekonomi dan Sumber daya 
3. Meningkatkan Nilai Ibadah (ketaatan beragama) 
4. Membangun Citra personal masyarakat modern 
5. Membangun Citra Personel, sadar lingkungan, bersih dan efisien 
6. Meningkatkan kebersamaan atas hak dan tanggung jawab kebersihan 

lingkungan 
7. Meningkatkan kerapihan, keindahan dan kesehatan 
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8. Menjaga perilaku Kebersihan dan kesehatan 
9. Meningkatkan rasa toleransi dan menjaga HAM bagi pihak/masyarakat lain 
10. Meningkatkan Kesadaran perilaku bermasyarakat sesuai norma sosial 
11. Meningkatkan Kesadaran perilaku menjaga hak dan kewajiban sesuai norma 

sosial 
12. Meningkatkan kesadaran mewariskan lingkungan yang bersih kepada anak 

cucu. 
13. Membangun perilaku hemat menggunakan sumber daya 
14. Mendorong Pemerintah untuk melakukan perbaikan infrastruktur 

Kita akan memilih 6 variabel dari alternatif, dan mendapatkan 2 variabel baru dari 
usulan bapak/ibu sekalian untuk diproses lebih lanjut. Penilaian ini meliputi sudut 
pandang “Persepsi, partisipasi dan akseptabilitas” dengan skala linkert (9). Waktu 
periode pengisian di batasi 2 minggu sejak 17 Mei 2017. 
Terimakasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Wassalamualaikum Wr Wb. 
Peneliti 
 

Data Peserta  
1. Umur Responden 

a. 20 th sampai dengan 35 th 
b. 35 th sampai dengan 50 tahun 
c. Diatas 50 tahun 

2. Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

3. Pendidikan 
a. Sampai dengan S1 
b. Sedang dan sampai dengan S2 
c. Sedang dan sampai dengan S3 

4. Domisili 
a. DKI Jakarta 
b. Bodetabek 
c. Luar Jakarta dan Bodetabek 

Pertanyaan Utama 
 

X1# Alternatif Variabel (X1) : Mengurangi dampak dan masalah atas Sampah, 
terdiri dari indikator :  

1. Bau  sampah di rumah, pengepul dan TPA 
2. Berbagai gangguan (pada pihak lain) atas sampah yang tercecer, 

diruang publik 
3. Ancaman , kesehatan, kebersihan atas jumlah sampah yang selalu 

menumpuk 
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1. Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “mengurangi 
dampak dan masalah atas sampah” 
pada upaya masyarakat melakukan 3R  
atas sampah rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X2# Alternatif Variabel (X2) :Meningkatkan Pemanfaatan Ekonomi dan Sumber 
daya, terdiri dari indikator: 

1. Tidak boros dan banyak membuang sisa 
2. Berperilaku efisien, mengkonsumsi sesuai kebutuhan 
3. Menggunakan sesuai kebutuhan/peruntukannya 

2. Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “meningkatkan 
pemanfaatan ekonomi dan sumber daya” 
pada upaya masyarakat melakukan 3R  
atas sampah rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X3# Alternatif Variabel (X3) :Meningkatkan Nilai Ibadah (ketaatan beragama), 
dengan indikator: 
1. Kebersihan sebagian dari iman 
2. Allah menyukai orang orang yang selalu bersuci (berwudhu sebagai 

syarat syah nya sholat)  

3. Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “meningkatkan 
nilai ibadah (ketaatan beragama)” pada 
upaya masyarakat melakukan 3R  atas 
sampah rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X4# Alternatif Variabel (X4) :Membangun Citra  masyarakat modern, dengan 
indikator 

1. Sesuai tuntutan norma masyarakat di perkotaan 
2. Mengkonsumsi sesuai apa yang diperlukan 
3. Tidak membebani/menyusahkan orang lain 

4 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “membangun 
citra personal masyarakat modern” pada 
upaya masyarakat melakukan 3R  atas 
sampah rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X5# Alternatif Variabel (X5) :Membangun Citra Personel, sadar lingkungan, 
bersih dan efisien, dengan indikator: 

1. Identitas personal sadar lingkungan 
2. Sadar kebersihan 
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3. Sadar efisiensi 

5 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “membangun 
citra personal sadar lingkungan, bersih 
dan efisien” pada upaya masyarakat 
melakukan 3R  atas sampah rumah 
tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X6# Alternatif Variabel (X6) :Meningkatkan kebersamaan atas hak dan tanggung 
jawab kebersihan lingkungan, dengan indikator 

1. Hak (secara personal) atas kebersihan lingkungan 
2. Kebersamaan dalam menjaga lingkungan 

6 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “Meningkatkan 
kebersamaan atas hak dan tanggung 
jawab kebersihan lingkungan” pada upaya 
masyarakat melakukan 3R  atas sampah 
rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X7# Alternatif Variabel (X7) :Meningkatkan kerapihan, keindahan dan kesehatan 

7 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “Meningkatkan 
kerapihan, keindahan dan kesehatan” 
pada upaya masyarakat melakukan 3R  
atas sampah rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X8# Alternatif Variabel (X8) :Menjaga perilaku Kebersihan dan kesehatan 

8 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “Menjaga 
perilaku Kebersihan dan kesehatan” pada 
upaya masyarakat melakukan 3R  atas 
sampah rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X9# Alternatif Variabel (X9) :Meningkatkan rasa toleransi dan menjaga HAM bagi 
pihak/masyarakat lain 

9 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “Meningkatkan 
rasa toleransi dan menjaga HAM bagi 
pihak/masyarakat lain” pada upaya 
masyarakat melakukan 3R  atas sampah 
rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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X10# Alternatif Variabel (X10) :Meningkatkan Kesadaran perilaku bermasyarakat 
sesuai norma sosial 

10 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “Meningkatkan 
Kesadaran perilaku bermasyarakat sesuai 
norma sosial” pada upaya masyarakat 
melakukan 3R  atas sampah rumah 
tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X11# Alternatif Variabel (X11) :Meningkatkan Kesadaran perilaku menjaga hak dan 
kewajiban sesuai norma social 

11 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “Meningkatkan 
Kesadaran perilaku menjaga hak dan 
kewajiban sesuai norma sosial” pada 
upaya masyarakat melakukan 3R  atas 
sampah rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X12# Alternatif Variabel (X12) :Meningkatkan kesadaran mewariskan lingkungan 
yang bersih kepada anak cucu 

12 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “Meningkatkan 
kesadaran mewariskan lingkungan yang 
bersih kepada anak cucu” pada upaya 
masyarakat melakukan 3R  atas sampah 
rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X13# Alternatif Variabel (X13) :Membangun perilaku hemat menggunakan sumber 
daya 

13 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “Membangun 
perilaku hemat menggunakan sumber 
daya” pada upaya masyarakat melakukan 
3R  atas sampah rumah tangga? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X14# Alternatif Variabel (X14) :Mendorong Pemerintah untuk melakukan 
perbaikan infrastruktur 

14 Seberapa besar ukuran penilaian anda, 
atas kebajikan, kemanfaatan dan 
kemaslahatan dari aspek “Mendorong 
Pemerintah untuk melakukan perbaikan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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infrastruktur” pada upaya masyarakat 
melakukan 3R  atas sampah rumah 
tangga? 

15.  Pertanyaan terbuka. 
 Menurut pendapat anda, unsur atau variabel apa (benefit masyarakat), bila mereka 
melakukan 3R (reduce, reuse dan recycle) 
  

TERIMAKASIH 

Gambar 2.5 :  Ilustrasi Draft EGD1 
 

Dari draft EGD1 ini, kemudian dibuatkan e-Q EGD1 lalu disebarkan ke 
responden ahli. Kemudian dikirim via aplikasi sosial media WA, email, fb, 
telegram dan sebaginya. Respon dari para ahli akan menghasilkan: 
a. Hasil penilaian alternatif variabel Xia (θ), yang akan dipilih sekitar 6 

alternatif variabel Xia(θ). 
b. Hasil alternatif variabel baru usulan dari para expert, diambil dari usulan 

yang didapatkan dari hasil EGD1 
c. Selanjutnya di proses lebih lanjut ke expert group discussion tahap 2 (EGD2) 

 
5. Expert Group Discussion Tahap 2 (EGD 2) 

Kegiatan EGD 2 pada dasarnya hampir sama dengan EGD1. Namun secara 
spesifik akan meliputi beberapa hal penting : 
a. Jumlah expert sekitar 25 orang. Diusahakan expert nya juga pelaku pada 

EGD1 
b. Fokusnya untuk memilin dan menetapkan variabel Xi (θ), dimana usulan 

dari expert pada EGD1 juga turut diuji.  
c. Demikian juga dengan penetapan bobotnya berdasarkan perbandingan 

penilaian numerik pada EGD2 
Dalam topik yang sama didapatkan contoh sebagai berikut : 

Hasil Evaluasi dan Analisis EGD2 

Berdasarkan data EGD1 didapatkan variabel sebagai berikut 

Susunan 8 alternatif Variabel Yang akan diajukan ke EGD2 

No. Xia Skor Deskripsi  Variabel 

1 X7 7,26 Aspek Meningkatkan Kerapihan dan Keindahan 

2 X3 7,23 Aspek Meningkatkan Nilai Ibadah (ketaatan beragama) 

3 X8 7,19 Aspek Menjaga Perilaku Kebersihan dan Kesehatan 

4 
X12 7,19 Aspek Meningkatkan kesadaran mewariskan 

lingkungan yang bersih kepada anak cucu 

5 X6 7,04 Aspek Meningkatkan Kebersamaan/Gotong Royong 
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6 
X14 7,02 Aspek Mendorong Pemerintah untuk melakukan 

perbaikan infrastruktur 

7 -- Na Aspek keuangan (perilaku hemat dan pemanfaatan) 

8 
-- na Aspek menyelesaikan maslah teknis (ketersediaan 

lahan, penggunaan teknologi, dan penegakan hukum) 
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Hasil Penilaian pada Expert Group discussion EGD2 adalah sebagai berikut 
 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

25% 20% 25% 30% 20% 20% 20% 25% 

25% 20% 25% 25% 25% 20% 20% 25% 

15% 20% 15% 10% 15% 10% 10% 10% 

10% 5% 10% 15% 10% 25% 5% 30% 

15% 5% 10% 25% 10% 25% 25% 30% 

10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

30% 30% 20% 15% 25% 20% 25% 20% 

20% 25% 20% 15% 20% 20% 15% 20% 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

20% 30% 30% 25% 25% 25% 20% 30% 

30% 25% 20% 15% 10% 15% 5% 10% 

30% 30% 25% 20% 15% 30% 25% 30% 

20% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 30% 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 25% 

20% 20% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

25% 15% 10% 30% 20% 25% 20% 15% 

25% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

30% 30% 25% 25% 25% 25% 15% 20% 

10% 15% 10% 10% 10% 20% 10% 15% 

30% 25% 30% 30% 30% 30% 15% 30% 

5% 5% 30% 30% 20% 30% 15% 30% 

30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 

15% 15% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 

25% 25% 20% 20% 25% 25% 20% 20% 

25% 25% 25% 20% 30% 30% 30% 30% 

25% 20% 15% 30% 25% 20% 20% 25% 

25% 30% 25% 20% 25% 25% 25% 20% 

22,5% 22,3% 21,6% 22,1% 21,3% 23,6% 19,3% 22,9% 
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Hasil Akhir Penetapan 6 Variabel IPSRT asalah sebagai berikut 

Var Skor 
 

Var 
Baru 

Skor 
Deskripsi 
Variabel 

Konversi Bobot 

X6 23,6%  X1(θ) 23,6% Aspek 
Mendorong 
Pemerintah 
untuk 
melakukan 
perbaikan 
infrastruktur 

74,07% 17,5% 

X8 22,9%  X2(θ) 22,9% Aspek 
menyelesaikan 
maslah teknis 
(ketersediaan 
lahan, 
penggunaan 
teknologi, dan 
penegakan 
hukum) 

74,07% 16,9% 

X1 22,5%  X3(θ) 22,5% Aspek 
meningkatkan 
kerapihan dan 
keindahan 

74,07% 16,7% 

X2 22,3%  X4(θ) 22,3% Aspek 
Meningkatkan 
Nilai Ibadah 
(keaatan 
beagama) 

74,07% 16,5% 

X4 22,1%  X5(θ) 22,1% Aspek 
Meningkatkan 
kesadaran 
mewariskan 
lingkungan 
yang bersih 
kepada anak 
cucu 

74,07% 16,4% 

X3 21,6%  X6(θ) 21,6% Aspek menjaga 
perilaku 
kebersihan dan 
kesehatan 

74,07% 16,0% 

X5 21,3%   135,0%   100,0 

X7 19,% 
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Berdasarkan hasil EGD2 tersebut diatas, maka nilai IPSRT didefinisikan sebagai 
berikut 
IPSRT = k1.X1(θ)+ k2.X2(θ)+ k3.X3(θ)+ k4.X4(θ)+ k5.X5(θ)+ k6.X6(θ) 
IPSRT=(17,5%) .X1(θ)+ (.16,9%).X2(θ)+ (16,7%).X3(θ)+ (16,5%).X4(θ)+ 
(16,4%).X5(θ)+ (16,0%).X6(θ) 
Xi(θ) adalah Nilai Variabel Xi yang dinilai berdasarkan Persepsi, Partisipasi & 
akseptabilitas (PPA) masyarakat. 

Resume Untuk mengikuti Diagram Alir 

Persiapan langkah berikutnya meliputi 
1. Sosialisasi 
2. Manajemen dan organisasi riset 
3. Pembuatan software eQ Utama IPSRT 

---end--- 
Gambar 2.6 : Ilustrasi kegiatan EGD 

 
6. Sosialisasi Ke Masyarakat 

Setelah Model didapatkan secara penuh (ada dependent dan independent 
variables nya), proses selanjutnya adalah melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada, masyarakat, agar data yang telah diperoleh ini bisa diketahui oleh 
masyarakat banyak. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah pada 
pelaksanaan survei. Sebagai contoh berikut informasi yang dilakukan oleh Tim 
peneliti Unv. Krisnadwipayana dalam kajian Indeks Pengendalian Sampah 
Rumah Tangga di Kota Bekasi: 
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Gambar 2.7 : Ilustrasi Pembuatan video untuk sosialisasi 
 

7. Verifikasi dan Spesifikasi 
Verifikasi adalah kegiatan tambahan bagi peneliti, apakah ada informasi 

tambahan yang didapatkan selama masa sosialisasi. Hal ini menarik untuk 
diperhatikan untuk melakukan berbagai perbaikan. Terutama terkait dengan 
topik, variabel dan bobot  yang telah didapatkan dari EGD2. Beberapa isu 
penting yang perlu diperhatikan adalah: 
a. Sering kali instansi terkait (dalam studi IPSRT adalah Dinas Lingkungan 

Hidup) masih memerlukan informasi tambahan, sehingga diperlukan 
instrumen kuesioner tambahan. Hal ini diperbolehkan dengan catatan, 
maksimum tambahan hanya 3 pertanyaan saja. 

b. Penetapan identifikasi responden, dalam hal ini masyarakat. Kategori 
responden adalah data yang umum saja. Tak ada data personal (nama, 

Draft Naskah Video Animasi : Sosialisasi Masyarakat 
Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga (IPSRT) 

Durasi 
(detik) 

Adegan atau ilustrasi visual 
(animasi/ilustrasi) 

Narasi/ilustrasi verbal 
(makna atas ilustrasi visual) 

backsound 

15 -20 detik Kondisi smpah saat ini : 
1. film pendek  kondisi sampah di TPA 
2. film pendek kondisi sampah yg tidak beraturan 
3. film pendek sampah di sungai 

Bapak ibu saudara sekalian, apakah anda warga Kota Bekasi? 
Lihatlah sampah disekitar anda.  
Berlibihan 
Menumpuk 
Dengan segala konsekuensi nya 

Suara narator 

15-20 detik Solusi atas kondisi sampah 
1. film pendek gotong royong membersihkan sampah 
2. film pendek semua warga masyarakat peduli sampah 
3. ilustrasi  logo 3R   

Apa yang harus kita lakukan? 
Marilah bersama sama kita peduli dan kendalikan sampah 
Mulai dari tingkat rumah tangga masih masih  
Dengan melakukan kegiatan 3R, reduce reuse, recycle 
Intinya mengendalikan keluaran/produksi sampah rumah tangga 

Suara narator 

10-15 detik Motivasi , atas apa  yang harus dilakukan 
1. film (desain) aminasi 
2. teks berjalan :  “Apa manfaatnya melakukan 

pengendalian sampah rumah tangga” 

Menurut Peneliti dan tim ahli 
Beberapa manfaat bila masyarakat sadar untuk mengendali sampah 
rumah tangga adalah 

Suara narator 

25-30 detik Film animasi 
Teks berjalan : “Mendorong Pemerintah untuk melakukan 
perbaikan infrastruktur” 

Dalam perspektif Pemerintah Daerah 
Penanganan sampah terkait dengan anggaran 
Pengendalian sampah, akan menyebabkan efisiensi anggaran 
Konsekuensi logisnya, Pemda bisa membangun infrastruktur 
Termasuk pengadaan alat pengelolaan sampah 

Suara narator 

25-30 detik Film animasi 
Teks berjalan : “menyelesaikan maslah teknis  
(ketersediaan lahan, penggunaan teknologi, dan 
penegakan hukum)” 

Dalam masalah keseharian 
Pengendalian sampah rumah tangga akan menyelesaikan 
Masalah ketersedian lahan TPA 
Masalah biaya penggunaan teknologi 
Masalah penegakan hukum 

Suara narator 

25-30 detik Film animasi 
Teks berjalan : “meningkatkan kerapihan dan 

Dalam hal publikasi dan citra masyarakat 
Pengendalian sampah rumah tangga akan  

Suara narator 
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alamat rumah, no Hp dan sebagainya). Data personal dihindari untuk 
mengurangi risiko personal. 

c. Kategori identitas responden, perlu disesuaikan dengan rencana data 
matrik atau komparasi yang akan dilakukan. Ilustrasi data matrik diberikan 
sebagai berikut : 
  

 

Gambar 2.8 : Data komparasi 

 

D. PELAKSANAAN SURVEI 
Tahap pelaksanaan survei merupakan tahap penting, yaitu untuk menggali 

dan mendapatkan data primer dari masyarakat. Sekalipun kuesioner nantinya 
akan disampaikan secara online, namun demikian tetap memperhatikan 
beberapa kendala dan persoalan dilapangan. Persoalan menjadi sangat serius, 
karena sudah dinyatakan dalam prosedur bahwa Riset Publik tidak mengadopsi 
sampel (sampling), tetapi dengan purposive population. Artinya responden 
(masyarakat) yang sudah ditetapkan dalam ruang lingkup, harus mendapatkan 
hak mereka untuk menilai. Suatu konsep relatif baru bagi kegiatan riset dimana 
semua mendapatkan hak untuk menilai. Kecuali berbagai macam hal yang 
membuat mereka tidak mau atau tidak mampu menilai. Salah satu ukuran 
kualitas atau validitasnya adalah response rate, berapa yang menilai dibagi 
jumlah populasi keseluruhan. Sama dengan kondisi empiris pada pemilu, 
misalnya si A menang dengan suara telak 90%, dan participation rate 48%, 
misalnya. 

Riset Publik bisanya dilakukan oleh kelompok atau komunitas dengan 
dibantu oleh relawan dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Selanjutnya, 
untuk memahami “Fase Pelaksanaan Survei” lebih baik, akan digunakan contoh 
riset publik yang berjudul “Index of County Branding (ICB): identitas, jati diri 
dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Tangerang” oleh Komunitas Riset 
Publik, Untara (KORPU). KOUPU adalah kumpulan mahasiswa dibawah asuhan 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3 X7.1 X7.2 X7.3
Laki-laki 8 8 8 7 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7

Laki-laki 9 7 7 9 8 7 9 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 8 8 7 7

Laki-laki 8 7 7 8 8 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 7 7 8 7 7 8

Laki-laki 9 7 5 7 7 6 7 6 6 7 7 8 8 7 7 7 6 6 7 7 7

Laki-laki 7 6 5 6 6 5 6 5 5 8 7 5 8 8 6 7 6 5 4 5 4

8,33 6,75 6,17 6,75 6,67 6,08 7,92 6,50 6,33 7,92 7,17 7,08 7,58 6,75 6,50 7,42 6,50 6,50 7,25 6,42 5,83

Perempuan 9 7 6 9 7 7 8 6 9 9 6 7 6 9 7 9 7 9 7 6 8

Perempuan 7 8 8 7 8 8 8 8 7 9 8 8 8 7 8 8 8 7 9 8 9

Perempuan 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4

Perempuan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Perempuan 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6,89 6,69 6,34 6,74 6,64 6,39 6,98 6,69 6,70 7,00 6,81 6,59 6,88 6,66 6,68 7,01 6,82 6,71 6,80 6,58 6,54

 

6,616,59 6,56 6,75 6,76 6,71 6,82

6,69

6,73

6,83 6,45 6,72 7,28 6,82 6,68 6,35
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Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas 
Tangerang Raya. 
1. Manajemen dan Organisasi Riset Publik 

Riset Publik perlu dipandang sebagai sebuah projek, sehingga 
pengelolaannya perlu ditangani secara organisasi yang baik. Hal ini menjadi 
perlu diperhatikan, bukan saja untuk menjaga kualitas hasil kajian atau 
menjaga kelancaran proses dan prosedur kegiatan, namun juga untuk 
mengikuti legal formal yang harus dipenuhi sesuai peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. Untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan : 
a. Riset Publik yang melibatkan penilaian masyarakat perlu izin dari Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Daerah tertentu. 
b. Mencari jalur networking, sampai kepada masyarakat luas perlu kerja sama 

dan koordinasi satuan kewiyahan tertentu. Misalnya level Kecamatan; 
Kelurahan/Desa; Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dan 
akhirnya samai pada satuan Rumah Tangga.  

c. Materi riset publik perlu sosialisasi diawal, agar masyarakat sebagai 
responden mengerti da memahami maksud dan tujuan riset. 

d. Riset publik perlu dijaga dari berbagai kepentingan pihak luar. Riset Publik 
hanya akan berorientasi pada kepentingan masyarakat.  

 
Ilustrasi 2.2 : Organisasi dan Manajemen Riset 

Ilustrasi 2.2 : Organisasi dan Manajemen Riset 
 
KORPU menyusun organisasi dalam rangka melakukan Riset Publik, Index of 
County Branding IICB); identitas, jati diri dan kebanggaan masyarakat 
Kabupaten Tangerang, telah menyusun organisasi sebagai berikut : 

1. Ketua : Heri Hermawan 
2. Sekretaris : Diyana Kartini 
3. Umum : Erwin Sunardi 
4. Koordinator Kecamatan (2 orang @ 10 kecamatan) 
5. Pelaksana dan relawan @10-15 orang @ 10 kecamatan 
6. Total anggota KORPU 151 mahasiswa. 

 
Dalam rangka pelaksanaan tugas diwilayah kecamatan sampai ke wilayah 
Kelurahan/Desa, RW dan RT. Menelusuri jejaring WA warga masyarakat. 
Mengadakan pendampingan jika ada warga masyarakat yang kurang/tidak 
paham terkait materi riset. 
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Gambar 2.9 : Dokumentasi kegiatan 
 

2. Merancang e-Q Objek Kajian/e-Q Utama 
Fase 1, Preliminary Study telah selesai, Model pengukurannya (variabel 

dan bobot) telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah merancang 
instrumen electronic quetionnaires (e-Q)  dalam sistem yang dikehendaki. 
Dalam riset publik ICB didapatkan data variabel dan bobot sebagai berikut:  
a. Masyarakat yang Religius Ramah dan Toleran, dengan bobot 16,9% 
b. Aspek Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan, dengan bobot 16,8% 
c. Aspek Daerah Transit, Jalur Jawa-Sumatra , dengan bobot 16,7%  
d. Aspek Daerah Industri, dengan dengan bobot 16,6% 
e. Aspek Daerah Penyangga Ibu Kota,  dengan bobot 16,5% 
f. Aspek Daerah Urban, dengan bobot 16,5% 

 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka formula yang didapatkan sebagai 

berikut : 
 

W(θ)=16,9%.X1(θ)+16,8%.X2(θ)+16,7%.X3(θ)+16,6%.X4(θ)+16,5%X5(θ)+16,5%X6(θ) 

 
Berdasarkan formula diatas, maka hanya  ukuran variabelnya saja yang 

belum diketahui. e-Q Utama, digunakan untuk mengukur nilai variabel Xi (θ), 
yang belum didapatkan. Berdasarkan interpretasi atas nilai “kebenaran” pada 
tiap variabel diatas, diinterpretasikan oleh Peneliti yang akan diukur dengan : 
a. Persepsi Masyarakat 
b. Partisipasi masyarakat 
c. Akseptabilitas masyarakat 

 
Selanjutnya data dituangkan dalam draft e-Q Utama, dan kemudian 

dikonversikan dalam sebuah sistem tertentu (google.form) untuk menjadi 
instrumen kuesioner elektronik, sebagai berikut : 
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Ilustrasi 2.3 : Draft dan e-Q Utama 
Survei Pengukuran  

Identitas, Jati diri dan Kebanggaan; Kab. Tangerang 
Kecamatan : Tigaraksa 

 
 

 
  

 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Salam Sejahtera Selalu 
Yth. Bapak/ibu/Sdr. Warga Masyarakat Kabupaten Tangerang 
Kabupaten Tangerang perlu mempunyai “Identitas, Jati diri dan Kebanggaan” yang 
akan menjadi simbol untuk diangkat kepublik, sekaligus menjadi pegangan warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Berdasarkan studi awal dan hasil diskusi, 
kategori dan unsur “Identitas, Jati diri dan Kebanggaan” adalah sebagai berikut: 

1. Religius Ramah dan Toleran 
2. Kesehatan dan Pendidikan 
3. Daerah Transit, Jalur Jawa-Sumatra  
4. Daerah Industri 
5. Daerah Penyangga Ibu Kota 
6. Daerah Urban 

Diperlukan survei pengukuran, seberapa besar/jauh warga masyarakat Kabupaten 
Tangerang telah menunjukkan pola pikir, sikap dan perilaku terkait unsur “Identitas, 
Jati diri dan Kebanggaan” yang telah disebutkan diatas. 

Penilaian ini akan meliputi; 1. Persepsi (pengetahuan, pemahaman dan kesadaran); 2. 
Partisipasi (peran serta, upaya keterlibatan, keinginan yang kuat); Akseptabilitas 
(penerimaan warga masyarakat atas kondisi yang riil dilapangan saat ini). 

Skala penilaian menggunakan likert (9), 
1 = adalah nilai paling jelek/buruk/rendah 
5= Nilai tengah 
9 = Nilai paling baik/bagus/tinggi  
Nilai diantaranya adalah perkiraan yang linier dengan skala penilaian diatas. 

Hasil pengukuran “Identitas, Jati diri dan Kebanggaan”, selanjutnya di sebut sebagai 
Index of County Branding (ICB). Kab. Tangerang 

Diperlukan peran dan partisipasi warga masyarakat untuk mengisi survei, memahami 
artinya dan bersama sama membangun “Identitas, Jati diri dan Kebanggaan” dengan 
nilai ICB yang tinggi.  
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Peneliti Komunitas Riset Publik Untara (KORPU) atas nama LPPM Untara berkolaborasi 
dengan wellbeing institute (WI), mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak ibu 
menjadi warga masyarakat dalam membangun “Identitas, Jati diri dan Kebanggaan”. 
Semoga kepedulian bapak/ibu sekalian menjadi bagian untuk memberikan rujukan 
pondasi bagi kemaslahatan publik. 
Terima Kasih. 

Salam 
Peneliti Komunitas Riset Publik Untara (KORPU) 
Erwin Sumardi 
Heri Hermawan 
Diyana Kartini 

Identifikasi  Responden (Warga Masyarakat Kab. Tangerang) 
1. Domisili  

a) Desa Bantar Panjang 
b) Desa Cileles 
c) Desa Cisereh 
d) Desa Margasari 
e) Desa Martagara 
f) Desa Pasir Bolang 
g) Desa Pasir Nangka 
h) Desa Pematang 
i) Desa Pete  
j) Desa Sodong 
k) Desa Tapos 
l) Kelurahan Tegalsari 
m) Kelurahan Kudu Agung 
n) Kelurahan Tiga Raksa 
o) Diluar Kec, Tiga Raksa 

2. Jenis kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

3. Usia 
a. Kurang dari 30 Tahun 
b. Antara 30 s/d 50 Tahun 
c. Diatas 50 Tahun 

4. Pekerjaan 
a. Belum Bekerja 
b. ASN/PNS 
c. Pegawai Swasta 
d. Bekerja sendiri/Mandiri 
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Survei Penilaian Warga Masyarakat 
 

 Kategori Unsur 1 : Religius, Ramah dan toleran 
Warga masyarakat Kab. Tangerang harus mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku;  
a) Penganut agama yang sholeh, menjabarkan kebajikan agama dalam hidup 

bermasyarakat 
b) Ramah terhadap sesama warga Masyarakat 
Toleransi toleran dalam keberagaman, terutama Suku Agama Ras kedaerahan 
(SARA). Menghindari konflik antar sesama masyarakat 

1 Menurut pengetahuan dan pemahaman 
anda, seberapa penting aspek “religius 
ramah dan toleran” bagi  warga 
masyarakat Kab Tangerang?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Apakah anda akan berusaha dan berperan 
menjadi warga yang  “religius ramah dan 
toleran”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Menurut anda, apakah warga masyarakat 
Kab Tangerang saat ini sudah “religius 
ramah dan toleran”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kategori Unsur 2 : “Kesehatan dan Pendidikan” 
Warga masyarakat sadar untuk mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku: 
a) Menjaga kesehatan, menjalani pola hidup sehat, bersama membangun hobi 

olahraga 
b) Menjaga gizi dan menghindari penyakit terkait salah gizi 
c) Giat belajar, mencapai pendidikan tinggi, bersaing dalam kebajikan. 
Mencapai Wajib belajar 12 tahun, wajib kuliah 

4 Menurut pengetahuan dan pemahaman 
anda, seberapa penting aspek “Kesehatan 
dan Pendidikan” bagi  warga masyarakat 
Kab Tangerang?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Apakah anda akan berusaha dan berperan 
menjadi warga yang  peduli pada aspek 
“Kesehatan dan Pendidikan”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Menurut anda, apakah warga masyarakat 
Kab Tangerang saat ini sudah peduli 
terhadap aspek “Kesehatan dan 
Pendidikan”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kategori Unsur 3: Daerah Transit Jalur Jawa-Sumatra 
Warga Masyarakat sadar untuk mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku yang 
memanfaatkan Posisi Kab Tangerang sedari Daerah Transit : 
a) Membangun industri-jasa perantara, antara sumber daya dan kebutuhan 

antara Jakarta sebagai ibu kota dan Sumatra penghasil sumber daya alam. 
b) Mengembangkan potensi ekonomi  
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c) Mengembangkan industri, berbasis sumber daya alam dari Sumatra 
Menyediakan jasa (Hotel, MICE) 

7 Menurut pengetahuan dan pemahaman 
anda, seberapa penting aspek “Daerah 
Transit Jalur Jawa-Sumatra” bagi  warga 
masyarakat Kab Tangerang?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Apakah anda akan berusaha dan berperan 
menjadi warga yang ambil bagian (ekonomi 
dan sosial) aspek kab. Tangerang sebagai  
“Daerah Transit Jalur Jawa-Sumatra”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Menurut anda, apakah warga masyarakat 
Kab Tangerang saat ini sudah 
memanfaatkan (usaha/ekonomi/sosial) 
aspek “Daerah Transit Jalur Jawa-
Sumatra”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kategori Unsur4 : Daerah Industri dan Jasa 
Warga Masyarakat sadar untuk mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku untuk 
memanfaatkan sisi positif atas daerah industri barang dan jasa, serta mampu 
mengendalikan dampak negatifnya : 
a) Banyak industri yang berada di Tangerang dengan segala konsekuensi logisnya 
b) Uang beredar dan perekonomian daerah yang cukup besar dan kegiatan 

ekonomi berkembang. 
c) Tangerang memungkinkan menjadi daerah pusat Jasa. Pendukung Ibukota 
d) Penghasilan asli daerah (PAD) cukup tinggi, menjaga pembangunan daerah 
Memungkinkan industri kecil dan UMKM menjadi mitra usaha bagi Industri   

10 Menurut pengetahuan dan pemahaman 
anda, seberapa penting aspek “Daerah 
Industri dan Jasa” bagi  warga masyarakat 
Kab Tangerang?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Apakah anda akan berusaha dan berperan 
menjadi warga yang ikut ambil bagian 
(ekonomi dan sosial) aspek kab. Tangerang 
sebagai  “Daerah Industri dan Jasa”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Menurut anda, apakah warga masyarakat 
Kab Tangerang saat ini sudah 
memanfaatkan (usaha/ekonomi/sosial) 
aspek “Daerah Industri dan Jasa”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kategori Unsur 5: Daerah Penyangga Ibu Kota 
Warga masyarakat perlu memahami, “Daerah Penyangga Ibu Kota” dan kemudian 
mengambil manfaatnya : 
a) Penyedia barang dan jasa bagi masyarakat Ibukota (potensi pasar sangat besar) 
b) Merupakan potensi besar perputaran uang dan ekonomi 
c) Terkoneksi secara global (seluruh dunia) dengan mudah 
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d) Daerah Urban, mudah mendapatkan SDM berkualitas tinggi di Indonesia 
Berpotensi mengembangkan pabrik/manufaturing dan teknologi tinggi 

13 Menurut pengetahuan dan pemahaman 
anda, seberapa penting aspek “Daerah 
Penyangga Ibu Kota” bagi  warga 
masyarakat Kab Tangerang?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Apakah anda akan berusaha dan berperan 
menjadi warga yang ikut ambil bagian 
(ekonomi dan sosial) aspek kab. Tangerang 
sebagai  “Daerah Penyangga Ibu Kota”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Menurut anda, apakah warga masyarakat 
Kab Tangerang saat ini sudah 
memanfaatkan (usaha/ekonomi/sosial) 
aspek “Daerah Penyangga Ibu Kota”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kategori Unsur 6: Daerah Urban 
Warga masyarakat perlu menyadari, untuk mempunyai pola pikir, sikap dan 
perlikalu bermasyarakat di Kab. Tangerang dengan identitas Daerah Urban, 
diantaranya: 
a) Kehidupan masyarakat multikulturalisme, mudah bergaul dan berteman 

dengan sesama warga. 
b) SDM terbaik seluruh negeri akan datang ke Tangerang 
c) SDM banyak, dari para pendatang (urban) 

Pengelolaan keberagaman SDM menjadi kekayaan budaya 

16 Menurut pengetahuan dan pemahaman 
anda, seberapa penting aspek “Daerah 
Urban” bagi  warga masyarakat Kab 
Tangerang?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 Apakah anda akan berusaha dan berperan 
menjadi warga yang ikut ambil bagian 
(ekonomi dan sosial) aspek kab. Tangerang 
sebagai  “Daerah Urban”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Menurut anda, apakah warga masyarakat 
Kab Tangerang saat ini sudah 
memanfaatkan (usaha/ekonomi/sosial) 
aspek “Daerah Urban”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Daerah Mandiri Pangan 
Kab. Tangerang, masih mempunyai lahan 
tanah pertanian yang cukup luas. Perlu di 
rancang untuk masa depan, sebagai 
“daerah industri” yang seimbang dengan 
“daerah mandiri pangan”.  
Setujukah anda? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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20 Daerah Transformasi 
Sebagai daerah Urban dan Penyangga ibu 
Kota, kab Tangerang mempunyai 
infrastruktur dan SDM yang memadai 
untuk berperan sebagai daerah 
“transformasi” atas semua ilmu digital 5.0 
dan teknologi lainnya yang akan masuk di 
Indonesia. Setujukah anda 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Daerah Aktif dan Partisipatif 
Kabupaten Tangerang, perlu melakukan 
sosialisasi, edukasi dan kampanye publik, 
agar warga masyarakatnya aktif dan 
partisipatif dalam menyelesaikan isu publik 
dimasyarakat. Setujukah anda dengan 
kampanye “Aktif dan Partisipatif”? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Pertanyaan Terbuka 
Bila anda diajak ngobrol dengan Bupati Tangerang, Apa yang akan anda 
usulkan agar “identitas, jati diri dan Kebanggaan” Kab. Tangerang, bisa nampak 
di permukaan dan benar benar membanggakan warga masyarakatnya? 
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Format penilaian e-Q Utama dilakukan secara online dalam sistem yang 
mempunyai fungsi cloud computing. Ada beberapa bagian penilaian tersebut 
yaitu : 
1) Bagian kata pengantar, sebagai sosialisasi materi riset publik. 
2) Identifikasi responden, terutama yang akan digunakan untuk analisis cross 

data atau matrik 
3) Penilaian e-Q utama. Berisikan penilaian responden pada Persepsi 

Partisipasi  dan Akseptabilitas masyarakat. Skala numerik dari 1 sampai 9. 
4) Penilaian atas pertanyaan khusus 
5) Penilaian dengan pertanyaan terbuka. 

 
Bila semuanya dilakukan dengan baik akan memakan waktu 5-10 menit 

untuk mengisi e-Q utama. 
Sebelum e-Q disebarluaskan ke responden, secara bersamaan dengan 

sosialisasi materi, sistem e-Q diuji coba dilapangan untuk mendapatkan 
verifikasi berbagai persoalan, terutama pada proses pengiriman dan 
penerimaan. Pada berbagai kasus, masih didapati suatu menu yang belum 
dilakukan dengan baik, misalnya “anti duplikasi” belum diterapkan. Ada juga 
kendala, beberapa teman untuk buka e-Q harus sign in dulu ke google. Sedikit 
perbaikan, pada sentuhan akhir ini akan berarti besar buat responden dan 
Penelity.  

 
3. Distribusi dan Penyebaran e-Q 

Proses penyebaran responden, dilapangan lebih banyak menggunakan 
aplikasi WhatAps (WA) dan email. Bisa diakses ke FB dan IG, akan tetapi 
terkendala ruang lingkup. Responden menjadi tidak terkontrol bila 
menggunakan IG, Tw atau FG. Pada kenyataannya penyebaran melalui 
organisasi pemerintahan untuk membantu menyebarluaskan ke masyarakat. 

 
Proses Penyebaran e-Q 

 
Gambar 2.10 : Jejaring Persebaran e-Q 
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www.penerbitwidina.com



  

66 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

4. Monitoring Data Responden 
Karena sistem pengisian e-Q secara online, dan data yang tersimpan diweb 

bisa ditampilkan secara “live”, maka monitoring data bisa dimonitor dengan 
baik, seperti contoh berikut : 

 
Gambar 2.11 : Data Domisili Responden 

 
Sedangkan untuk memonitor hasil skor penilaian responden, berdasarkan 

pemahaman kurva distribusi normal juga mudah untuk dianalisis secara visual. 
Grafik yang unduh/ didapat sebagai berikut: 

 
Gambar 2.12 : Persebaran skor penilaian Responden 
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5. Analisis Data Hasil 
Data hasil skor penilaian responden bisa diunduh dalam bentuk tabulasi 

dalam spread sheet, yang sangat mudah untuk disajikan dalam bentuk skor. 
Bila sebagian lajur (row) disembunyikan maka akan didapatkan data tabulasi 
sebagai berikut : 

 
Gambar 2.13 : Hasil Penilaian Skor Data Tabulasi 

 
Analisis terkait hasil  yang didapatkan tentu akan sangat banyak jenis dan 

variasinya. Untuk lebih mendalaminya akan dibahas dalam Bab Analisis dan 
Hipotesis. 

 
6. Materi Edukasi Publik 

Salah satu research gap atau permasalahan penelitian dalam Riset Publik 
adalah melakukan transformasi hasil kajian menjadi materi edukasi publik. 
Dengan asumsi dan ekspektasi, akan mendidik, memotivasi masyarakat untuk 
meningkatkan ukuran indeks kemaslahatan publik (IKP). Suatu ukuran 
kebajikan atas objek kajian. Lalu apa dan bagaimana edukasi publik ini bisa 
dilakukan?  Berikut tahapan konsep dan pemikirannya: 
a. Dalam kajian index of county brading (ICB), skor ICB adalah IKP. Terlihat 

dalam tabel skor penilaian dari 1250 responden, ternyata yang paling 
rendah skornya adalah skor X.3.3 =6,62; skor Akseptabilitas masyarakat 
pada variabel X3, yaitu aspek daerah transit jawa-sumatra. 

b. Dibuatkanlah semacam sosialisasi agar nilai variabel tersebut meningkat. 
Banyak cara sosialisasi dan edukasi melalui konten video animasi. 

c. Bagaimana agar usul, saran dan rekomendasi dari masyarakat kemudian 
dikemas untuk menjadi motivasi bagi masyarakat. 
 
Intinya selalu ada cara agar masyarakat menjadi aktif sebagai subjek dan 

objek. 
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7. Diseminasi Publik 
Riset publik adalah bagian dari kajian ilmiah dan perlu disebarluaskan 

melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, mulai saluran ilmiah melalui 
jurnal dan paper, buku dan berbagai seminar ilmiah. Menyebar luaskan hasil 
kajian riset publik merupakan merupakan upaya menjadikan upaya inklusivitas. 
Secara prosedur, langkah ini adalah bagian dari 17 langkah wellbeing 
methodology. Berikut ini diseminasi : 

 
Gambar 2.14 : Publikasi/ diseminasi Hasil Kajian 

 

E. POST SURVEY 
Bila semua fase 1 (preliminary study) dan fase 2 (pelaksanaan survey) telah 

dilakukan dengan baik, satu fase penting yang harus dilalui adalah post survey. 
Digunakan untuk apa saja hasil kajian riset publik? 
1. Kampanye Publik 

Hasil riset publik, perlu dikemas dan disampaikan kepada masyarakat 
sebagai kampanye untuk melakukan perbaikan pada objek publik. Rasionalitas 
kampanye publik ini diidentifikasikan sebagai berikut : 
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a. Bahwa kebenaran bukan hanya terkait dengan pengetahuan, pemahaman 
dan kesadaran (persepsi), tapi juga harus dalam bentuk nyata respon 
masyarakat, yaitu keterlibatan dan tindakan nyata (partisipasi). Juga 
penerimaan (akseptabilitas) atas kesenjangan antara ekspektasi/tuntutan 
masyarakat dan realitas yang ada. 

b. Terkait pengukuran IKP, akan mengacu pada kaidah umum 
1) Mengukur untuk mengetahui lebih baik 
2) Mengetahui untuk mengelola lebih baik 
3) Mengelola untuk mencapai tujuan lebih mudah mencapai tujuan 

Berdasarkan catatan tersebut diatas, pengukuran IKP adalah upaya 
untuk memberikan motivasi dan mengingatkan agar masyarakat selalu 
memperbaiki nilai IKP. Suatu upaya untuk menkampanyekan tingkat 
kebenaran atau tingkat kebajikan.  

c. Suatu konsep dan teori dalam masyarakat yang majemuk dan kompleks, 
atas isu publik haruslah bersifat inklusif. Bahwa masyarakat terlibat dan 
berperan serta dalam segala macam urusan publik. Salah satu hal penting 
adalah riset publik dengan objek kajian adalah isu publik. Lebih jauh lagi 
bahwa kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah, berdasarkan isu 
publik yang ada didalam masyarakat, mempunyai acuan atau referensi 
hasil kajian riset publik. Dimana masyarakat terlibat (secara inklusif).  
 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka kampanye publik atas hasil kajian 

riset publik sangat diperlukan dan sekaligus untuk menguji respon masyarakat, 
seberapa bagus ide dan hasil objek kajian.   

 
2. Komparasi dan Kontestasi 

Hasil akhir IKP adalah suatu nilai dengan skor tertentu. Pada awalnya 
penilaian IKP ini adalah 0 sampai dengan 10. Namun karena pemahaman yang 
umum, dalam grafik normal, kedua sisi ekor dipotong satu sehingga menjadi 1 
sampai sembilan. Dalam skala penilaian perubahan dari 0 sampai 10 menjadi 1 
sampai 9 merupakan hal yang biasa dalam memberikan data skala penilaian. 
Kenapa harus 1 sampai 9? Ada alasan teknis yang yaitu : 
1) Penilaian 1 sampai 9 sudah merupakan skala umum yang dipahami oleh 

masyarakat, sehingga realitasnya tidak perlu lagi menggunakan data 
konversi atau rumus baku statistik. Konversi nilai skor merupakan satu 
tahapan yang memerlukan perhatian sendiri. 

2) Makna skor mudah diilustrasikan, seperti nilai raport anak sekolah SD, SMP, 
SMA masa lampau. Nilai 10 untuk Tuhan, dan nilai 0 tidak perlu ada untuk 
penghargaan kemanusiaan. 
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3) Basis nilai suatu objek dengan skala 1 sampai 9 dan statistik dasar 
(menghitung nilai rata rata dan deviasi) mudah dilakukan. Dengan nilai 
tengah yang jelas, yaitu 5. Dan dari segi presisi penilaian  cukup baik yaitu 
ada 9 posisi alternatif pilihan, dengan maksud yang telah dijelaskan 
sebelum responden melakukan penilaian. 
Basis nilai 1 sampai 9 ini menjadi sangat tepat untuk digunakan dalam 

penilaian objek kajian atas  Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat. 
a. Penilaian Komparasi 

Komparasi, artinya membandingkan suatu nilai dengan ruang lingkup yang 
terbatas (apple to apple). Riset Publik umumnya adalah riset yang dilakukan 
secara berkelanjutan, sehingga pada periode tertentu dapat dihasilkan suatu 
nilai perbandingan untuk analisis secara cepat apakah ada perbaikan atau 
sebaliknya. Sebagai ilustrasi mari kita lihat contoh tabel dibawah ini : 

Komparasi Penilaian 5 Periode 
No Deskripsi Nilai Th.1 Th.2 Th3 Th.4 Th.5 Keterangan 

1 Persepsi Variabel X1(θ) 7,1 7,2 7,4 7,3 7,5  

2 Partisipasi 6,5 6,7 6,7 6,8 6,9  

3 Akseptabilitas 6,0 5,9 6,1 6,2 6,1  

 ...... dan seterusnya       

29 Nilai IKP keseluruhan 6,6 6,7 6,5 6,4 6,5  

Gambar 2.15: Contoh Komparasi 

 
Ilustrasi angka skor hasil pengukuran bila dikumpulkan akan memberikan 

komparasi yang Cukup baik untuk dijadikan Komparasi. Secara umum 
digunakan untuk maksud dan tujuan perbandingan secara internal. Sebagai 
refleksi untuk  perbaikan. 

 
b. Penilaian Kontestasi 

Nilai IKP yang berupa skor sangat mudah untuk dijadikan acuan sebagai 
reward/award system. Didunia anak muda penilaian berbagai macam event 
atau acara kontes tertentu, misalnya : Idol, Abang None, bahkan penilaian 
Kepemimpinan Kepala Daerah (leadership index) sangat memungkinkan 
dilakukan dengan penilaian terbuka semacam IKP. 

Pada objek kajian yang merupakan isu publik, penilaian semacam ini bukan 
hanya selebrasi dan acara formal belaka, lebih dari itu akan merupakan suatu 
motivasi agar semua pihak berlomba lomba mencapai target tertentu. 
Misalnya ; bila ada pengukuran IKP dengan objek indeks air bersih yang 
diadakan kontestasi seluruh Indonesia dengan 508 Kabupaten/Kota, maka 
diharapkan akan ada kontestasi diseluruh daerah Indonesia untuk berusaha 
dan berjual mewujudkan air bersih didaerahnya masing-masing.  
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c. Studi Sustainabilitas 
Sustainabilitas dalam Riset Publik, dimaknai secara deskriptif sebagai 

upaya untuk menjaga keberlanjutan objek kajian, terkait dengan objek kajian 
ilmu sosial dan humaniora yang bersifat dinamis. Dalam hal ini kata 
sustainabilitas bukan hanya kondisi fisik, lingkungan atau alam yang stabil, tapi 
sudah bergerak ke perilaku manusia. Agar masih tetap bisa dilakukan dengan 
baik dan berlanjut dalam jangka panjang. Artinya kegiatan mengendalikan 
objek publik dalam arti Persepsi, partisipasi dan Akseptabilitas, masih tetap di 
lakukan untuk mempertahankan kondisi saat ini, agar tetap bisa berjalan 
sampai beberapa waktu yang akan datang, jangka panjang. Bila pertanyaannya 
menyentuh waktu, sampai berapa lama kedepan? Belum ada yang 
mendefinisikan, tetapi mengacu pada ukuran waktu (tahun, pelaksanaan Riset 
Publik setiap tahun), jumlah (n data) sebagai ukuran ukuran penilaian yang 
memenuhi kurva distribusi normal yaitu minimal 30, maka diusulkan tinjauan 
sustainabilitas minimal digunakan untuk memotret dalam waktu 30 tahun 
kedepan.   

Kita ambil contoh pada objek kajian “Indeks Pengendalian Sampah Rumah 
Tangga (IPSRT)”, untuk bisa memonitor, mengawasi, mengevaluasi dan 
menjaga (melakukan koreksi) atas kondisi “pengendalian sampah rumah 
tangga”, diperlukan satu instrument dan alat ukur untuk memotret dan 
memetakan kondisi sustainabilitas. Konsekuensi logisnya kemudian, 
konfigurasi  sustainabilitas diilustrasikan sebagai suatu tingkat kondisi atau 
level. Suatu acuan dengan nilai (ukuran) tertentu dan toleransi tertentu. 

Realitas dilapangan terkait dengan kondisi sampah yang dipotret dalam 
Riset Publik online  “IPSRT”,  lebih fokus pada “sikap dan perilaku” masyarakat 
terhadap sampah domestik atau sampah rumah tangga. Pengendalian sampah 
dimaksudkan adalah kegiatan 3R, yaitu reduce (mengurangi), reuse 
(menggunakan kembali) atau recycle (mendaur ulang). Refleksi kegiatannya 
adalah “kurangi” sampah dan “pilah” sampah, dengan fokus sampah bisa 
dimanfaatkan kembali sehingga  akan mengurangi kuantitas dan atau kualitas 
sampah sampai di tempat pembuangan akhir (TPA). 

Maka level sustainabilitas atas IPSRT haruslah terdiri dari:  
1) Sikap dan Perilaku masyarakat, dalam hal ini menyangkut Persepsi, 

partisipasi dan akseptabilitas terhadap variabel objek kajian IPSRT 
2) Kondisi fisik riil yang ada saat ini. Terutama yang ada di TPA dan kondisi di 

level rumah tangga 
 
Menurut pemahaman berdasarkan Wellbeing Methodology (WM, dalam 

topik indeks pengendalian sampah rumah tangga (IPSRT), terminologi 
Sustainabilitas (St) didefinisikan sebagai berikut: 
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St = k.R. (P/Eks) 
 
Dengan catatan : 

 St = adalah Sustainabilitas, suatu tingkat kondisi atau level keberlanjutan 
atas kondisi pengendalian sampah 

 k = adalah konstanta, suatu definisi besaran terkait dengan kondisi sampah 
(0-10) 

 R = kondisi riil (akseptabilitas masyarakat), tingkat penerimaan masyarakat 
(1-9) 

 P = Partisipasi (partisipasi masyarakat), tingkat upaya masyarakat  (1-9) 

 Eks = Ekspektasi masyarakat, dalam hal ini ukuran ekspektasi diproksi 
dalam persepsi masyarakat (1-9) 
 
Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka hasil Riset Publik IPSRT, di 

wilayah Kota Bekasi, semester 1 tahun 2020,  bisa dirangkum dalam satu daftar 
untuk memahami level sustainabilitas sebagai berikut: 

 
Gambar 2.16 : Ilustrasi Pengukuran Level Sustainabilitas (LSt) 

 
Nilai level “Sustainabilitas” yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1) Nilai Sustainabilitas keseluruhan objek kajian IPRST (4,92), dengan rentang 
skala penilaian 1 sampai sembilan. Nilai tengah 5, maka dikatakan makna 
atas level sustainabilitasnya kurang. 

2) Penetapan nilai k=9, dengan asumsi bahwa kondisi kuantitas dan kualitas 
sampah di Bekasi sangat bagus (ditetapkan dengan standar tertentu) 

3) Nilai Partisipasi atau usaha masyarakat menjadi pendorong utama nilai 
sustainabilitas. Penilaian partisipasi linier dengan sustainabilitas. 

4) Kondisi riil dilapangan dan ekspektasi merupakan faktor penting. Dalam 
tabel diatas, lihat variabel X4 dimana level sustainabilitas 5,36, karena nilai 
riil dan ekspektasi tidak terlalu beda jauh. 
Secara umum level Sustainabilitas 4,92 (kurang dari 5), menunjukkan 

penafsiran kedepan bahwa kondisi “pengendalian sampah rumah tangga” akan 
menurun. 
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Estimasi hasil level sustainabilitas yang diprediksi menurun (walaupun nilai 
k =0.9 sudah diasumsikan tinggi sekali), setidaknya nilai baku dan permanen, 
karena kata sustainabilitas adalah sangat dinamis dan kompleks sekali. 
Sustainabilitas, bergerak dinamis berdasarkan ruang, waktu dan masyarakat. 
Suatu realitas kehidupan dimana manusia sebagai khalifah dimuka bumi, 
berbagai persoalan bisa diselesaikan dengan “keterlibatan manusia” sebagai 
kendali utama.    

Tabel dan grafik diatas juga hanya pada posisi satu titik (homeostatis), 
padahal realitasnya kondisi objek kajian IPSRT terus bergerak setiap saat dan 
diikuti pula oleh perubahan berbagai variabel. Dalam kajian  ilmu sosial dimana 
dependent variabelnya sangat kompleks, diyakini bahwa model matematika 
dengan “optimasi” untuk mencari dan menemukan titik optimum tidak bisa 
dilakukan. Kondisi terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan jalan “simulasi”. 
Konsekuensi logisnya, pengukuran level Sustainabilitas, harus dilakukan secara 
reguler dan berkelanjutan. 

 

F. RISET PUBLIK SECARA EMPIRIS 
Makna dan interpretasi kata Empiris sebagaimana didapatkan dari dunia 

maya adalah sebagai berikut: 
Ilustrasi 2.4 : Makna kata empiris 

Ilustrasi 2.4 : Makna kata empiris 
“Bukti empiris (juga data empiris, indra pengalaman, pengetahuan empiris, atau a posteriori) 
adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. 

[1]
 Bukti 

empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau 
kebohongan suatu klaim empiris. Dalam pandangan empirisis, seseorang hanya dapat 
mengklaim memiliki pengetahuan saat seseorang memiliki sebuah kepercayaan yang benar 
berdasarkan bukti empiris. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan rasionalism yang mana 
akal atau refleksi saja yang dianggap sebagai bukti bagi kebenaran atau kebohongan dari 
beberapa proposisi. 

[2]
 Indra adalah sumber utama dari bukti empiris. Walaupun sumber lain dari 

bukti, seperti ingatan, dan kesaksian dari yang lain pasti ditelusuri kembali lagi ke beberapa 
pengalaman indrawi, semuanya dianggap sebagai tambahan, atau tidak langsung. 

[2]
  

Dalam arti lain, bukti empiris sama artinya dengan hasil dari suatu percobaan. Dalam arti ini, 
hasil empiris adalah suatu konfirmasi gabungan. Dalam konteks ini, istilah semi-empiris 
digunakan untuk mengkualifikasi metode-metode teoretis yang digunakan sebagai bagian dari 
dasar aksioma atau hukum postulasi ilmiah dan hasil percobaan. Metode-metode tersebut 
berlawanan dengan metode teoretis ab initio yang secara murni deduktif dan berdasarkan 
prinsip pertama.

[butuh rujukan]
  

Dalam sains, bukti empiris dibutuhkan bagi sebuah hipotesis untuk dapat diterima dalam 
komunitas ilmiah. Secara normalnya, validasi tersebut dicapai dengan metode ilmiah dari 
komitmen hipotesis, perancangan eksperimen, penelaahan sejawat, penelaahan lawan, produksi 
ulang hasil, presentasi konferensi dan publikasi jurnal. Hal ini membutuhkan komunikasi 
hipotesis yang teliti (biasanya diekspresikan dalam matematika), kontrol dan batasan percobaan 
(diekspresikan dengan peralatan eksperimen yang standar), dan sebuah pemahaman bersama 
dari pengukuran.  

www.penerbitwidina.com

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Observasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Percobaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_empiris#cite_note-1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teori_pembenaran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepercayaan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Empirsism&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasionalism&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Akal
https://id.wikipedia.org/wiki/Proposisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_empiris#cite_note-cdp-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Indra
https://id.wikipedia.org/wiki/Ingatan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesaksian&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_empiris#cite_note-cdp-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Aksioma
https://id.wikipedia.org/wiki/Ab_initio
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemikiran_deduktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prinsip_pertama&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kutip_sumber_tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sains
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas_ilmiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komitmen_hipotesis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perancangan_eksperimen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelaahan_sejawat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penelaahan_lawan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metode_Ilmiah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metode_Ilmiah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Presentasi_konferensi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatur_ilmiah&action=edit&redlink=1


  

74 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

Pernyataan-pernyataan dan argumen yang bergantung pada bukti empiris sering kali disebut 
sebagai a posteriori ("dari yang setelahnya") yang dibedakan dari a priori ("dari yang 
sebelumnya"). (Lihat A priori dan a posteriori). Pengetahuan atau pembenaran A priori tidak 
bergantung pada pengalaman (sebagai contoh "Semua bujangan belum menikah"); sementara 
pengetahuan atau pembenaran a posteriori bergantung pada pengalaman atau bukti empiris 
(sebagai contohnya "Beberapa bujangan sangat bahagia").  
Pandangan standar positivis tentang informasi yang diperoleh secara empiris yaitu observasi, 
pengalaman, dan percobaan berguna sebagai pemisah netral antara teori-teori yang saling 
berkompetisi. Namun, sejak tahun 1960an, kritik tegas yang sering dihubungkan dengan Thomas 
Kuhn, [3] telah berargumen bahwa metode tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan dan 
pengalaman sebelumnya. Akibatnya tidak bisa diharapkan bahwa dua ilmuwan saat 
mengobservasi, mengalami, atau mencoba pada kejadian yang sama akan membuat observasi 
teori-netral yang sama. Peran observasi sebagai pemisah teori-netral mungkin tidak akan bisa. 
Teori yang bergantung observasi berarti bahwa, bahkan bila ada metode kesimpulan dan 
interpretasi yang disetujui, ilmuwan bisa saja tidak bersetuju mengenai sifat dari data empiris. 
[4] “ (https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_empiris, 16 Maret 2021) 

 
Dengan contoh penjelasan diatas, bahwa Riset Publik adalah termasuk 

dalam kategori empiris. Data didapatkan dari masyarakat berupa Persepsi, 
partisipasi dan akseptabilitas, atas variabel yang telah disajikan dan dihasilkan 
dari EGD. Selanjutnya skor penilaian masyarakat ini dikompilasi menjadi satu 
nilai, yang kemudian disebut sebagai indeks kemaslahatan publik (IKP).  

Karena subjek penilai adalah banyak sekali (purposive population), 
majemuk dan kompleks maka secara umum penilaian responden akan 
terdistribusi dalam skor angka skala penilaian. Dalam hal ini skala penilaian 1 
sampai 9, dan contoh pada IPSRT akan menghasilkan penilaian sebagai berikut: 

 
Gambar 2.17 : Penilaian partisipasi masyarakat 
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 Pendahuluan  
 Jenis data riset publik  
 Penggalian data   
 Metode pengolahan data 
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BAB 3 

DATA DAN PENGGALIAN DATA 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Data merupakan bagian terpenting dalam suatu kajian, riset atau 

penelitian. Data ini yang akan digunakan sebagai bukti dalam hal: 1). 
menemukan fakta fakta; 2),menginterpretasikan fakta fakta, dan ;3).merevisi 
fakta fakta. Begitu pentingnya posisi data dalam penelitian objek kajian, maka 
identifikasi jenis data, cara mendapatkan data, metode pengolahan data, 
penyajian analisis data menjadi sangat menentukan kualitas penelitian. 

Karenanya data merupakan sumber bahan baku utama atas kualitas 
penelitian. Data juga merupakan indikator atas indikasi kejujuran dan etika 
sebuah penelitian. Sedemikian pentingnya data dan konsekuensi logisnya, 
banyak perspektif atau sudut pandang Peneliti dalam mendapatkan data. 
Terutama cara mendapatkan data. 

Dalam wellbeing methodology (WM), data kajian dalam ilmu sosial dan 
humaniora, diperoleh dari responden dengan menggunakan cara purposive 
population. Semua responden yang teridentifikasi dalam ruang lingkup, secara 
keseluruhan pada terminologi tertentu, wilayah tertentu dan waktu tertentu. 
Dalam hal ini Peneliti harus memastikan bahwa instrumen survei berupa 
kuesioner sampai pada mereka  yang berhak. Namun demikian dengan 
berbagai kendala, tidak semua responden mampu dan mau menggunakan hak 
penilaiannya. Misalnya karena, tidak punya HP android,  tidak ada jaringan 
internet, tidak ada pulsa atau memang secara sadar tidak mau ikut menilai. 
Suatu hal yang tak bisa dihindari. Dalam hal ini perlu data terkait response rate. 
Berapa persentase yang ikut memberikan penilaian.  

Penilaian untuk mendapatkan data ini juga bersifat sefl assessment, 
sebagaimana berbagai sistem secara digital atau online umumnya dilakukan. 
Persoalan yang sering diragukan adalah apakah responden mengerti atas 
penilaian dalam kusesioner survei ini? Dalam prosedur WM telah dijelaskan 
bahwa sebelum responden menilai, ada semacam kegiatan sosialisasi ke 
masyarakat (responden). Demikian juga dalam electronic questionnaires (e-Q) 
ada “Kata Pengantar” yang menjelaskan apa yang akan dinilai dan bagaimana 
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cara menilai. Hal ini diharapkan akan memberikan petunjuk yang cukup 
memadai. 

Kata Pengantar dalam e-Q berisikan, salam kepada responden dan 
gambaran atas penilaian. Disamping disebutkan maksud dan tujuan penelitian 
yang dilakukan. Umumnya adalah mencari gambaran atas Ukuran Indeks 
Kemaslahatan Publik (IKP) atas objek kajian. Sebagai upaya membangun 
pondasi kemaslahatan publik, yang akhirnya sebagai edukasi publik. Berikut 
diberikan contoh kata pengantar kepada responden: 

 
Gambar 3.1 : Ilustrasi Kata Pengantar (Sosialisasi ke Responden) 
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B. JENIS DATA RISET PUBLIK 
Persoalan yang perlu dijelaskan dari sebelum melakukan penelitian dengan 

pendekatan Riset publik adalah jenis dan kategori data apa yang perlu 
diinformasikan atau disajikan sebagai data baku dan wajib? Data merupakan 
alat bukti utama untuk keabsahan atau legitimasi atas kesimpulan pada 
maksud dan tujuan penelitian. Berdasarkan keperluan tersebut,  data yang 
diperlukan dalam Riset Publik, telah diidentifikasi sebagai berikut:  
1. Data Identifikasi Responden 

Data identifikasi responden merupakan data yang penting untuk diketahui. 
Namun demikian data identitas responden ini harus dikelola dengan baik 
sebagai data atas riset publik. Dengan kata lain, kategori data yang akan digali 
dari responden adalah data publik, bukan data personal. Identifikasi  data 
responden dalam Riset Publik ini diharapkan : 
a. Responden menjaga kejujuran dan kebenaran atas skor penilaian yang 

diberikan  
b. Peneliti menjaga responden terlindungi atas risiko (termasuk risiko sosial) 

atas penilaian.  
 
Sebagai contoh pada kajian index of county branding (ICB), telah 

diputuskan identifikasi responden sebagai berikut. Data yang sudah dalam 
bentuk e-Q, berikut: 
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Gambar 3.2 : Ilustrasi Identifikasi Data Responden 

 
Berdasarkan data tersebut diatas, setelah responden mengisi maka 

didapatkan hasil identifikasi data responden sebagai berikut : 

  

 
 

Gambar 3.3 : ilustrasi hasil data identifikasi responden 
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Berdasarkan tampilan hasil yang diunduh secara langsung dari sistem 
diketahui beberapa hal sebagai berikut: 
1) Bahwa hasil identifikasi responden telah dikelompokkan menjadi beberapa 

kategori yang sesuai dengan kebutuhan. (disesuaikan dengan ruang 
lingkup dan rancangan hasil yang akan disajikan). 

2) Datanya merupakan kategori data publik. Bukan data personal. 
3) Ditampilkan dalam grafik sehingga menjadi sangat jelas, mudah dan cepat 

untuk dilakukan analisis secara visual. 
 
Data identifikasi responden, menjadi sangat menarik untuk dianalisis 

selanjutnya, apa mengapa bagaimana dan terkait informasi dan penjelasan 
yang bisa dikembangkan sebagai informasi yang sangat membantu. Data ini 
bisa digunakan untuk analisis yang memperkuat argumentasi atas kualitas data.  

 
2. Data Hasil Skor Penilaian Responden 

Data skor penilaian responden berasal dari e-Q, merupakan data inti, yang 
digunakan untuk perhitungan nilai skor Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas 
(PPA) masyarakat dan juga skor indeks kemaslahatan publik (IPK) atau dalam 
hal ini ICB. Mengingat kembali model formula dasar ICB sebagai berikut:  

 
ICB= 0.169.X1(θ) + 0,168.X2(θ) + 0,167.X3(θ) + 0,166.X3(θ) +0,165.X3(θ) +0,165.X3(θ) 

 
Yang perlu diukur atau dilakukan penilaian oleh responden adalah variabel 

Xi(θ), dimana secara teori dan konseptual yang ideal skor penilaian ini 
merupakan refleksi atas nilai kebenaran. Pertanyaannya kemudian adalah, apa 
esensi instrumen survei yang akan digunakan untuk mengukur atau menilai 
variabel Xi(θ)?  

Dalam penjelasan di bab sebelumnya, bahwa objek kajian adalah suatu 
ukuran “tingkat kebenaran” yang diproksi sebagai ukuran “kemaslahatan 
publik”, dan konsekuensi logisnya adalah bahwa semua variabel yang 
penyusunnya, juga merefleksikan kebenaran dalam bentuk kebajikan atau 
kemaslahatan. Berdasarkan  prosedur WM, kemaslahatan variabel akan dinilai, 
meliputi : 
a. Persepsi Masyarakat 

Persepsi dimaknai sebagai suatu pengetahuan, pemahaman dan 
kepedulian masyarakat terhadap variabel yang akan dinilai. Penilaian persepsi 
ini mengajak masyarakat untuk : 
1) Mengetahui konteks, makna dan interpretasi variabel (beserta indikator 

yang disampaikan). 
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2) Memahami esensi kemanfaatan variabel, dalam sudut pandang 
masyarakat. 

3) Mempunyai kepedulian atas esensi variabel. 
 

b. Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi, adalah pengertian bahwa secara personal responden 

diharapkan ikut terlibat, berperan serta, dan berpartisipasi dalam usaha untuk 
mengaktualisasi variabel. Artinya penilaian ini bukan sekedar teori saja tapi 
sudah dalam bentuk aksi.   

 
c. Akseptabilitas masyarakat.  

Makna atas akseptabilitas adalah penerimaan masyarakat atas variabel, 
tersebut dengan melihat kondisi “realitas” yang ada disekitar kita. Penilaian ini 
menarik karena kita melakukan estimasi penilaian, masyarakat sekitar. 

Dalam model diatas, yang dinilai adalah objek pada level variabel. 
Walaupun dalam hal ini Peneliti telah melakukan kajian dalam preliminary 
study bahwa setiap variabel yang dipilih sudah mempunyai indikator. Berikut 
adalah pertanyaan yang diajukan dalam e-Q : 

 

 
Gambar 3.4 : Ilustrasi Instrumen survei PPA atas variabel dalam e-Q utama 
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Penilaian variabel “religius, ramah dan toleran” dijelaskan mengenai 
indikatornya, namun penilaian ini masih tetap pada (satu set level) variabel. 
Dan setelah diisi oleh responden, jawabannya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 3.5 : Gambar Grafiks Hasil kompilasi skor penilaian responden 

 
Hasil grafiks tersebut, merupakan hasil skor penilaian responden. 

Beberapa hal penting yang bisa dijelaskan sebagai ilustrasi respon dari 
responden: 
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1) Grafiks skor penilaian masyarakat tersebut diatas adalah grafik yang 
diunduh dari sistem/web. Beberapa hal penting sudah dihitung secara 
sistem, misalnya jumlah responden (1,257), jumlah responden yang 
menilai 7 (295 orang atau 23,5%) dan seterusnya. Data sudah ditampilkan 
dalam grafik. Dan inilah yang disebut sebagai bagian cloud computing, data 
masuk dari responden sudah diolah oleh sistem, lalu ditampilkan dalam 
bentuk grafik. 

2) Data skor responden umumnya terdistribusi sebagaimana kurva distribusi 
normal, atau mempunyai pola yang sejenis. 

3) Data skor penilaian ini membuktikan, masyarakat yang menilai dalam 
kondisi majemuk, terdiversifikasi dan kompleks. Sehingga satu isu publik, 
selalu dinilai beragam oleh responden. 
 
Sebagai ilustrasi atas data distribusi kurva normal digambarkan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 3.6 : model pola distribusi normal 

 
Dalam kurva normal yang umum dikatakan bahwa : 

1) Skewness zero = kurva normal sempurna, nilai sama dengan nilai tengah 
skala penilaian. Dalam hal ini nilai =5 

2) Skewness negative, kurva condong ke kanan, nilai diatas nilai rata rata. 
3) Skewness positive, kurva condong ke kiri, nilai dibawah nilai rata rata. 

 
Dengan bantuan model kurva ini maka skor penilaian responden diatas 

mudah sekali dibaca dan dianalisis secara visual. Dengan kata lain data visual 
didapatkan dari sistem, dan sangat membantu untuk melakukan analisis. 
Terutama untuk analisis signifikansi skor penilaian responden secara visual. 
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3. Data Hasil Skor Penilaian atas Pertanyaan Khusus 
Pada objek kajian tertentu, perlu disediakan opsi “pertanyaan khusus” 

dengan berbagai alasan. Misalnya alasan tertentu Peneliti yang menghendaki 
ada pertanyaan tambahan selain variabel yang telah ditetapkan, atau ada 
kebutuhan Institusi yang terkait dengan objek kajian menghendaki pertanyaan 
tertentu. Dalam riset publik dengan pendekatan WM, masih bisa disisipkan, 
dengan ketentuan sebagai berikut; 
1) Pertanyaan khusus dirancang khusus, bukan seperti PPA Variabel, tetapi 

sudah padat dan isinya boleh umum. Skor penilaiannya bisa menggunakan 
skala atau bukan skala numerik.  

2) Nilai pertanyaan khusus tidak masuk dalam perhitungan IKP (atau dalam 
contoh ini Index County Branding). 

3) Jumlah pertanyaan khusus dibatasi maxsimal 3 pertanyaan. 
 
Berikut disampaikan contoh pertanyaan khusus dan hasilnya : 

 

 

Gambar 3.7 :Ilustrasi Pertanyaan khusus dan data skor penilaiannya 

 
Data yang didapatkan merupakan data skala tingkat kesetujuan warga 

masyarakat Kabupaten Tangerang, yang tercermin seperti diatas.  
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4. Data Tabulasi Skor dan Matrik  
Data yang disajikan dalam hasil grafiks, sekalipun sangat bagus dalam 

analisis secara visual, namun tetap saja diperlukan data baku berupa data skor 
penilaian responden yang asli agar bisa dimodifikasi menjadi berbagai format 
sesuai yang dikehendaki Peneliti. Data skor asli penilaian ini bisa sangat mudah 
didapatkan dengan mengunduh di sistem, menjadi tabulasi data baku sebagai 
berikut : 

 
Gambar 3.8 : Data Skor Penilaian dalam Bentuk Tabulasi 

 
Penjelasan atas hasil data tabulasi adalah sebagai berikut : 

a. Data yang masuk 1257, maka aslinya data yang masuk berupa baris 
panjang penilaian 1257 baris. Dalam tabulasi disembunyikan (hidden), 
sehingga hanya berapa baris saja yang tampak. 

b. Kolom X1.1 adalah Persepsi Variabel 1; X1.2 adalah Partisipasi Variabel 1; 
X1.3 adalah Akseptabilitas variabel 1; demikian seterusnya. 

c. Skor PPA adalah penjumlahan dari semua penilaian responden yang sangat 
mudah dikerjakan oleh tabulasi data dalam spreat sheet excel. 

d. Data standar deviasi adalah ukuran persebaran data skor responden, juga 
dikerjakan dengan formulasi standar yang sudah ada dalam excel.  

e. Nilai skor variabel, dinilai dari penjumlahan nilai Persepsi; partisipasi dan 
akseptabilitas dengan perbandingan bobot : 20%:40%:40%. 

f. Nilai skor ICB adalah skor keseluruhan variabel dengan tetap mengikutkan 
bobot masing-masing variabel yang didapatkan dari hasil pengolahan data 
expert group discussion (EGD). 
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Berdasarkan tabulasi data sebagaimana ditampikan dalam gambar diatas, 
banyak sekali hal yang bisa dianalisis secara visual, misalnya variabel mana 
yang mempunyai skor nilai tertinggi dan terendah. Dan nilai variabel itu 
termasuk signifikan atau tidak signifikan, dengan acuan hipotesis dengan nilai 
6.0, misalnya. 

Demikian juga berdasarkan data yang hampir umum dipertanyakan pada 
semua variabel, bisa diperbandingkan bahwa : 
a. Data Persepsi, selalu lebih besar dari pada data Partisipasi atau Data 

Akseptabilitas. Perlu kajian lanjutan mengapa demikian. 
b. Data partisipasi lebih besar dari pada data Akseptabilitas. 
c. Pada akhirnya data skor penilaian variabel pada riset publik yang menjadi 

acuan skor penilaian masyarakat adalah cenderung pada skor data 
“akseptabilitas”. Penilaian yang menunjukkan seberapa besar penerimaan 
masyarakat. Dalam hal yang lebih detail, akseptabilitas adalah gambaran 
ukuran “Realitas yang ada” dan “ekspektasi/harapan” masyarakat. 
 

5. Data Matrik 
Berdasarkan data “identifikasi responden” dan data “skor penilaian 

responden” responden didapatkan data matrik yang bisa diberikan sebagai 
berikut : 

Data Matrik 

Identifikasi 
responden 

Kompilasi Skor Hasil Penilaian responden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 
Dan 

seterusnya 

Domisili                   

                   

Umur                   

                   

Pekerjaan                   

                   

Gambar 3.9 : Ilustrasi data matrik 
 
Berdasarkan data matrik tersebut diatas makan akan banyak sekali 

penilaian yang akan memungkinkan menjadi analisis kajian. Dengan kata lain, 
riset publik dengan pendekatan WM akan menghasilkan points of analyses 
yang sangat kaya. 

Sebagai contoh gambaran hasil riilnya adalah sebagai berikut: 
  

Berisikan data hasil skor 

penilaian 
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Gambar 3.10 : Perbandingan Penilaian (Matrik) Pekerjaan 

 
Berdasarkan data yang kita dapatkan bahwa kemapanan responden 

berpengaruh terhadap penilaian secara keseluruhan. Perbandingan hasil 
penilaian oleh kategori responden bisa dengan mudah dilakukan. Terbaca 
dalam Tabel : 
a. Responden sebagai ASN/PNS, skor nilai ICB =6,89 
b. Responden sebagai Pegawai swasta, skor ICB=6,90 
c. Responden bekerja sendiri, skor ICB =6,77 
d. Responden belum bekerja , skor ICB = 6,73 

 
Berdasarkan skor penilaian, pada berbagai kategori responden tersebut 

diatas akan memberikan hasil analisis yang nantinya akan memberikan 
informasi yang cukup baik. 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
ASN/PNS 8 8 7 9 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ASN/PNS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 8 9 9 8 9 8 9

ASN/PNS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ASN/PNS 6 8 9 5 6 7 4 9 8 6 7 4 6 5 9 6 7 3

ASN/PNS 6 8 9 6 9 7 7 6 8 7 7 9 7 8 6 9 8 6

ASN/PNS 5 8 7 5 6 9 8 4 6 8 8 6 8 6 5 9 6 8

Skor PPA, Rerata 7,24 7,05 6,78 6,59 6,87 6,93 6,82 6,91 6,84 6,92 6,96 6,96 6,86 7,04 6,72 6,77 6,86 6,88
Skor variabel

Skor ICB 6,89

6,98 6,84 6,86 6,96 6,88 6,85

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Pegawai Swasta 8 7 7 8 8 4 6 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 7

Pegawai Swasta 9 8 7 9 8 6 7 5 7 8 8 7 7 7 7 6 7 7

Pegawai Swasta 9 9 7 9 9 7 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Pegawai Swasta 5 7 6 4 9 8 5 7 3 6 5 8 5 7 8 6 4 6

Pegawai Swasta 4 6 7 8 5 5 7 8 6 6 7 8 8 5 7 8 7 8

Skor PPA, Rerata 7,21 7,15 6,85 7,20 7,13 6,85 6,80 6,77 6,59 6,99 6,81 6,88 6,89 6,91 6,84 6,87 6,74 6,94
Skor variabel

Skor ICB 6,90

7,04 7,03 6,70 6,88 6,88 6,85

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Bekerja sendiri/Mandiri 7 9 7 6 9 7 8 9 6 8 7 7 8 9 7 7 9 6

Bekerja sendiri/Mandiri 9 8 6 9 8 7 6 6 7 8 7 8 7 6 8 6 7 7

Bekerja sendiri/Mandiri 4 3 4 3 2 4 1 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4

Bekerja sendiri/Mandiri 8 7 5 6 9 8 4 6 7 5 6 9 8 9 5 6 7 5

Bekerja sendiri/Mandiri 6 5 6 8 3 4 6 8 6 4 3 5 1 3 7 8 8 7

Bekerja sendiri/Mandiri 7 8 9 6 8 9 6 8 5 9 7 8 6 9 6 8 9 6

Skor PPA, Rerata 7,15 7,08 6,85 6,94 6,96 6,68 6,69 6,69 6,70 6,81 6,64 6,79 6,59 6,72 6,68 6,73 6,70 6,59
Skor variabel

Skor ICB

7,00 6,84 6,70 6,73 6,68 6,66

6,77

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Belum Bekerja 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 7 6 7 6 6

Belum Bekerja 6 7 6 6 8 6 4 7 4 4 6 5 8 9 8 4 7 6

Belum Bekerja 9 9 5 9 9 5 7 6 5 8 7 7 8 7 7 7 8 8

Belum Bekerja 6 8 7 5 6 7 8 9 8 7 9 8 9 7 9 8 7 6

Belum Bekerja 5 8 8 4 3 5 7 8 9 6 9 8 6 8 6 5 7 8

Belum Bekerja 7 5 8 6 7 6 7 5 8 3 6 4 7 5 7 6 5 8

Skor PPA, Rerata 7,16 7,13 6,49 6,93 7,03 6,52 6,62 6,62 6,50 6,75 6,82 6,64 6,79 6,73 6,78 6,60 6,71 6,60
Skor variabel

Skor ICB

6,64

6,73

6,88 6,80 6,57 6,73 6,76
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6. Data Pertanyaan Terbuka : Usulan, Saran dan Kritikan Responden 
Salah satu data yang sangat penting adalah data usulan, saran dan kritik 

responden (biasanya terkait dengan unsur pemerintah/pemerintah daerah), 
dalam rangka untuk mendapatkan data pertanyaan terbuka. Data ini adalah 
data kualitatif dan merupakan data non-struktural. Data ini sesuai prosedur 
WM, dibiarkan dalam kondisi orisinilnya. Berikut contoh data usulan, saran dan 
kritikan : 

 
1. Saya akan mengusulkan pemerintahan Tangerang untuk lebih memperhatikan 

masyarakatnya 
2. Melatih SDM yang lebih berkualitas 
3. Bentuk wadah untuk menuangkan potensi pemuda Tangerang 
4. Yang saya akan katakan adalah izinkan kita mahasiswa untara untuk mengembangkan riset 

ini lebih luas kepada seluruh masyarakat kab. Tangerang agar identitas jati diri dan 
kebanggaan kab Tangerang ini bisa memberikan peran atau keuntungan bagi masyarakat 
kab Tangerang 

5. Lebih memperluas lapangan pekerjaan 
6. Usulan saya kepada bupati Tangerang perbanyak saluran air pinggir jalan agar tidak adanya 

banjir dijalan raya yang mengakibatkan kecelakaan, pasar tradisional perlu dimodernkan 
dari lantai dan bagian atap supaya bersih rapih dan paling penting tidak banyak lalat, 
perbanyak fasilitas pembuangan limbah sampah dari berbagai kategori sampah dan tempat 
sampah perlu disediakan lebih extra, untuk dari segi angkutan umum perlu disediakan bus 
way antar desa 

7. Tentu saja saya akan memberi usul tersebut 
8. Menurut saya, yang paing peting dalam memajukan suatu daerah dimulai dari Rasa Bangga 

pada daerah. Karena ketika kita ada rasa bangga maka akan muncul rasa memiliki sehingga 
ketik dimanapun kita berada, kita bisa mengenalkan dan membanggakan daerah kita tanpa 
terkesan primordialisme. 

9. Akan membicarakan peluang usaha yang saat ini belum maksimal di lakukan di kab. 
Tangerang ini 

10. Saya akan menyampaikan kepada beliau mengenai pentingnya kesehatan, pendidikan, dan 
keterbukaan lapangan kerja yang lebih luas 

11. Membangun infrastruktur yang lebih baik lagi dan meningkatkan yang sudah ada. 
12. Membangun masyarakat kab. Tangerang yang maju adalah solusi pertama yang kita saya 

harapkan, karena orang pribumi disini lebih susah. 
13. Memberikan motivasi dalam setiap aspek kehidupan, kependidikan dan kekeluargaan agar 

masyarakat ini bisa mewujudkan mimpi mereka dan memiliki masa depan yang lebih baik 
14. Untuk memiliki identitas, jati diri dan suatu kebanggaan tepatnya merubah kebiasaan" yang 

dapat merugikan bagi daerah Tangerang dan yang tepat untuk merubah agar kebanggaan 
dapat dimiliki yaitu pemuda/i dan pelajar dapat yang harus bergerak untuk melakukan 
setiap perubahan baru. 

15. Membuat projek besar 
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16. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar 
17. Lebih merapihkan lingkungan sekitar Tangerang 
18. Jalan yang bolong-bolong tolong di benerin pak. Soalnya banyak yang ngusruk karena 

jalannya bolong 
19. Lebih perhatikan masyarakat kecil yang susah ekonomi 
20. boleh 
21. Lebih memperkenalkan makanan khas kab. Tangerang, dan diperkecil tinggal perpindahan 

ke kab. Tangerang agar 
22. Dengan bertukar pikiran dan memberi penegasan kepada bapak Bupati bupati kab, 

Tangerang 
23. Di mohon pak untuk lowongan kerjanya di perluas kembali� 
24. Mengusulkan bahwa kabupaten Tangerang harus memberikan kesempatan kepada 

masyarakatnya untuk menjadi tuan rumah yang baik bukan menjadi tamu di rumah sendiri 
25. Kegiatan sosialisasi dan kesadaran masyarakat harus Terus di kembang. Dan masyarakat 

harus berperan aktif untuk kedepannya 
26. Kembangkan lebih maju lagi 
27. saya akan mengusulkan agar warga Tangerang lebih memperhatikan identitas diri maka 

saya akan memberi usul untuk kita warganya lebih mencintai produk lokal dibanding luar 
28. Lebih mendukung dan mengembangkan budaya ataupun pariwisata yang ada di kabupaten 

Tangerang karena itu merupakan salah satu identitas kita yang dapat dikenal masyarakat 
luas 

29. Membuat peluang kerja sebanyak mungkin dengan mengolah kebudayaan dan kerajinan 
khas Kabupaten Tangerang, sehingga budaya khas Kabupaten Tangerang tidak hilang begitu 
saja dan perekonomian masyarakat membaik. 

30. Iyaaa 
31. Disediakan berbagai fasilitas kegiatan yang ada di Tangerang 
32. Dan selanjutnya masih banyak sekali................ 

Gambar 3.11 : ilustrasi data atas pertanyaan terbuka 

 

C. PENGGALIAN DATA  
Penggalian dan atau pengumpulan data merupakan tahapan dalam kajian 

Riset Publik yang sangat penting karena data adalah refleksi dari kualitas kajian. 
Pertanyaan yang sering kali muncul dipermukaan adalah apakah data anda 
berkualitas? Bagaimana melakukan penggalian data agar data anda berkualitas? 
Dalam Riset Publik dengan pendekatan WM, beberapa prosedur terkait 
kualitas data bisa disebutkan sebagai berikut: 
1. Purposive population instead sampling. Data yang diperoleh secara 

sampling masih diakui sebagai data yang sahih, dan diadopsi sebagai kajian 
ilmiah yang validasinya tidak diragukan lagi. Namun demikian seiring 
berjalannya waktu, data populasi memberikan kualitas data yang lebih baik. 
Misalnya pada Pemilihan Umum, semua orang (secara populasi) diminta 
untuk memilih dengan berbagai pengecualian. (ada yang tidak mau dan 
tidak mampu untuk memilih). Dengan bantuan sistem komputerisasi, data 
populasi dengan tingkat respon rate menjadi lebih baik. 
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2. Data publik secara online, diharapkan hanya berisikan data publik, tidak 
ada data personal. Responden diharapkan terbebas dari rasa takut atas 
risiko sosial atas penilaian yang diberikannya. Hal ini akan berimplikasi 
pada kualitas data yang diberikan responden menjadi lebih  baik. Dan juga 
diharapkan tidak terpengaruh oleh berbagai tarik menarik kepentingan 
pihak luar atau pihak Peneliti. 

3. Pilihan atas skala penilaian (1 sampai 9), tiap objek kajian terdiri dari 7 
variabel dan tiap variabel terdiri dari 3 penilaian PPA, secara keseluruhan 
satu objek akan dinilai dengan probabiliti atau alternatif penilaian 
sebanyak 9x7x3=189 macam. Hal ini akan menyajikan akurasi yang baik. 
Secara umum semakin presisi akurasi atas data yang didapatkan maka, 
akan semakin baik kualitas data yang didapatkan. 

4. Self Assessment. Pilihan atas penilaian atau pengisian data yang relevan di 
era digital saat ini adalah dengan self assessment, diisi sendiri. Hal ini 
menjamin orisinalitas data dibandingkan data manual, yang diinput lagi 
oleh seorang petugas. Hal ini tentu akan memperkuat kualitas data. 
Asumsi dasarnya responden mengerti dan paham atas objek kajian. 

5. Pengisian data dengan metode empiris, di era digital saat ini menjadi 
efisien, efektif, transparan akuntabel dan kredibel. Diperlukan edukasi 
publik dan pendampingan yang dilakukan secara terus menerus, menjaga 
keberlanjutan. 
 
Pada dasarnya, penggalian data dan perhitungan sederhana telah 

dilakukan dengan menggunakan kaidah komputerisasi sistem penilaian. Secara 
umum pengumpulan dan perhitungan data, yang dilakukan pada Riset Publik 
dengan pendekatan WM diilustrasikan dengan model jaringan sebagi berikut: 

 

 
Gambar 3.12 :Ilustrasi jaringan pengumpulan data 
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Sistem berbasis jaringan cloud computing secara sederhana. Peneliti 
menggunakan sistem tertentu lalu, membuat daftar instrumen survei (e-Q) 
yang disesuaikan. E-Q kemudian dikirim melalui komputer atau HP android 
kepada responden. Responden mengisikan jawaban. Jawaban responden 
disimpan dalam cloud, dihitung ditabulasikan dan dibuatkan berbagai macam 
diagram. Peneliti tinggal menyimpan dana mengunduhnya. Memungkinkan 
disimpan secara offline. Data yang ada adalah data publik bukan data personal. 
1. Penggalian Data Dengan e-Q 

Dengan pemahaman bahwa data yang diperlukan dalam Riset Publik, 
adalah “data empiris” dari responden bukan “data psikometri” untuk 
mendapatkan model dan konfigurasi kuantitatif. Maka penggalian data lebih 
sederhana, dan tidak cenderung mengacu teori tertentu, dan tidak diperlukan 
uji validasi atas data. Jenis penggalian data yang diperlukan juga sederhana, 
yaitu meliputi : 
a. Data  dengan pilihan non skala numerik. Contoh berikut : 

Identifikasi  Responden (Warga Masyarakat Kab. Tangerang) 
Domisili  

 Desa Bantar Panjang 

 Desa Cileles 

 Desa Cisereh 

 Desa Margasari 

 Desa Martagara 

 Desa Pasir Bolang 

 Desa Pasir Nangka 

 Desa Pematang 

 Desa Pete  

 Desa Sodong 

 Desa Tapos 

 Kelurahan Tegalsari 

 Kelurahan Kudu Agung 

 Kelurahan Tiga Raksa 

 Diluar Kec, Tiga Raksa 
b. Data dengan pilihan skala numerik. Contoh berikut :  
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c. Data non struktural. Data ini diinterpretasikan dengan pertanyaan terbuka 

 
 

Gambar 3.13 : Ilustrasi instrumen untuk mengumpulkan data responden 

 
Dengan 3 jenis data yang digali dari permasalahan tersebut diatas, sudah 

diasumsikan memenuhi kebutuhan untuk menjawab pertanyaan dalam 
research gap, dan hipotesis penelitian yang diajukan dalam memulai kegiatan 
penelitian. 

 
2. Visualisasi Data 

Pada saat ini visualisasi data sangat diperlukan untuk mendapatkan 
ilustrasi dan pemahaman yang cepat. Hasilnya terkait signifikansi hipotesis skor 
penilaian responden. Apakah skor penilaian responden signifikan? Cukup 
membandingkan dengan pola kurva dan skewness nya. Misalnya sebagai 
berikut: 

  

Gambar 3.14 : Gambar perbandingan visual atas data skor penilaian responden 

 
Maka hipotesis, apakah skor penilaian akseptabilitas masyarakat terhadap 

variabel aspek pendidikan dan kesehatan cukup signifikan? Bisa dijawab 
dengan visualisasi grafiks yang didapatkan dari persebaran penilaian 
responden terlihat signifikan. Visualisasi sangat membantu untuk data yang 
banyak, ribuan atau bahkan ratusan ribu. 

 
3. Makna Data 

Data adalah alat bukti utama hasil kajian, menemukan fakta fakta, merevisi 
fakta fakta dan menginterpretasikan fakta fakta. Karenanya data merupakan 
bukti yang baku atas pemahaman rasionalitas atau referensi pengambilan 
keputusan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai contoh : 
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a. Gugatan hukum di MK terkait Pilkada atau Pilpres, umumnya adalah data 
jumlah suara. Sesuatu yang mudah dilakukan dengan mata-kepala, panca-
indra dan rasionalitas, tetapi kenyataannya sering menjadi masalah besar. 

b. Data di Indonesia, sering kali menjadi masalah dan implikasi yang serius. 
Misanya data yang tak tercatat dengan rapi, data orang miskin dan 
penerima bantuan BLT, berakhir dengan kasus korupsi. 

c. Data dari responden yang tersimpan di cloud dan setiap saat bisa dipantau 
akan memberikan keyakinan, bahwa itulah data yang sebenarnya. 
Validitasnya tinggi. 
 
Dengan demikian Riset Publik dengan data digital sudah menjadi 

keniscayaan, harus dilakukan kedepan. Para Periset sudah mulai menyadari 
pentingnya data yang tersimpan dalam bentuk file digital dan bisa disimpan 
dan dikelola dengan muda. Makna atas data menjadi perhatian bersama untuk 
mendapatkan tingkat kebenaran dan objektivitas  yang lebih baik. 

 

D. METODE PENGOLAHAN DATA 
Riset Publik, dengan menggunakan metodologi wellbeing, hampir tidak 

mempunyai masalah yang berarti dalam pengolahan data. Hal ini karena pada 
sistem dan konfigurasi riset secara empiris. Responden menilai dengan pilihan 
data yang sudah disajikan. Pilihan responden juga sudah merupakan data final, 
karena model riset sudah dikaji secara dikaji secara teoritis diawal. Namun 
beberapa hal yang perlu dipahami dengan baik adalah: 
1. Pengolahan data sebetulnya sudah dilakukan oleh sistem (google.doc) 

sehingga peneliti tidak memerlukan lagi data kompilasi secara manual lagi. 
2. Hasil kompilasi data sudah dibuatkan sebagai grafiks (baik kategori 

identifikasi responden maupun hasil skor penilaian responden) oleh sistem, 
sehingga Peneliti tinggal mengunduh saja. 

3. Bila data grafiks masih kurang dan diinginkan berbagai data lainnya, maka 
data baku/asli dalam bentuk tabulasi di excel bisa juga diunduh. Sehingga 
berbagai keperluan laporan hasil bisa dilakukan. 

4. Data non struktural, berupa data original juga sangat membantu untuk 
analisis kualitatif tertentu. Esensinya dengan sentuhan metode tertentu, 
akan menjadi bahan analisis yang sangat berarti. 
 
Singkatnya, pengolahan data menjadi simple dan sangat menyenangkan. 

Pengolahan data bisa sangat cepat diselesaikan. 
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BAB 4 

ANALISIS DATA DAN HIPOTESIS 

 
 

A. ANALISIS DATA  
Data yang didapatkan dari responden (dalam hal ini adalah data primer) 

perlu disusun ulang untuk menghasilkan ilustrasi, konfigurasi dan informasi 
untuk memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam maksud 
dan tujuan penelitian. Analisis data diharapkan juga akan memberikan solusi 
atas permasalahan penelitian (research gap), serta mampu menjawab 
hipotesis penelitian yang diajukan. Intinya pengolahan data harus 
menghasilkan informasi yang diperlukan. 

Pada berbagai kondisi, pengolahan data telah dilakukan oleh komputer 
(cloud computing), sehingga peran Peneliti lebih fokus untuk memberikan 
penjelasan dan argumentasi ilmiah, bahwa data hasil pengolahan data dari 
komputer, perlu dilakukan berbagai pengaturan, terutama konfigurasi data 
yang berada dalam rentang kendali peneliti. Salah satu contoh data yang 
diberikan adalah data pekerjaan sebagai berikut : 

 
Gambar 4.1 : Grafik “Data Pekerjaan”. 

 
Data diatas adalah data identifikasi pekerjaan responden, dimana peneliti 

sudah menetapkan kategori dan hasilnya menunjukkan 
1. Total responden 1250 orang 
2. Bekerja sebagai PNS/ASN 17,7 %; belum bekerja 39,5%; pegawai swasta 

24,8%; dan bekerja sendiri/mandiri 18,1%. 
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Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah data responden 
sejumlah 1257 itu sudah memenuhi syarat sebagai kajian ilmiah atau 
penelitian? Berapa batas minimal responden? Pertanyaan ini sulit untuk 
dijawab dan dibakukan, (terutama pada metodologi wellbeing), yang mengacu 
pada responden secara purposive population : 
a. Semua orang berhak untuk menilai (populasi), peneliti membuat kondisi 

agar semua mempunyai akses untuk menilai. Prinsipnya semakin banyak 
semakin baik. Bila karena suatu hal masyarakat (calon responden) tidak 
melakukan penilaian dengan alasan tertentu (tak ada jaringan, tak punya 
alat komunikasi, tak ada pulsa dan sebagainya), tetap saja proses penilaian 
berlangsung dengan mendata response rate (berapa yang menilai dan 
berapa jumlah responden keseluruhan). Respon rate ini menjadi menjadi 
ukuran kualitas dari hasil kajian. Jumlah responden seperti sistem terbuka 

b. Metode kuantitatif (data primer umumnya) menggunakan jumlah sampling 
tertentu dan margin error tertentu, dan kemudian ditetapkan sebagai 
responden. jumlah responden seperti sistem tertutup. Ditetapkan 
 
Mana yang lebih baik, sampling apa purposive population? Bila kita 

mengacu pada definisi riset, dimana secara umum definisi riset adalah kegiatan 
investigasi untuk : 
a. Menemukan fakta-fakta 
b. Menginterpretasikan fakta-fakta 
c. Merevisi fakta-fakta 

 
Maka baik sampling maupun purposive population mempunyai mempunyai 

interpretasi yang berbeda, tetapi secara kaidah dasarnya dibenarkan dalam 
terminologi penelitian. 

Untuk lebih memperjelas keadaan ini, coba perhatikan Pemilu Kada 
(merupakan salah satu kajian publik untuk menetapkan Kepala Daerah), tahun 
2020 kemarin, dengan ketentuan : 
a. Pemilih adalah seluruh masyarakat (dengan kategori tertentu, 17 tahun 

keatas), secara keseluruhan. Dalam bahasa riset secara populasi. Kecuali 
bagi mereka yang tidak mau atau tidak mampu melakukan pemilihan. 
Dengan beribu alasan. 

b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menentukan batas minimal berapa 
agar pemilu masih dinyatakan sah. Dengan asumsi  semua orang akan 
memilih. 

c. Prestasi KPU bukan diukur dari yang menang siapa, ada masalah pihak 
terkait apa tidak.  Juga berapa (%) participation rate masyarakat yang 
memilih. 
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Dari beberapa media, participate rate untuk Pemilu Presiden 2019 tinggi, 
mencapai 80%. Sangat bagus. Dan ada juga suara miring dari media disalah 
satu Pilkada 2020, bahwa tingkat kemenangan bisa mencapai 80% (pemilih), 
namun participation rate hanya sekitar 48%. Contoh ini akan menguatkan 
pendirian para Peneliti, bahwa konsep purposive population, dengan  
responden bersifat terbuka sebagaimana Pemilu akan menjadi tren pada 
penelitian ke depan. 

Bagaimana dengan distribusi responden yang belum tentu merefleksikan 
proporsionalitas posisi responden? PNS/ASN dimasyarakat hanya sekitar 2% 
tapi dalam data yang ada terisikan 18,1%? Selisih ini menunjukkan bahwa 
penetrasi responden masih perlu ditingkatkan. Jumlah penduduk sekitar 
200.000, yang masuk kategori responden (lulus SMA, dewasa, bisa gunakan Hp 
sekitar 50.000) sehingga respon rate sekitar 2,3%. Terlalu kecil dibandingkan 
dengan pemilu, tapi cukup baik dibandingkan dengan sampling. Yang menjadi 
sangat penting untuk diperhatikan, masih sangat terbuka untuk ditingkatkan. 

Data skor penilaian responden yang sangat menarik untuk ditelaah lebih 
dalam adalah data terkait dengan distribusi atau persebaran skor penilaian 
responden. Pada kajian empiris, dengan menggunakan metodologi wellbeing, 
data yang diberikan oleh responden adalah data akhir atau data final. Data ini 
untuk mengukur atau menilai seberapa besar/baik/tinggi/bagus skor penilaian 
responden atas variabel objek kajian yang diukur. Konsekuensi logisnya, skor 
penilaian ini sudah final dan tidak ada lagi berbagai uji validasi data. Berikut 
hasil contoh atas data skor penilaian responden 

 
Gambar 4.2 : Data Persebaran Skor Penilaian Responden 

 
Berdasarkan distribusi penilaian data yang didapatkan dari responden yang 

terlihat dalam tabel 15 orang menilai1 ; 5 orang menilai 2; 8 orang menilai 3 
dan 40 orang menilai 4, yang merupakan nilai yang  bersifat negatif, minor dan 
tidak dominan dalam distribusi penilaian, akan tetapi tidak boleh dibilang ; 
data tidak valid, data tidak memenuhi kaidah mayoritas atau bahwa data 
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merupakan data ekses yang perlu dikeluarkan. Data minor tetap ada dan 
diperhitungkan, karena memang ini sesuai dengan realitas yang ada. Dalam 
masyarakat yang majemuk dan kompleks. 

Selanjutnya berbagai macam data yang didapatkan dari Riset Publik 
dengan pendekatan metodologi wellbeing akan memberikan kesempatan 
Peneliti untuk melakukan interpretasi sesuai dengan objek kajian dan ruang 
lingkupnya. Dalam hal ini, definisi Penelitian lebih banyak dipandang dari segi 
interpretasi fakta fakta.  

 Secara umum, Riset Publik dengan wellbbeing methodology (WM) dan 
hasil akhir numerik  berupa Indeks Kemaslahatan Publik (IKP), mempunyai 
permasalahan penelitian yang pada dasarnya terdiri dari 3 hal pokok, yaitu: 
1. Merancang alat ukur. Apa, mengapa dan bagaimana merancang  alat ukur 

ini, yang diperlukan untuk mengukur indeks kemaslahatan publik (IKP). 
2. Melakukan Pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan untuk membuktikan 

bahwa alat ukur bisa digunakan. Diperlukan organisasi riset publik dan 
manajemen untuk mendistribusikan instrumen e-Q. 

3. Mentransformasi hasil pengukuran menjadi materi edukasi publik 
 
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah alat ukur ini valid? 

Pertanyaan yang sederhana dan simple ini perlu verifikasi, validasi dan diuji 
dengan berbagai data, pembuktian dan penjelasan yang panjang lebar sesuai 
kaidah rasionalitas dan keilmuan. Untuk itu perlu ditelaah ulang peta jalan 
metodologi wellbeing, yang sudah tercantum dalam Diagram Alir ; 17 Langkah 
Metodologi Wellbeing. 

Bahwa pada tahap awal riset publik adalah riset yang objeknya 
berorientasi pada kepentingan masyarakat, subjeknya berupa penilaian 
masyarakat, dan proses kegiatannya melibatkan berbagai komponen 
masyarakat.  Kategori riset sudah ditetapkan sebagai riset empiris dan hasil 
keluarannya berupa gambaran atau konfigurasi dari indeks kemaslahatan 
publik (IKP) atas objek kajian. Dalam hal ini, seberapa besar ukuran 
kemaslahatan atau kemanfaatan atau kebajikan objek kajian terhadap 
masyarakat, adalah merupakan refleksi kebenaran atas objek kajian. 

Indeks kemudian dipahami oleh banyak pihak adalah suatu ukuran, atau 
suatu ilustrasi skala level atau tingkatan. Indeks harus berupa skala numerik 
yang mudah dipahami orang. Indeks juga sangat diperlukan untuk dikemas 
agar menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat. Dalam skala tentu 
diperkenankan interpretasi skala yang diambil. Boleh skala 3, skala 4 dan skala 
5 dan seterusnya. Metodologi wellbeing menyarankan untuk menggunakan 
skala (1 sampai 9) untuk mempermudah pemahaman masyarakat, dan tak ada 
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konversi lagi dalam penyajian hasil. Inilah alasan bahwa untuk bisa 
mendapatkan hasil IKP diperlukan alat ukur. 

Dalam hal ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana merancang dan 
mendapatkan alat ukur untuk mengukur IKP? Dalam bab terdahulu sudah 
dijabarkan, namun sedikit diulas disini bahwa penjelasan ilmiah dan teoritisnya 
adalah sebagai berikut: 
a. IKP adalah objek kualitatif. Namun agar masyarakat bisa memberikan 

penilaiannya dengan mudah, perlu dilakukan transformasi menjadi objek 
kuantitatif. Suatu bentuk kegiatan kuantifikasi. Wujudnya adalah model 
atau formula dasar yang akan digunakan sebagai alat ukur. Hal ini sudah 
umum dalam kajian ilmiah, misalnya mengukur Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM). 

b. Teori, konsep dan rasionalitas berdasarkan premis1# complexity and 
endogeneity; premis 2# participatory among agents; premis 3#  wellbeing 
function. Hasilnya adalah model sebagai berikut : 
IKP= W(θ )= k1.X1(θ) + k2.X2(θ) + k3.X3(θ) + ....................kn.Xn(θ) 

c. Untuk melakukan jenis & jumlah variabel dan bobot variabel yang 
dikehendaki dalam model dilakukan, dalam kegiatan expert group 
discussion (EGD). 

d. Penilaian variabel dengan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) 
masyarakat. 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, secara rasionalitas sebagai suatu 

alat ukur telah memenuhi kaidah ilmiah. Setidaknya merupakan suatu 
interpretasi pengukuran dengan basis masyarakat menjadi bagian yang 
menarik dalam ilmu pengetahuan. 

Salah satu contoh hasil pengukuran itu adalah contoh sebagai berikut : 

 
Gambar 4.3 : Penilaian Responden 
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 Objek kajian : Indeks Pengendalian Paham Radikal Generasi Muda (IPPR-
GM) 

 Variabel yang diukur : “Percaya Pada Pemerintah yang sah” 

 Jenis Pertanyaan : Partisipasi responden 

 Hasil Penilaian Responden : 7,07 (skala 9), merupakan kompilasi skor 
penilaian responden. 
 

B. ANALISIS DATA &  SKOR PENILAIAN 
Skor penilaian atas data memang menjadi sangat mudah untuk dilakukan, 

karena dibantu dengan data yang tercatat rapat oleh sistem (cloud computing). 
Namun demikian secara detail bisa dilakukan analisis untuk informasi yang 
cukup penting. Diantaranya adalah untuk : 
1. Analisa Nilai Rata Rata 

Mari kita lihat contoh data yang didapatkan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.4 : Kompilasi Data 

 

 Keterangan : Objek Kajian ; Index of county Branding, Kabupaten 
Tangerang 

 Ruang Lingkup : Kecamatan Tigaraksa 

 Jumlah Responden 1257 Responden 

 Tanggal Pelaksanaan 1-31 Januari 2021 

 X1.1 = Persepsi Variabel 1; X1.2=Partisipasi Variabel 1; X1.3=Akseptabilitas 
Variabel 1; dan seterusnya 
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Berdasarkan data diatas bisa dilakukan Analisis data secara garis besar 
sebagai berikut: 
a. Nilai skor setiap instrumen survei, berupa pertanyaan Persepsi, Partisipasi 

dan Akseptabilitas (PPA) dari 1257 responden, yang mudah dihitung 
dengan excel, dalam baris skor “PPA rerata”. 

b. Nilai tertinggi adalah 7,18 yaitu nilai Persepsi pada variabel X1 
c. Nilai terendah adalah adalah 6,60 yaitu nilai akseptabilitas pada variabel 

X3 
d. Perbandingan nilai untuk setiap variabel bisa diperbandingkan dalam tabel. 
e. Data Skor ICB sebagai kompilasi atau penjumlahan atas variabel yang 

diukur juga tersedia dalam tabel. 
f. Nilai standar deviasi setiap lajur penilaian instrumen survei juga 

ditampilkan, dan sangat mudah untuk diperbandingkan. Dalam hal ini, 
semakin kecil nilai standar deviasi, diinterpretasikan semakin smooth atau 
harus grafiksnya. Lebih mendekati grafiks kurva normal. 
 

2. Analisa Pola Persebaran Skor Penilaian 
Pola persebaran skor penilaian responden (dengan kategori majemuk dan 

kompleks) terdistribusi terdistribusi dengan pola. Jenis pola ini diidentifikasi 
menjadi beberapa tipe yaitu: 

 

  

 
 

Gambar 4.5 : Tipe Pola Distribusi persebaran skor penilaian 
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a. Tipe 1 adalah model distribusi normal. Dalam hal ini objek yang dinilai 
mempunyai kecenderungan, objek kasus umum dan tidak terdapat 
sentimen yang ekstrem. Responden memberikan skor penilaian dengan 
kondisi objek yang umum. 

b. Tipe 2 adalah model distribusi cekung. Dalam penilaian ini, skor yang 
diberikan oleh responden membentuk persebaran pola yang cekung 
(penilaian terbesar skor tertinggi dan terendah, sedangkan skala 
diantaranya kecil). Hal ini menunjukkan bahwa objek dinilai responden 
secara ekstrim oleh responden, dalam arti yang lebih sensitif, ada 
semacam conflik dalam penilaian masyarakat masyarakat. Contoh dalam 
tabel diatas adalah variabel “Merasa benar sendiri dalam keberagaman” 
dalam objek kajian “indeks pengendalian paham radikal-generasi muda 
IPPR GM”. 

c. Tipe 3 adalah model distribusi eksponensial. Penilaian ini juga termasuk 
ekstrim pada satu sisi saja. Misalnya terlalu bagus. Dalam halnya esensi 
instrumen pertanyaannya adalah esensi yang sudah sangat umum. 
 
Berdasarkan model analisis pola distribusi skor penilaian responden 

tersebut diatas, kita lebih mudah memahami dalam melakukan analisis skor 
penilaian responden.  

 
3. Analisis Alternatif Cara Perhitungan Riset Publik Secara Empiris. 

Cara penilaian objek kajian secara empiris terdiri dari banyak macam. Ada 
beberapa komponen yang perlu diperhatikan yaitu : Objek kajian yang dinilai; 
subjek kajian (yang menilai); cara melakukan penilaian. Beberapa model 
seperti ini: 
1) Model Pemilu Kada/Pilpres 

Objek Kajian 
Kandidat : 
 

 

Subjek Penilai 
 Pemilik suara 
 Secara populasi 
 Bobot suara sama 

Cara menilai 

 
Gambar 4.6 : Model Perhitungan Pemilu 

 
Perhitungan hasil akhirnya, secara sederhana digambarkan  berdasarkan 

seberapa besar perhitungan pilihan pemilik suara, kepada para kandidat. 
Mudah dilakukan dengan persamaan hak : 

 Setiap pemilik suara bebas memilih dengan, bobot atas hak suara yang 
sama 

 Pemilihan hanya pada satu pilihan saja. 
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2) Model Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat) 

 

Subjek Penilai 150 
Orang (assesment 
secara manual) 
 
Objek Kajian : 

Beberapa 
(sekitar 15 item 
variabel). 

 
Hasil nya seperti 

matrik, dan 
perhitungan 
dengan skala 
numerik (100) 

Gambar 4.7 : Model Indeks Kepuasan Masyarakat. 

 
Indeks kepuasan masyarakat, merupakan kegiatan wajib yang dilakukan 

oleh institusi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Sebagai ilustrasi penilaian atas pelayanan bisa disajikan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.8 : Ilustrasi Penilaian IKM 
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Secara umum penilaian diatas sudah lebih detail, namun berdasarkan hasil 
penilaian dengan sistem tersebut, datanya menunjukkan sesuatu yang diluar 
biasa. Sebagian besar data/informasi yang disajikan sebagian besar, atau 
hampir semua, mendapatkan hasil skor nilai A (skor 80-90). Hal ini agak 
berbeda dengan realitas yang ada, dilapangan dengan indikasi ekspektasi dan 
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Skor yang tinggi memberikan 
dugaan atas kecurigaan penilaian. Ini mungkin disebabkan, subjek yang 
melakukan asesmen penilaian, melakukan dengan sampling 100-150 orang saja. 
Sehingga ada dugaan semacam manipulasi dan atau penyimpangan data. 

 
3) Model wellbeing 

 Objek yang dinilai terdiri dari banyak variabel, instrumen e-Q dengan PPA.  

 Subjek penilaiannya secara purposive population, (banyak sekali 
responden). 

 Proses, prosedur dan sistematika penilaiannya, mengacu pada kajian yang 
melibatkan banyak pihak (peneliti, tim EGD)   

 Hasil skor penilaiannya berupa tabulasi data skor penilaian. 

 Cara Penilaiannya, online (data transparan) 
 
Model penilaian matrik adalah, pada 1 item instrumen penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 4.9 : Ilustrasi penilaian dengan wellbeing 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3

5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 7 6 7 6 6

6 7 6 6 8 6 4 7 4 4 6 5 8 9 8 4 7 6

7 9 7 6 9 7 8 9 6 8 7 7 8 9 7 7 9 6

9 9 5 9 9 5 7 6 5 8 7 7 8 7 7 7 8 8

8 7 6 9 7 6 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7

8 7 7 8 8 4 6 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 7

6 8 9 5 6 7 4 9 8 6 7 4 6 5 9 6 7 3

5 7 6 4 9 8 5 7 3 6 5 8 5 7 8 6 4 6

4 6 7 8 5 5 7 8 6 6 7 8 8 5 7 8 7 8

7 5 8 6 7 6 7 5 8 3 6 4 7 5 7 6 5 8

7 8 9 6 8 9 6 8 5 9 7 8 6 9 6 8 9 6

6 8 9 6 9 7 7 6 8 7 7 9 7 8 6 9 8 6

5 8 7 5 6 9 8 4 6 8 8 6 8 6 5 9 6 8

Skor PPA, Rerata 7,18 7,11 6,70 6,94 7,01 6,70 6,72 6,72 6,62 6,85 6,81 6,78 6,79 6,83 6,77 6,72 6,74 6,73
Stan.Deviasi 1,53 1,691 1,738 1,851 1,815 1,759 1,807 1,847 1,8 1,836 1,763 1,765 1,859 1,822 1,791 1,806 1,803 1,82

Skor variabel

Skor ICB 6,81

6,96 6,87 6,68 6,81 6,80 6,73

Skor = 6,70 
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Bila diperhatikan lebih seksama, analisis data apa yang diperoleh dari 
model wellbeing? Beberapa hal yang harus anda perhatikan: 
1) Efisien. Semua data dari ilustrasi Gambar 4.9 didapatkan dari sistem 

dengan cara mengunduhnya secara langsung di web. Suatu cara yang 
sekarang menjadi umum sekali dikalangan anak muda. Sangat efisien 
dalam pengolahan data, dibandingkan dengan cara tersebut diatas. Efisien 
waktu, tenaga dan juga biaya. Inspirasi apa yang didapatkan? Suatu saat 
nanti bila kesadaran dan etika politik masyarakat Indonesia sudah cukup 
bagus, maka Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dilakukan secara secara 
online. Dengan satu alasan efisien. 

2) Efektif. Satu data yang ditampilkan dalam rentang skala penilaian (9) yang 
cukup sehingga profile distribusi penilaian akan terlihat semakin baik. Lihat 
gambar grafik 4.9, selain menunjukkan pola persebaran skor penilaian 
responden, dengan keyakinan bahwa membentuk “pola distribusi normal” 
berarti penilaian yang diberikan oleh masyarakat masih dalam koridor 
normal dalam masyarakat yang majemuk dan kompleks. Nilai total 6,70, 
dengan 10,9 % responden menilai kurang (skor 1 sampai 4), menjelaskan 
memang begitulah adanya. Grafik mempunyai penafsiran yang efektif, 
presisi dan interpretatif. 

3) Transparan. Data tersimpan dengan baik dalam cloud, dan akan dengan 
mudah untuk diakses dan diperiksa ulang bilamana ada klaim dari berbagai 
pihak. Data digrafik akan mudah dichek dan dibandingkan dengan data 
tabulasi. Bagi keperluan sidang skripsi, tesis dan disertasi, data diatas 
dengan mudah untuk diakses pada Dosen Penguji. Artinya transparansi 
data akan mudah diketahui, asli atau ada manipulasi. Data yang transparan 
artinya mudah dipertunjukkan bagi mereka untuk keperluan tertentu. 
Transparansi dalam data digital merupakan kebutuhan bagi kita semua 
pada masa mendatang. 

4) Akuntabel. Secara umum daftar skor penilaian yang berupa angka numerik, 
lebih mudah di buktikan dalam penyimpanan dan dokumentasi. 
Validasinya mudah dipertanggung-jawabkan. Akuntabel yang dimaknai 
sebagai kondisi yang mempertanggung-jawabkan bukti dan validasi atas 
kebenaran data yang disajikan. Data matrik dalam tabulasi menjadi standar 
yang sekarang sudah menjadi tren data digital. 

5) Kredibel. Salah satu tujuan utama konversi data manual menjadi data 
digital adalah, meningkatkan kepercayaan bagi berbagai pihak yang 
berkepentingan. Inspirasi apa yang kita peroleh? Bahwa suatu saat data 
“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” bukan hanya data angka angka 
manual saja. Tetapi terdokumentasi secara digital, sehingga memperkecil 
peluang dan mencegah manipulasi. 
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Kekuatan kajian/riset empiris dengan pendekatan metodologi wellbeing 
dengan, atas objek kajian secara umum bisa dilihat sebagai berikut : 
1) Objek Kajian : terdistribusi menjadi beberapa variabel (misalnya 7), dan 

kemudian dijabarkan menjadi instrumen survei yang terdiri dari persepsi, 
partisipasi dan akseptabilitas (PPA), sehingga akan ada 21 pertanyaan. 
Skala rentang penilaiannya dengan skala (9). Akan terdapat nilai, point of 
analyses sebanyak 21x9=189, bagi setiap  orang. Dalam kaidah umum, 
semakin lebar rentang penilaian, maka akan semakin presisi skor 
penilaiannya. Bandingkan dengan Pilkada dengan calon 5, yang hanya ada 
5 + 1 (tidak sah)=6 points of analyses. 

2) Subjek Penilai. Umumnya semua masyarakat (secara purposive population), 
dengan kriteria yang ditetapkan dalam cakupan dan ruang lingkup 
penelitian. Bagaimana menguji validitas atas datanya? Lebih banyak 
menggunakan jumlah response rate, dan ukuran nilai standar deviasi. 
Semakin besar respon rate akan semakin baik kualitas datanya, dan 
sebaliknya semakin kecil standar deviasinya, kualitas persebaran datanya 
lebih baik. Bandingkan dengan data IKM yang disampling dengan 150 
responden secara manual. 

3) Proses Penilaian. Pada sistem penilaian IKM, atas satu variabel biasanya 
secara manual dan menggunakan tenaga surveyor/peneliti dengan 
wawancara dan cara cara yang umum sebagaimana mestinya assessment. 
Kategori data publik sekarang ini sudah menggunakan sistem self 
assessment. Sebagaimana dilakukan oleh direktorat jenderal pajak pada 
laporan SPT tahunan. Data publik sudah hampir tak mungkin lagi dilakukan 
secara assessment (kecuali kasuistik). Metodologi wellbeing menggunakan 
self assessment, dan setiap variabel dinilai dari 3 aspek, PPA. 
 
Secara keperluan, bahwa analisis data untuk untuk argumentasi ilmiah atas 

hasil kajian, dengan pendekatan metodologi wellbeing, mempunyai spektrum 
yang lebih luas dan mengikuti tren kekinian. Rentang penilaian objek kajian 
yang cukup lebar, jumlah subjek penilai juga luas (purposive population), 
sehingga hasil yang didapatkannya menjadi lebih presisi. Hal ini menjadi 
alternatif, cara baru melakukan riset empiris (atau terapan), dengan fokus 
hasilnya adalah indeks atau ilustrasi numerik.   

 

C. ANALISIS DATA & HIPOTESIS PENELITIAN 
Penelitian ilmiah pada umumnya terdiri dari beberapa bab, berupa proses 

dan tahapan yang teratur dengan sistematika dengan baik. Utamanya pada 
Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, maksud dan tujuan 
penelitian; urgensi dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Definisi hipotesis, untuk maksud dan tujuan ilmiah adalah sebagai berikut 
1. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap 

masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan 
kebenarannya.[1] Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang 
sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang 
dikumpulkan melalui penelitian.  

2. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap 
masalah yang akan diteliti.[2] Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala 
yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut.[2] Dalam upaya 
pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan 
atau menciptakan suatu gejala.[2] Kesengajaan ini disebut percobaan atau 
eksperimen.[2] Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut 
teori.[2.( https://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis: 23 Maret 2021) 
 
Dalam kajian ilmiah, pada bab maksud dan tujuan penelitian, terdapat 

hipotesis atas kajian dengan 2 pendekatan rancangan hipotesis: 
1. Rancangan hipotesis, berupa kalimat pernyataan yang dikemukakan 

Peneliti. Dan kemudian Peneliti mengujinya dengan data data yang relevan, 
untuk membuktikan menerima atau menolak untuk membuktikannya. 
Biasanya hipotesis berupa kalimat negatif. Praduga itu bisanya bertendensi 
negatif. 

2. Dalam riset empiris dengan data hasil kajian berupa skor penilaian 
responden, maka umumnya hipotesisnya berupa dugaan “signifikansi” skor 
nilai yang diberikan oleh responden. Umumnya dalam kategori positif atas 
skor penilaian responden. 
 
Untuk lebih memahami dengan baik, mari kita lihat contoh perbandingan 

rancangan hipotesis:  

Model Perbandingan Hipotesis pada Objek Kuantitatif  Riset Teoritis 
/Konseptual vs Empiris 

Teoritis /Konseptual 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + 
β4X4 + .....βnXn 
Y = dependent variable 
Xi = indenpent variables 
 Simbol β= Coefficient (indikator 
korelasi variabel secara 
matematis) 
Persamaan matematis (Hasil 
kalkulasi statistikal) biasanya 

Empiris 
W(θ) = IKP = k1X1(θ)+ k2X2(θ) +k3X3(θ) + 
k4X4(θ) +....... knXn(θ)  
W(θ) = dependent variable, selalu berupa 
ukuran/indeks. 
Xi(θ)= adalah independent variables. 
Simbol (θ), agar pemilihan rasional selalu 
di induksi kebajikan (moralitas) 
Simbol ki = tingkat partisipasi atau bobot 
variabel dalam objek kajian 
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menggunakan alat software  
statistik: SPSS, AMOS, EVIEWS dan 
berbagai macam lainnya 

Persamaan Empiris (model sederhana) 
tak perlu software 

Hipotesis 
1. Menguji hipotesis yang 

diajukan (pernyataan) 
2. Mencari pola hubungan antar 

variabel, (korelasi, relevansi 
dan signifikansi) berdasarkan 
data data dan pengolahan 
data data 

3.  apakah “menerima” atau 
“menolak” atas hipotesis yang 
diajukan.  

 
 
 
 
 

Hipotesis 
1. Merancang alat ukur. Untuk model 

pengukuran IKP objek kajian 
berdasarkan persepsi, partisipasi dan 
akseptabilitas (PPA) masyarakat. 

2. Melakukan/implementasi 
pengukuran  (perlu organisasi dan 
kolaborasi) 

3. Hipotesis pada signifikansi hasil 
pengukuran 

Sedangkan  hipotesis yang dikembangkan 
adalah : 

 Apakah penilaian 
Persepsi/Partisipasi/Akseptabilita
s masyarakat terhadap variabel 
objek yang dinilai mempunyai 
skor yang signifikan? 

 Apakah penilaian Variabel dan 
IKP  masyarakat terhadap 
variabel objek yang dinilai 
mempunyai skor yang signifikan? 

Fokus Pengujian Hipotesis 
Menetapkan βi  atau koefisien 
variabel untuk menetapkan 
korelasi dependet-independent 
variable 
Signifikansi ditentukan berapa 
nilai tertentu dan 
diperbandingkan dengan data 
yang ada dalam tabel 
(berdasarkan teori tertentu) 

Fokus pengujian :  
Pada berapa nilai variabel Xi(θ) sebagai 
agregat dan nilai W(θ) atau IKP, sebagai 
hasil akhir ukuran/indeks  
Signifikansi ditentukan oleh skala numerik 
yang digunakan. Misalnya skala 9 (1 
sampai 9): 

1. Batas acuan signifikansi adalah 
nilai tengah (5) 

2. Nilai target tertentu oleh pihak 
manajemen, misalnya skor 6,5 

Prosedur/ditetapkan, misalnya rata rata 
nilai 3 bulan terakhir plus mark up 5%. 

Gambar 4.10 : Ilustrasi hipotesis dan pengujian 
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Berdasarkan ilustrasi pada gambar 4.10 diatas, Riset Publik termasuk 
kategori riset Empiris, dengan rancangan hipotesis berupa data skor penilaian, 
apakah mempunyai tingkat signifikansi atau tidak. Mari kita contoh hipotesis 
yang dikembangkan pada, pengukuran “indeks peran dan partisipasi karyawan 
(IPPK)” dengan 7 variabel sebagai berikut :  
1. Apakah skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT 

BRA, terhadap variabel “Semangat dan Motivasi Karyawan” guna menjaga 
daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang signifikan? 

2. Apakah skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT 
BRA, terhadap variabel “Komitmen karyawan” guna menjaga daya saing 
dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang signifikan? 

3. Apakah skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT 
BRA, terhadap variabel “Rasa Memiliki dan Kebersamaan Karyawan” guna 
menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang 
signifikan? 

4. Apakah skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT 
BRA, terhadap variabel “Disiplin Kerja dan Absensi Karyawan” guna 
menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang 
signifikan? 

5. Apakah skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT 
BRA, terhadap variabel “Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan” guna 
menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang 
signifikan? 

6. Apakah skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT 
BRA, terhadap variabel “Prestasi dan Kualitas Kerja Karyawan” guna 
menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang 
signifikan? 

7. Apakah skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT 
BRA, terhadap variabel “Pemahaman dan kesadaran atas Perubahan” guna 
menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang 
signifikan? 
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Dan berdasarkan hasil survei pengukuran  

 
Gambar 4.11 : Tabel signifikansi 

 
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kenapa standar acuannya skor 

5? Apa alasan dan dasar pemikirannya? Pertanyaan ini memerlukan jawaban 
yang serius dan argumentasi mudah untuk dipahami.  
1. Signifikansi Pengukuran Skala Numerik 

Skala pengukuran secara numerik, merupakan metode yang sudah sangat 
lama digunakan oleh masyarakat, terutama memberikan ilustrasi atau 
gambaran gambaran kondisi agar mudah dan cepat dipahami. Berdasarkan 
jenis dan tingkatan ada skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Skala 
numerik yang umum digunakan dalam pengukuran adalah skala ratio, dimana 
skor hasil pengukuran skalanya, merupakan suatu numerik yang bisa 
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dioperasionalkan sebagaimana angka/bilangan. Sehingga memungkinkan 
untuk di tambah, dikurangi, dibagi dan dikalikan. Lihatlah gambar ilustrasi skala 
dibawah ini:  

 
 

  

Gambar 4.12 : skor Pengukuran 

 
Ilustrasi gambar 4.12 tersebut diatas merupakan memberikan penjelasan 

beberapa hal penting tentang skala pengukuran, diantaranya yang umum : 
1. Skala penilaian punya rentang batasan ; 1 sampai 9 ; 0 sampai 10; 1 sampai 

4; 1 sampai 5; dan sebagainya. 
2. Batasannya bisa diinterpretasikan positif  (agreement) atau negatif (pain 

score) 
3. Bisa juga diekspresikan secara visual dengan dan dibuat dengan kelompok 

nilai tertentu.  
 
Untuk keperluan menjawab hipotesis penelitian dengan skala penilaian 

antara (1 sampai 9), atas skor penilaian yang diberikan oleh masyarakat 
(berjumlah banyak), maka dipilihlah skor penilaian dengan skala ratio. Dimana 
skor hasil pengukurannya diasumsikan sebagai bilangan matematika yang bisa 
dioperasikan. 

Hipotesis yang sudah dalam bentuk dirancang dalam bentuk “signifikansi 
skor penilaian responden” seperti diatas, diartikan sebagai kondisi yang cukup 
baik dan bisa diterima. Dengan kata yang lain ada konfigurasi signifikansi dan 
insignifikasi atas data skor penilaian. Dalam hal ini penetapan titik acuan atau 
referensi, mengikuti beberapa kesepahaman umum: 
1. Bila baru pertama kali (belum pernah dilakukan sebelumnya) titik acuan 

yang disarankan adalah titik Mean, nilai tengah atau rata rata. Dalam hal 
skala numerik (1-9), maka diambil nilai 5 sebagai acuan. Bila skor penilaian 
lebih dari 5 artinya signifikan dan bila kurang artinya tidak signifikan. 
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2. Bila sudah sering dilakukan dan, ada upaya motivasi pencapaian dengan 
target tertentu, maka signifikansi bisa juga digeser ke angka tertentu. 
Dengan dijelaskan dulu sebelum merancang hipotesis. Misalnya 3 tahun 
nilai IKP adalah 6,5;6,7; dan 7,1. Maka tahun ini nilai acuan signifikansi 
ditetapkan 7,2. Penetapan seperti ini dalam hal tertentu merupakan 
interpretasi signifikansi atas target keberhasilan.  
 
Bagaimana dengan skala visual yang digambarkan dengan sangat menarik 

dan mudah dilakukan? Ya betul, saat ini pada unit unit pelayanan tertentu 
sudah ada penilaian visual atas pelayanan. Misalnya di perbankan, layanan 
Imigrasi, rumah sakit dan banyak instansi lain. 

Pada riset publik, skor penilaian responden tidak berhenti untuk mengukur 
signifikansi saja, tapi juga berusaha untuk mendapatkan data yang bisa 
diperbandingkan dengan mudah. Dijumlahkan dengan data ribuan atau jutaan 
data yang ada, dan berbagai operasional perhitungan angka angka untuk 
diperbandingkan dengan standar acuan. Data skor penilaian juga dipergunakan 
untuk memperbandingkan secara internal (komparasi), misalnya variabel mana 
yang terbaik, dan mana yang terjelek. 

Dalam hal ini metodologi wellbeing menyajikan data yang sangat bagus 
(lihat gambar:4.9) walaupun instrumen survei, secara keseluruhan 
menunjukkan nilai 6,70 (signifikan), tetapi tetap terlihat data sekitar 10,9% 
responden yang memberikan skor penilaian yang tidak signifikan. Hal ini tentu 
saja merupakan feedback yang bagus, untuk perbaikan kedepan. 

 
3. Signifikansi Pada Manajemen Organisasi 

Manajemen organisasi tertentu, terutama organisasi bisnis, seringkali 
melakukan evaluasi kinerja tentang apapun, dengan didahului oleh 
perencanaan. Dalam perencanaan biasanya beberapa parameter dalam 
variabelnya sudah ditentukan, karenanya berhasil tidaknya hasil evaluasi 
kinerja ditentukan oleh kesepakatan nilai target yang telah ditentukan. Dengan 
kata lain, skor penilaian signifikansi bukan lagi pada nilai tengah skala 
pengukuran, tetapi sudah berubah, nilai target yang menjadi acuan signifikansi 

Korporasi tentu saja, tidak menetapkan target dan ekspektasi yang biasa 
saja, tetapi manajemen organisasi umumnya menetapkan kesepakatan target 
yang cukup ketat. Dengan jenis parameter yang akan diukur dan bagaimana 
pelaksanaan pengukuran dilakukan. Berikut ini contoh tabel pengukuran 
“Kinerja Individu” sebuah perusahaan milik negara (BUMN), besar dan sangat 
kredibel, Pertamina. Pada tahun 2013, masuk dalam kategori Fortune 500, 
pada urutan 123. Satu-satunya Perusahaan di Indonesia yang bisa masuk 
mencapai posisi terhormat kategori tersebut. Suatu kebanggaan yang perlu 
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diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, para akademisi dan tentu saja 
seluruh karyawan Pertamina. Pada tahun 2014 menerbitkan, Indikator kinerja 
Utama (IKU), dalam tataran personal yang kemudian dibuat sebagai “kontrak 
kinerja” bagi karyawannya. Berikut sedikit contoh, bagian dari IKU :  

 
Gambar 4.13 : Alat Ukur Kinerja, di Organisasi 

 
Lihatlah gambar diatas, variabelnya sudah ditetapkan, besaran target 

pencapaiannya ditentukan, bobot sudah ditentukan dan sistem penilaiannya 
secara khusus berdasarkan manajemen organisasi. Namun demikian dipastikan 
angka signifikansinya bukan “nilai tengah” dari target. Nilai dalam bentuk 
angka angka keuangan, seringkali berupa data yang rahasia (confidential) dari 
organisasi. Sebagai konsekuensi logis, ukuran pencapaian target di 
konfigurasikan dengan nilai skor tertentu, yang mudah dipahami. Misalnya si A 
direktur marketing, mendapat skor 97,5. 

Apakah penilaian personal ini sempurna (perfect), yang bisa dijalankan 
dengan lancar? Dalam perjalanannya ternyata tidak. Banyak komplain yang 
terjadi, terutama tentang “keadilan”. Dalam hal ini adalah beban kinerja yang 
tidak seimbang. Dan juga sistem penilaiannya yang masih menimbulkan 
ketidak yakinan atas sistem Indeks Kinerja Utama secara personal. 

Alternatif yang diajukan kemudian berkembang, bukan pada skor penilaian 
personal, tapi berupa unit kerja atau instansi bisnis tertentu, maka fokus kajian 
pada objek Riset Publik. Apakah ada penetapan acuan skor penilaian 
signifikansi yang melebihi dari nilai tengah, pada kajian riset publik? Perhatikan 
skor penilaian riset publik “Indeks Pengendalian Sampah Rumah tangga (IPSRT)” 
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yang dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Teknik Universitas Krisna Dwipayana, 
Jakarta pada tahun 2019, dengan lokasi di Kota Bekasi sebagai berikut : 

Rangkuman Signifikansi Skor Penilaian 
Dengan Acuan skor Signifikasi 6 

No. Deskripsi Hipotesis Signifikansi Skor Signfkn 
Tdk 
Sig 

Keterangan 

1 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X1 

6,94   Moderat 

2 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X2 

7,13   Baik Sekali 

3 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X3 

7,53    

6 
Penilaian Persepsi Masyarakat atas 
Variabel X6 

8,00    

7 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X1 

5,25    

8 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X2 

6,27    

9 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X3 

7,04    

12 
Penilaian Partisipasi Masyarakat atas 
Variabel X6 

7,41    

13 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X1 

5,72   Kurang 

14 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X2 

5,63   
 

15 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X3 

5,79   
 

18 
Penilaian Akseptabilitas Masyarakat 
atas variabel X6 

5,97   
 

Gambar 4.14 : ilustrasi penilaian signifikansi dengan standar acuan 6 skala (9) 

 
Bila diperhatikan dengan seksama terkait data IPSRT diatas, maka kita akan 

melihat bahwa,  banyak juga data yang tidak signifikan. Terutama pada 
kategori “Akseptabilitas masyarakat” atau penerimaan masyarakat atas kondisi 
sampah di Kota Bekasi. Dengan melihat bahwa pada esensinya akseptabilitas 
adalah kondisi yang menyatakan “realitas” atas kondisi yang ada dengan 
“ekspektasi” atau harapan masyarakat, tentu penilaian ini refleksi dari 
penilaian masyarakat yang wajar. 
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Setting titik acuan signifikansi memang dirancang oleh Peneliti dengan 
berbagai maksud dan tujuan. Dengan segala konsekuensi logisnya. Hasil skor 
penilaian signifikansi atau atau tidak signifikan bukanlah menunjukkan kualitas 
“Hasil Penelitian” atau tingkat keberhasilan sistem penilaian. Biasanya setting 
skor acuan yang relatif tinggi dari (contoh diatas 90, skala 0- 120; 6 skala 1-9), 
dimaksudkan untuk: 
a. Meyakinkan responden, bahwa objek kajian tertentu perlu untuk 

mendapatkan apresiasi yang cukup. Penting untuk mendapatkan nilai 
tinggi 

b. Memotivasi responden agar mampu memberikan nilai yang tinggi 
 
Secara umur, dengan responden adalah masyarakat yang majemuk dan 

kompleks, setting skor penilaian yang tinggi adalah untuk mengukur dan 
mendorong perbaikan dari waktu ke waktu, dengan asumsi riset publik 
dilakukan secara reguler dan berkelanjutan.   

 
4. Signifikansi Dengan Acuan yang Dinamis 

Pada suatu kegiatan riset publik dengan skor penilaian yang telah lama 
dilakukan secara reguler dan berkelanjutan, seringkali penetapan titik acuan 
signifikansi dilakukan dengan acuan yang dinamis. Hal ini sudah lama dilakukan 
oleh korporasi, dan menjadi bagus untuk diadopsi dalam riset publik. Berikut 
ini sebagai contoh 

Contoh Penetapan Skor Acuan Signifikansi 
Secara Dinamis : Rata Rata 3 Tahun Terakhir Plus Mark-Up 5%  

No. Penilaian Variabel 
Skor 
2017 

Skor 
2018 

Skor 
2019 

Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Target 
2021 

Keterangan 
(Th 2020) 

1 Variabel X1.1 7,3 7,5 7,6 7,84 7,3 7,84 Tidak Sign 

2 Variabel X1.2 7,0 7,0 7,2 7,42 7,5 7,57 Sign 

3 Variabel X1.3 5,8 6,4 6,7 7,04 7,0 7,04 Tidak Sign 

4 Variabel X2.1 6,8 6,9 7,0 7,25 7,3 7,42 Sign 

5 Variabel X2.2 6,7 7,0 7,0 7,25 7,2 7,42 Tidak Sign 

6 Variabel X2.3 6,4 6,6 6,7 7,00 7,1 7,14 sign 

 

Gambar 4.15 : penetapan titik acuan signifikansi secara dinamis 

 
Tabel diatas dibaca sebagai berikut : 

a. Data realisasi tahun 2017, 2018 dan 2019 secara rata rata kemudian 
ditambah 5% menjadi target tahun 2020. Bila dituliskan dengan angka 
untuk penilaian variabel X1.1 adalah ((7,3+7,5+7,6)/3 x 105%)=7,84 adalah 
target tahun 2020. Target ini kemudian digunakan sebagai titik acuan 
signifikansi. 
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b. Realisasi skor tahun 2020, (pada variabel X1.1) adalah 7,3 (sedangkan 
target 7,84), maka pencapaian ini tidak mencapai sasaran yang 
dikehendaki sehingga dalam hipotesis, skor nilai pencapaiannya “tidak 
signifikan”. 

c. Dengan cara yang sama, realisasi skor penilaian Variabel 2.3 adalah 7,1 
(target 7,00), sehingga dalam hipotesis skor penilaiannya “signifikan”. 

d. Bila semua realisasi skor penilaian tahun 2020 sudah terlihat hasilnya, 
maka secara otomatis akan menentukan target pada tahun 2021.  
 
Perhatikan contoh penetapan titik acuan signifikansi berdasarkan data 

dinamis. Konsep ini bisa digunakan untuk menetapkan titik signifikansi yang 
sangat spesifik, yaitu pada setia skor nilai yang digali dari instrumen survei. 
Misalkan untuk 2 variabel, maka penetapan titik acuan bisa diterapkan pada 
skor nilai persepsi, partisipasi dan akseptabilitas (PPA) sehingga 
memungkinkan 6 acuan yang berbeda. Bila semua pihak (terutama responden) 
mengetahui dengan baik, maka penilaian skor responden menjadi suatu hal 
yang sangat menarik dan perlu dipertimbangkan dengan rancangan hipotesis 
(praduga) yang lebih berani. Bagi peneliti, ini suatu tantangan yang baik, agar 
tugas utama peneliti yang dicantumkan dalam research gap, yaitu : 
a. Merancang alat ukur 
b. Melakukan Pengukuran 
c. Meningkatkan hasil pengukuran 

 
Menjadi tanggung jawab yang realistis bagi peneliti untuk memberikan 

edukasi kepada responden (masyarakat), agar periode berikutnya didapatkan 
data riil skor penilaian masyarakat yang semakin meningkat. 

Cara seperti ini menjadi sangat menarik, untuk menetapkan Indeks 
kepuasan Masyarakat (IKM), pada institusi layanan publik, setiap tahun sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pan RB, no.25 tahun 2005 dan no.14 tahun 2017. 
Sebagian Korporasi telah menentukan cara seperti ini untuk tetap menjaga 
performa organisasi. Bisakah kita melakukan kajian IKM dengan metodologi 
wellbeing secara online? Tentu saja bisa. Mari mulai merancang riset publik 
yang efisien efektif, transparan akuntabel dan kredibel. Model acuan dinamis 
seharusnya sudah merupakan pilihan yang baik, dengan berbagai cara untuk 
meningkatkan pelayanan. Baik pelayanan instansi pemerintah terhadap 
masyarakat, maupun pelayanan Produsen kepada Konsumen. 
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D. SELF REGULATORY 
Riset Publik secara umum adalah suatu kajian dimana objek kajian 

berorientasi pada kemaslahatan publik, subjek kajian adalah masyarakat dan 
proses & tahapan kegiatan melibatkan masyarakat. Atau dengan kata lain riset 
publik adalah kajian yang dirancang bersifat inklusif. Suatu alternatif atas 
kajian yang relevan dengan kondisi negara demokrasi, rakyat sebagai pemilik 
kedaulatan, unsur utama dalam sendi sendi kehidupan. Dan era dimana 
kemajuan teknologi telah melahirkan keterbukaan informasi yang luar biasa. 
Media sosial menyajikan banyak informasi dan sekaligus ruangan tak terbatas 
untuk menampung informasi. Sampai sebagian ahli, mengatakan saat ini yang 
berkuasa sebenarnya adalah “rezim media sosial”. 

Keterbukaan informasi, kebebasan berbicara berkumpul, berserikat/ 
berorganisasi yang dilindungi oleh konstitusi/undang undang, memberikan 
ruang untuk mengemukakan ide dan pendapat. Konsekuensi logisnya muncul 
harapan atau ekspektasi masyarakat atas isu publik yang tinggi dan terus 
semakin meningkat. Tentu saja terjadi kesenjangan dan realitas. Ukuran atas 
kesenjangan antara realitas ini membuat semacam keseimbangan psikologis. 
Secara teori hal ini bagus asalnya menimbulkan manfaat untuk motivasi 
memperbaiki realitas, dan mencegah kekecewaan yang berlebihan. 

Persoalan yang muncul kemudian, pada Riset Publik  dengan fokus pada 
objek kajian berupa kebijakan publik, siapakah para  stake holder nya? Apakah 
pemerintah atau masyarakat atau keduanya? Kita ambil contoh pada kajian 
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan institusi Pemerintah, lalu 
timbul pertanyaan sebagai berikut: 
a. Siapakah yang termasuk dalam kategori stake-holder? Tentu saja 

semuanya Pemerintah dan masyarakat. 
b. Pada kajian IKM berdasarkan Permen Pan RB No.25 tahun 2005 dan No.14 

tahun 2017, siapakah subjek penilaiannya? Jawaban yang rasional juga 
masyarakat (terkait isu objek IKM). 

c. Pada rancangan hipotesis (praduga) terkait seberapa besar skor penilaian 
masyarakat, siapakah yang  menetapkan nilai skor, sebagai batas acuan 
signifikansi? 
 
Mari kita lihat berbagai skor penilaian IKM dengan skala penilaian (0 

sampai 100) yang dipublikasikan diweb, sebagian (sering kali) skor penilaian 
sekitar 80 sampai 90. Pertanyaannya apakah nilai 80 atau 90 tadi signifikan? 
Untuk lebih memahaminya, mari kita analisis data dari web : 
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Gambar 4.16 : IKM (https://www.google.com/search?q=Hasil+IKM&, 25 Maret 2021) 

 
Mari kita lihat skor penilaian dari instansi pemerintah sebagai berikut: 

a. Nilai skor 18,42 dasi skala 20 artinya skor penilaian adalah 92,1 (skala 100) 
b. Skor 95,95 (skala 100) 
c. Skor 87,98 (skala 100) 

 
Pertanyaannya kemudian adalah berapa nilai acuan untuk skor signifikansi? 

Siapa yang menetapkan nilai acuan signifikansi? Bila nilai tersebut diatas 
menggunakan skor acuan signifikansi yang umum, atau nilai tengah skala, 
maka hampir semua nilai diatas adalah hasil penilaian yang luar biasa, 
(outstanding). Jika benar realitasnya begitu, maka hampir sama dengan 
ekspektasi masyarakat. Semua sudah terlayani dengan baik. 

Permen Pan RB tidak menetapkan target skor signifikansi. Karena itu 
berlomba lomba nilai yang bagus adalah bagian dari interpretasi pemilik 
institusi yang melakukan kajian IKM. Bagaimana seharusnya? Inilah yang 
dibicarakan dalam self regulatory, seharusnya yang menetapkan skor acuan 
signifikansi adalah stake holder. Siapakah stake holder nya? Institusi 
Pemerintah dan masyarakat. Akhirnya acuan itu harus bermuara pada 
masyarakat. persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat dan akseptabilitas 
masyarakat.  

 

E. ANALISIS DATA MATRIK 
Dalam makna yang sederhana kata “matrik” dipahami sebagai suatu 

susunan angka-angka dalam bentuk baris dan kolom. Dalam operasional 
matematika bisa menjadi suatu operasional angka angka yang kompleks dan 
membantu banyak sekali operasional. Terutama dalam bidang matematika 
Aljabar. Dalam interpretasi Riset Publik, kata matrik berupa tabel data dalam 
baris dan kolom yang berguna untuk mempermudah hasil skor penilaian untuk 
diperbandingkan. 
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1. Matrik Sederhana 
Tampilan matrik sederhana hanya menampilkan satu atau beberapa data 

skor penilaian responden untuk ditampilkan dengan penjelasan rasionalitasnya. 
Contohnya adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.17 : Ilustrasi Data Matrik Sederhana 

Ilustrasi dalam gambar 4.17 menjelaskan beberapa hal terkali skor 
penilaian responden dan beberapa penjelasan yang bisa dilihat dalam tampilan.  
a. Data X1.1 = “persepsi” variabel  X1; data X3.2=”partisipasi X3;  dan seterus 

X6.3 adalah “akseptabilitas” variabel X6. 
b. Data penilaian rata rata atas PPA berbagai Variabel, dari skor penilaian 

1257 responden.  
c. Standar deviasi, dari masing-masing penilaian PPA 
d. Nilai skor pada setiap variabel 
e. Nilai skor ICB, secara keseluruhan. 

 
Data matrik diatas menjelaskan berbagai hal penting dalam kajian riset 

publik dengan pendekatan metodologi wellbeing. Misalnya dalam rangka 
menyusun hipotesis (praduga): 
a. Berapa skor penilaian variabel tertinggi? Variabel X1 dengan skor penilaian 

6,96 
b. Berapa skor penilaian variabel terendah? Variabel X3 dengan skor 

penilaian 6,68 
c. Berapa standar deviasi terendah? Persepsi pada variabel X1.1 yaitu 1.53 

 
Dalam hal ini, peneliti akan mendapatkan argumentasi ilmiah, penilaian 

mana yang baik dan mana yang rendah dalam menyusun kesimpulan dan saran. 
 

2. Matrik Skor dan Identifikasi Responden 
Pembahasan data matrik memang sangat menarik, dalam memeriksa skor 

penilaian masyarakat dalam riset publik. Data matrik memberikan warna 
khusus, selain rancangan hipotesis yang hanya berupa skor penilaian 
responden saja. Data matrik sesuai dengan namanya, akan memberikan 
informasi terkait skor penilaian responden yang kemudian disusun secara 
matrik. Sehingga akan banyak sekali,data yang bisa digunakan sebagai point of 
analisis. Berikut contoh data matrik : 
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Gambar 4.18 : Data Matrik 

 
Data matrik ini didapatkan dari riset publik dengan topik “Index of County 

Branding (ICB): identitas, jati diri dan kebanggaan warga masyarakat 
Kabupaten Tangerang”, dilakukan 1-31 Januari 2021, dengan menggunakan 
metodologi wellbeing, dan skala penilaian (1-9). Berdasarkan rancangan Riset 
Publik ICB, didapatkan data identitas pekerjaan responden sebagai : 1) 
PNS/ASN; 2) Pegawai swasta; 3) Bekerja Sendiri; 4) Tidak/Belum Bekerja. Dan 
Data skor nilai PPA variabel, data skor nilai variabel keseluruhan, data standar 
deviasi dan data skor penilaian ICB juga bisa didapatkan. Bila kategori 
“pekerjaan responden” dan “skor nilai” hal diatas di kompilasi dan 
disandingkan, maka akan terlihat Data matrik sebagaimana Gambar 4.18. 

Data matrik ini menjadi data yang sangat menarik bagi peneliti untuk 
berani membuat rancangan hipotesis yang sangat beragam dari skor nilai yang 
didapatkan dan perbandingan pekerjaan misalnya : 
a. Dalam skor penilaian “Persepsi Responden” atas variabel X1.1, responden 

yang bekerja sebagai PNS/ASN “tidak memberikan skor terbaik”. 
Rancangan hipotesis ini adalah berupa pernyataan (statement) dengan 
pernyataan negatif sebagai umumnya sebuah hipotesis. Dan karena 
hasilnya ternyata adalah memberikan skor penilaian persepsi (X1.1) yang 
terbaik, yaitu 7,24, maka jawaban atas hipotesis adalah “ditolak”. 

b. Dalam skor penilaian “Persepsi Responden” atas variabel X2.1, responden 
yang bekerja sebagai PNS/ASN “tidak memberikan skor terbaik”. Dan 
karena hasilnya ternyata adalah memberikan skor penilaian persepsi (X2.1) 
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yang tidak terbaik, yaitu 6,59, maka jawaban atas hipotesis adalah 
“diterima”. 

c. Bila hipotesis yang sama diteruskan untuk semua penilaian PPA, dan ada 6 
variabel, maka akan ada 18 hipotesis. Penilaian variabel keseluruhan ada 6 
hipotesis atas skor ICB ada 1. 

d. Akan banyak sekali  jumlah hipotesis yang bisa diajukan, dari data matrik 
secara detail, nanti misalnya ada kategori yang lain lagi. 

e. Setiap hipotesisi, selalu memungkinkan dianalisis secara eksporatif, apa, 
mengapa dan bagaimana hasil hipotesis dikaji dan dijelaskan alasannya. 
 
Misalnya kenapa yang memberikan skor penilaian ICB tertinggi adalah 

warga masyarakat dengan pekerjaan PNS/ASN?  Para Peneliti (komunitas riset 
publik Untara. KORPU) memberikan alasan yang sangat rasional berdasarkan 
pengamatannya dilapangan. Bahwa sesungguhnya warga masyarakat dengan 
dengan posisi terbaik, pemapanan, tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan di 
kabupaten Tangerang saat ini (2021) adalah para ASN/PNS. 

Dengan cara yang sama bisa dijelaskan lagi, detail skor penilaian pada sisi 
mana kuat dan pada sisi mana kurang. Perbandingan tinggi rendah skor 
penilaian ini sangat membantu, para Peneliti untuk membuat analisis, alasan 
dan rasionalitasnya. Termasuk berbagai macam informasi yang bisa dijelaskan, 
bagaimana nilai periode yang lalu dan estimasi periode yang akan datang. 

Dalam berbagai hal persebaran skor penilaian ini juga memberikan 
gambaran yang jelas variabel mana yang dinilai paling jelek, untuk kemudian 
dicarikan jalan keluar untuk memperbaikinya. Sebaliknya mana yang sudah 
baik untuk tetap dijaga posisinya. 

 

F. ANALISIS DATA “PERTANYAAN KHUSUS” 
Dalam metodologi wellbeing apakah yang dimaksudkan “pertanyaan 

khusus”? Kondisi ini  merupakan refleksi respon para Peneliti pada umumnya. 
Mengapa diperlukan pertanyaan khusus, belum cukupkan pertanyaan yang 
ada dalam instrumen survei? Apa maksud dan tujuan dikemukakan pertanyaan 
khusus? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa dikemukakan untuk 
mengkritisi keberadaan data atas pertanyaan khusus. Beberapa alasan 
diantaranya: 
1. Dalam riset publik dengan pendekatan metodologi wellbeing, secara teori 

dan konsep apa saja dan berapa banyak independen variabelnya? 
Jawabannya banyak sekali (bisa tak terhitung). Namun demikian karena 
pertimbangan kemampuan manusia mengadopsi semua variabel, maka 
dalam riset publik ICB ditentukan variabelnya hanya 6. Nah tentu saja ada 
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variabel penting yang tidak termasuk dalam penetapan variabel (outsider) 
objek kajian ICB. 

2. Seringkali pemilik institusi ingin mengetahui berbagai hal lain (misalnya 
dalam ICB Kabupaten Tangerang, apa respon masyarakat tentang “profesi 
petani di Kabupaten Tangerang”).   

3. Riset Publik, dengan slogan dari oleh dan untuk masyarakat, perlu 
menetapkan self regulatory dalam menetapkan besaran angka skor acuan 
signifikansi. Misalnya dari data skor ICB diperoleh data sebagai berikut: 

 
Gambar 4.19 : ilustrasi atas skor penilaian pada pertanyaan khusus. 

 
Penilaian atas pertanyaan khusus dengan berbagai jenis tentu saja akan 

memberikan warna tersendiri. Menggali suatu isu tertentu yang memerlukan 
respon dari responden/masyarakat. namun demikian perlu diketahui beberapa 
hal sebagai batasannya: 
a. Pertanyaan khusus, akan menghasilkan skor yang tidak boleh dimasukkan 

dalam skor penilaian objek kajian (ICB). 
b. Jumlah pertanyaan khusus, diatur maksimal 3 pertanyaan. Agar tidak 

terlalu atau berpotensi  membebani responden. 
c. Karena tak masuk dalam skor, maka penilaiannya boleh berupa skala 

numerik, boleh juga yang non numerik, sebagaimana identifikasi 
responden. 
 

G. ANALISIS DATA NON-STRUKTURAL 
Data non struktural adalah data atas pertanyaan terbuka.  Data ini 

umumnya berupa data yang bersifat naratif-kualitatif yang diberikan 
responden sebagai. Dalam metodologi wellbeing, data ini dibiarkan saja sesuai 
asli/orisinil (belum diolah), dan kemudian akan diolah lebih lanjut bilamana 
diperlukan untuk analisis atas hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 
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Berikut ini contoh data non-struktural, untuk objek kajian “Indeks 
pengendalian Paham Radikal Generasi Muda (IPPR GM)” 

1). Memberikan solusi yang terbaik untuk menjadi lebih baik  

2). Pastikan semua kata dieja dengan benar. Coba kata kunci yang lain. Coba kata kunci 
yang lebih umum. Coba kurangi kata kunci. 

3). Makanya kamu jangan bolos aja kasihan mamah kamu kerja keras buat nyekolahin 
kamu  

4). Pastikan semua kata dieja dengan benar,coba kata kunci yang lain , coba kata kunci 
yang umum, coba kurangi kata kunci 

5). Coba kata kunci yang lain  

6). "Jangan radikal itu merugikan negara diri sendiri dan orang lain mungkin yang anda 
lakukan sekarang menurut anda benar tapi belum tentu bagi yang lain maka berpikir 
lebih jeli untuk melakukan suatu hal tersebut sudahlah demo demo saja jangan sampai 
merugikan orang lain terutama diri sendiri di penjara contohnya,mau di penjara? " 

7). Memberikan pemahaman yang baik.  

8). Meningkatkan keyakinan, semangat kebangsaan dan toleransi serta pahami nilai-nilai 
beragama yang moderat dan damai 

9). Makanya kamu jangan bolos aja kasihan sama orang tua kamu kerja keras buat 
nyekolahin kamu 

10). Saya akan membantu dan akan memberi nasihat 

11). Saya hanya ingin memberi saran ke pada teman saya,mengendalikan paham radikal itu 
sangat penting dan perlu di pahami, karena di posisi itu kan ada norma hukum,dan 
tidak baik jika anda melalukan paham radikal.  

12). Nasihat yang baik" dan mudah di pahami 

13). Apapun masalahnya kuncinya adalah sabar 

14). Apapun masalahnya kuncinya adalah sabar 

15). Memberikan saran kepada teman kita agar selalu berpikir jernih 

16). GATAU GA PUNYA TEMEN 

17). Kamu jangan pernah memaksa orang lain untuk terus main bareng sama kamu,dia 
berhak main sama orang yang dia mau bukan karena memaksa, karena bermain sama 
siapa pun itu hak dia kamu tidak boleh memaksa ke hendak dia biarkan dia main sama 
orang lain.  

18). Jangan terlalu merasa diri kita benar sendiri terhadap orang lain mau pun pemerintah  

19). Memberi nasihat yang baik 

20). Kita harus menghindari sikap dari radikal dalam berbicara di lingkungan masyarakat.  

21). Mendengarkan dan memberi saran yang baik 

22). Meningkatkan keyakinan, semangat toleransi serta pahami nilai nilai beragama yang 
moderat 

23). Meningkatkan keyakinan, semangat toleransi serta pahami nilai nilai beragama yang 
moderat. 

24). Memberi nasihat agar berpikir rasional 

25). Mengasih arahan 
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26). Mengasih arahan  

27). Mengasih solusi  

28). Kita harus menghindari sikap dari radikal dalam lingkungan masyarakat  

29). Mengingatkan kepada teman-teman sebagai warga negara yang baik kita tentu harus 
paham tentang paham radikal dan harus bisa untuk mengendalikan diri dalam hal-hal 
yang melanggar asusila negara bawa itu tidak boleh di lakukan. 

30). Kita tidak boleh sombong diri ,dan kita harus menghargai orang lain 

31). Kita harus mengendalikan sikap dan radikal dalam lingkungan masyarakat setempat 

32). Memberikan arah yang baik dan contoh yang benar 

33). Banyak-banyakin bismillah 3× 

34). Meyakinkan dia bahwa paham radikal itu tidak baik dan akan memunculkan kerugian 
bagi diri sendiri dan orang lain. 

35). Jika pakai motor jangan lupa pake helm-nya donggggg!!! 

36). Sayangi orang tua mu dan hindari radikal yang berbahaya dan kita harus menasihati 
orang yang di dekat kita untuk melakukan radikal jangan sampai terjadi 

37). Jadilah pendengar yang baik 

38). Saya akan nasihatin dia supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi 

39). Saya akan nasihatin dia supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi 

40). Bersabar, dunia ini terlalu keras untuk kita yang lemah 

41). Pertama saya akan menjelaskan apa itu inti dari sebuah permasalahan yang ada, 
selanjutnya saya akan memberi pemahaman yang singkat dan jelas agar dipahami oleh 
seluruh teman teman dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

42). "Ciri dan karakteristik kelompok islam radikal yakni intoleransi atau tidak mau 
menghargai pendapat dan keyakinan orang lain;fanatik atau selalu merasa benar 
sendiri menganggap orang lain salah;eksklusif atau membedakan diri dari umat muslim 
umumnya;serta revolusioner atau cenderung menggunakan cara cara kekerasan untuk 
mencapai tujuan.  

43). Ciri dan karakteristik kelompok Islam radikal yakni intoleransi atau tidak mau 
menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik atau selalu merasa benar 
sendiri menganggap orang lain salah eksklusif atau membedakan Diri dari umat 
muslim umumnya serta revolusioner atau cenderung menggunakan cara cara 
kekerasan untuk mencapai tujuan  

44). Jadilah diri sendiri jangan cepat percaya oleh orang lain 

Gambar 4.20 : ilustrasi data non-struktural 

 
Secara umum data non struktural ini belum bisa digunakan untuk 

menjawab dan menyusun hipotesis penelitian. Namun akan sangat berguna 
untuk menyusun data. 
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H. ANALISIS DATA DAN TINJAUAN SUSTAINABILITAS 
Dalam “17 Langkah Diagram Alir” yang dipaparkan sebagai metodologi 

wellbeing, adalah terkait dengan  “Studi Sustainabilitas”. Hasil akhir berupa 
ukuran Indeks kemaslahatan Publik (IKP), merupakan suatu output atau hasil 
akhir dari tahapan proses kegiatan riset publik, harus diputar ulang menjadi 
langkah awal (input)  pada perhitungan periode kegiatan berikutnya. IKP bukan 
merupakan titik akhir dari kajian Riset Publik. Hanya semacam (shelter) 
pemberhentian sejenak untuk memotret konfigurasi data, yang sebetulnya 
adalah berjalan secara terus menerus. Kondisi yang dinamis. Bila dilihat 
kembali “film/video” adalah kumpulan gambar statis.  

IKP bergerak dinamis, dan cenderung membuat suatu siklus, sehingga 
membentuk suatu pusaran, yang oleh para ahli disebut sebagai circular 
causation (CC). Suatu siklus alamiah, yang seolah olah gaya dorongnya. Secara 
filosofis sebagai berikut :   

 
Gambar : 4.21 : Ilustrasi IKP (wellbeing) 

 
Pada dasarnya, indeks kemaslahatan publik (IKP), pada saat pertama kali di 

launching atau t=t0, dengan ukuran W(θ) ukuran kemaslahatan saat 
permulaan, akan bergerak terus secara circular causation, pada t=t1, lalu t2 
dan seterusnya. Ukuran kemaslahatannya juga bergerak dengan ide nilai skor 
IKP yang semakin besar sampai titik akhir. Secara ideal filosofi tersebut 
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mengajarkan kepada semua orang, personal atau individu untuk meningkatkan 
kebajikan sehingga hidup kita semua semakin tua, menjadi semakin 
bermanfaat bagi masyarakat. suatu kaidah umum dalam filosofi Islam “orang 
yang baik adalah orang yang bermanfaat atau berguna bagi orang lain”. 

Persoalannya bagaimana caranya untuk meningkatkan IKP pada setiap 
tahapan, pengukuran?  Konsep dan pemikiran yang nampaknya sederhana ini, 
memerlukan upaya besar dan sangat sulit untuk merealisasikannya.  Mari 
dimulai dari menjaga keberlanjutannya atau sustainabilitas. Berdasarkan 
definisi sustainability berikut : 

Sustainability is the ability to exist constantly.[1] In the 21st century, it 
refers generally to the capacity for Earth's biosphere and human civilization to 
co-exist. It is also defined[by whom?] as the process of people maintaining 
change in a homeostasis-balanced environment, in which the exploitation of 
resources, the direction of investments, the orientation of technological 
development, and institutional change are all in harmony and enhance both 
current and future potential to meet human needs and aspirations.[2][failed 
verification] For many in the[which?] field, sustainability is defined through the 
following interconnected domains or pillars: environmental, economic and 
social,[3] which according to Fritjof Capra,[4][need quotation to verify] is based 
on the principles of systems thinking. Sub-domains of sustainable development 
have been considered[by whom?] also: cultural, technological and 
political.[5][6] According to Our Common Future, sustainable development is 
defined as development that "meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs."[7][8] 
Sustainable development may be the organizing principle of sustainability, yet 
others may view the two terms as paradoxical (seeing development as 
inherently unsustainable).[ (https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability; 25 
Maret 2021) 

Sustainabilitas dimaknai dengan sederhana sebagai suatu kemampuan 
mempertahankan eksistensi kondisi saat ini. Implementasinya dalam Riset 
Publik adalah suatu kondisi untuk menjaga nilai IKP, pada kondisi yang terjaga 
dengan baik. Penilaian IKP dilakukan berdasarkan instrumen survei yang 
berisikan pengukuran : 
a. Persepsi masyarakat 
b. Partisipasi masyarakat  
c. Akseptabilitas masyarakat 

 
Bagaimana menjaga kondisi IKP agar stabil dan cenderung meningkat terus 

dikemudian hari. Mari kita urai satu persatu bahan baku atau input, terhadap 
stabilitas IKP. 
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1. Nilai Akseptabilitas. 
Kata akseptabilitas, dari kata acceptability 
 (Acceptability is the characteristic of a thing being subject to acceptance 

for some purpose. A thing is acceptable if it is sufficient to serve the purpose for 
which it is provided, even if it is far less usable for this purpose than the ideal 
example.) 
 

Dengan makna yang sederhana “akseptabilitas” adalah suatu nilai atas 
kondisi penerimaan masyarakat, terhadap objek tertentu.  Dalam riset publik 
selanjutnya, dimana masyarakat adalah subjek dan objek  majemuk, plural dan 
kompleks, telah diidentifikasi bahwa skor penilaian “akseptabilitas” itu 
mengandung unsur nilai kondisi “realitas” yang ada dan nilai kondisi 
“ekspektasi” atau tuntutan/harapan masyarakat.  

Semakin tinggi nilai atas kondisi realitas maka, akan semakin tinggi pula 
nilai akseptabilitas. Sedangkan atas kata ekspektasi, semakin besar nilai 
ekspektasinya, akan semakin kecil nilai akseptabilitasnya. Sehingga bila 
dituliskan dalam fungsi sederhana : 
 

Aks ≈ ƒ (Real* 1/ Eks) ; Aks=akseptabilitas; Real= realitas; Eks=ekspektasi 
 
Berdasarkan kerangka, model diatas bisa dijelaskan (dengan contoh pada 

riset publik Indeks Pengendalian Paham Radikal – Generasi Muda) dengan data  
sebagai berikut: 

 
 
Mari perhatikan penilaian akseptabilitas (warna biru) secara keseluruhan : 

a. Secara umum nilai akseptabilitas, adalah nilai yang paling kecil. Mengapa 
demikian? Belum ada penjelasan yang secara rinci, kenapa skor 
akseptabilitas lebih kecil dibandingkan dengan persepsi dan partisipasi.  

b. Karena nilai akseptabilitas linier dengan nilai kondisi yang ada memang 
“kurang baik” atau skor penilaian masyarakat kecil. Atau sebaliknya nilai 
ekspektasi atau harapan masyarakat yang terlalu tinggi. Realitas dan 
ekspektasi merupakan kata kunci dari atas nilai Akseptabilitas. 

c. Pada era demokrasi dan sistem media sosial yang sangat terbuka sekarang 
ini, memang ekspektasi masyarakat selalu tinggi, dan realitas terhadap 
objek kajian, kajian seringkali dipandang dengan perspektif yang berbeda, 
sehingga nilainya menjadi kecil. 
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d. Dalam kajian IPPR-GM, dengan skor akseptabilitas  yang berkisar antara 
nilai 5,0 sampai 6,2 dengan rentang skala (1 sampai 9), masih tergolong 
rendah. Dengan objek pengendalian paham radikal, diduga unsur nilai 
realitas yang masih rendah di Indonesia. Perlu semacam upaya edukasi 
publik yang reguler dan terus menerus untuk meningkatkan nilai 
ekspektasi. 
 
Pada riset publik nilai pengukuran IKP, dalam model digambarkan secara 

fungsional sebagai berikut : 
IKP ≈ƒ (Aks) ≈ ƒ (Real* 1/ Eks) 

 
2. Partisipasi Masyarakat 

Hampir disemua kegiatan atau program Pemerintah, indikasi tingkat 
keberhasilannya adalah  ukuran “tingkat partisipasi masyarakat”. Program 
dikatakan berhasil apabila tingkat partisipasi masyarakat tinggi. 

Dalam hal ini, partisipasi adalah alat dan juga tujuan karena membentuk 
bagian dari dasar kultur yang membuka terbukanya jalan bagi tercapainya 
HAM.[1] Paul berpendapat bahwa dalam partisipasi harus mencakup 
kemampuan rakyat untuk memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.[1] Arti partisipasi sering 
disangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang 
berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara 
politis.[1] Dalam lain hal, Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban 
warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan 
kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam 
pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya.[2]     

Dalam Riset Publik, Nilai Partisipasi berpengaruh secara linier dengan 
ukuran partisipasi. Artinya semakin tinggi skor penilaian partisipasi responden, 
maka akan semakin tinggi tinggi pula nilai IKP. Sehingga nilai IKP menjadi 
berikut: 

IKP ≈ ƒ (Par*Real* 1/ Eks); Par = skor partisipasi 
 

3. Persepsi Masyarakat 
Pada awalnya nilai persepsi merupakan, tahapan pertama yang cukup 

penting. Dalam banyak kasus, persepsi masyarakat membuka pengetahuan, 
pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap objek tertentu. Misalnya 
pada projek pembangunan bendungan yang harus menggusur tempat tinggal 
penduduk. Pengukuran IKP objek bendungan tersebut tentu melalui skor 
persepsi masyarakat. Dalam terminologi persepsi  yang sederhana meluputi:   
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Persepsi (dari bahasa Latin perceptio, percipio) adalah tindakan menyusun, 
mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran 
dan pemahaman tentang lingkungan. 

Nilai Persepsi akan linier dengan nilai IKP, sehingga model yang ada 
menjadi sebagai berikut : 

IKP ≈ ƒ (Pers*Par*Real* 1/ Eks); Pers = skor partisipasi 
 
Dengan model seperti tersebut diatas, disusun kembali “permasalahan 

penelitian”, bagaimana menjaga sustainabilitas nilai indeks kemaslahatan 
publik (IKP) atas objek kajian.  

Perlu diketahui, model umum untuk sustainabilitas nilai IKP tersebut diatas 
merupakan variabel ilmu sosial yang dinamis, bergerak setiap saat dan 
berbeda menurut ruang dan waktu. Dengan rasionalitas, setiap variabelnya 
tidak ada laboratorium, tempat untuk melakukan isolasi dan treatment 
sebagaimana ilmu alam. Konsekuensi logisnya IKP, hanya merupakan 
persamaan fungsi matematis saja. Bukan rumus atau formula. 

Studi terkait sustainabilitas nilai skor IKP ini merupakan diskursus dengan 
konsep terbuka bagi setiap objek kajian dalam Riset Publik menggunakan 
metodologi wellbeing. Namun secara umum bisa diidentifikasi langkah langkah 
untuk IKP menjadi sustain, diantaranya: 
1. Menjaga skor nilai Persepsi Masyarakat. Maksud dan tujuan pengukuran  

IKP harus selalu diinformasikan dan dikampanyekan kepada masyarakat. 
Agar masyarakat mengetahui, memahami dan menafsirkan dengan baik. 
Pada kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), perlu dipahami dan 
ditafsirkan maksud dan tujuannya dengan baik. Respon skornya akan 
menjadi baik. 

2. Partisipasi masyarakat. Merupakan komponen utama dalam berbagai 
objek kegiatan, dan secara umum tingkat partisipasi masyarakat telah 
menjadi indikator keberhasilan dalam program dan kegiatan pemerintah. 
Dalam Riset Publik, partisipasi merupakan refleksi langkah nyata atas 
kesetujuan dalam maksud dan tujuan kajian. Karenanya untuk menjaga IKP 
yang sustain, perlu dijaga tingkat partisipasi masyarakat. Dalam hal ini juga 
perlu edukasi masyarakat. Partisipasi adalah hak dan kewajiban 
masyarakat. 

3. Ekspektasi masyarakat. Ekspektasi atau tuntutan masyarakat, merupakan 
nilai yang berlawanan dengan IKP. Semakin tinggi ekspektasi semakin 
rendah nilai IKP. Hal ini perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat dengan 
baik. 

4. Nilai Realitas. Nilai realitas linier dengan nilai IKP. Semakin tinggi skor 
penilaian Realitas, maka akan semakin tinggi nilai IKP. 
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5. Data terakhir yang sangat bagus untuk dikaji yang mendalam dengan 
berbagai perspektif, berapa jauh selisih skor Realitas dan ekspektasi, untuk 
membuat suatu keseimbangan dinamis yang optimum untuk menjadi IKP 
yang stabil? Tentu perlu penelitian panjang. Terlalu jauh akan 
menyebabkan orang kecewa dan frustrasi. Terlalu dekat menyebabkan 
orang tak termotivasi, karena ekspektasinya sebagian besar sudah tercapai. 
 
Penjelasan panjang lebar ini, akan mengingatkan kembali pada bab I 

terdahulu, bahwa riset publik dengan hasil akhir berupa indeks kemaslahatan 
publik ini mempunyai 3 research gap, yaitu :  
1. Merancang alat ukur untuk mengukur esensi komponen ukuran 

kemaslahatan publik, berupa persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat 
dan akseptabilitas masyarakat. 

2. Melakukan pengukuran. Implementasi dilapangan, dengan responden 
secara purposive population. 

3. Melakukan konversi hasil pengukuran menjadi materi edukasi kepada 
masyarakat. Edukasi ini diperlukan pada setiap langkah dan tahapan, agar 
pengetahuan masyarakat terupdate (diperbaiki), pemahaman masyarakat 
semakin tinggi, dan kepedulian dan kesadaran masyarakat juga meningkat. 
Selebihnya pada keseimbangan antara skor realitas dan ekspektasi bisa 
terjaga dengan baik. Tidak asal komplain ini itu yang diluar budget, 
perencanaan atau bahkan diluar rasionalitas kita. 
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BAB 5 

RESENSI HASIL KAJIAN RISET PUBLIK 

STUDI KASUS : INDEX OF COUNTY 
BRANDING (ICB) 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Kajian riset publik, index of county branding ini dilakukan oleh Komunitas 

Riset Publik Untara (KORPU). Komunitas mahasiswa di Universitas Tangerang 
Raya (Untara), Tangerang. Ruang lingkupnya ada di wilayah Kabupaten 
Tangerang. Riset ini hanya akan ditampilkan hasilnya dari Kecamatan Tiga 
Raksa saja. Pelaksanaan survei 2 – 31 Januari 2021. 

Secara kelembagaan kajian ICB ini mengikuti prosedur legal formal di 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. KORPu bersurat resmi ke Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang. Mendapatkan 
Tanggapan yang baik dan mendapatkan rekomendasi agar Pejabat Kecamatan 
dan Pejabat Kelurahan atau Desa, ikut membantu mahasiswa menyebar 
luaskan instrumen survei ke masyarakat. Berikut isi keseluruhannya: 

Laporan Hasil Penelitian Riset Publik  
Index of County Branding (ICB) 

Pengukuran Identitas, Jatidiri dan Kebanggaan Warga Masyarakat 
Kabupaten Tangerang 

(Studi Kasus : Kecamatan Tigaraksa) 
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Oleh : 
Komunitas Riset Publik Untara (KORPU) 

LPPM Universitas Tangerang Raya 
Wellbeing Institute 

 
Ucapan Terima kasih & Para Pihak Yang Terlibat Penelitian ICB 

 
Kami mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga, kepada para pihak yang 
sudah terlibat dan membantu terselenggaranya Riset Publik : Index of County Branding 
(ICB), pengukuran Identitas, Jatidiri dan Kebanggaan Kabupaten Tangerang, 
diantaranya: 

1. Rektor Universitas Tangerang Raya, Moch. Mardiana, PhD 
2. Wakil Rektor 1 Universitas Tangerang Raya, Dr. Bobby Reza 
3. Wakil Rektor 2, Universitas Tangerang Raya, Dr. Joko Dewanto 
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tangerang, Bpk. Drs. Arief Rachman Taufik, M.M. 
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (litbang), Bappeda, Kabupaten 

Tangerang, Ibu Waktu Widayati, S.P, M.sI 
6. Dr. Asep Kususanto, Widya Iswara, bappenas, sebagai peninjau dari Instansi 

pemerintah 
7. Dr. Herie Saksono, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan (balitbang) 

Kementerian Dalam Negeri, sebagai pemantau dari instansi pemerintah. 
8. Dan berbagai pihak lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. 

 
Penanggung Jawab Kegiatan Riset Publik ICB 
Dr. Jadi Suriadi 
 
Pengurus Komunitas Riset Publik Untara 

1. Erwin Sumardi, (Ketua Riset Publik ICB) 
2. Heri Heryawan  (Ketua Operasional) 
3. Diyana Kartini (Sekretaris/Administrasi) 
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Para Kolaborator/Relawan Lapangan,  
1. Lukman Hakim (Koordinator Kecamatan) : NIM 4201210078 : 083807010642 
2.   Solehudin ; NIM 4201210085; 083871611366 
3.   Bella Mardiana; NIM 4201210121; 081212918560 
4   Irsandi Aznand Hasan ; NIM 4201210068; 081212918520 
5.   Muhamad Pajarudin; NIM 4201210215; 083804228651 
6.   Nurul Fajrianti NIM 4201210114; 087789116408 
7.   Asyifa 136urelia putrid; NIM 4201210083; 085894857893 
8.   Zahra Nurfadilah; NIM 4201210041; 083896974619 
9.   Rossa Chandrayani; NIM 4201210203; 08881016779 
10. Dava Alfikro; NIM 4201210179; 085817312251 
11. Aina Winda Mareta; NIM 4201210261; 081385967698 
12 Tazkia Aulia Fazrin; NIM 4201210136; 087723784776 
13. Alvina Zuhrothul Firdausa; NIM 4201210028; 083876590903 
14. Desy Kharisma Gandhi; NIM 4201210097; 0895611462825 
15. Aulia Devi Azwa; NIM 4201210119; 085321478855 

Kata Pengantar 
Riset publik umumnya adalah pekerjaan Pemerintah atau Institusi besar dengan 
mengerahkan sumber daya yang cukup besar, karena akan melibatkan masyarakat 
banyak dalam pengisian instrumen kuesioner. Namun demikian, kegiatan Riset Publik : 
Index of County Branding (ICB) yang dimaknai sebagai Identitas, Jatidiri dan 
Kebanggaan Kabupaten Tangerang, dilakukan oleh komunitas mahasiswa Untara 
(KORPU), melakukan terobosan dengan sistem online. Suatu keharusan yang tak bisa 
dihindari, terutama karena terkait kondisi PSBB dan Pandemi Covid-19.  

Riset Publik dijalankan dengan kekuatan jejaring (networking) via media sosial (WA, FB, 
email), untuk menyampaikan dan mengisi kuesioner.  Pihak Pemerintah, dalam hal ini 
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Para Camat, Para Kepala Desa atau 
Lurah membantu jejaring kepada para mahasiswa untuk bisa sampai pada masyarakat. 
Suatu bentuk kerja sama sinergi dan kolaboratif, dengan catatan semua hasil kajian 
akan disampaikan ke para pihak yang terkait. Universitas Tangerang Raya (Untara) 
melalui LPPM sebagai penanggung jawab, dan Wellbeing Institute (WI) mendukung 
kegiatan ini dengan konsep dan pendekatan metodologi yang digunakan. 

Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan metode terapan (empiris), 
dimana objek kajian di kemas dalam “objek kualitatif”, kemudian di lakukan 
kuantifikasi sehingga menjadi “objek Kuantitatif”, dan diimplementasikan secara 
empiris dimana besaran yang ada berupa pengukuran, dilakukan oleh masyarakat. 
Riset publik ICB ini menggunakan pendekatan wellbeing methodology (WM), dan 
merupakan  langkah baru dalam bidang ilmu sosial terapan dan humaniora. Secara 
online, mudah dipahami dan melibatkan masyarakat sebagai penilai. Objek kajian 
berorientasi kepada ukuran kemaslahatan/kemanfaatan masyarakat, subjek penilai 
masyarakat dan juga dalam prosesnya. Dengan kata lain riset publik dirancang berupa 
inclusiveness. 
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Tim relawan KORPU khususnya pada Kecamatan Tigaraksa, telah banyak melakukan 
berbagai kegiatan dan penyebaran kuesioner, berupa link instrumen kuesioner dalam 
masa riset tanggal 2-31 Januari 2021, dengan sangat baik. Data monitoring 
menunjukkan bahwa data responden lebih dari 1000 dan cukup memenuhi target. 
Hasil analisis atas data yang masuk, kami sampaikan pada isi  dalam laporan. Dimana 
secara keseluruhan data responden menunjukkan skor yang cukup baik (moderat). 
Suatu langkah awal yang cukup baik dan diharapkan akan terus dilakukan secara rutin 
dan reguler. 

Secara teknis research gap atau permasalahan penelitian, objek kajian ICB telah 
diidentifikasi sebagai berikut : 

1) Apakah bisa dirancang suatu alat ukur untuk mengukur ICB? 
2) Bagaimana melakukan implementasi pengukuran ICB? 
3) Bagaimana melakukan transformasi hasil kajian untuk menjadi 

materi sosialisasi, edukasi dan kampanye publik kepada masyarakat 
untuk meningkatkan nilai ICB, yang berarti juga meningkatkan 
ukuran kemanfaatan bagi masyarakat. 

Sedangkan variabel apa saja yang menyusun komponen ICB, telah dilakukan 
preliminary study oleh peneliti dan kemudian ditetapkan dalam expert group 
discussion (EGD). 
Riset publik dalam ilmu sosial menjadi semakin menarik dan merupakan pilihan yang 
selaras dengan sistem negara demokrasi dan era kemajuan IT.  Banyak kajian yang 
memerlukan perspektif masyarakat, dan atau partisipasi masyarakat. Dalam hal ini , 
pendekatan WM penilaian variabel oleh masyarakat dalam 3 esensi kemaslahatan, 
yaitu : 

1). Persepsi masyarakat : dimaknai sebagai suatu penilaian tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran, secara keseluruhan. 

2). Partisipasi masyarakat : suatu potret tingkat peran, kontribusi dan 
keterlibatan masyarakat. 

3). Akseptabilitas masyarakat: tingkat penerimaan masyarakat 
Skor penilaian persepsi, partisipasi dan akseptabilitas (PPA) masyarakat, pada semua  
variabel yang ada kemudian dikompilasi menjadi skor ICB. 
Kuantifikasi, dilakukan dengan menggunakan skala 9. Nilai terkecil 1 dan terbesar 
adalah 9. Masyarakat sudah memahami dengan baik atas nilai tersebut, sehingga hasil 
perhitungan sudah tidak mengalami konversi lagi. Suatu pendekatan riset empiris 
dalam ilmu sosial terapan, untuk memotret konfigurasi informasi kualitatif dengan 
angka yang mudah dipahami. 
Penilaian yang baik dalam sistem negara demokrasi, kemajemukan dan kompleksitas 
warga masyarakat tercermin dari skor penilaian dengan distribusi yang mengikuti pola 
kurva normal. Suatu pola dan bentuk yang hanya menggunakan perhitungan 
matematika dasar yang sederhana, bukan dengan ilmu statistik dengan scientific 
software yang rumit. Implementasi dan analogi yang sering kita temukan adalah proses 
perhitungan suara pada pemilu, atau mengukur popularitas, elektabilitas dan 
akseptabilitas calon peserta atau kontestan Pemilu. 
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Responden ditetapkan bukan dengan pendekatan sampling, tetapi bersifat purposive 
population (PP) atau semuanya secara populasi dengan beberapa hal pengecualian. 
(tidak mampu, tidak mau, tak punya sarana, tak ada pulsa atau tak ada jaringan). Riset 
publik dengan responden secara PP merupakan pendekatan yang relatif baru, sangat 
baik untuk menjadi bahan kajian akademis maupun  diskursus publik tentang 
kekurangan dan kelebihannya. 
Pada akhirnya, para peneliti berharap untuk bisa memberikan solusi atas research gap 
yang ada dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait objek ICB. Semua warga 
Tangerang harus berani menampilkan identitas, jatidiri dan kebanggaan Kabupaten 
Tangerang, untuk mendapatkan kemanfaatan dalam kehidupan. ICB merupakan potret 
diri warga masyarakat kabupaten Tangerang. Semua bergerak untuk mengemas 
kebajikan dan kemaslahatan menjadi branding Kab. Tangerang. Menjaga 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, dalam kehidupan global 
 
Tangerang, 4 Februari 2021 
Komunitas Riset Publik Untara. 
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B. LATAR BELAKANG 
1. Terminologi dan Interpretasi 

Sampai saat ini belum ada terminologi dan makna definitif atas phrasa 
riset publik. Namun demikian makna atas riset publik  bisa diuraikan menjadi 
kata riset, yaitu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan 
sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan 
merevisi fakta-fakta; publik adalah bukan pribadi, yang meliputi orang banyak, 
berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, bangsa, atau masyarakat;  Riset 
publik  dimaknai sebagi sebuah penelitian pada bidang ilmu sosial dan atau 
bidang ilmu humaniora, dimana objek kajiannya terkait dengan kepentingan 
masyarakat dan subjeknya masyarakat, dan pada proses pelaksanaannya 
melibatkan masyarakat secara keseluruhan.  Terminologi ini memerlukan 
penjelasan yang riil, empiris atau nyata dalam bentuk contoh, apa mengapa 
dan bagaimana melakukan kajian dengan riset publik  dalam masyarakat 
dengan ruang lingkup tertentu. 

Dalam riset publik, pertanyaan apa mengapa dan bagaimana menjadi hal 
yang penting dan harus bisa dibuktikan dalam metodologi penelitian dengan 
argumentasi dan validasi secara ilmiah. Dengan konteks kondisi masyarakat 
yang sangat kompleks dan sangat dinamis, terutama terkait dengan 
perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan 
perilaku manusia, maka makna metodologi dalam ilmu sosial tidaklah selalu 
mengacu pada kaidah baku yang klasik dan relatif kaku, tetapi juga 
mempertimbangkan realitas, berupa penerimaan atau akseptabilitas 
masyarakat.  Sebagai contoh yang ekstrim, saat ini mulai ada “petisi online” 
yang hanya bersifat satu pertanyaan “setuju atau tidak setuju” atas kasus 
tertentu, yang dijadikan dasar keberpihakan masyarakat. 

Dalam kajian Riset Publik dengan topik “Index of County Branding (ICB)” 
Kabupaten Tangerang, dimaknai bahwa warga masyarakat perlu melakukan 
branding (mengemas dan menunjukkan ke publik, atas identitas, jatidiri dan 
kebanggaan) atas seluruh potensi Kabupaten Tangerang. Branding atas 
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“Identitas, Jatidiri dan Kebanggaan” ini kemudian  akan menjadi simbol dan 
sekaligus menjadi pegangan warga masyarakat dalam kehidupan sehari hari. 
Berdasarkan studi awal dan hasil diskusi expert group discussion (EGD) , 
kategori dan unsur “Identitas, Jatidiri dan Kebanggaan” adalah sebagai berikut:  
a. Religius Ramah dan Toleran 
b. Kesehatan dan Pendidikan 
c. Daerah Transit, Jalur Jawa-Sumatra  
d. Daerah Industri 
e. Daerah Penyangga Ibu Kota 
f. Daerah Urban 

 
Secara umum riset publik ICB ini dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk 

mengukur atau memotret, seberapa besar penilaian warga masyarakat 
Kabupaten Tangerang,  atas identitas, jatidiri dan kebanggaan, kabupaten 
Tangerang. Dengan kata lain semacam introspeksi dan kesadaran diri, sebagai 
warga masyarakat untuk terlibat dan berperan aktif dalam meningkatkan 
county branding Kabupaten Tangerang. 

 Pilihan variabel atau kategori tersebut, perlu diuraikan menjadi berbagai 
unsur indikator yang mewakilinya, Variabel dipilih berdasarkan EGD oleh para 
ahli. Variabel kemudian dikemas dalam bentuk kuesioner dan kemudian 
disebarkan kemasyarakat untuk dinilai. Penilaian yang dimaksudkan adalah 
meliputi beberapa hal yaitu : 
a. Penilaian Persepsi : berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan pemikiran 

responden atau warga masyarakat. 
b. Partisipasi : berdasarkan kontribusi, peran aktif dan usaha baik langsung 

maupun tak langsung  
c. Akseptabilitas : berdasarkan penerimaan masyarakat atas kondisi yang ada 

saat ini. 
Diperlukan survei pengukuran, seberapa besar/jauh warga masyarakat 

Kabupaten Tangerang telah menunjukkan pola pikir, sikap dan perilaku terkait 
unsur “Identitas, Jatidiri dan Kebanggaan” yang telah disebutkan diatas. Hasil 
ukuran diproksi dalam Indeks Kemaslahatan Publik (IKP), suatu nilai ukuran 
atas kebajikan tas objek kajian. 

Dalam kaitan sesuai kondisi yang ada, survei riset publik ICB, dilakukan 
secara online. Dengan asumsi lebih memenuhi kaidah efisiensi, efektivitas, 
transparan, akuntabel dan kredibel. Sistem penyebaran kuesioner, dibantu 
oleh pihak Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol. Kemudian 
diturunkan ke Kecamatan, Desa dan Kelurahan dan akhirnya ke RW/RT dan 
juga komplek Perumahan dan Institusi berkumpulnya warga masyarakat 
lainnya.  
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Riset publik, memerlukan gerakan dan kesadaran masyarakat, bahwa ICB 
adalah persolan warga masyarakat secara bersama-sama untuk ikut terlibat 
secara aktif membangun daerahnya. Kritik dan saran dan berbagai ide 
perbaikan bisa dituangkan dalam bentuk data terbuka non-struktural. Hal ini 
menjadi sangat positif dan sesuai dengan konsep dan gagasan Gerakan 
masyarakat Menilai (GMM). 

 
2. Isu Publik dan Dinamika Masyarakat  

Apa permasalahan masyarakat Kabupaten Tangerang saat ini, yang sudah 
pada isu publik? Peneliti melakukan preliminary study  dan melakukan 
identifikasi permasalahan masyarakat dan kemudian membuat resume 
inventarisasi isu publik bagi warga masyarakat, yang relevan pada saat ini 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Pandemi Covid-19 dan Tantangan Resesi Ekonomi 

Resesi  ekonomi akibat pandemi covid-19 telah berdampak pada semua sisi 
kehidupan warga masyarakat. Dampak kesehatan dan ekonomi menjadi 
dampak yang paling dalam. Kabupaten Tangerang terkena dampak yang 
sangat serius, terutama berbagai pengaruhnya terhadap operasional 
industri, pengangguran dan ekonomi masyarakat, disepanjang tahun 2020. 
Tahun 2021 dan selanjutnya perlu dipersiapkan konsep dan pemahaman, 
terkait pola pikir dan pendekatan baru dalam membangun keseluruhan 
Wilayah Kabupaten Tangerang. Perlu pengukuran ICB yang melibatkan 
seluruh warga masyarakat.  

b. Tenaga Kerja, Produktivitas dan Persaingan UMR di Daerah 
Isu tenaga kerja dan produktivitas, telah lama menjadi konsiderasi 
pemerintah dan segenap warga kabupaten Tangerang. Alasan utamanya 
adalah, kab. Tangerang sebagai daerah industri dengan segala konsekuensi 
logisnya, dihadapkan pada ekonomi yang bertumpu pada sektor industri. 
Produktivitas adalah isu publik terkait dengan kompetisi bidang efisiensi 
industri dengan negara lain. Sepanjang tahun 2020 dan rontoknya industri, 
ada persoalan baru yaitu efisiensi industri telah menyebabkan sebagian 
dari industri mencari tempat baru didalam negeri. Tak terelakkan isu 
persaingan UMR, telah menjadi diskursus yang penting bagi tenaga kerja di 
kab. Tangerang. 

c. Masalah Lingkungan : Banjir, Kemacetan, Sampah dan limbah Industri di 
Daerah Kabupaten Tangerang 
Isu lingkungan merupakan isu lama yang secara umum terjadi di hampir 
semua daerah urban dan metropolitan. Realitas dilapangan masih belum 
ada atau kurang populer atas rencana induk yang komprehensif, untuk 
mengatasi isu banjir, kemacetan, sampah dan juga limbah industri. Dalam 
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hal ini diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang visioner dan berani 
membuat rencana kebijakan yang tidak/kurang populis, tapi meletakkan 
dasar grand strategy kebijakan untuk masa yang akan datang.  Misalnya 
tuntutan kebijakan atas pembangunan komplek perumahan atau rumah 
tinggal yang bebas banjir, yang harus mengikuti kaidah amdal. Berani 
menjalankan SOP amdal dengan benar. 

d. Isu Kependudukan : Pengangguran, Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan 
dan Kesejahteraan Rakyat 
Sekalipun daerah Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan PAD 
sangat besar,  akan tetapi masih banyak persoalan kemiskinan, kesehatan, 
Pendidikan dasar dan kesejahteraan rakyat. Isu guru honorer dan terkait 
dengan pendidikan dasar. Isu pengangguran pada masa Pandemi Covid-19, 
isu kemiskinan di daerah pesisir terutama untuk golongan petani dan 
nelayan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Diperlukan seorang 
Kebijakan Daerah yang mempunyai cakupan analisis terhadap persoalan 
masyarakat sekaligus ketajaman perasaan untuk meramu kebijakan dan 
arah pembangunan. Tentu saja dengan kondisi anggaran yang bukan tidak 
terbatas .  

e. Potensi dan Peluang 
Selain beberapa isu yang bersifat tantangan, jangan lupa masyarakat kab. 
Tangerang harus bersifat optimistis, karena mempunyai potensi dan 
peluang yang sangat bagus. Terutama sebagai daerah industri, daerah 
transit Jawa-Sumatra, daerah penyangga ibu kota dengan segala potensi 
ekonomi yang ada didalamnya. Kabupaten Tangerang perlu keberanian 
untuk mempromosikan diri, apa yang menjadi identitas, jatidiri dan 
kebanggaan kab. Tangerang dengan kemasan County Branding. Dalam 
bentuk index of county branding (ICB). Berdasarkan ICB tersebut, 
dilakukanlah sosialisasi, edukasi dan kampanye publik. Peningkatan nilai 
ICB, berarti pula menyelesai banyak banyak isu publik, serta 
memanfaatkan potensi dan peluang.  
 
Isu publik tersebut dikemas dalam kajian Riset Publik : ICB merupakan 

edukasi publik, mengajak masyarakat untuk menyadari posisi Kab. Tangerang, 
lalu berani mengambil sikap atas peluang dan risiko, menuju kehidupan yang 
lebih baik kedepan. Isu publik diatas kemudian, kemudian dimaknai dengan  
berbagai pendekatan untuk mendapatkan identifikasi solusi. Resume 
identifikasi solusi atas isu publik diproksi sebagai masalah penelitian. 
Diperlukan beberapa pemahaman:  
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a. Iklim Investasi di kab. Tangerang 
Kabupaten Tangerang, perlu mengembangkan potensi daerah yang ramah 
terhadap investasi. Baik yang berupa investasi asing maupun investasi 
dalam negeri. Prosedur dan etika bisnis perlu diawasi pemerintah Daerah. 
Partisipasi masyarakat, untuk berperilaku positif terhadap iklim investasi 
perlu direfleksikan dalam kegiatan edukasi publik. Diantaranya yaitu: 
1) Masyarakat yang religius, sesuai dengan visi misi kabupaten Tangerang 
2) Masyarakat yang ramah, merefleksikan suasana yang aman dan 

kondusif 
3) Masyarakat toleran, menghargai orang lain dalam koridor norma dan 

hukum yang ada. 
b. Penyiapan Sumber Daya Manusia  (SDM) Unggul. 

Dalam mengatasi berbagi persoalan dalam jangka menengah dan panjang, 
masyarakat Kab. Tangerang harus peduli terhadap Pendidikan dan 
kesehatan generasi muda, untuk menyiapkan potensi SDM unggul. 
Kesadaran ini harus perlu selalu dipupuk dan diimplementasikan. Dalam 
hal ini pendidikan dan kesehatan merupakan tuntutan dasar atas SDM 
unggul. 

c. Memahami Potensi Diri  & Posisioning 
Semua warga masyarakat kabupaten Tangerang hendaknya paham akan 
potensi daerah Kab. Tangerang dan karenanya bisa dan berani mengambil 
sikap, untuk berperan aktif dalam kehidupan. Misalnya potensi berwira 
usaha, potensi bekerja, potensi menjadi mitra kerja industri Potensi dan 
kesempatan menjadi semakin terbuka karena posisi kab. Tangerang adalah 
daerah penyangga Ibukota Jakarta. Dan juga merupakan daerah 
penghubung jalur jawa-sumatra. 

d. Mempertahankan Keunggulan 
Mengacu pada saat ini, tentu saja sudah banyak keunggulan yang 
didapatkan oleh Kab. Tangerang sebagai daerah industri dan atau 
penyangga ibukota. Potensi sumber pendapatan daerah yang cukup baik, 
dan banyaknya warga masyarakat urban yang mempunyai kemampuan 
SDM unggul, berdomisili di kab Tangerang. Perlu upaya SDM unggul ini 
dikerahkan untuk membantu pembangunan kab. Tangerang. Paling tidak 
partisipasi aktif dalam berbagai program kegiatan kemasyarakatan. 

e. Realistik terhadap dinamika masyarakat. 
Dalam budaya, demografi, topografi dan ekspektasi masyarakat Kabupaten 
Tangerang, perlu realistik atas dinamika dalam masyarakat. Misalnya resesi 
ekonomi, menuntut kita lebih mengembangkan sikap empati dan toleran 
terhadap sesama warga yang kebetulan terkena dampak sangat dalam. 
Berbagi bersama warga masyarakat perlu digalakkan di setiap lingkungan 
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masyarakat. Tidak lengah terhadap gerakan para pihak tertentu yang 
menunjukkan sikap radikal di masyarakat 
 
Selanjutnya kajian ini dilakukan dengan pendekatan Riset Publik dan 

direncanakan untuk bisa menjawab pertanyaan diatas dengan berbagai 
langkah kegiatan survei Riset Publik secara online dengan responden 
masyarakat secara populasi. 

 
3. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan argumentasi diatas, permasalahan penelitian atau research 
gap yang harus dijawab, dijelaskan dan dijabarkan adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana merancang dan mentransformasi objek kajian “Riset Publik : 

Index of County Branding (ICB); identitas, jatidiri dan Kebanggaan, 
kabupaten Tangerang” dalam bentuk kajian yang “berorientasi kepada 
kepentingan masyarakat”. Outputnya adalah indeks kemaslahatan publik 
(IKP) dalam bentuk ukuran yang mudah dipahami masyarakat. Dalam hal 
ini ICB diproksi sebagai IKP.   

b. Bagaimana merancang suatu instrumen atau alat ukur, untuk kegiatan 
pengukuran IKP yang menghasilkan suatu nilai dengan skala tertentu, atas 
objek kajian? Dalam hal ini melibatkan masyarakat sebagai responden, 
secara purposive population. 

c. Bagaimana melakukan kegiatan pengukuran untuk mendapatkan nilai IKP? 
Penilaian dengan kandungan persepsi, partisipasi dan akseptabilitas (PPA) 
masyarakat. Survei dilakukan secara online. Diperlukan manajemen 
organisasi riset publik, mengelola jejaring untuk mencapai sasaran sampai 
masyarakat. 

d. Bagaimana melakukan desiminasi publik, agar hasil kajian IKP menjadi 
sarana edukasi dan kampanye publik? Dengan fokus untuk meningkatkan 
nilai IKP. 

e. Bagaimana merancang setiap tahapan dalam Riset Publik Inklusif adalah 
suatu kegiatan edukasi publik. Suatu pembelajaran bagi masyarakat atas 
apa. mengapa, bagaimana, dimana, kenapa riset publik inklusif dipahami. 
 
Riset publik inklusif pada akhirnya merupakan perjalanan dan proses 

jangka menegah dan panjang untuk selalu meningkatkan ukuran kemaslahatan 
publik, dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Esensinya merupakan 
sosialisasi, edukasi dan kampanye publik, agar masyarakat peduli dan ikut 
berperan aktif untuk meningkatkan IKP. Suatu refleksi kebajikan atau 
kemaslahatan. 
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Pertanyaan tersebut diatas perlu dijawab, dieksplorasi teori konseptual 
dan kaidah ilmiah  serta dijelaskan secara eksplisit dengan argumentasi data 
empiris. Tentu saja dengan objektivitas yang tinggi atas data yang disajikan, 
karena data tersebut berasal dari warga masyarakat. 

 
4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian, dikembangkan atas berbagai data yang dikumpulkan 
dari skor penilaian responden. Besarnya skor ini atas variabel:  
a. Religius Ramah dan Toleran 
b. Kesehatan dan Pendidikan 
c. Daerah Transit, Jalur Jawa-Sumatra  
d. Daerah Industri 
e. Daerah Penyangga Ibu Kota 
f. Daerah Urban 

 
Kemudian, di interpretasikan dalam penilaian Persepsi, partisipasi dan 

Akseptabilitas (PPA) masyarakat, sehingga didapatkan hipotesis sebagai 
berikut :  
a. Apakah penilaian Persepsi masyarakat terhadap sikap “Religius, Ramah 

dan Toleran” mempunyai skor yang signifikan? 
b. Apakah penilaian Partisipasi masyarakat terhadap sikap “Religius, Ramah 

dan Toleran” mempunyai skor yang signifikan? 
c. Apakah penilaian Akseptabilitas masyarakat terhadap sikap “Religius, 

Ramah dan Toleran” mempunyai skor yang signifikan? 
d. Apakah penilaian Persepsi masyarakat terhadap kepedulian dan upaya  

“Kesehatan dan Pendidikan” mempunyai skor yang signifikan? 
e. Apakah penilaian Partisipasi masyarakat terhadap kepedulian dan upaya  

“Kesehatan dan Pendidikan” mempunyai skor yang signifikan? 
f. Apakah penilaian Akseptabilitas masyarakat terhadap kepedulian dan 

upaya   “Kesehatan dan Pendidikan” mempunyai skor yang signifikan? 
g. Apakah penilaian Persepsi masyarakat terhadap kesadaran posisioning   

“Daerah Transit, Jalur Jawa-Sumatra” mempunyai skor yang signifikan? 
h. Apakah penilaian Partisipasi masyarakat terhadap kesadaran posisioning   

“Daerah Transit, Jalur Jawa-Sumatra” mempunyai skor yang signifikan? 
i. Apakah penilaian akseptabilitas masyarakat terhadap kesadaran 

posisioning   “Daerah Transit, Jalur Jawa-Sumatra” mempunyai skor yang 
signifikan? 

j. Apakah penilaian Persepsi masyarakat terhadap kesadaran keunggulan   
“Daerah Industri” mempunyai skor yang signifikan? 
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k. Apakah penilaian Partisipasi masyarakat terhadap kesadaran keunggulan   
“Daerah Industri” mempunyai skor yang signifikan? 

l. Apakah penilaian Akseptabilitas masyarakat terhadap kesadaran 
keunggulan   “Daerah Industri” mempunyai skor yang signifikan? 

m. Apakah penilaian Persepsi masyarakat terhadap kesadaran potensi   
“Daerah Penyangga Ibukota” mempunyai skor yang signifikan? 

n. Apakah penilaian Partisipasi masyarakat terhadap kesadaran potensi   
“Daerah Penyangga Ibukota” mempunyai skor yang signifikan? 

o. Apakah penilaian akseptabilitas masyarakat terhadap kesadaran potensi   
“Daerah Penyangga Ibukota” mempunyai skor yang signifikan? 

p. Apakah penilaian Persepsi masyarakat terhadap kesadaran potensi dan 
dinamika  “Daerah Urban” mempunyai skor yang signifikan? 

q. Apakah penilaian Partisipasi masyarakat terhadap kesadaran potensi dan 
dinamika  “Daerah Urban” mempunyai skor yang signifikan? 

r. Apakah penilaian Akseptabilitas masyarakat terhadap kesadaran potensi 
dan dinamika  “Daerah Urban” mempunyai skor yang signifikan? 
 
Jawaban akan hipotesis ini akan dilakukan berdasarkan skor penilaian yang 

terkumpul dari jawaban kuesioner responden yang diisi oleh warga masyarakat. 
Penilaian akan ditunjukkan dalam grafik, hasil perhitungan sistem (cloud 
computing) sehingga skor penilaiannya akan memperlihatkan transparansi. 

Dalam penetapan acuan/standard signifikansi, untuk sesuatu yang baru 
dilakukan pertama kali, disarankan untuk mengacu pada nilai tengah rentang 
skala yang digunakan. Sehingga pada penilaian dengan skala 9 (dari 1 sampai 9), 
maka  nilai tengahnya adalah nilai 5. Dalam hal ini skor diatas 5 adalah 
signifikan.  

 

C. METODOLOGI & PROSEDUR KEGIATAN 
Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan 

penelitian sebagaimana dicantumkan dalam sub-bab sebelumnya. Eksplorasi, 
uraian dan penjelasan metodologi difokuskan untuk memberikan penjelasan 
dan argumentasi ilmiah. Dalam hal ini digunakan pendekatan wellbeing 
methodology (WM), yang pada dasarnya adalah mengadopsi kaidah 
metodologi kualitatif, kuantitatif, empiris, partisipatif dan dengan filosofi  post-
positivism. Dan untuk keperluan menyusun kerangka dasar dan model 
pengukuran, diambil contoh kasus “index of county branding IICB): identitas, 
jatidiri dan kebanggaan kabupaten Tangerang”, sebagai model yang sederhana, 
mudah dipahami dan bersifat edukatif. 

 
 

www.penerbitwidina.com



 

Index Of County Branding (ICB)  | 147 

Contoh kasus ICB memungkinkan untuk dinilai  oleh  responden secara 
langsung. Diperlukan suatu kerangka dasar pemikiran model pengukuran ICB. 
Suatu ukuran tingkat kemanfaatan atau kemaslahatan atas objek kajian ICB. 
Dalam hal ini objek kajian adalah  untuk kepentingan masyarakat (sebagai 
objek) dan dinilai oleh  masyarakat (sebagai subjek). Teknis pengukuran objek 
kajian terdiri dari banyak atau beberapa sub-objek atau sering 
diinterpretasikan sebagai variabel (aspek, unsur, dimensi, komponen), yang 
mempunyai tendensi positif atau sudut pandang nilai positif, secara 
komprehensif.  

Penjelasan terkait WM diantaranya meliputi  berikut: 
a. WM merupakan epistemologi Islam. Dimana unsur religiusitas atau 

moralitas melekat dalam data numerik. Dalam proses dan kegiatan 
penelitian akan fokus pada apa yang disebut sebagai tingkat kebenaran 
yang diproksi sebagai ukuran kemanfaatan atas objek kajian. Kebenaran ini 
selanjutnya akan diukur dengan menggunakan skala tertentu. Hasilnya 
disebut sebagai indeks kemaslahatan publik (IKP). 

b. Secara teori dan konseptual WM, mengadopsi metodologi kualitatif dan 
kuantitatif (mixed method), empiris, partisipatif yaitu melibatkan para 
pihak dan masyarakat luas. 

c. Bersifat empiris, menggali data primer, dan responden adalah masyarakat 
bersifat purposive population. 

d. Pengisian dan penggalian data dengan sistem aplikasi berbasis web, 
sebagian data sudah bisa diunduh dalam bentuk grafik dan tabulasi yang 
didapatkan dari sistem di web (cloud computing). 
 
Penjelasan lebih lanjut terkait WM  diuraikan sebagai berikut : 

1. Konsep dan Kerangka Dasar Metodologi 
Premis adalah adalah suatu pernyataan yang mempunyai tingkat 

kebenaran cukup valid untuk membuat suatu kesimpulan. Dalam hal ini, 
konsep dan kerangka pikir  WM mengikuti 3 premis utama yaitu; 1). 
Complexity and endogeneity; 2). Participatory Among Agents; 3). Wellbeing 
Function. 
a. Complexity and Endogeneity 

Diidentifikasi secara umum, bahwa dalam sebuah sistem (diilustrasikan 
sebagai objek kajian), selalu terdiri dari banyak sekali sub-sistem (atau 
dimensi/aspek/variabel/ indikator). Interpretasi dalam ilmu manajemen sering 
disebut sebagai critical success factors (CSF). Dalam WM, variabel yang dipilih 
dan ditetapkan, adalah variabel  yang mempunyai esensi kebajikan atau 
kemanfaatan pada objek kajian, atau notasi variabel sudah berupa Xi(θ). 
Dengan kata lain variabel terpilih telah mengandung unsur rasional dan unsur 
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kebajikan, moralitas atau religiusitas. Pola interaksi dan hubungan variabel-
variabel dalam sistem, mempunyai bentuk kausalitas interaksi timbal balik ke 
segala arah  atau pola hubungan reciprocal causality-multipolar, atau 
konfigurasi yang terbentuk  adalah “kompleks”. Dengan peranan setiap 
variabel bersifat “endogenous” (secara organik mempunyai pengaruh dalam 
sistem). 

 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1 : Pola hubungan kompleks 

 
 Penjelasan pola  hubungan kompleks, berdasarkan kajian Choudhury  lebih 

lanjut dalam memahami  Premis 1# Complexity and Endogeneity , selanjutnya 
dijabarkan menjadi beberapa hal penting  sebagai berikut: 
1) Dalam WM,  dengan objek kajian  pengukuran index of county branding 

(ICB) dalam ruang lingkup tertentu,  adalah suatu sistem yang terdiri dari 
banyak sekali sub-sistem (variabel). Maksud dan tujuan dalam metodologi 
penelitian, bukan sekedar mencari korelasi antar variabel, tetapi lebih 
fokus pada masalah yang lebih umum, yaitu mencari ukuran 
“kemaslahatan” atau kemanfaatan atas sistem secara komprehensif,  
dengan melakukan pengukuran semua  variabel yang ada. 

2) Bila objek kajian sebagai sistem diberi notasi (S), dengan variabel rasional 
dalam objek kajian diberi notasi (Xi). Semua variabel mempunyai posisi dan 
potensi yang sama sebagai dependent variable (variabel terikat) dan atau 
independent variable (variabel bebas). Formasi dan pola hubungan 
matematis yang terjadi adalah banyak sekali alternatif persamaan simultan, 
terjadi secara bersamaan (semua kemungkinan secara serentak), dan  
dituliskan sebagai berikut:  

 Draft formula secara teori S=ƒ (Xi) atau fungsi  persamaan matematis. 

 X1= ƒ (X1,X2, X3, X4, X5............Xn) ** 

X1 

X2 

X3(θ

X4(θ) 
X5(θ) 

X6 (θ) 

www.penerbitwidina.com



 

Index Of County Branding (ICB)  | 149 

 X2= ƒ (X1,X1, X3, X4, X5............Xn) 

 X3= ƒ (X1,X1, X2, X4, X5............Xn) 

 X4= ƒ (X1,X1, X2, X3, X5............Xn) dan seterusnya hingga 

 Xn= ƒ (X1, X1, X2, X3, X4............Xn) 

 Dibaca (**):Variabel X1 merupakan fungsi dari variabel X2, X3, X4 dan 
seterusnya,  

3) Variabel (Xi) secara bersama-sama,  dalam sistem (S) itu mempunyai pola 
hubungan yang sangat kompleks. Modelnya masih dalam bentuk fungsi 
umum atau estimasi kerangka model, dan selalu diasumsikan variabel 
bebasnya (independent variables) bergerak dinamis. 

4) Setiap variabel (Xi) mempunyai posisi, peranan dan kedudukan yang sama, 
untuk berfungsi sebagai dependent variable, atau fokus konsiderasi 
perhitungan. Konsekuensinya akan membentuk banyak sekali 
kemungkinan persamaan dalam waktu yang bersamaan (persamaan 
simultan). 

5) Setiap variabel (Xi) bersifat “endogenus” (berperan penting/signifikan 
dalam sistem). Konsekuensi logisnya : tak bisa dihapus/direduksi  atau 
disubstitusi/ digantikan.  

6) Secara umum Premis 1# Complexity and Endogeneity ini menjelaskan suatu 
pola hubungan antar personal dalam masyarakat (sosial), dengan pola  
yang sangat kompleks, saling terkait, saling pengaruh memengaruhi secara 
timbal balik ke segala arah (reciprocal causality-multipolar) dan saling 
mempengaruhi satu dengan lainnya, secara erat. Closed link relation. 

7) Sangat sulit (hampir tidak mungkin) merumuskan model menjadi formula 
atau persamaan matematis yang baku, karena banyaknya alternatif atau 
kemungkinan. Penetapan formula matematis baku dalam ilmu sosial, 
sebagaimana dikatakan seorang Ahli Ekonomi dan Matematika kenamaan, 
adalah sesuatu yang “too nice to see” (Orell D) . 

8) Persamaan simultan, dengan banyak alternatif, tidak fokus pada objek 
kajian. 

9) Tidak ada cara mencari formula dengan titik optimum. Yang 
memungkinkan adalah plotting dan pemetakan secara simulasi, dengan 
frekuensi tertentu untuk mendapatkan suatu posisi yang terbaik (the best 
possible). 
 
Secara keseluruhan penjelasan tentang premis 1#: Complexity and 

endogeneity, adalah suatu pemahaman dimana satu objek kajian 
(permasalahan penelitian), harus selalu dipandang sebagai sistem (banyak sub-
objek) dengan pola hubungan yang kompleks, saling tergantung satu sama 
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lainnya (reciprocal causality), dan bergerak secara dinamis. Esensinya 
memandang permasalahan harus selalu secara komprehensif, karena selalu 
terkait dengan objek lainnya.  

Pilihan dan penetapan jumlah variabel dalam objek kajian biasanya sekitar 
4 sampai 7 variabel, menunjukkan ada keterbatasan kemampuan rasionalitas 
manusia, untuk menjabarkan ukuran yang tidak sempurna dan mengambil 
toleransi tertentu dalam mengilustrasikan ukuran. Dengan asumsi dasar, 
ukuran tersebut masih relevan dan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap objek kajian. 

 
b. Participatory Among Agent (PAA) 

Premis 2# : Participatory among agents (PAA), adalah suatu susunan atau 
konfigurasi pola hubungan antar variabel dengan menggunakan model statistik 
atas data yang kompleks. PAA merupakan rekayasa model matematis, 
bagaimana model persamaan yang sangat kompleks dan rumit, dalam ilmu 
social, bisa disederhanakan menjadi persamaan yang sederhana, mudah 
dipahami dan mengakomodasi peranan setiap variabel. Tujuan utamanya 
adalah bagaimana model persamaan itu menjadi sederhana sehingga bisa 
dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. 
1) PAA pada intinya adalah konversi formula matematis yang rumit menjadi 

model matematika empiris yang sederhana.  
2) Penyelesaian atas persamaan kompleks  telah banyak dilakukan oleh para 

ahli statistik, dengan berbagai pertimbangan dan pendekatan statistis a-
theory. Hasil kajian Ascarya   salah satu diantaranya dengan metode Vector 
Error Correction Model (VECM) dan modul Forecast Error Variance 
Decomposition (FEVD), sesuai dengan kondisi yang kompleks, dan fungsi 
waktu observasi  sehingga didapatkan model dasar: 
(ΔX1)t = (k1.1X1+ k2.1X2+ k3.1X3+ k4.1X4+ k5.1X5+....... kn.1Xn)t-1  
ΔX2=k1.2X1+ k2.2X2+ k3.2X3+ k4.2X4+ k5.2X5+....... kn.2Xn 
ΔX3=k1.3X1+ k2.3X2+ k3.3X3+ k4.3X4+ k5.3X5+....... kn.3Xn 
ΔX4=k1.4X1+ k2.4X2+ k3.4X3+ k4.4X4+ k5.4X5+....... kn.4Xn 
ΔX5=k1.5X1+ k2.5X2+ k3.5X3+ k4.5X4+ k5.5X5+.......kn.5Xn :  
dan selanjutnya hingga  
ΔXn=k1.nX1+ k2.nX2+ k3.nX3+ k4.nX4+ k5.nX5+....... kn.nXn 
Δxi adalah delta, variance, selisih/perubahan dari nilai standard,  waktu (t). 
Nilai ki, adalah tingkat partisipasi (bukan koefisien); ∑(ki)=100% 
Bentuk persamaan masih dalam persamaan simultan. 

3) Model persamaan melibatkan semua variabel (Xi); bersifat endogenous. 
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4) Merepresentasikan kondisi yang sangat kompleks, dalam bentuk model 
persamaan yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam bahasa pinggiran 
dikatakan “bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator tukang sayur”. 

5) Secara empiris persamaan diatas sudah eksis dan banyak  diterjemahkan 
dalam berbagai perhitungan “Indeks Komposit”; mengukur dengan model 
dan cara  sederhana. 

6) Rumus sederhana  secara empiris menjadi 
Y= k1.X1 + k2.X2 + k3.X3 + .................... +kn.Xn. 
Y=nilai indeks; k=bobot variabel; X atau nilai/score pada  variabel. 
Cara penetapan nilai/score  Xi ada semacam prosedur (SOP) tersendiri 

7) Sangat penting adalah: pemilihan dan penetapan variabel (Xi), menetapkan 
bobot (ki), mendapatkan data realisasi dan target; cara penetapan skor; 
validasi sumber data 

8) Penetapan variabel (Xi), bobot (ki), “scorring” telah dan akan terus menjadi 
diskursus yang dinamis. Setiap saat bergerak, dan memungkinkan untuk 
dilakukan adjusment atau revisi sesuai dengan tuntutan stakeholder, 
dalam kondisi sosial yang dinamis 

9) Masih belum menemukan “ukuran kemaslahatan” 
10) Hasil PAA diatas masih dimensi rasionalitas, belum ada unsur dimensi 

kemaslahatan, moralitas atau religiusitas yang menginduksi variabel. 
 
Dengan berbagai asumsi dasar dan penetapan kondisi tertentu, 

menggunakan software statistik tertentu didapatkan model yang sangat 
sederhana dan menggambarkan peranan dan partisipasi setiap variabel.  Disisi 
lain, secara empiris model atau rumus yang didapatkan ini adalah semacam 
rumus baku dalam penetapan Indeks Komposit. Dimana esensinya adalah 
suatu jumlah tertentu dari berbagai unsur variabel didalamnya, dan 2 
komponen utama setiap variabel yaitu bobot dan nilai variabel. PAA juga telah 
dikenal masyarakat dalam penetapan ranking suatu kegiatan, apapun objeknya 
dan dimana saja.  

 
c. Wellbeing Function 

Pada tahapan ini, pencarian kebenaran atas ilmu atau usaha berbasis 
rasionalitas manusia (X)  harus dilakukan induksi, sedemikian rupa sehingga 
selalu melekat dimensi bagian kebajikan, moralitas dan religiusitas (θ). 
Rasionalitas dan moralitas melekat sehingga menjadi satu kesatuan 
(embbededness) yang tak terpisahkan. 
1) Wellbeing function : mendefinisikan ukuran kemaslahatan mempunyai 

dimensi dunia (rasionalitas, materi, tangible) dan akhirat (spiritualitas, 
moral dan etika, intangible) dalam satu kesatuan (unified). Diproksi dalam 
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ukuran  berbasis rasionalitas umat dan unsur  moralitas (kontekstual dan 
tekstual). Pada objek kajian tertentu, ukuran kemaslahatan ditransformasi 
ke dalam ukuran kebajikan, kemanfaatan atau kemaslahatan institusi 
tersebut kepada masyarakat.  

2) Kemaslahatan (kebajikan atau kemanfaatan) terhadap seluruh umat, selalu 
diposisikan sebagai dependent variable, atau selalu menjadi fokus objek 
kajian. 

3) Pada setiap variabel mempunya dimensi rasionalitas (Xi) dan dimensi 
kebajikan (θ), atau semacam intangible; proses embedded nya adalah 
sebagai berikut: 
Xi + (θ) --------------- yang berdiri sendiri 
ƒ(Xi) + (θ) ------------  
ƒ(Xi(θ), (θ)) = ƒ(X1(θ), X2(θ), X3(θ), X4(θ), X5(θ).....Xn(θ),  (θ)) 
 
Dengan proses statistik VECM dan FEVD akan menghasilkan model 

persamaan 
ΔX1(θ)=k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) + k0.1(θ) 
ΔX2(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) + k0.1(θ) 
ΔX3(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) + k0.1(θ) 
ΔX4(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) + k0.1(θ) 
ΔX5(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) + k0.1(θ) 
ΔXn(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) + k0.1(θ) 
Δ(θ)= k1.1X1(θ)+ k2.1X2(θ)+ k3.1X3 (θ)+ k4.1X4 (θ)+ k5.1X5 (θ)+...kn.1Xn(θ) + k0.1(θ) 

 
Dan kemudian dipilih satu persamaan yang dependent variable nya 

mempunyai cakupan yang paling luas, dan menjadi fokus perhatian. 
Berdasarkan alternatif persamaan diatas lalu dipilih persamaan dengan 
dependent variabel, Δ(θ). Rumus umumnya kemudian disederhanakan menjadi 

 
W(θ )= k1.X1(θ) + k2.X2(θ) + k3.X3(θ) + ....................kn.Xn(θ)            eq.(2.1) 

 
W(θ) = Ukuran kemaslahatan sistem; Xi (θ), variabel dalam wellbeing function ; 
ki = bobot variabel.ko, adalah bagian yang tak bisa dijelaskan dengan variabel 
yang ada (penyimpangan/error). 

Berdasarkan rumusan konfigurasi model hasil akhir Premis 3# tersebut 
diatas, maka dapat diinterpretasikan, bahwa W (θ) adalah ukuran 
kemaslahatan sistem yang selanjutnya diidentifikasi sebagai Indeks 
Kemaslahatan Publik (IKP) atas objek kajian. IKP adalah jumlah agregat atas 
penilaian variabel. IKP berupa angka numerik yang tidak punya satuan. 
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Berdasarkan eq.(2.1) diatas, X1(θ); X2(θ); X3(θ) dan seterusnya, pada 

umumnya belum ada data sekunder, karena baru dilakukan. Dan sulit untuk 
didapatkan data dengan nilai besaran rasional dan nilai kebajikan. Karenanya 
secara teknis harus diukur berdasarkan penilaian dengan data primer. 

Dalam hal ini W(θ)=IKP. Secara umum model IKP adalah sejenis dengan 
indeks komposit dimana variabel X(θ), adalah agregat utamanya. Cara 
pengukuran  variabel menjadi sangat penting. Berikut diberikan ilustrasi: 
1) Nilai (ki), adalah nilai bobot pada masing-masing variabel. Nilai (ki) 

ditetapkan dalam keputusan EGD online sebagai kesepakatan bersama dari 
para Tim Ahli yang terlibat. Konsekuensi logis dalam pengukuran bahwa 
∑(ki)=100%. 

2) Nilai pencapaian variabel Xi (θ) didapatkan dengan menjabarkan terlebih 
dahulu menjadi beberapa indikator berupa key performance indicator (KPI) 
dengan esensi etika dan moralitas didalamnya. 

3) Penilaian Xi(θ) dilakukan dengan instrumen survei Persepsi, Partisipasi dan 
Akseptabilitas (PPA) responden. Pengukuran PPA dengan menggunakan 
skala numerik dengan rentang skala 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan). 
Nilai (Xi(θ)) adalah nilai pengukuran variabel secara keseluruhan.   
 

2. Tahapan Prosedur  Riset Publik 
Tahapan prosedur kegiatan pengukuran  “index of county branding (ICB) 

secara online, dimaksudkan untuk menggambarkan alur pemikiran kegiatan, 
konsep dan teori yang mengikuti kaidah ilmiah, dan akhirnya pada prosedur 
metodologi Riset publik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam konsep dan 
kerangka dasar diatas sehingga mudah dibaca dan dipahami. 

Dengan perspektif empiris, tahapan dan prosedur akan digambarkan 
dalam diagram alir, untuk menetapkan tiap langkah penting yang harus 
diperhatikan. Dalam hal pengukuran ICB  secara Online, mempunyai  tahapan 
kegiatan mengikuti diagram alir sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.penerbitwidina.com



  

154 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

 
Tabel 5.1 : Diagram Alir Prosedur Metodologi 

 
Prosedur pengukuran ICB berdasarkan PPA Masyarakat, dirancang secara 

online via jejaring media sosial, secara umum terperinci menjadi 17 langkah, 
sebagai berikut :  
1) Langkah 1 : Penetapan Objek Kajian 

a. Objek kajian, dalam konsiderasi sebagai “indeks kemaslahatan publik 
(IKP)”. 

b. Dalam topik “identitas, jatidiri dan kebanggaan”, maka IKP 
diinterpretasikan sebagai index of county branding (ICB).  IKP=ICB. 
Variabel penyusun ICB harus didefinisikan dan dijabarkan.  

2) Langkah 2 : Penerapan Model 
a. Sesuai dengan konsep yang dikembangkan dengan ketiga premis yang 

menghasilkan persamaan eq.2.1  
b. ICB=IKP= W(θ)= k1.X1(θ) + k2.X2(θ) + k3.X3(θ) + ....................kn.Xn(θ) 
c. Ukuran berupa skala numerik 

3) Langkah 3 : Melakukan studi awal (preliminary study) 
a. Peneliti melakukan studi awal terkait objek kajian. Studi awal ini 

berupa kegiatan; 1) studi kepustakaan; 2) observasi lapangan; 3) 
wawancara ahli. 
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b. Fokusnya untuk mendapatkan sejumlah alternatif variabel. Diusahakan 
jumlahnya sekitar 150% dari jumlah variabel yang dibutuhkan. 

c. Dijabarkan, beberapa indikator didalam setiap alternatif variabel  
4) Langkah 4 : expert group discussion (EGD1) 

a. EGD 1 adalah sistem seleksi alternatif variabel oleh para tim Ahli 
b. Jumlah tim ahli sekitar 50 -100 orang 
c. Pelaksanaan EGD1 secara online 
d. Melakukan hasil analisis atas hasil EGD1 
e. Menetapkan variabel, ICB diantaranya yaitu: 

 Religius Ramah dan Toleran 

 Kesehatan dan Pendidikan 

 Daerah Transit, Jalur Jawa-Sumatra  

 Daerah Industri 

 Daerah Penyangga Ibu Kota 

 Daerah Urban 
5) Langkah 5 : expert group discussion (EGD2) 

a. Membuat sistem untuk EGD2 
b. Dilakukan secara online, oleh para ahli sekitar 25-50 orang 
c. Menghasilkan nilai bobot (ki) 

6) Langkah 6 : Sosialisasi materi ICB ke Masyarakat 
a. Melakukan transformasi informasi ICB dalam bentuk video animasi 
b. Disebarluaskan ke calon responden 
c. Menerima kritik dan saran perbaikan dari calon responden 

7) Langkah 7 : verifikasi 
a. Peneliti melakukan verifikasi, bersama dengan pihak terkait dengan 

objek riset publik 
b. Memungkinkan untuk didapatkan data khusus, diluar perhitungan data 

indeks ICB 
8) Langkah 8 : Manajemen dan Organisasi Riset Publik 

a. Untuk mendapatkan data sebanyak mungkin (purposive population) 
diperlukan kerja organisasi. Terutama untuk menjangkau jejaring 
responden. 

b. Perlu koordinasi, karena batasan waktu 
c. Untuk melakukan pendampingan, bilamana responden tidak bisa atau 

mau mengisi kuesioner. 
9) Langkah 9 : Electronic quesionnaires (e-Q) 

a. Merancang kuesioner survei Riset Publik e-Q ICB 
b. Melakukan uji coba lapangan 
c. Melakukan perbaikan e-Q 
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d. Memang anti duplikasi pada sistem (diharapkan 1 orang hanya mengisi 
sekali) 

10) Langkah 10 : Penyebaran e-Q ke Responden 
a. Menyiapkan data dan jejaring masyarakat  
b. Menjalankan organisasi penyebarluasan e-Q secara serentak 
c. Siap melakukan pendampingan bila diperlukan 

11) Langkah 11 : Monitoring Progres 
a. Aktivitas monitoring adalah melihat data dari responden yang sudah 

masuk 
b. Waktu pengisian ditetapkan selama maksimal 1 bulan  
c. Memeriksa jumlah respon responden, dan pola grafiks penilaian 
d. Memeriksa data non-struktural (kritik, saran) dari responden 

12) Langkah 12 : Data dan Analisis 
a. Semua data yang masuk, tinggal diambil dari web (dowload). 
b. Hampir semua data sudah mengalami proses perhitungan didalam 

system sehingga bisa langsung ditampilkan dalam grafik 
c. Analisis data diperlukan untuk melakukan interpretasi data, atau 

menjelaskan secara kualitatif atas data 
d. Jenis data yang perlu dianalisis meliputi : data identitas umum 

responden; data penilaian PPA; data skor ICB; Data matrik atau cross 
data; data non struktural 

13) Langkah 12 : Data Edukasi Publik 
a. Data hasil survei secara etika harus diinformasikan kembali 

kemasyarakat 
b. Dirancang dalam bentuk video animasi (secara ideal) 
c. Esensinya, adalah materi dari hasil penilaian masyarakat 

diinformasikan kembali ke masyarakat (dari dan oleh rakyat) 
d. Peneliti merancang muatan materi edukasi dengan fokus 

meningkatkan nilai ICB. Dan bila survei dilakukan secara reguler, ada 
semacam edukasi publik yang terus menerus.  

14) Langkah 14 : Diseminasi Publik 
a. Secara etis, hasil kajian ini perlu dilakukan diseminasi publik dalam 

bentuk seminar baik secara langsung atau webinar. 
b. Hasil, metode dan proses survei terbuka secara umum untuk dikritik 

dan diperbaiki. 
c. Konten dan prosedur, sebaiknya tetap menjadi diskursus publik, untuk 

perbaikan dan penyempurnaan. 
d. Merancang kajian, dimana rakyat terlibat (secara inklusif) dalam 

masalah publik. 
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e. Dalam survei riset publik ICB, berarti rakyat harus ikut berpartisipasi 
dan bertanggung jawab untuk mengendalikan paham radikal para 
remaja.  
 

15) Langkah 15 : Kampanye publik 
a. Karena fokusnya adalah ukuran kemaslahatan masyarakat, maka 

kampanye meningkatkan skor adalah upaya positif membangun 
kebijakan bagi masyarakat yang sangat diharapkan. 

b. Menyebarluaskan hasil analisis dalam video animasi, 
direkomendasikan. 

c. Membuat anjuran, saran, usulan atau rekomendasi pada warga 
masyarakat, untuk meningkatkan nilai ICB 

d. Memberikan rekomendasi pada pemerintah, untuk melakukan 
berbagai program kegiatan yang bisa membantu meningkatkan nilai 
ICB. 

16) Langkah 16 : Komparasi dan Kontestasi 
a. Skor ICB yang dilakukan secara reguler bisa di gunakan untuk 

komparasi atau membandingkan dengan nilai periode lalu. Suatu 
evaluasi internal. Dalam analisis SWOT, akan arahkan agak nilai ICB  
selalu meningkat 

b. Dalam hal survei riset publik ICB diadakan dibanyak tempat, bisa 
diadakan kegiatan kontestasi. Dalam perilaku masyarakat kontemporer, 
kontestasi adalah salah satu cara motivasi yang sangat efektif. 

c. Membangun branding dan benchmarking bagi institusi atau daerah 
tertentu, dengan kebanggaan atas skor pencapaiannya. 

17) Langkah 17 : Studi Sustainabilitas 
a. Riset publik dalam masyarakat yang dinamis, perlu diletakkan pada 

konsep dan tujuan jangka panjang.  
b. Merancang sustainabilitas dalam dinamika masyarakat 
c. Riset publik ini sangat terkait dengan ilmu lain yang relevan dengan 

topik kajian. Kolaborasi dan kerja sama sinergi sangat diperlukan. 
 
Secara keseluruhan, prosedur riset publik yang diuraikan dengan 17 tahap 

kegiatan ini menjelaskan atas pentingnya objek kajian (dalam hal ini ICB), 
untuk tetap dijaga validitas atas hasil yang didapatkannya, yaitu skor ICB. 
Dengan berbagai  asumsi, interpretasi, dan estimasi yang terus bisa diperbaiki. 
Riset publik ini menjadi sangat relevan, dengan argumentasi efisien, efektif, 
kredibel dan akuntabel. Sesuai dengan sistem demokrasi, keterbukaan 
informasi dan era digital secara global. 
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3. Instrumen Penilaian IKP 
Instrumen Survei Riset Publik Online ICB, berdasarkan  PPA masyarakat, 

adalah model dasar atas model yang disepakati dalam metodologi dan juga, 
penetapan jenis variabel dan bobot variabel hasil EGD., sebagaimana model 
persamaan eq.2.1 berikut : 

ICB=I KP = k1X1(θ)+ k2X2(θ)+ k3X3(θ)+ k4X4(θ)+ k5X5(θ) 
Hasil penilaian responden, lalu diterjemahkan atau dikonversi dalam 

bentuk aplikasi berbasis web, (cloud computing). Sebagai hasilnya adalah suatu 
model diagram/grafik kurva distribusi jawaban responden yang bisa di unduh 
dari internet. Data ini belum menjawab keseluruhan dalam pertanyaan 
penelitian. Data spread sheet, membantu untuk perhitungan statistik dasar.  

Sedangkan sistem penilaian, dilakukan secara numerik dengan skala 
(semacam skala likert 1 sampai dengan 9). Sudah dalam bentuk perhitungan 
empiris dimana  data atau nilai dari responden final. Sehingga secara teknis 
hanya diperlukan matematika standar rata rata penjumlahan saja, standar 
deviasi dan sejenisnya.  

Ukuran nilai signifikansi (bila ada) dinyatakan dalam hipotesis, secara 
umum dimaknai sebagai batas pemisah kategori “baik” dan “tidak baik”, atau 
dalam hal yang similar. Penetapan ini didasarkan pada : 
a. Bila dalam kondisi baru (topik baru), belum ada acuan dan atau target yang 

ditetapkan maka batas signifikansi ada pada nilai tengah ukuran skala. 
Dalam hal penilaian Likert skala 9, maka nilai batas signifikansi adalah nilai 
5. 

b. Bila disepakati suatu nilai tertentu, maka batas signifikansi disesuaikan 
dengan nilai target. 

c. Bila riset semacam telah dilakukan beberapa kali sebelumnya, maka nilai 
signifikansi, umumnya didasarkan pada hasil rata rata 3 periode 
sebelumnya. 
 
Bagaimana dengan Riset Publik Online IPSRT, apa dan berapa acuan atas 

signifikansi? Walaupun IPSRT secara online adalah topik baru, namun isu 
sampah sudah merupakan isu lama. Peneliti mengusulkan penetapan 
signifikansinya adalah nilai atau skor 6. 

 

D. DATA, GRAFIK DAN ANALISIS 
Penggalian data dalam survei Riset Publik index of county branding (ICB), 

dilakukan secara online, data berbasis web dan pengolahan data dengan 
sistem cloud computing secara sederhana. Tahapan proses untuk 
mendapatkan data  bisa dijelaskan sebagai berikut  (lihat gambar 5.2 dibawah 
ini): 
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Gambar 5.2 : Cloud Computing System (ies solution) 

 
a. Daftar instrumen kuesioner, baik pada tahapan expert group discussion 

(EGD), maupun dalam tahap implementasi penilaian responden (e-Q 
utama), menggunakan basis (platform) dengan aplikasi (open source) 
secara online. Format isian kuesioner menggunakan form (template) yang 
sudah tersedia, dan sistem penyimpanan data di cloud. Kuisioner berupa 
link (URL) yang sederhana dan sangat mudah dibagikan kepada masyarakat 
atau calon responden melalui sosial media, terutama aplikasi whatapps 
(WA). Lihat lampiran, draf kuesioner responden. 

b. Template yang digunakan adalah google form dimana statusnya (saat 
dilakukan survei) adalah semacam open source, bisa digunakan siapa saja 
secara terbuka. 

c. Data yang diisikan atau dimasukkan oleh responden bisa menggunakan Hp 
Android melalui aplikasi WA atau email account. 

d. Data yang dikirim, akan tersimpan di cloud (semacam server yang ada di 
awan). 

e. Cloud melakukan komputasi sederhana, menjumlahkan, menyeleksi data 
masuk dan mengkompilasi, sehingga hasil keluarannya sudah dalam 
bentuk grafik yang secara visual mudah untuk dianalisa. 

f. Data hasil kompilasi dari responden tinggal diunduh, dan memungkinkan 
disimpan secara off-line. 
 
Secara teknik ada beberapa hal penting terkait kualitas data yang 

diidentifikasi sebagai keuntungan, dengan menggunakan electronic 
questionnaires (e-Q): 
a. Pelaksanaan survei Riset Publik akan memenuhi kaidah manajemen yang 

baik, yaitu: efisien, efektif, transparan, akuntabel dan kredibel. 
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b. Mampu menjaga konfidensial (kerahasiaan) atas data pribadi responden, 
sehingga diharapkan responden akan memberikan respon yang jujur saat 
pengisian e-Q. 

c. Didapatkan data non-struktural dari usulan, saran dan kritikan responden 
yang merupakan data original (tidak dilakukan edit atau revisi apapun)  
 

1. Data Identitas Responden 
Masyarakat yang akan mengisi dan memberikan penilaian atas instrumen 

kuesioner ICB, perlu diidentifikasi dengan kategori data umum (non-personel). 
Dalam hal ini Peneliti diharuskan untuk menjaga konfidensial data pribadi. 
Riset Publik ini diharapkan : 
a. Responden menjaga kejujuran dan kebenaran skor penilaian  
b. Responden terlindungi atas risiko (termasuk risiko sosial) atas penilaian. 

 
Pemilihan kategori identitas responden ditentukan oleh peneliti. Dalam hal 

ini meliputi : 1) domisili; 2) jenis kelamin; 3)usia, dan; 4) pekerjaan. 

 
Gambar 5.3 : Data Domisili Responden 

 
Data domisili responden dikategorikan dalam Desa/Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Tigaraksa. Ada 15 pilihan dan juga bila responden berada diluar  
kecamatan. Data sudah ditabulasikan dalam bentuk grafik  model Pie. Dan juga 
data prosentasi daerah daerah yang dominan. Data ini tinggal di unduh dari 
web. Grafik dan data prosentasi telah dibuat oleh komputer sistem (cloud 
computing). 

 
Gambar 5.4 : Data jenis kelamin responden 
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Data jenis kelamin merupakan suatu bentuk isu jender dan partisipasi 
memeka dalam isu publik. Perempuan mencapai 41,2%, adalah suatu 
komposisi yang cukup baik, untuk kemudian ditingkatkan lagi dan mendekati 
komposisi yang seimbang. Isu ini penting melihat target porsi Perempuan di 
kursi Legislatif 30% belum tercapai. Data di unduh dari web. 

 
Gambar 5.5 : Data Usia Responden 

 
Data usia responden juga penting untuk diperhatikan. Usia ini memberikan 

bagaimana respon masyarakat terhadap riset publik secara online. Topik yang 
di potret adalah Isu publik. Data diatas menunjukkan usia muda yang dominan. 
Data diunduh dari web. 

 
Gambar 5.6 : Data Pekerjaan Responden 

 
Data terkait pekerjaan juga penting untuk disajikan, refleksi dari kondisi 

masyarakat yang memberikan respon atas isu publik. Dalam hasil penilaian 
responden diketahui yang dominan adalah “belum bekerja”. Data di unduh 
dari web. 

Data ini dipilih untuk dijadikan contoh, data matrik sehingga:  
1) Dibuatkan matrik Data pekerjaan Vs data skor PPA 
2) Bisa dibuat perbandingan (komparasi), data skor terbaik dan terburuk 
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2. Data Skor Penilaian PPA Responden 
Data skor penilaian PPA responden merupakan data utama untuk 

mendapatkan data ICB, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah: 
1) Data kuantifikasi dengan skala numerik (1-9). Karena rentang skala 1-9 

(dari rentang 0-10 dibuang ekornya) sudah dipahami oleh masyarakat 
umum, sehingga tidak perlu konversi. 

2) Setiap angka adalah pilihan masyarakat yang harus diapresiasi dan tidak 
boleh diabaikan, atau disederhanakan. 

3) Dalam masyarakat yang majemuk skor penilaian masyarakat terdistribusi 
(tidak sama) merupakan konsekuensi logis. 
 

a. Data Skor Penilaian  Persepsi pada Variabel : Aspek Religius, Ramah dan 
Toleran 
Penjabaran indikator dan narasi atas variabel aspek religius, ramah dan 

toleran: 
Kategori Unsur 1 : Religius, Ramah dan toleran 
Warga masyarakat Kab. Tangerang harus mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku;  
c) Penganut agama yang sholeh, menjabarkan kebajikan agama dalam hidup 

bermasyarakat 
d) Ramah terhadap sesama warga Masyarakat 
e) Toleransi toleran dalam keberagaman, terutama Suku Agama Ras kedaerahan 

(SARA). Menghindari konflik antar sesama masyarakat 

 

 
Gambar 5.7 : Data Skor Penilaian Persepsi Variabel Aspek Religius, Ramah dan Toleran 

 
Skor penilaian Persepsi ini dilakukan atas objek variabel dan semua 

indikator dan penjelasannya, secara keseluruhan. Berdasarkan data yang 
terkumpul dan kemudian diolah oleh sistem didapatkan beberapa hal penting 
yaitu: 
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1) Nilai tersebar meliputi semua skala penilaian (dari 1 sampai 9). Jumlah 
responden yang mengisi sebanyak 1250 orang. 

2) Nilai rata ratanya 7,18 (baik sekali). Skor yang signifikan (acuan 5) 
3) Median ;5 (titik tengah, acuan signifikansi) dan Modus = 7 (dengan 343 

responden) 
 
Grafik diunduh dari sistem. Pola persebaran skor responden mempunyai 

pola kurva distribusi normal. Penjelasan secara naratif, bahwa terkait perilaku 
religius ramah dan toleran untuk ditampikkan sebagai county branding 
Kabupaten Tangerang, telah diketahui, dipahami dan disadari dengan skor 7,18 
(baik sekali) oleh warga masyarakat. 

 
b. Data Skor Penilaian  Partisipasi pada Variabel : Aspek Religius, Ramah dan 

Toleran 
Penilaian Partisipasi, dimaksudkan untuk memotret seberapa besar peran, 

keterlibatan atau kontribusi masyarakat pada aspek religius, ramah dan toleran 
untuk county branding kabupaten Tangerang. Penilaian Partisipasi ini 
mempunyai nilai yang tersirat: 
1) Mengajak semua warga masyarakat untuk berpartisipasi memberikan 

solusi atas isu publik. Bukan sekedar komplain, kecewa dan sakit hati 
terhadap orang lain, tapi ikut partisipasi mencarikan atau memberikan 
solusi. 

2) Dalam ICB, partisipasi warga masyarakat dikemas dalam keseimbangan hak 
dan kewajiban. 

3) Mengingat keterbatasan sumber daya pemerintahan, partisipasi warga 
masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan semakin penting. 
 

 
Gambar 5.8 :  Data Skor Penilaian Partisipasi Variabel Aspek Religius,  

Ramah dan Toleran 
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Data skor hasil penilaian responden, diunduh dari sistem dan terbaca 
dalam data: 
1) Nilai rata rata = 7,11 (signifikan) 
2) Nilai yang sering muncul =8 (362 responden) 
3) Pola sebaran skor penilaian, kurva normal 

 
c. Data Skor Penilaian  Akseptabilitas pada Variabel : Aspek Religius, Ramah 

dan Toleran 
Nilai akseptabilitas ini dimaknai dan diinterpretasikan untuk memotret : 
1) Kondisi  (religius, ramah dan toleran) warga masyarakat berdasarkan 

realitas saat ini 
2) Kondisi penerimaan terhadap (religius, ramah dan toleran) warga 

masyarakat saat ini. 

 
Gambar 5.9 : Data Skor Penilaian Akseptabilitas Variabel Aspek Religius,  

Ramah dan Toleran 

Data skor hasil penilaian responden, diunduh dari sistem dan terbaca 
dalam data: 
1) Nilai rata rata = 6,70 (signifikan) 
2) Nilai yang sering muncul =7 (295 responden) 
3) Pola sebaran skor penilaian, kurva normal 

 
Penilaian skor PPA variable aspek religius, ramah dan toleran, merupakan 

penilaian Skor Persepsi : Skor Partisipasi: Skor Akseptabilitas dengan komposisi 
20:40:40. Sehingga penilaian secara keseluruhan menjadi 6,94 (baik moderat). 

 
d. Data Skor Penilaian  Persepsi pada Variabel : Aspek Pendidikan dan 

Kesehatan 
Variabel Aspek Pendidikan dan Kesehatan, yang dinilai meliputi indikasi 

dan narasi penjelasan sebagai berikut: 
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Kategori Unsur 2 : “Kesehatan dan Pendidikan” 
Warga masyarakat sadar untuk mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku: 
d) Menjaga kesehatan, menjalani pola hidup sehat, bersama membangun hobi 

olahraga 
e) Menjaga gizi dan menghindari penyakit terkait salah gizi 
f) Giat belajar, mencapai pendidikan tinggi, bersaing dalam kebajikan. 
Mencapai Wajib belajar 12 tahun, wajib kuliah 

 
Gambar 5.10 : Data Skor Penilaian Persepsi Variabel Aspek Pendidikan dan Kesehatan 

 
Data diunduh dari, web dengan hasil : 

1) Data skor rata rata = 6,95 (baik moderat) 
2) Modus 9 (296 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (tidak halus) 

 
e. Data Skor Penilaian  Partisipasi pada Variabel : Aspek Pendidikan dan 

Kesehatan 

 
Gambar 5.11 : Data Skor Penilaian Partisipasi Variabel  

Aspek Pendidikan dan Kesehatan 
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Data diunduh dari web: 
1) Data skor rata rata 7,01 (baik sekali) 
2) Modus =8 (306 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

 
f. Data Skor Penilaian  Persepsi pada Variabel : Aspek Pendidikan dan 

Kesehatan 

 
Gambar 5.12 : Data Skor Penilaian akseptabilitas Variabel  

Aspek Pendidikan dan Kesehatan 
 

Data diunduh dari web: 
1) Data skor rata rata 6,70 (baik moderat) 
2) Modus =1 (3i6 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

 
Skor PPA seluruh variabel aspek pendidikan dan kesehatan =6,87 (baik 

moderat) 
 

g. Data Skor Penilaian  Persepsi pada Variabel : Aspek Daerah Transit Jalur 
Jawa-Sumatra 

Kategori Unsur 3: Daerah Transit Jalur Jawa-Sumatra 
a) Warga Masyarakat sadar untuk mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku 

yang memanfaatkan Posisi Kab Tangerang senarai Daerah Transit : 
b) Membangun industri-jasa perantara, antara sumber daya dan kebutuhan 

antara Jakarta sebagai ibu kota dan Sumatra penghasil sumber daya alam. 
c) Mengembangkan potensi ekonomi  
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Gambar 5.13 : Data Skor Penilaian Persepsi Variabel  

Aspek daerah Transit Jawa-Sumatra 
 

Data diunduh dari web: 
1) Data skor rata rata 6,70 (baik  moderat) 
2) Modus =1 (316 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

 
h. Data Skor Penilaian  Partisipasi pada Variabel : Aspek Daerah Transit Jalur 

Jawa-Sumatra 

 
Gambar 5.14 : Data Skor Penilaian Partisipasi Variabel  

Aspek daerah Transit Jawa-Sumatra 
 

Data diunduh dari web: 
1) Data skor rata rata 6,72 (baik moderat) 
2) Modus =7 (313 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 
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i. Data Skor Penilaian  Akseptabilitas pada Variabel : Aspek Daerah Transit 
Jalur Jawa-Sumatra 

 
Gambar 5.15 : Data Skor Penilaian Persepsi Variabel  

Aspek daerah Transit Jawa-Sumatra 
 

Data diunduh dari web: 
1).Data skor rata rata 6,62 (baik moderat) 
2).Modus =7 (294 responden) 
3).Model distribusi kurva normal (halus) 
 
Skor PPA variabel secara keseluruhan adalah 6,68 (baik moderat) 

 
j. Data Skor Penilaian  Persepsi pada Variabel : Aspek Daerah Industri dan 

Jasa 
Penilaian variabel ini meliputi indikator dan penjelasan sebagai berikut: 

Kategori Unsur4 : Daerah Industri dan Jasa 
Warga Masyarakat sadar untuk mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku untuk 
memanfaatkan sisi positif atas daerah industri barang dan jasa, serta mampu 
mengendalikan dampak negatifnya : 
e) Banyak industri yang berada di Tangerang dengan segala konsekuensi logisnya 
f) Uang beredar dan perekonomian daerah yang cukup besar dan kegiatan ekonomi 

berkembang. 
g) Tangerang memungkinkan menjadi daerah pusat Jasa. Pendukung Ibukota 
h) Penghasilan asli daerah (PAD) cukup tinggi, menjaga pembangunan daerah 
Memungkinkan industri kecil dan UMKM menjadi mitra usaha bagi Industri   
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Gambar 5.16 : Data Skor Penilaian Persepsi Variabel Aspek daerah Industri dan Jasa 

 
Data diunduh dari web: 

1).Data skor rata rata 6,85 (baik  moderat) 
2).Modus =7 (284 responden) 
3).Model distribusi kurva normal (halus) 

 
k. Data Skor Penilaian  Partisipasi pada Variabel : Aspek Daerah Industri dan 

Jasa 

 
Gambar 5.17 : Data Skor Penilaian Partisipasi Variabel Aspek daerah Industri dan jasa 

 
Data diunduh dari web: 

1). Data skor rata rata 6,81 (baik moderat) 
2). Modus =7 (316 responden) 
3). Model distribusi kurva normal (halus) 
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Data Skor Penilaian  Akseptabilitas pada Variabel : Aspek Daerah Industri 
dan Jasa 

 
Gambar 5.18 : Data Skor Penilaian Akseptabilitas  Variabel Aspek Daerah Industri 

 
Data diunduh dari web: 

1).Data skor rata rata 6,78 (baik moderat) 
2).Modus =7 (284 responden) 
3).Model distribusi kurva normal (halus) 
Skor nilai PPA Variabel keseluruhan 6,81 (baik moderat) 

 
l. Data Skor Penilaian  Persepsi pada Variabel : Aspek Daerah Penyangga Ibu 

Kota 
Penilaian variabel ini meliputi indikator dan penjelasan sebagai berikut: 

Kategori Unsur 5: Daerah Penyangga Ibu Kota 
Warga masyarakat perlu memahami, “Daerah Penyangga Ibu Kota” dan kemudian mengambil 
manfaatnya : 
e) Penyedia barang dan jasa bagi masyarakat Ibukota (potensi pasar sangat besar) 
f) Merupakan potensi besar perputaran uang dan ekonomi 
g) Terkoneksi secara global (seluruh dunia) dengan mudah 
h) Daerah Urban, mudah mendapatkan SDM berkualitas tinggi di Indonesia 
Berpotensi mengembangkan pabrik/manufaturing dan teknologi tinggi  

 
Gambar 5.19 : Data Skor Penilaian Persepsi Variabel  

Aspek Daerah Penyangga Ibu-Kota 
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Data diunduh dari web: 
1) Data skor rata rata 6,789 (baik  moderat) 
2) Modus =8 (290 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

 
m. Data Skor Penilaian  Partisipasi pada Variabel : Aspek Daerah Penyangga 

Ibu Kota 

 
Gambar 5.20 : Data Skor Penilaian Partisipasi Variabel  

Aspek Daerah Penyangga Ibu-Kota 
 

Data diunduh dari web: 
1) Data skor rata rata 6,83 (baik  moderat) 
2) Modus =7 (312 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

 
n. Data Skor Penilaian  Akseptabilitas pada Variabel : Aspek Daerah 

Penyangga Ibu Kota 

 
Gambar 5.21 : Data Skor Penilaian Akseptabilitas Variabel  

Aspek Daerah Penyangga Ibu-Kota 
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Data diunduh dari web: 
1) Data skor rata rata 6,77 (baik moderat) 
2) Modus =7 (301 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

Data skor Penilaian PPA variabel keseluruhan 6,80 (baik moderat) 
 

o. Data Skor Penilaian  Persepsi pada Variabel : Aspek Daerah Urban 
Penilaian variabel ini meliputi indikator dan penjelasan sebagai berikut: 

Kategori Unsur 6: Daerah Urban 
Warga masyarakat perlu menyadari, untuk mempunyai pola pikir, sikap dan perilaku 
bermasyarakat di Kab. Tangerang dengan identitas Daerah Urban, diantaranya: 
d) Kehidupan masyarakat multikulturalisme, mudah bergaul dan berteman dengan 

sesama warga. 
e) SDM terbaik seluruh negeri akan datang ke Tangerang 
f) SDM banyak, dari para pendatang (urban) 
Pengelolaan keberagaman SDM menjadi kekayaan budaya  

  

 
Gambar 5.22 : Data Skor Penilaian Persepsi Variabel Aspek Daerah Urban 
 
Data diunduh dari web: 

1) Data skor rata rata 6,72 (baik moderat) 
2) Modus =8 (281 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 
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Data Skor Penilaian  Partisipasi pada Variabel : Aspek Daerah Urban 

 
Gambar 5.23 : Data Skor Penilaian Partisipasi Variabel Aspek Daerah Urban 

 
Data diunduh dari web: 

1) Data skor rata rata 6,74 (baik  moderat) 
2) Modus =7 (319responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

 
p. Data Skor Penilaian  Akseptabilitas pada Variabel : Aspek Daerah Urban 

 
Gambar 5.24 : Data Skor Penilaian akseptabilitas Variabel Aspek Daerah Urban 

 
Data diunduh dari web: 

1) Data skor rata rata 6,73 (baik moderat) 
2) Modus =7 (308 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

 
Data skor penilaian PP variabel keseluruhan 6,73 (baik moderat) 
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3. Data skor tabulasi 
Data tabulasi adalah data asli/original diawal berupa skor penilaian 

responden yang ditabulasikan dalam aplikasi spread-sheet secara sederhana. 
Tujuan menampilkan data tabulasi adalah untuk menyajikan berbagai 
penjelasan, terkait data yang secara spesifik diperlukan untuk penjelasan. Data 
yang ditampilkan dalam tabulasi dengan kode adalah: 

 X1.1 adalah data skor penilaian Variabel 1 jenis penilaian Persepsi 

 X1.2 adalah data skor penilaian Variabel 1 jenis penilaian partisipasi 

 X1.3 adalah data skor penilaian Variabel 1 jenis penilaian akseptabilitas; 
dan seterusnya... 

 X6.3 adalah data skor penilaian Variabel 3 jenis penilaian Persepsi 
Data dari responden kemudian ditampilkan sebagai berikut : 
  

 
Gambar 5.25 : Data Tabulasi Skor Penilaian 

 
Dari jumlah 1250 skor yang ada, hanya ditampilkan 13 baris (sisanya lihat 

lampiran),  untuk mendapatkan beberapa penjelasan yang penting sebagai 
berikut: 
1) Data diunduh dari web, dalam bentuk tabulasi (versi google) kemudian 

dirapikan dan dipindah dalam excel. Pengaturan format sesuai keperluan 
2) Data skor responden adalah data final, dan langsung dipergunakan dalam 

perhitungan hasil akhir nilai Persepsi masyarakat, nilai partisipasi 
masyarakat, nilai akseptabilitas masyarakat, nilai PPA variabel dan akhirnya 
nilai ICB. 

3) Perhitungan rata rata penilaian hanya menggunakan excel secara 
sederhana, tidak memerlukan aplikasi software tertentu. 
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4) Tiap jenis skor penilaian juga dengan mudah didapatkan nilai standar 
deviasi. Data standev,  masih cukup tinggi, karena memang demikian 
tipikal riset publik. 

5) Nilai terakhir ICB adalah 6,81, masuk dalam kategori baik moderat. 
 

4. Data matrik 
Data matrik adalah data skor penilaian responden yang disandingkan 

secara silang (cross) dengan data identitas responden, sehingga mendapatkan 
data komparasi yang menarik untuk dianalisis. Contoh sebagai berikut : 

 

 

 

 
Gambar 5.26 : Data Matrik 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
ASN/PNS 8 8 7 9 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ASN/PNS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 8 9 9 8 9 8 9

ASN/PNS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ASN/PNS 6 8 9 5 6 7 4 9 8 6 7 4 6 5 9 6 7 3

ASN/PNS 6 8 9 6 9 7 7 6 8 7 7 9 7 8 6 9 8 6

ASN/PNS 5 8 7 5 6 9 8 4 6 8 8 6 8 6 5 9 6 8

Skor PPA, Rerata 7,24 7,05 6,78 6,59 6,87 6,93 6,82 6,91 6,84 6,92 6,96 6,96 6,86 7,04 6,72 6,77 6,86 6,88
Skor variabel

Skor ICB 6,89

6,98 6,84 6,86 6,96 6,88 6,85

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Pegawai Swasta 8 7 7 8 8 4 6 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 7

Pegawai Swasta 9 8 7 9 8 6 7 5 7 8 8 7 7 7 7 6 7 7

Pegawai Swasta 9 9 7 9 9 7 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Pegawai Swasta 5 7 6 4 9 8 5 7 3 6 5 8 5 7 8 6 4 6

Pegawai Swasta 4 6 7 8 5 5 7 8 6 6 7 8 8 5 7 8 7 8

Skor PPA, Rerata 7,21 7,15 6,85 7,20 7,13 6,85 6,80 6,77 6,59 6,99 6,81 6,88 6,89 6,91 6,84 6,87 6,74 6,94
Skor variabel

Skor ICB 6,90

7,04 7,03 6,70 6,88 6,88 6,85

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Bekerja sendiri/Mandiri 7 9 7 6 9 7 8 9 6 8 7 7 8 9 7 7 9 6

Bekerja sendiri/Mandiri 9 8 6 9 8 7 6 6 7 8 7 8 7 6 8 6 7 7

Bekerja sendiri/Mandiri 4 3 4 3 2 4 1 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4

Bekerja sendiri/Mandiri 8 7 5 6 9 8 4 6 7 5 6 9 8 9 5 6 7 5

Bekerja sendiri/Mandiri 6 5 6 8 3 4 6 8 6 4 3 5 1 3 7 8 8 7

Bekerja sendiri/Mandiri 7 8 9 6 8 9 6 8 5 9 7 8 6 9 6 8 9 6

Skor PPA, Rerata 7,15 7,08 6,85 6,94 6,96 6,68 6,69 6,69 6,70 6,81 6,64 6,79 6,59 6,72 6,68 6,73 6,70 6,59
Skor variabel

Skor ICB

7,00 6,84 6,70 6,73 6,68 6,66

6,77

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Belum Bekerja 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 7 6 7 6 6

Belum Bekerja 6 7 6 6 8 6 4 7 4 4 6 5 8 9 8 4 7 6

Belum Bekerja 9 9 5 9 9 5 7 6 5 8 7 7 8 7 7 7 8 8

Belum Bekerja 6 8 7 5 6 7 8 9 8 7 9 8 9 7 9 8 7 6

Belum Bekerja 5 8 8 4 3 5 7 8 9 6 9 8 6 8 6 5 7 8

Belum Bekerja 7 5 8 6 7 6 7 5 8 3 6 4 7 5 7 6 5 8

Skor PPA, Rerata 7,16 7,13 6,49 6,93 7,03 6,52 6,62 6,62 6,50 6,75 6,82 6,64 6,79 6,73 6,78 6,60 6,71 6,60
Skor variabel

Skor ICB

6,64

6,73

6,88 6,80 6,57 6,73 6,76
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Beberapa penjelasan yang bisa disampaikan dalam data Matrik adalah 
sebagai berikut: 
1) Data matrik kaya akan points of analyses. Bila ada 6 variabel, 18 titik skor 

penilaian dan dalam identitas responden ada 15 item kategori, maka akan 
ada 18x15=240 titik analisis. Dan bila dianalisis lebih jauh akan sangat 
membantu untuk menjawab, apa, kenapa, mengapa, bagaimana, dimana. 

2) Akan sangat menarik untuk mendapatkan data koparasi. Bila ada 4 
kategori, maka penilaian komparasi skor, pada level tertentu akan mudah 
diperbandingkan.  Jumlahnya juga sangat banyak. 

3) Data matrik diatas hanya pada satu kategori, dan bisa dilihat perbandingan 
nilai yang sangat banyak. Namun demikian pada level index of county 
branding (ICB), didapatkan penilaian sebagai berikut : 
a. Skor ICB  oleh ASN/PNS = 6,89 
b. Skor ICB oleh Mandiri/Wiraswasta = 6,77 
c. Skor ICB oleh karyawan Swasta = 6,90 
d. Skor ICB oleh belum bekerja = 6,73 
Masih banyak lagi yang bisa dieksplorasi sesuai dengan kebutuhan.  
 

5. Data Skor Pertanyaan Spesifik 
Data ini merupakan informasi yang sangat penting, dan juga merupakan 

alternatif yang sangat bagus, walaupun tidak dimasukkan dalam perhitungan 
ICB. Tabulasi skor data disusun dalam grafik yang bisa diunduh dari web.  

Data 

 
Gambar 5.27 : Data Skor Pertanyaan Spesifik 1 

 
Data diunduh dari web: 
1). Data skor rata rata 6,89 (baik  moderat) 
2). Modus =7 (290 responden) 
3). Model distribusi kurva normal (halus) 
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Gambar 5.28 : Data Skor Pertanyaan Spesifik 2 

 

Data diunduh dari web: 
1) Data skor rata rata 6,89 (baik  moderat) 
2) Modus =7 (305 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

 

 
Gambar 5.29 : Data Skor Pertanyaan Spesifik 3 

 

Data diunduh dari web: 
1) Data skor rata rata 6,67 (baik  moderat) 
2) Modus =7 (280 responden) 
3) Model distribusi kurva normal (halus) 

 
6. Data Pertanyaan Terbuka 

Instrumen kuesioner (e-Q) memungkinkan untuk pengisian mendapatkan 
data kualitatif, bersifat terbuka dengan pertanyaan yang diatur mengarahkan 
ke nilai positif. Jawaban dari data ini diharapkan berupa kritik, saran, usulan 
atau pendapat apapun yang bermanfaat untuk meningkatkan ICB. Data 
terbuka ini juga disebut sebagai Data Non-struktural. 
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Gambar 5.30 : Data Terbuka 

 
Hasil selengkapnya data terbuka (lihat lampiran). Data terbuka tidak 

disusun ulang dan diedit dengan tujuan untuk menampilkan orisinalitas 
pendapat masyarakat.  

 

E. RESUME DAN HASIL KAJIAN 
1. Permasalahan Penelitian (Research Gap)  

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang, pendekatan 
metodologi wellbeing methodology (WM) dan hasil pengukuran index of 
county branding (ICB), sebagai fokus objek kajian, maka dapat dijelaskan dan 
dibuktikan jawaban atas permasalahan penelitian dengan data dan 
pembuktian yang cukup meyakinkan dan berkesesuaian dengan kaidah ilmiah. 
Berikut uraikan tentang “permasalahan penelitian”: 
a. Apakah benar bahwa, Riset Publik: ICB berorientasi pada kepentingan 

masyarakat? 
Secara umum, hampir semua objek kajian ilmu sosial dan humaniora 

diklaim “berorientasi kepada kepentingan masyarakat”. Baik dalam 
argumentasi verbal, naratif kualitatif, secara tersirat, maupun berdasarkan 
bukti data pendukung lainnya. Namun demikian, Riset Publik: ICB, lebih 
mempertajam posisi ini dengan beberapa hal yang sangat khusus, yaitu : 
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1) Bahwa pendekatan metodologi WM, telah menjabarkan konsep dan 
kerangka pikir berdasarkan premis:1) complexity and endgeneity; 2) 
participatory among agent; 3) wellbeing function. Pada akhirnya 
kemaslahatan publik menjadi acuan yang utama dalam merancang objek 
kajian. 

2) Model kemaslahatan publik dalam bentuk ukuran, kemudian diproksi 
sebagai Indeks kemaslahatan publik (IKP), dan posisinya selalu sebagai 
dependent variable. Yang berarti menjadi fokus konsiderasi. Artinya IKP 
sebagai bukti bahwa bahwa Riset Publik:ICB berorientasi pada 
kemaslahatan atau kepentingan masyarakat. 

3) Yang menilai adalah masyarakat (puposive population). Unsur penilaiannya 
Persepsi, partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat. Rakyat menjadi 
aktor penting. 

4) Penetapan model melalui proses panjang, (kajian kepustakaan; observasi 
lapangan; wawancara ahli), dan melalui tahapan expert group discussion 
(EGD). Para ahli yang menetapkan juga masyarakat yang terkait dan 
mempunyai wawasan dan pemahaman yang baik terhadap objek kajian. 
 
Berdasarkan contoh electronic questionnaires (e-Q) lihat lampiran, tahapan 

dan proses yang dilakukan; hasil pengukuran berupa data skor berupa grafiks 
dan data tabulasi, membuktikan bahwa semua topik atau objek kajian 
memungkinkan untuk dirancang berorientasi pada kepentingan masyarakat.  

 
b. Bisalah merancang Instrument Alat Ukur, untuk mengukur ICB? 

Rancangan alat ukur, dalam konteks ini adalah instrumen kuesioner survei 
berupa e-Q. Proses dan tahapan dalam rancangan yang tersusun rapi dalam 17 
langkah Diagram Alir. Kuesioner secara online berbasis web (cloud computing), 
menyimpan data responden dan diolah. Data skor penilaian responden sudah 
bisa diunduh dalam bentuk grafik. Mudah pengelolaan dan analisis secara 
visual. Instrumen survei dan data skor yang dihasilkan, adalah bukti bahwa alat 
ukur bisa dirancang. 
1) Premis dalam WM, yang terdiri dari : complexity and endogeneity; 

participatory among agents; wellbeing function. menjelaskan teori, konsep 
dan implementasi terkait metodologi dengan berbagai tahapan sebagai 
berikut: 

 Objek kajian Riset Publik : ICB secara umum adalah objek dengan 
pendekatan Kualitatif. 

 Objek Kualitatif dilakukan transformasi menjadi bentuk kuantitatif 
(proses kuantifikasi). Menggunakan kerangka model statistic terapan 
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(VECM) dengan data imajiner, dihasilkan model dan formula umum 
yang sederhana. 

 Model ini kemudian diinduksikan dengan esensi kebajikan atau 
kemaslahatan. Ukuran kemaslahatan objek kajian, kemudian selalu 
menjadi fokus kajian.  

 Model yang ada diimplementasikan secara empiris (terapan) untuk 
mendapatkan nilai ICB. Dalam bentuk numerik yang bisa dipahami 
lebih mudah oleh masyarakat. 

2) Objek kajian bersifat kualitatif, ditransformasi ke kuantitatif dengan skala 
pengukuran, diterapkan secara empiris (data primer sesuai kebutuhan 
lapangan), eksploratif dan objektif atau melibatkan banyak orang. 

3) e-Q dibuat dalam bentuk sistem secara online. Lihat contoh e-Q terlampir 
4) Data  bisa didapatkan dengan EETAK (efisien, efektif, transparan, akuntabel 

dan kredibel). 
 
Penjelasan yang ditampilkan dalam kuesioner e-Q dan skor data hasil 

penilaian, menunjukkan pembuktian bahwa instrument survei sebagai alat 
ukur sudah bisa dirancang dan bekerja dengan baik.  

 
c. Bagaimana melakukan Implementasi Pengukuran dilapangan? 

Proses pengukuran, atau pengisian kuesioner responden/masyarakat 
terhadap e-Q memang masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak alasan 
masyarakat tidak mengerti sebelumnya, tidak paham apa isinya, tidak punya 
pulsa, atau tidak ada signal Hp dan berbagai macam alasan. Namun demikian 
beberapa hal penting perlu dicatat, 1250 responden di Kecamatan Tigaraksa 
dengan populasi (3,9 jt di Kab Tangerang, ada 29 kec) atau respon rate sekitar 
0,25%. Dan kondisi dinamis masyarakat berupa: 
1) Kekuatan Riset Publik ICB adalah berupa kerja sama kolaboratif antara 

KORPU, LPPM Unv. Tangerang Raya, Wellbeing Institute dan Kantor 
Kesbangpol Pemda Kabupaten Tangerang, Camat Tigaraksa, para Kepala 
Desa/Lurah dan seluruh mahasiswa relawan untuk mendapatkan jejaring 
dan melakukan pendampingan keadaan masyarakat untuk mengisi 
kuesioner. Diperlukan kesabaran dan ketabahan, karena Riset Publik ICB ini 
adalah langkah pionir, belum ada sebelumnya. 

2) Pandemi covid-19, sekolah daring, belanja online, pemilikan Hp Android 
berbasis rumah tangga di Tangerang bisa mencapai 80% atau lebih. 
(estimasi berdasarkan kegiatan lapangan), dan akan terus naik. Potensi 
riset publik online semakin bagus kedepan. 

3) Organisasi penyebaran e-Q ke masyarakat via jalur struktur pemerintahan. 
Dari Kesbangpol Pemda Kab Tangerang, sampai pada level Desa/Kelurahan 
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dan terus kebawah. Artinya jejaring ini memberi penguatan, bahwa rakyat 
berhak menilai, tentang masalah publik. Hal ini merupakan sosialisasi, 
edukasi dan kampanye publik, atas Gerakan Rakyat menilai (GMM). 

4) Pada prinsipnya, berdasarkan hasil pengukuran bisa dilakukan dengan data 
yang cukup baik. Potensi kedepan akan semakin baik. 
 
Penjelasan diatas, merupakan bukti validasi bahwa kegiatan implementasi 

pengukuran ICB dilapangan bisa dilakukan. 
 

d. Bisakah hasil kajian ICB dilakukan desiminasi publik  dan menjadi edukasi 
public? 
Berdasarkan prosedur dan norma umum serta etika penelitian, desiminasi 

publik perlu dan wajib dilakukan. Kemasan hasil kajian ICB kemudian juga 
diarahkan menjadi semacam materi edukasi publik.  Desiminasi publik ini telah 
direncanakan bisa dalam bentuk: 
1) Hasil laporan ICB didistribusikan kepada para pihak yang membantu 

pelaksanaan penelitian. Dibuatkan forum diskusi atau seminar membahas 
hasil penelitian. Bila April 2021 nanti masih dalam kondisi PSBB, maka 
diambil keputusan seminar secara online. 

2) Dibuatkan resume dalam bentuk video animasi grafiks dan disebarkan 
kembali secara online ke masyarakat. (rencana akan dilakukan) 

3) Perlu dibuatkan penjelasan dan penjabaran materi dan muatan edukasi ke 
publik. Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan semua 
urusan public. Termasuk membangun ICB sebagi identitas, jatidiri dan 
kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Tangerang. 
 
Desiminasi publik ini memang sudah merupakan standar baku dalam riset 

publik. Edukasi publik, sangat dimungkinkan dengan kemasan materi hasil 
kajian dan sarana komunikasi modern, melalui media sosial. Bila hal ini 
dilakukan secara rutin dan reguler, akan semakin menguatkan, proses 
perubahan yang perlu secara gradual, bukan instan. 

 
e. Bisakah Riset Publik secara Inklusif sebagai sarana edukasi public? 

Melibatkan masyarakat banyak,(dengan berbagai macam tantangan dan 
kendala yang ada), dalam riset publik sangat dimungkinkan. Dengan estimasi 
suatu saat nanti akan menjadi kaidah dan prosedur umum dan suatu 
keniscayaan yang tak terhindarkan, karena tuntutan masyarakat. Negara 
demokrasi, sistem informasi terbuka, kesadaran hak dan kewajiban masyarakat 
semakin menguat dan juga era kemajuan teknologi memungkinkan riset publik 
inklusif menjadi sarana edukasi publik yang efektif. 
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2. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis penelitian yang tercantum dalam Bab I, perlu dianalisis apakah 

skor penilaian masyarakat memenuhi kriteria signifikan atau tidak.  Dalam hal 
ini, acuan atau standard signifikansi skor data hasil penilaian, sebagaimana 
dinyatakan dalam hipotesis penelitian, terhadap semua variabel, sebagai 
berikut :  
a. Aspek Religius, Ramah dan Toleran 
b. Aspek Kesehatan dan Pendidikan 
c. Aspek Daerah Transit, Jalur Jawa-Sumatra  
d. Aspek Daerah Industri dan Jasa 
e. Aspek Daerah Penyangga Ibu Kota 
f. Aspek Daerah Urban 

 
Dengan data skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) 

masyarakat sesuai dengan tabel dibawah, sebagai berikut:  

 
Gambar 5.31 : Tabel Signifikansi 

 
Berdasarkan data skor yang didapatkan dari penilaian responden/ 

masyarakat, semua hipotesis penelitian yang diajukan ternyata, didapatkan 
skor penilaian lebih besar dari nilai standar acuan (5). Data hasil skor penelitian, 
semua hipotesis, dinyatakan signifikan.  

Makna dan interpretasi signifikan ini, bisa dijelaskan sebagai berikut: 
a. Bahwa skor penilaian masyarakat Kecamatan Tigaraksa, secara rata rata 

diatas nilai tengah, yang berarti “signifikan”. Cukup baik dengan kategori 
“baik moderat” (6,00 – 7,00). Artinya masyarakat mempunya respon yang 
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baik terkait index of county branding (ICB). Memahami dengan baik, 
terlibat dan berperan aktif dan menerima ICB sebagai bagian yang penting 
dalam masyarakat. 

b. Umumnya penilaian Akseptabilitas lebih rendah daripada penilaian 
Persepsi atau Partisipasi. Ada semacam jarak antara apa yang terjadi dan 
menjadi realitas saat ini dan apa yang dipahami masyarakat. Secara umum 
ini adalah kondisi dimana selalu terbuka peluang untuk perbaikan. 

c. Nilai nilai ini menjadi materi pendidikan yang sangat baik. Dari realitas data 
persebaran skor penilaian, masih cukup banyak yang menilai dibawah nilai 
rata rata. Selalu ada materi untuk melakukan pembelajaran.  
 

3. Resume Hasil Penelitian 
Resume hasil penelitian, dari penjelasan yang ada pada latar belakang, 

metodologi dan data memberikan gambaran yang meyakinkan; 1) meyakinkan 
bahwa ada solusi atas permasalahan penelitian; 2) menjawab signifikansi atas 
hipotesis penelitian (dalam hal ini semua signifikan); 3) menjelaskan secara 
naratif kualitatif, bahwa riset publik ICB memungkinkan dikemas sebagai 
edukasi publik secara inklusif. Beberapa hal umum (common sense), terkait 
dengan riset publik ICB adalah sebagai berikut: 
a. Riset Publik ICB secara online, merupakan suatu bukti dan contoh bahwa 

kedepan, riset ilmu sosial dan humaniora, bisa dikemas secara empiris 
menggunakan pendekatan WM.  Estimasi ke depan riset empiris 
merupakan keniscayaan, keharusan sesuai dengan tuntutan masyarakat. 
Mudah murah dan cepat. 

b. Penilaian oleh responden secara purposive population,  membuat penilaian 
menjadi lebih objektif, dan sesuai dengan realitas sistem demokrasi. 
Diperlukan partisipasi masyarakat. Sekaligus meningkatkan kesadaran 
masyarakat, untuk memahami hak dan kewajiban secara seimbang. 

c. Riset Publik ICB secara empiris dengan pendekatan WM,, mengatasi 
kekakuan pada riset akademik dengan metodologi kualitatif atau 
kuantitatif, dan disisi lain mengatasi kekurang-dalaman survei publik yang 
terlalu dangkal. Seperti survei petisi online, jajak pendapat popularitas, 
elektabilitas atau pun akseptabilitas. Pendekatan wellbeing methodology 
(WM) secara empiris merupakan alternatif untuk mengatasi kejenuhan, 
sesuai kondisi era media sosial. 

d. Edukasi publik atas objek kajian publik, perlu dilakukan secara gradual 
(bukan instan). Karenanya Riset Publik  perlu dilakukan secara rutin dan 
reguler. Ada nilai pembelajaran dan motivasi yang di kemas dalam 
kegiatan komparasi dan kontestasi. 
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e. Jejaring dalam media sosial, banyak impurities (hoax, isu negatif), dalam 
ruang publik sangat mengganggu dan tak bisa dihilangkan. Salah satu 
upaya yang baik adalah mempublikasikan hasil riset publik dalam ruang 
komunikasi publik.  
 

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari data dan skor penilaian riset publik 
ICB, terdapat beberapa hal pokok sebagai kesimpulan  adalah sebagai berikut:  
a. Secara umum para cendekiawan dan akademisi di Kampus  perlu 

mendorong Riset Publik secara online, untuk mengisi ruang publik dengan 
informasi berbasis riset. Untuk mendapatkan tingkat kebenaran informasi 
yang lebih objektif. Keterlibatan masyarakat (stakeholders) dalam penilaian, 
merupakan gerakan sosialisasi dan edukasi bahwa rakyat berhak-
berkewajiban menilai. Kampus perlu memprakarsai suatu isu positif 
“Gerakan Nasional Masyarakat Menilai”. Dengan teknologi informasi dan 
telekomunikasi (TI) pekerjaan yang tidak mungkin masa lalu, menjadi 
mungkin saat ini.  

b. Hasil pengukuran skor dalam tabulasi yang hasilnya dinyatakan sebagai 
berikut : 

 
 

1) Nilai PPA aspek religius, ramah dan toleran = 6,96 (baik moderat) 
2) Nilai PPA aspek pendidikan dan kesehatan = 6,87 
3) Nilai PPA aspek daerah transit Jawa-Sumatra = 6,58 
4) Nilai PPA aspek daerah industri dan jasa = 6,81 
5) Nilai PPA aspek daerah penyangga ibu-kota=6,80 
6) Nilai PPA aspek daerah urban = 6,73 
7) Nilai Index of County Branding (ICB) secara keseluruhan = 6,81 
Semua skor penilaian responden dengan kategori baik moderat (6,00 -7,00) 

c. Riset Publik ICB secara online memberikan inspirasi bahwa, bahwa riset 
sosial humaniora bisa dirancang dengan menggunakan jejaring media 
sosial. Dengan konsep yang sama, diperkirakan memungkinkan dengan 
baik untuk melakukan edukasi publik dalam bentuk kemasan riset publik. 
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2. Rekomendasi 
a. Hasil skor penilaian Riset Publik ICB menghasilkan data yang sangat kaya 

untuk dilakukan analisis. Sehingga objek kebijakan pemerintah perlu 
dilakukan kajian riset publik untuk beberapa keperluan : 
1) Kajian atau studi kelayakan, pada berbagai rencana projek kegiatan. 
2) Kajian monitoring, untuk mengawasi jalannya projek atau program  
3) Kajian evaluasi untuk memberikan penilaian secara reguler, misalnya 

indeks kepuasan masyarakat. 
Karenanya perlu mendorong riset publik menjadi isu publik, untuk 

kemudian diperlukan kegiatan yang bersifat inklusifitas, melibatkan 
persepsi partisipasi dan akseptabilitas masyarakat. 

b. Perlu dicoba untuk melakukan kajian riset publik pada program sustainable 
development golas (SDG’s), dengan melibatkan masyarakat banyak untuk 
menilai. Diharapkan hal ini juga merupakan materi edukasi publik. 
Menyadarkan masyarakat akan pentingnya ikut berpartisipasi dan 
berperan aktif dalam program Pemerintah. 

c. Data identitas responden secara personal tidak terekspose, hal ini berguna 
untuk meyakinkan responden agar menilai secara jujur, tanpa takut risiko 
kalau menilai jelek. Artinya banyak riset publik inklusif dengan topik lain 
bisa dilakukan tanpa mengganggu kondisi sosial di lingkungan masyarakat.  

d. Riset publik berbasis masyarakat, telah dan akan menjadi trend dalam 
kebijakan publik kedepan. Dilakukan secara online, warga masyarakat 
diajak untuk ikut berpartisipasi dalam masalah publik. Dalam hal ini 
memungkinkan berkolaborasi dengan pihak Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah, untuk melakukan kajian dengan topik “isu publik” dan 
mengikutkan partisipasi masyarakat sepenuhnya, sebagai subjek penilai. 
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BAB 6 

INDEKS PENGENDALIAN PAHAM 

RADIKAL GENERASI MUDA 

 
 

Riset Indeks Pengendalian Paham radikal Generasi Muda (IPPR GM) ini 
diinisiasi oleh Dr. Bobby Reza (Wakil Rektor I, Universitas Tangerang Raya) dan 
Dr. Jadi Suriadi, Direktur Riset, dengan menggunakan cakupan ruang lingkup 
beberapa kampus, dan mahasiswa sebagai responden. Hasil Kajiannya sebagai 
berikut: 

Laporan Hasil : Survei Riset Publik  
Indeks Pengendalian Paham Radikal Generasi Muda (IPPR GM) 

Studi Kasus Mahasiswa Berbagai Kampus 
18 November 2020 

 
 

Oleh : 
Dr. Bobby Reza 
Dr. Jadi Suriadi 

Dr. Asep Kususanto 
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Sekapur Sirih 
Wellbeing Institute (WI) adalah organisasi kemasyarakatan, non komersial yang 
secara khusus mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk Riset Publik Inklusif, 
yang bertujuan mendapatkan suatu ukuran berupa indeks kemaslahatan publik 
(IKP). Terutama untuk tujuan mendapatkan ilustrasi, potret dan ukuran 
kemaslahatan masyarakat, atas objek kajian. Dengan keyakinan bahwa objek 
yang dikaji adalah isu publik, dalam upaya meningkatkan ukuran IKP, berarti 
pula meningkatkan kemaslahatan atau kemanfaatan atas objek tersebut. Lebih 
jauh, bahwa Riset Publik ini merupakan sarana atau materi untuk sosialisasi, 
edukasi dan kampanye publik agar masyarakat berusaha mengetahui, 
memahami dan menyadari atas isu publik, lalu mendorong mereka untuk ikut 
berperan aktif dan berpartisipasi dalam pemecahan berbagai masalah publik. 
Riset Publik juga berfungsi sebagai evaluasi berkelanjutan terkait sikap 
akseptabilitas (keberterimaan atau penerimaan) masyarakat, atas berbagai 
kebijakan Pemerintah. 

Kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua responden 
yang telah meluangkan waktu, hingga kegiatan survei Indeks Pengendalian 
Paham Radikal Generasi Muda (IPPR GM) ini bisa dilaksanakan dalam kondisi 
PSBB dan para mahasiswa belajar secara daring. Suatu bentuk kegiatan dimana 
sisi positifnya merupakan tambahan materi pembelajaran bagi mahasiswa  
Survei Riset Publik berbasis web sembari kuliah secara  daring. Hanya 
memerlukan waktu sekitar 10 mengisi kuesioner survei. 

Terkait dengan materi, “Paham Radikal” yang masih sangat sensitif di negara 
kita, karena kecenderungan membawa isu agama, WI telah melakukan 
berbagai kajian dalam preliminary study, untuk tetap berada pada koridor 
kemaslahatan publik, sekalipun membawa debat perbedaan persepsi atas isu 
paham radikal. Penjabaran atas unsur, aspek atau variabel atas paham radikal, 
dibingkai dalam kasanah umum dan  ditetapkan melalui expert group 
discussion (EGD). WI, tidak partisan dan fokus pada upaya definisi atau 
terminologi yang umum dan mudah dipahami. Definisi tersebut perlu terbuka 
untuk mendapatkan kritik dari berbagi pihak. Pada hasil akhirnya berupa skor 
numerik yang kemudian disebut sebagai Indeks Pengendalian Paham Radikal 
Generasi Muda (IPPR GM).  

Sekalipun hasil survei Riset Publik IPPR GM ini, masih jauh dari kata sempurna, 
namun diskusi Diskusi WI, usul kritik dan saran dari para mahasiswa 
responden, tercatat sebagai potret hasil survei. Beberapa kesepahaman dalam 
diskusi pada intinya adalah sebagai berikut. 
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1). Bahwa diperlukan keberanian untuk mendefinisikan “Paham Radikal”, 
meskipun tidak ada kata final (dinamis) dan masih sensitif, tergantung 
sudut pandang berbagai pihak. Keterbukaan dan transparansi telah 
menjadi keniscayaan di era global dan sistem demokrasi. Telah 
dilakukan kajian awal dan menghasilkan beberapa unsur, variabel atau 
aspek atas paham radikal. Wellbeing Institute (WI), melakukan 
preliminary study, menghasilkan alternatif variabel yang kemudian 
diuji dalam expert group discussion (EGD) lalu ditetapkan 6 variabel 
sebagi unsur atas paham radikal. 

2). Dalam survei ternyata banyak yang menilai dengan skor dibawah nilai 
rata rata dalam rentang skala penilaian, yang dimaknai sebagai potensi 
radikal.  Data sementara, sekitar 10% hingga 33% mahasiswa diduga 
memiliki potensi pola pikir paham radikal. Walaupun demikian, bukan 
berarti mereka radikal. Identitas ini akan dikonversi dalam bentuk skor 
IPPR GM. Fokus survei Riset Publik, adalah bagaimana memotret nilai 
IPPR GM, secara reguler dan berkelanjutan. Melakukan sosialisasi atas 
informasi tersebut, melakukan edukasi kepada para mahasiswa dan 
juga suatu bentuk kampanye publik, dengan tujuan akhir 
meningkatkan IPPR GM sebagai indeks pengendaliannya. 

3). Kenyataan dilapangan, semua unsur masyarakat harus merasa ikut 
bertanggung jawab dalam mengendalikan paham radikal, dari sebagian 
kecil masyarakat yang punya potensi paham radikal. Tenaga dari pihak 
pemerintah dan penegak hukum tidak akan cukup. Partisipasi publik, 
peran aktif masyarakat harus tetap digalang. 

Setelah ditampilkan data dan analisa data, Peneliti memberikan kesimpulan 
akhir, dalam kegiatan survei Riset Publik IPPR GM ini, sebagai berikut: 

a. Semua mahasiswa/wi pada usia (Usia 17-25 tahun) perlu dikenalkan 
dengan Indeks pengendalian paham radikal generasi muda (IPPR GM). 
Sebagai potret dan acuan atas kondisi penetrasi “Padam Radial” di 
kampus/institusi pendidikan. Direkomendasikan untuk dilakukan 
secara reguler berkelanjutan. 

b. Kampus perlu berani melakukan kajian dan ekspose nilai IPPR GM, dan 
itu merupakan bentuk kajian bersih lingkungan dari institusi yang 
bersangkutan. Kampus harus berani bercermin dan mengukur diri. 

c. Mengukur untuk mengetahui, mengetahui untuk mengelola, 
mengelola untuk mencapai tujuan. Mengukur itu penting untuk 
mencapai tujuan, yaitu meningkatkan atau perbaikan kemanfaatan/ 
kemaslahatan objek kajian. Meningkatkan skor penilaian IPPR GM. 
Mengendalikan “Paham Radikal”. 
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Semua pihak perlu melakukan introspeksi dan partisipasi dalam peran untuk 
mengendalikan paham radikal, menjaga nilai IPPR GM pada tingkat keamanan 
yang diperlukan. Termasuk para mahasiswa itu sendiri. 

 
Salam 

Komite Ahli Wellbeing Institute 
Prof. Sutarmadi 
Dr. Jadi Suriadi 

Dr. Asep Kususanto 
Dr. Bobby Reza 

 

 

A. LATAR BELAKANG, PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN SURVEI 
1. Latar Belakang 

Paham Radikal merupakan salah satu isu sensitif dalam masyarakat 
Indonesia, setidaknya setelah berbagai kejadian teror bom, yang terjadi di 
Indonesia dua dekade yang lalu. Sensitivitas ini menjadikan diskusi terkait isu 
radikalisme dan pembelajaran kenapa atau mengapa terjadi, dan bagaimana 
cara melakukan tindak pencegahannya seolah terhalang oleh hambatan 
psikologis berupa isu agama, saling curiga, ketidakpercayaan pihak Pemerintah 
dan pihak oposisi dalam sistem demokrasi. Konsekuensi logisnya menjadikan 
interpretasi dan makna “paham radikal” berkembang sesuai dengan 
kepentingan dan ruang lingkup parsial berbagai pihak. Pihak Pemerintah dan 
masyarakat, lebih cenderung memandang paham radikal sebagai benih atau 
bibit aksi teror, yang perlu di berantas sampai ke akar akarnya. Sedangkan 
sebagian pihak, memandang paham radikal sebagai suatu keinginan berubah 
secara cepat, karena suatu kondisi ketidakadilan yang terjadi. Stigma radikal 
hanya sebagai stigma, memberikan label untuk menakuti dan membungkam 
suatu ide dan gagasan kritis dari masyarakat. 

 Wellbeing Institute (WI), tergerak untuk melakukan survei Riset Publik, 
yang berusaha mengakomodasi 2 sudut pandang yang berlainan tersebut 
dalam suatu topik “Indeks Pengendalian Paham Radikal Generasi Muda (IPPR 
GM), suatu ukuran seberapa besar generasi muda berpartisipasi dan berperan 
dalam mengendalikan paham radikal. Untuk mendapatkan data yang objektif, 
Peneliti WI melakukan preliminary study, suatu studi awal yang berusaha 
menemukan alternatif unsur, aspek atau variabel (yang dilengkapi dengan 
indikator) atas isi konseptual dan konten paham radikal. Kemudian dilakukan 
suatu kegiatan expert group discusssion (EGD) oleh para ahli. Berdasarkan hasil 
EGD, bahwa variabel atau aspek yang dominan terhadap kategori atas “paham 
radikal” adalah : 
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a. Merasa paling benar sendiri dalam keberagaman 
b. Tidak Percaya pada Pemerintah yang sah 
c. Reaksi terlalu keras terhadap klaim ketidakadilan 
d. Memaksa pihak lain untuk mengikuti pilihannya 
e. Kesetiaan pada pimpinan yang berlebihan dan  menafikan norma dan 

hukum  
f. Meremehkan Pelanggaran Hukum 

 
Makna dan interpretasinya, untuk mampu mengendalikan paham radikal 

harus dimulai untuk mampu mengendalikan ke-6 variabel tersebut diatas. Nilai 
indeks IPPR GM berupa skor numerik akan dimaknai secara linier. Bila skor 
IPPR GM tinggi, itu bermakna paham radikal terkendali dengan tingkat tinggi, 
dan sebaliknya. 

Survei Riset Publik IPPR GM dirancang dilakukan pada generasi muda, usia 
15 sampai dengan 25 tahun atau setara dengan level sekolah SLTA (dan 
sederajat) sampai pada lulus sarjana. Dan diharapkan dilakukan secara reguler 
dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali. Bila hal ini sudah berjalan dengan rutin 
maka generasi muda akan menjadi responden dalam survei sebayak 14 kali (6 
kali dari masa SLTA dan 8 kali masa kuliah). Suatu jumlah yang cukup signifikan, 
untuk menyampaikan berbagai informasi terkait materi paham radikal. Selama 
periode pengukuran IPPR GM menjadi kegiatan sosialisasi materi, edukasi dan 
kampanye publik. Dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan skor IPPR 
GM yang sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini pada level yang aman dan 
terkendali. Kenapa kita perlu melakukan IPPR GM? Karena kenyataan dalam 
era global dan terbuka saat ini, tak ada lagi informasi, ide dan gagasan  yang 
bisa ditutup-tutupi. Termasuk diantaranya adalah paham radikal. Paham 
radikal tak bisa dihilangkan, tapi tetap harus dikendalikan. 

WI merancang survei Riset Publik dilakukan secara online, sehingga mudah 
dan untuk diisi oleh responden. Riset Publik tidak memerlukan data personal, 
hanya data kelompok sosial (publik) yang bisa ditampilkan sebagai bagian dari 
etika dan komitmen Riset Publik, untuk menghindari resiko sosial sekecil 
apapun dalam penilaian responden. Untuk lebih meyakinkan bahwa riset 
publik bisa berjalan dengan baik, dipilih dipilih untuk dicobakan di berbagai 
kampus.  

Memahami, Riset Publik secara online ini termasuk kajian dengan 
pendekatan wellbeing methodology (WM) dan metodologi WM yang relatif 
baru, peneliti WI menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari kata 
sempurna. Secara terbuka, WI menyatakan terbuka untuk dikritisi oleh 
berbagai pihak, baik dari akademisi maupun pihak Pemerintah. Dengan fokus 
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bahwa IPPR GM adalah semacam indeks kemaslahatan publik (IKP) suatu 
ukuran nilai kemanfaatan manakala paham radikal terkendali dengan baik. 

 
2. Persiapan dan Pelaksanaan Survei 

Secara teknis persiapan survey, meliputi beberapa hal sebagai berikut: 
a. Dalam dokumen teknis, WI melakukan kajian preliminary study, dilanjutkan 

dengan expert group discussion (EGD) sehingga menghasilkan variabel dan 
indikator penyusunnya. 

b. Menyusun sistem secara elektronik berupa electronic questionnaires (e-Q). 
Untuk bisa dibagikan via WA, dan para siswa bila mengisikan e-Q dengan 
menggunakan Hp android. Hanya diperlukan waktu sekitar 10 menit untuk 
mengisi e-Q. 

c. Penilaian variabel atas unsur paham radikal, dinilai dengan materi 
instrumen pengukuran berupa, Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas 
mahasiswa. 

d. Skala penilaian dengan skor 1 sampai 9. 1 paling jelek, 9 paling bagus dan 5 
nilai tengah. Penggunaan skala 9 ini selain memberikan ruang yang cukup 
presisi bagi responden, juga dimaksudkan agar tidak ada konversi lagi atas 
nilai dari responden. 

e. Dilakukan penjelasan kepada para mahasiswa beberapa kampus. 
 
Berikut ini dokumentasinya: 
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3. Interpretasi Hasil 
Riset Publik ini adalah riset empiris, dimana teori dan konseptual telah 

dilewati dengan berbagai estimasi tertentu. Konsekuensinya, penilaian para 
responden merupakan penilaian yang matang (tidak diperlukan pengolahan 
data dengan sofware statistik lagi), dan juga semua responden mempunyai hak 
yang sama dalam penilaian. Penjumlahan nilai responden dilakukan dengan 
tabulasi sederhana. 

 Interpretasi atas hasil penilaian dikelompokkan sebagai berikut: 
a. 1 sampai 2 = sangat buruk sekali 
b. 2 sampai 3 = buruk sekali 
c. 3 sampai 4 = buruk 
d. 4 sampai 5 =cukup buruk 
e. 5 sampai 6 = cukup baik 
f. 6 sampai 7 = baik 
g. 7 sampai 8  = sangat baik 
h. 8 sampai 9 = sangat baik sekali (istimewa) 

 

B. DATA DAN ANALISIS DATA 
1. Identitas Responden 
a. Asal Kampus 

 
Gambar 6.1 : Grafik Komposisi Responden Berdasarkan Asal kampus 

 
Kuesioner survei Riset Publik, secara online sudah disebarkan ke hampir 20 

kampus. Namun demikian, seperti nampak dalam gambar yang dominan hanya 
3 kampus/institusi, yaitu Universitas Tangerang Raya, Tangerang; Universitas 
Pelita bangsa, Bekasi; Universitas Mathlaul Abwar, Pandeglang.  Catatan 
penting yang didapatkan dalam data asal kampus diatas adalah sebagai berikut: 
1) Yang terlibat secara dominan 3 kampus dengan daerah yang berbeda 

(Tangerang, Bekasi dan Pandeglang). 
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2) Mencitrakan perbandingan yang bagus, yaitu kampus dengan citra islami 
(unv. Mathlaul Anwar (1); dan kampus citra umum (unv. Tangerang Raya 
dan Unv. Pelita Bangsa (2)). 

3) Ke-3nya akan dianalisis secara terpisah, apakah ada perbedaan nilai IPPR 
GM nya, dalam analisis hasil skornya. 
 

b. Pekerjaan Orang Tua 

 
Gambar 6.2 : Grafik Komposisi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua 

 
Dalam berbagai kajian terkait paham radikal, lingkungan pergaulan yang 

diinterpretasikan sebagai pekerjaan orang-tua, menjadi sangat menarik untuk 
dicermati, apakah ada korelasi perbedaan yang signifikan atas penilaian 
responden. Jenis pekerjaan di sederhanakan menjadi 4 kategori sebagaimana 
digambarkan dalam grafik diatas, dan kemudian akan dilakukan analisis 
penilaian IPPR GM responden. 

 
c. Jenis kelamin 

 
Gambar 6.3 : Grafik Komposisi Responden Berdasarkan Jenis kelamin 
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Perlu juga didapatkan analisis penilaian antara laki laki dan perempuan 
untuk mendapatkan gambaran tentang penilaian keduanya. Hal ini menjadi 
informasi yang penting, karena dalam kondisi saat ini, semua mempunya akses 
dan pengaruh yang sama. 

Secara umum identitas responden, mempunyai beberapa komponen 
penting yang di perhatikan oleh Peneliti : 
1) Data identitas responden harus merupakan data publik, bukan data 

personal. Hal ini selain untuk menjaga konfidensial data responden, juga 
dimaksudkan untuk mengurangi risiko sosial atas respon/jawaban 
responden. 

2) Data identitas responden haruslah data yang akan digunakan untuk analisis 
berikutnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, guna menjaga utilisasi 
data responden (agar selalu digunakan untuk keperluan analisis). Riset 
Publik, mengandalkan data dari publik secara purposive population, 
semakin sedikit data yang digunakan akan semakin baik bagi responden. 

3) Data responden, ditampilkan secara jelas dalam gambar/grafiks. Sehingga 
secara visual secara jelas sudah bisa diperkirakan. Termasuk komposisi 
menurut respon responden. 

4) Data disimpan dalam cloud, sehingga hampir tidak mungkin untuk diubah 
oleh peneliti untuk keperluan tertentu, (dilakukan cross check data orisinil). 
 

2. Data Penilaian Responden 
a. Data Penilaian Persepsi atas Variabel #1 

 
Gambar 6.4 : Grafik Persebaran Penilaian Persepsi Responden pada variabel #1 

 
Data persebaran penilaian Persepsi responden, secara jelas ditampilkan 

dalam gambar, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut : 
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1) Pola persebaran belum menunjukkan kurva normal.  Umumnya data publik 
membentuk pola kurva normal. Grafiks diatas menunjukkan anomali 
dengan berbagai penjelasan yang perlu didalami lebih lanjut. 

2) Nilai rerata =5,66, kategori “cukup baik". Tetapi juga masih dalam 
teridentifikasi signifikan dengan acuan median/nilai tengah skor skala 
penilaian. 

3) Mean/rerata=5,66; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 
muncul =9. Modus 9 tapi mean 5,66 menunjukkan persebaran penilaian 
yang kurang teratur.  

4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=32,7% (suatu nilai yang cukup tinggi) 
untuk data dengan isu publik. 
 
Beberapa penjelasan yang sangat menarik adalah pola persebaran yang 

tidak menunjukkan kurva normal, dimaknai ada beberapa isu sensitif dimana 
penilaian responden terlalu dipengaruhi emosional yang kuat. Peneliti tidak 
membuat analisis tersendiri, akan tetapi diharapkan data atas pertanyaan 
terbuka memberikan informasi yang cukup bisa menjelaskan. 

Dugaan sementara, terminologi “paham radikal” masih ditanggapi terlalu 
emosional oleh responden, sehingga yang menentang dan menyetujui 
(perbedaan perspektif) masih terlalu kuat. Namun demikian, bagi kajian pionir 
atau baru dilakukan sekali, hal ini memang masih dianggap wajar. Diharapkan 
akan menuju normal setelah berulangkali dilakukan sosialisasi dan edukasi 
kepada para mahasiswa/responden. 

 
b. Data Penilaian Partisipasi atas Variabel #1 

 
Gambar 6.5 : Grafik Persebaran Penilaian Partisipasi Responden pada variabel #1 
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Data persebaran penilaian masih serupa dengan 2.2.1 dengan data:  
1) Pola persebaran belum menunjukkan kurva normal.   
2) Nilai rerata =6,10,  kategori “baik”.  
3) Mean/rerata=6,10; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =9. Modus  
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=28,2%  

 
c. Data Penilaian Akseptabilitas atas Variabel #1 

 
Gambar 6.6 : Grafik Persebaran Penilaian Akseptabilitas Responden pada variabel #1 

 
Data persebaran penilaian sebagai berikut: 

1) Pola persebaran penilaian sudah menunjukkan kurva normal. Penilaian 
yang dianggap memenuhi kriteria objektivitas, pada data publik.  

2) Nilai rerata =5,03,  kategori “cukup baik”.  
3) Mean/rerata=5,03; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =5.  
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=31,5%  

 
Walaupun nilainya cukup kecil (5,03), namun demikian dianggap sebagi 

penilaian yang objektif karena mengikuti pola kurva normal. Data skor persepsi, 
partisipasi dan akseptabilitas yang biasanya cenderung menurun, maka 
penilaian Persepsi diestimasikan (bila tak terlalu emosional) diharapkan bisa 
lebih tinggi dari nilai partisipasi. 
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d. Data Penilaian Persepsi atas Variabel #2 

 
Gambar 6.7 : Grafik Persebaran Penilaian Persepsi  Responden pada variabel #2 

 
Data persebaran penilaian sebagai berikut: 

1) Pola persebaran penilaian sudah menunjukkan kurva normal (walaupun 
belum kelihatan bagus)  Penilaian yang dianggap memenuhi kriteria 
objektivitas, pada data publik.  

2) Nilai rerata =6,14,  kategori “ baik”.  
3) Mean/rerata=6,14; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =7 
4) Frekuensi nilai di bawah 5 (1,2,3,4)=19,4% 

 
Data persebaran penilaian ini, sekalipun sangat jelas maknanya “percaya 

pada pemerintah yang sah”, namun angka 19,4% merupakan potret yang 
kurang menggembirakan. 

 
e. Data Penilaian Partisipasi atas Variabel #2 

 
Gambar 6.8 : Grafik Persebaran Penilaian Partisipasi  Responden pada variabel #2 
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Data persebaran penilaian sebagai berikut: 
1) Pola persebaran penilaian sudah menunjukkan kurva normal. 
2) Nilai rerata =6,11,  kategori “ baik”.  
3) Mean/rerata=6,11; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =7 
4) Frekuensi nilai di bawah 5 (1,2,3,4)=17,4%  

 
f. Data Penilaian Akseptabilitas atas Variabel #2 

 
Gambar 6.9 : Grafik Persebaran Penilaian Akseptabilitas Responden pada variabel #2 

 
Data persebaran penilaian sebagai berikut: 

1) Pola persebaran penilaian sudah menunjukkan kurva normal. 
2) Nilai rerata =5,22,  kategori “ cukup baik”.  
3) Mean/rerata=5,22; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =5 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=27,2%  

 
g. Data Penilaian Persepsi atas Variabel #3 

 
Gambar 6.10 : Grafik Persebaran Penilaian Akseptabilitas Responden pada variabel #3 
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Data persebaran penilaian sebagai berikut: 
1) Pola persebaran penilaian sudah tidak menunjukkan kurva normal. 

Cenderung eksponensial ke arah nilai tinggi. Secara umum ini dimaknai 
bahwa, responden menilai bagus atas variabel ini. 

2) Nilai rerata =6,74,  kategori “ baik”.  
3) Mean/rerata=6,74; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =9 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=14,9%  

 
h. Data Penilaian Partisipasi atas Variabel #3 

 
Gambar 6.11 : Grafik Persebaran Penilaian Partisipasi Responden pada variabel #3 

 
Data persebaran penilaian sebagai berikut: 

1) Pola persebaran penilaian tidak menunjukkan kurva normal tapi cenderung 
eksponensial 

2) Nilai rerata =6,59,  kategori “ baik”.  
3) Mean/rerata=6,59; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =9 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=14,9%  

 
i. Data Penilaian Akseptabilitas atas Variabel #3 

 
Gambar 6.12 : Grafik Persebaran Penilaian Akseptabilitas Responden pada variabel #3 
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Data persebaran penilaian sebagai berikut: 
1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva normal. 
2) Nilai rerata =5,69,  kategori “ cukup baik”.  
3) Mean/rerata=5,69; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =5 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=18,4% 

 
j. Data Penilaian Persepsi atas Variabel #4 

 
Gambar 6.13 : Grafik Persebaran Penilaian Persepsi Responden pada variabel #4 

 
Data persebaran penilaian sebagai berikut: 

1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva ekspoensial tajam. 
Responden mempunyai kecenderungan menilai sangat tinggi. Nilai 
kebenarannya tidak meragukan lagi. 

2) Nilai rerata =7,44,  kategori “ sangat baik”.  
3) Mean/rerata=7,44; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =9 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=11,8% 

 
k. Data Penilaian Partisipasi atas Variabel #4 

 
Gambar 6.14 : Grafik Persebaran Penilaian Persepsi Responden pada variabel #4 
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Data persebaran penilaian sebagai berikut: 
1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva ekspoensial tajam. 

Responden mempunyai kecenderungan menilai sangat tinggi. Nilai 
kebenarannya tidak meragukan lagi. 

2) Nilai rerata =7,53,  kategori “ sangat baik”.  
3) Mean/rerata=7,53; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =9 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=10,2% 

 
Penilaian partisipasi yang lebih tinggi dari persepsi, jarang terjadi. Bila ini 

mengekspresikan data yang benar, maka ini merupakan anonali. Penjelasan 
secara naratif, diestimasikan ada dalam data non struktural berupa usul dan 
saran responden. 

 
l. Data Penilaian Akseptabilitas atas Variabel #4 

 
Gambar 6.15 : Grafik Persebaran Penilaian Akseptabilitas Responden pada variabel #4 

 
Data persebaran penilaian sebagai berikut: 

1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva normal. 
2) Nilai rerata =6,32,  kategori “baik”.  
3) Mean/rerata=6,32; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =9 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=16,3% 
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m. Data Penilaian Persepsi atas Variabel #5 

 
Gambar 6.16 : Grafik Persebaran Penilaian Persepsi Responden pada variabel #5 

 
Data persebaran penilaian sebagai berikut: 

1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva normal. 
2) Nilai rerata =6,29,  kategori “baik”.  
3) Mean/rerata=6,29; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =5 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=16,0% 

 
n. Data Penilaian Partisipasi atas Variabel #5 

 
Gambar 6.17 : Grafik Persebaran Penilaian Partisipasi Responden pada variabel #5 
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Data persebaran penilaian sebagai berikut: 
1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva normal. 
2) Nilai rerata =6,28,  kategori “baik”.  
3) Mean/rerata=6,28; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =5 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=16,1% 

 
o. Data Penilaian Akseptabilitas atas Variabel #5 

 
Gambar 6.18 : Grafik Persebaran Penilaian Akseptabilitas Responden pada variabel #5 

 
Data persebaran penilaian sebagai berikut: 

1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva normal. 
2) Nilai rerata =5,54,  kategori “cukup baik”.  
3) Mean/rerata=5,54; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =5 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=22,9% 

 
p. Data Penilaian Persepsi atas Variabel #6 

 
Gambar 6.19 : Grafik Persebaran Penilaian Persepsi Responden pada variabel #6 
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Data persebaran penilaian sebagai berikut: 
1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva eksponensial tajam. 
2) Nilai rerata =7,17,  kategori “sangat baik”.  
3) Mean/rerata=6,28; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =9 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=16,1% 

 
q. Data Penilaian Partisipasi atas Variabel #6 

 
Gambar 6.20 : Grafik Persebaran Penilaian Partisipasi Responden pada variabel #6 

 
Data persebaran penilaian sebagai berikut: 

1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva eksponensial tajam. 
2) Nilai rerata =7,26,  kategori “sangat baik”.  
3) Mean/rerata=7,26; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =9 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=10,9% 

 
r. Data Penilaian Akseptabilitas atas Variabel #6 

 
Gambar 6.21 : Grafik Persebaran Penilaian Akseptabilitas Responden pada variabel #6 

www.penerbitwidina.com



 

Indeks Pengendalian Paham Radikal Generasi Muda | 207 

Data persebaran penilaian sebagai berikut: 
1) Pola persebaran penilaian  menunjukkan kurva normal. 
2) Nilai rerata =6,29,  kategori “ baik”.  
3) Mean/rerata=6,29; median/nilai tengah=5; modus nilai yang paling sering 

muncul =5 
4) Frekuensi nilai dibawah 5 (1,2,3,4)=14,0% 

 
3. Tabulasi Data Matrik 
a. Data Nilai Rerata dan Skor IPPR GM  

 
Gambar 6.22 : Tabel Data Tabulasi Skor 

 
Data tabulasi adalah data skor original dari responden, disusun kembali 

dalam bentuk tabulasi, dan kemudian didapatkan perhitungan (secara empiris, 
tidak menggunakan aplikasi statistik lagi), beberapa hal penting yang 
didapatkan dari data tabulasi adalah : 
1) Penilaian individu atas Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) pada 

setiap variabel. Ada 18 data, dengan data tertinggi 7,53 penilaian skor 
Persepsi responden pada variabel #4. Dan data terendah 5,03 skor 
akseptabilitas pada variabel #1. 

2) Penilaian variabel dilakukan berdasarkan penilaian PPA dengan bobot 
perbandingan 20:40:40. Ada 5 data skor variabel, tertinggi pada variabel #4 
dan terendah pada Variabel #1. 

3) Nilai skor indeks IPPR GM merupakan penjumlahan dari semua variabel. 
Dalam survei kali ini, bobot masing-masing variabel tidak ditatapkan dan 
karenanya dianggap sama. Nilai akhir IPPR GM=6,25, kategori “baik”. 
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b. Data Matrik : Asal Kampus 

 

 

 
Gambar 6.23 : Tabel Data Matrik : Asal Kampus 

 
Perbandingan atas data matrik asal kampus diatas, memberitahukan 

beberapa hal penting diantaranya sebagai berikut : 
1) Unma, Pandeglang mewakili citra kampus Islam, dan berada di daerah 

dengan citra Islam tinggi, sedangkan Untara, Tangerang dan Unv. Pelita 
Bangsa, Bekasi menunjukkan citra kampus umum dan daerah penyangga 
ibukota. Secara umum skor IPPR GM 5,71 dibandingkan dengan Untara 
6,63 dan Unv. Pelita bangsa 6,37. Penilaian ini tentu bukan stigma negatif 
Unma, tapi memang realitas para mahasiswa disana mempunyai sikap 
mengkritisi Pemerintah lebih aktif. Dengan mengingat bahwa semua 
kondisi variabel adalah dinamis, selalu terbuka kesempatan untuk 
perbaikan atau pemahaman yang lebih baik. 

2) Penilaian, secara lebih spesifik per kampus juga menunjukkan nilai terjelek 
untuk variabel #1 dan terbaik variabel 4#. Relatif sama dengan kondisi 
yang umum. 

3) Melihat bahwa perbedaan sudut pandang mahasiswa disetiap kampus 
mempunyai nilai yang berbeda, maka perlu bagi kampus untuk lebih 
khusus mengukur IPPR GM masing-masing. 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
UNMA, Pandegrang 9 9 9 7 8 8 9 1 5 3 8 6 9 9 8 6 1 6

UNMA, Pandegrang 2 3 5 5 3 3 6 3 3 7 8 5 8 8 5 3 4 1

UNMA, Pandegrang 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6

UNMA, Pandegrang 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6

UNMA, Pandegrang 5 5 5 6 6 6 9 9 6 9 9 9 5 5 5 9 9 5

UNMA, Pandegrang 6 5 4 4 1 1 9 9 1 4 4 5 5 6 6 6 6 6

4,80 5,11 4,95 5,71 5,54 4,96 6,05 5,94 5,41 6,72 6,74 5,63 5,70 5,83 5,34 6,55 6,62 5,83
4,99 5,34 5,75 6,30 5,61 6,29

5,71

Unv. Pelita Bangsa, Bekasi 7 2 2 5 6 6 8 8 6 9 9 7 5 5 5 6 7 6

Unv. Pelita Bangsa, Bekasi 1 8 3 8 5 6 8 5 4 7 7 7 8 8 4 8 8 7

Unv. Pelita Bangsa, Bekasi 1 9 5 6 6 5 8 9 5 9 9 4 5 5 5 8 8 5

Unv. Pelita Bangsa, Bekasi 7 9 9 6 5 2 9 9 5 6 9 5 8 7 4 7 9 6

Unv. Pelita Bangsa, Bekasi 5 5 5 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Unv. Pelita Bangsa, Bekasi 8 7 5 7 7 4 7 7 4 8 8 6 8 4 4 9 9 6

6,03 6,16 4,87 6,26 6,38 5,09 6,97 6,87 5,51 7,74 7,75 6,35 6,55 6,51 5,46 7,56 7,66 6,38
7,12

6,37

5,62 5,84 6,34 7,19 6,10

Untara, Tangerang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Untara, Tangerang 5 4 3 7 7 6 6 5 5 7 7 6 6 8 7 8 7 6

Untara, Tangerang 3 9 5 5 5 5 8 8 8 5 8 6 4 4 4 8 8 8

Untara, Tangerang 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Untara, Tangerang 7 5 6 7 5 6 7 7 6 7 8 7 6 7 7 6 8 8

Untara, Tangerang 7 5 8 7 6 7 7 7 7 8 8 7 8 7 7 8 9 6

Untara, Tangerang 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 9 8 8 9 8

6,08 6,79 5,44 6,44 6,61 5,65 7,13 6,92 6,02 7,84 8,06 6,75 6,44 6,61 5,96 7,49 7,42 6,58

6,63

6,11 6,19 6,60 7,49 6,32 7,10
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4) Sebagai suatu proses perbaikan, survei Riset Publik IPPR GM perlu 
dilakukan secara reguler dan berkelanjutan. 
 

c. Data Matrik : Pekerjaan Orang Tua 

 

 

 

 
Gambar 6.24 : Tabel Data Matrik : Pekerjaan Orang Tua 

 
Data diatas, menunjukkan bahwa ada 2 kelompok pekerjaan orang tua 

yang memperlihatkan pengaruh pada penilaian IPPR GM mahasiswa: 
1) Kelompok karyawan swasta dan usaha sendiri, dengan skor IPPR GM diatas 

6. Dan kelompok ASN/PNS dan Pengusaha, dengan skor dibawah 6. 
2) Estimasi sementara (perlu penelitian lebih lanjut), paham radikal itu 

berkorelasi dengan ketidakpuasan responden. 
3) Mengingat bahwa IPPR GM atau merupakan proksi dari indeks 

kemaslahatan publik (IKP), yang merupakan isu publik terkait kemanfaatan 
bersama, maka diperlukan sosialisasi, edukasi dan kampanye publik 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Karyawan Swasta 3 8 5 7 7 6 8 7 6 9 8 8 8 7 7 9 9 6

Karyawan Swasta 5 4 3 7 7 6 6 5 5 7 7 6 6 8 7 8 7 6

Karyawan Swasta 3 9 5 5 5 5 8 8 8 5 8 6 4 4 4 8 8 8

Karyawan Swasta 3 5 9 1 1 1 9 5 1 5 4 5 3 5 5 4 5 2

Karyawan Swasta 7 9 9 6 5 2 9 9 5 6 9 5 8 7 4 7 9 6

Karyawan Swasta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5,87 6,43 5,09 6,02 6,04 5,10 6,81 6,54 5,79 7,47 7,49 6,27 6,54 6,59 5,78 7,14 7,27 6,40
6,89

6,31

5,78 5,66 6,29 7,00 6,26

Pengusaha/Bisnis 4 4 4 6 5 6 6 6 6 9 9 7 7 5 6 7 8 6

Pengusaha/Bisnis 9 9 6 9 9 8 7 8 8 9 9 9 3 4 3 4 4 5

Pengusaha/Bisnis 8 5 6 8 2 3 9 8 5 8 8 8 2 2 2 8 8 8

Pengusaha/Bisnis 7 5 5 8 7 6 6 6 5 7 6 6 6 6 7 7 7 7

Pengusaha/Bisnis 6 7 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6

Pengusaha/Bisnis 1 1 9 7 7 6 9 9 6 2 8 7 2 8 7 9 9 9

5,63 5,13 5,38 6,63 5,50 5,63 6,50 6,38 5,63 6,25 6,88 6,38 4,38 4,75 5,00 6,13 6,50 6,25
5,33 5,78 6,10 6,55 4,78 6,33

5,81
PNS/ASN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

PNS/ASN 7 7 4 8 8 5 8 8 5 8 8 7 7 7 5 9 8 6

PNS/ASN 5 7 4 6 7 5 6 6 6 8 8 8 3 3 2 6 5 4

PNS/ASN 6 4 5 5 9 5 9 9 9 9 9 9 5 5 5 9 9 9

PNS/ASN 7 9 3 6 6 3 6 7 4 6 5 6 7 6 6 8 7 4

PNS/ASN 9 3 3 3 3 3 9 9 3 9 9 6 7 3 4 9 9 9

5,48 5,71 4,33 5,33 5,62 4,29 7,05 6,05 4,76 6,67 7,10 5,52 5,67 5,57 4,81 7,10 6,14 5,62
6,38 5,29 6,12

5,61

5,11 5,03 5,73

Usaha Sendiri 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Usaha Sendiri 7 8 7 6 6 4 8 7 5 9 8 7 7 7 5 8 7 6

Usaha Sendiri 1 5 5 6 6 5 3 9 9 9 9 9 5 5 5 9 9 5

Usaha Sendiri 5 5 5 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Usaha Sendiri 8 7 5 7 7 4 7 7 4 8 8 6 8 4 4 9 9 6

Usaha Sendiri 6 5 4 4 1 1 9 9 1 4 4 5 5 6 6 6 6 6

5,52 5,96 5,07 6,33 6,27 5,42 6,66 6,72 5,75 7,60 7,67 6,46 6,29 6,21 5,50 7,26 7,46 6,30

6,31
5,51 5,94 6,32 7,17 5,94 6,96
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tentang makna dan arti IPPR GM. Ini seharusnya merupakan program 
setiap institusi kampus. 
 

d. Data Matrik Jenis Kelamin 

 

 
Gambar 6.25 : Tabel Data Matrik : jenis kelamin 

 
Data diatas, menunjukkan bahwa perbedaan skor penilaian berbasis jender, 

hanya sedikit berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa, potensi aksi dan ekspos 
terkait aspek atau unsur paham radikal hampir sama. 

 
4. Data non-sruktural 

Data non struktural adalah kumpulan informasi berupa usul, saran dan 
atau  kritik yang didapatkan dari jawaban responden atas pertanyaan terbuka. 
Informasi ini sengaja tidak di kelompokkan dengan berbagai pendekatan 
“coding”, untuk menjaga orisinalitas informasi sekaligus, sebagai bentuk alat 
bantu analisis kepada berbagai pihak yang terkait.  

 
Berikut adalah bentuk data non struktural:  

1) Jaga sikap anda 
2) Kunci hidup bernegara adalah Pancasila dengan boneka tunggal Ika sebagai 

lambang negara didalam Pancasila tersebut sudah sangat jelas bahwa 
hidup beragama, bersosial,berpolitik,dan kesejahteraan telah di atur 
sehingga saya pikir kita sebagai warga negara hanya harus melihat 
Pancasila tersebut bukan menganut tapi melihat kembali apa saja yang 
bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hal tersebut dengan tidak 
melupakan UUD 1945 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Laki - laki 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Laki - laki 3 8 5 7 7 6 8 7 6 9 8 8 8 7 7 9 9 6

Laki - laki 5 4 3 7 7 6 6 5 5 7 7 6 6 8 7 8 7 6

Laki - laki 7 9 9 6 5 2 9 9 5 6 9 5 8 7 4 7 9 6

Laki - laki 5 5 5 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Laki - laki 6 5 4 4 1 1 9 9 1 4 4 5 5 6 6 6 6 6

5,75 5,87 5,12 6,21 6,08 5,09 6,73 6,70 5,65 7,31 7,41 6,18 6,14 6,16 5,52 7,19 7,44 6,33
6,95

6,21

5,54 5,71 6,29 6,90 5,90

Perempuan 1 9 1 4 5 4 9 9 4 9 9 4 6 7 6 9 9 9

Perempuan 7 8 7 6 6 4 8 7 5 9 8 7 7 7 5 8 7 6

Perempuan 1 5 5 6 6 5 3 9 9 9 9 9 5 5 5 9 9 5

Perempuan 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 9 8 8 9 8

Perempuan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Perempuan 8 7 5 7 7 4 7 7 4 8 8 6 8 4 4 9 9 6

5,56 6,34 4,95 6,08 6,14 5,34 6,75 6,48 5,73 7,57 7,65 6,45 6,43 6,39 5,56 7,15 7,09 6,24

6,28

5,62 5,81 6,24 7,15 6,07 6,76
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3) Harus bisa mengendalikan diri sendiri jangan sampai dirimu dikendalikan 
orang lain.  

4) Selalu melihat sesuatu/masalah dari banyak sudut pandang 
5) Berpikir rasional serta percaya pada pemerintah boleh. Namun jika sudah 

melihat bahwa negeri tidak baik-baik saja, sebagai mahasiswa kita tidak 
bisa diam. 

6) Jangan memberitahukan kepada orang lain 
7) Be positive 

Dan seterusnya, lihat dalam lampiran. 
 

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
1. Kesimpulan Hasil Survei 

Kesimpulan yang bisa ditarik dalam survei Riset Publik IPPR GM berbagai 
kampus, berdasarkan data skor penilaian responden  adalah sebagai berikut : 
a. Hasil pengukuran nilai indeks  “pengendalian” pada setiap variabel, dengan 

skala 1-9 :  
1) Merasa paling benar sendiri dalam keberagaman, X1= 5,59 
2) Tidak Percaya pada Pemerintah yang sah, X2 = 5,76 
3) Reaksi terlalu keras terhadap klaim/isu ketidakadilan, X3= 6,26 
4) Memaksa pihak lain mengikuti pilihannya, X4 = 7,03 
5) Kesetiaan pada pimpinan yang berlebihan dan  menafikan norma dan 

hukum, X5=5,99  
6) Tindakan Pelanggaran Hukum yang disengaja, X6=6,85 

Dengan penjelasan nilai terendah adalah X1 dengan skor 5,59. Hal ini 
menunjukkan bahwa, di lingkungan mahasiswa ada unsur pemikiran yang 
relatif agak tertutup. Salah satu potensi unsur paham radikal. Perlu 
diperbaiki (semacam sosialisasi dan edukasi) agar para mahasiswa 
mempunyai pemikiran yang lebih terbuka. Perlu digiatkan lagi forum 
kegiatan diskusi dan kerja kolaborasi 

b. Nilai keseluruhan indeks IPPR GM = 6,25 (kategori baik). Namun demikian 
bila penilaian ini direntangkan masih ada sekitar 10% sampai 33%  skor 
penilaian responden yang rendah, (skor nilai 1; 2; 3; 4). Nilai rendah ini bis 
dimaknai bahwa para mahasiswa mempunyai “potensi unsur paham 
radikal”. Survei ini akan menjelaskan, realitas sebagai berikut : 
1) Bahwa sesungguhnya paham radikal itu tidak bisa dihilangkan atau 

dimusnahkan, karena memang sumbernya dari berbagai  informasi di 
era global bisa berasal dari mana saja dan tak bisa dicegah. Juga dalam 
sistem demokrasi, yang memungkinkan orang bebas berpikir 
berpendapat dan mengekspresikan pendapat tersebut. Dalam konteks 
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ini, maka upaya menghilangkan, haruslah diganti dengan upaya 
“mengendalikan”. 

2) Dalam interpretasi makna “paham radikal” adalah suatu gerakan yang 
menginginkan perubahan secara mendasar dengan asumsi sistem 
Pemerintahan bekerja lambat dan tak mampu merespon kebutuhan 
masyarakat. Dalam hal ini “paham radikal” diperlukan sebagai kondisi 
check-balence bagi berlangsungnya Pemerintahan yang baik. Namun 
demikian perlu dikendalikan agar tidak tumbuh dan bergerak liar, dan 
destruktif. 

3) Pada setiap institusi kampus perlu melakukan upaya untuk 
“mengendalikan” paham radikal para mahasiswa, secara regular dan 
berkelanjutan, pada tingkat atau level yang diperlukan. Dan instrumen 
pengukuran IPPR GM menjadi sangat penting untuk diterapkan secara 
online berbasis web, agar memenuhi kaidah efisien, efektif, transparan, 
akuntabel dan kredibel. 

4) Para mahasiswa perlu mengetahui posisi skor IPPR GM di institusi 
kampus,  untuk mengetahui posisi dirinya dan mempunyai kesadaran 
ikut berperan aktif dan  berpartisipasi mengendalikan paham radikal. 
Hak dan kewajiban menjaga lingkungan dari potensi manfaat dan risiko 
harus menjadi kalkulasi rasional para mahasiswa. 

5) Memahami bahwa, paham radikal adalah suatu pola pikir yang 
menginginkan perubahan dengan cepat, mengkritik ketidakadilan dan 
memotivasi pemerintah yang sah untuk melakukan berbagai perbaikan, 
maka stigma negatif yang melekat atas paham radikal, perlu juga 
dipandang sebagai suatu keseimbangan sosial, suatu model cost-
benefit yang perlu dijaga tingkat risiko yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat. 

c. Survei Riset Publik ini, juga menghasilkan data matrik yang sangat 
bervariasi dan menarik. Misalnya data skor mahasiswa berdasarkan asal 
kampus, didapatkan data skor penilaian Unma Pandeglang =5,71. Unma 
Pandeglang mewakili Kampus yang bercirikan Islam dan daerah dengan 
citra Islamnya kuat.  Sedangkan Untara, Tangerang skor 6,63 dan Unv 
Pelita Bangsa Bekasi, skor 6,37. Duta terakhir mewakili citra kampus umum 
di kota metropolitan. Hasil analisis ini menunjukkan beberapa hal: 
1) Paham radikal, memang mempunyai korelasi dengan pengaruh dengan 

citra (agamis) kampus  
2) Citra ketertutupan juga diestimasikan mempengaruhi skor penilaian 
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Penjelasan ini harus dipelajari lebih lanjut, untuk bisa mengembangkan 
suatu program kegiatan sosialisasi, edukasi dan kampanye publik atas 
kebijakan Pemerintah, agar penyebab paham radikal bisa diturunkan 
sampai pada level yang terkendali dengan baik. 

d. Data non struktural bisa dihasilkan dari pertanyaan terbuka. Data ini 
kemudian bisa dijadikan sebagai : 
1) Materi pembelajaran bersama, dalam rangka tetap waspada atas risiko 

dan bahaya paham radikal.  Pengendalian paham radikal menjadi 
agenda penting. Pengukuran nilai IPPR GM menjadi sangat relevan. 

2) Data non strukturan adalah data original yang tidak diedit oleh Peneliti. 
Keabsahan data ini meyakinkan atas keterlibatan para mahasiswa 
dalam menjaga IPPR GM. 

e. Kesimpulan sistematis dalam Riset Publik IPPR GM, adalah sebagai berikut : 
1) Bahwa Survei Riset Publik berhasil merancang suatu instrumen atau 

alat ukur, untuk mengukur Indeks Pengendalian paham Radikal 
Generasi Muda (IPPR GM), dengan berbagai tahapan dan langkah yang 
fleksibel, dan terbuka untuk dikritisi dalam berbagai sudut pandang. 

2) Bahwa instrumen telah dilakukan implementasi dan uji coba dengan 
survei Riset Publik pada berbagai kampus di Banten, (dengan berbagai 
kendala), tapi menunjukkan bukti bisa dioperasionalkan. Kuesionernya 
dirancang secara online, menggunakan Hp Android, dan hanya 
memakan waktu sekitar 10 menit saja untuk mengisinya.  

3) Hasil akhir, yang didapatkan sangat kaya untuk dianalisis dari berbagai 
sudut pandang.  

4) Riset Publik IPPR GM bisa digunakan menjadi kegiatan, sosialisasi, 
edukasi dan kampanye publik. Terutama di Institusi Kampus. 

 
2. Rekomendasi Para Peneliti 

Dari data yang didapatkan pada hasil kajian, survei Riset Publik IPPR GM 
pada berbagai kampus,  Periset merekomendasikan beberapa hal: 
a. Karena pentingnya pengendalian paham radikal generasi muda (15 -25 

tahun), direkomendasikan agar semua institusi kampus, baik pada level 
diploma maupun sarjana S-1, perlu melakukan survei Riset Publik IPPR GM. 

b. Paham radikal tak bisa dihilangkan, tapi perlu dikendalikan. Survei perlu 
dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Direkomendasikan untuk 
dilakukan secara reguler setiap 6 bulan sekali.  
 
Perlu dilakukan diskusi terbuka, untuk memperbaiki kondisi, terutama 

ketegangan karena perbedaan persepsi terkait istilah paham radikal. 
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BAB 7 
INDEKS  

PENGENDALIAN  

SAMPAH RUMAH 

TANGGA (IPSRT) 

MATERI : 
 
 Pendahuluan  
 Hasil penggalian data riset publik online IPSRT 
 Analisis data dan hasil kajian  
 Kesimpulan, saran dan rekomendasi 
 

www.penerbitwidina.com



  

216 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

 
 

BAB 7 

INDEKS PENGENDALIAN SAMPAH 

RUMAH TANGGA (IPSRT) 

 
 

Riset Publik IPSRT, merupakan ide dan gagasan dari Fakultas Teknik 
Universitas Krisna Dwipayanan (Unkris), Jakarta,  bersama Wellbeing Institute, 
serta atas izin, kesediaan dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota 
Bekasi. IPSRT berusaha mengurai permasalahan sampah dengan edukasi dan  
membangun kesadaran berupa Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas 
masyarakat. Riset ini dilakukan tahun 2019: 

  

A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Penelitian Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga 

(IPSRT) 
Riset dan kajian terkait pengelolaan sampah domestik sudah banyak 

dilakukan oleh para Peneliti dan atau para Akademisi, baik untuk kepentingan 
studi akademis di kampus, maupun secara empiris, sebagai projek riil yang 
dilakukan dilapangan.  Listiawan B,  bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta 
mengkaji “Grand Design Sistem Pengelolaan Sampah, Pemerintah daerah 
Propinsi DKI Jakarta”, tahun 2018, dengan simpulan utama mengacu pada arah 
kebijakan strategis, pada pemrosesan sampah kawasan, TPSK (tempat 
pemrosesan skala kecamatan) TPSW skala wilayah Kota. Rancangan ini untuk 
membangun visi misi pengelolaan sampah Jakarta tahun 2020. Kajian serupa 
dilakukan hampir di semua kota besar yang pada penduduknya. Sudiro  dkk., 
2018 mengajukan model pengelolaan sampah pemukiman di Kota Malang, 
dengan menggunakan pola berbasis 3R (reduce, reuse, recycle),untuk 
memperkecil dampak dan permasalahan sampah. Sedangkan kajian Suryani,E.,  
2016 telah melakukan kajian tentang pengelolaan bank sampah di Kota Bekasi 
dengan simpulan bahwa Bekasi telah melakukan terobosan baru bank sampah 
secara online. 
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Sudah banyak studi semacam yang dilakukan untuk mengurangi dampak 
dan tekanan masalah pada sampah dari berbagai sudut pandang. Perencanaan 
grand design sistem pengelolaan sampah di DKI secara teori membagi beban 
sampah menjadi TPSW, TPSK, Kelurahan dan RT/RW merupakan dasar 
pemikiran yang rasional dan sangat bagus dalam menyangga beban dan 
pemerataan tanggung jawab, namun demikian realitasnya sampai saat ini, 
masih dilakukan pembuangan sampah di TPA Bantargebang, yang kuantitas 
fisik sampahnya terus bertambah. Di Malang dengan kesadaran 3R menjadi 
percontohan yang baik, namun demikian skalanya masih sangat kecil, 
Kelurahan. Sehingga peran keseluruhan di Kota Malang tentu sangat sedikit. 
Sedangkan Kota Bekasi dengan ide bank sampah online, masih merupakan 
ulasan dan simpulan sekilas, belum ada detail dan evaluasi ekonomi dan 
seberapa prosentase sampah yang bisa diatasi, dengan kegiatan “keekonomian 
sampah” berbasis online tersebut. Kegiatan lain seperti recycle sampah kertas, 
plastik sudah banyak dilakukan, masyarakat karena terkait nilai keekonomian. 
Demikian juga sampah organik sisa makanan banyak digunakan untuk pakan 
ternak, sementara itu jenis sampah organik lain juga bisa digunakan untuk 
pupuk kompos. Seribu ide sudah terlontar, dan seribu aktivitas 3R sampah 
telah dan sedang dilakukan dilakukan. 

Pengelolaan sampah dalam bentuk project Pembangkit Listrik Tenaga 
Sampah (PLTS) sedang dijalankan di Pemkot Surabaya yang banyak mendapat 
pujian dan decak kagum masyarakat. PLTS skala besar telah dan masih terus 
diuji secara mendalam, di TPA Bantargebang,  dan sudah lama menjadi kajian 
akademis di Perguruan Tinggi ternama  di Bandung. Realitas, belum ada 
terpublikasikan secara luas kisah sukses dari PLTS. Kajian dari aspek ekonomi, 
terutama bank sampah, pembuatan kompos dan pemanfaatan untuk industri 
kreatif hanya menyentuh sedikit isu sampah. Hal yang demikian ini 
menyadarkan kita semua, betapa permasalahan sampah sudah menjadi 
sedemikian kompleks dan multidimensional. Dikelola oleh instansi/institusi 
tertentu, saja tidak cukup. Masyarakat harus terlibat dalam mengendalikan 
produk sampah rumah tangga. 

Dengan kejujuran melihat realitas yang ada, semua upaya belum bisa 
memenuhi ekspektasi teoritis. Persoalan sampah masih nyata menjadi kendala, 
terutama di kota kota besar. Secara khusus Kota Bekasi, dengan posisi sebagai 
kota metropolitan, penyangga Ibu Kota Jakarta. Wilayah Kota Bekasi juga 
menjadi TPA sampah Jakarta. Suatu beban psikologis, sosial dan politis yang 
harus dipahami masyarakat.  

Persoalan sampah diklasifikasikan menjadi 2 hal, yaitu kuantitas sampah 
dan kualitas sampah. Penyelesaian masalah sampah di fokuskan untuk 
mengatasi hal tersebut. Melihat kembali, pada landasan hukum dan peraturan 
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perundang-undangan terkait masalah sampah, telah ada PP , No.81 tahun 
2012 terkait sampah pada pasal 10 dinyatakan sebagai berikut : 

 
Pasal 10 

1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:  
a. Pengurangan sampah; dan  
b. Penanganan sampah.  

2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan 
sampah.  
 
Penjelasan diatas, terlihat bahwa pengurangan sampah telah ditetapkan 

menjadi kewajiban, namun demikian dilapangan belum dimaknai dan 
disosialisasikan dengan masif. 

 
Sedangkan peran masyarakat  digambarkan pada pasal 35 sebagai berikut: 

 
PERAN MASYARAKAT 

Pasal 35 
1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, 

penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah 
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.  

2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  
a. Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;  
b. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan 

strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga;  

c. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah 
sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau 
bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau  

d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan 
oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam 
pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.  

3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas 
pihak-pihak terkait.  
Peran masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 35 memberikan 

keleluasaan pada kelompok masyarakat, LSM, Kampus atau organisasi lain 
untuk memberikan usulan dan ide terbaik pengelolaan sampah. 
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Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi  No.9 Tahun 2017 tentang 
pengelolaan sampah, meliputi hal penting, diantaranya 

 
Pasal 17 

1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan : 
a. Pemilahan; 
b. Pengumpulan; 
c. Pengangkutan; 
d. Pengolahan; 
e. Pemrosesan akhir. 

2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah. 

3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah 
Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah 
 
Pada substansi dari pasal 17, perlu diapresiasi sebagai bentuk tanggung 

jawab penuh Pemerintah Daerah atas persoalan terkait sampah. Rencana 
pembentukan BUMD mengisyaratkan suatu tendensi komersial atas sampah. 

     
INSENTIF DAN DISINSENTIF 

Pasal 42A 
1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan 

badan usaha yang melakukan: 
a. Inovasi dalam upaya pengelolaan sampah; 
b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; 
c.  Pengurangan timbulan sampah; 
d. Tertib penanganan sampah. 

2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan 
yang melakukan: 
a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau 
b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.  
 
Sedangkan pasal 42A, merupakan suatu bentuk sistem manajemen, 

semacam reward punisment, merupakan bentuk motivasi kepada masyarakat, 
untuk berbuat kebajikan. 

Dalam suatu masalah yang kompleks, secara teoritis tak ada solusi tunggal 
dan instan yang bisa diandalkan. Secara teori, penyelesaian masalah kompleks 
harus dilakukan secara serentak oleh seluruh stakeholder secara secara 
bersama sama. Kita semua harus memberikan apresiasi kepada semua pihak 
yang telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Para pemulung yang 
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mengais rezeki dengan memisahkan sampah untuk di recycle, pengelola bank 
sampah yang mengurangi sampah dari aspek ekonomi, para pelaku industri 
sauvenir dari sampah, Kepala daerah dengan program PLTS, perencanaan 
semacam Grand Design sistem pengelolaan sampah dan banyak lagi yang teka 
tersebutkan satu persatu. Lebih dari itu semua, sangat diperlukan keterlibatan 
masyarakat untuk berperang secara serentak, memerangi dampak dan 
masalah sampah.  

Wellbeing Institute (WI), mengajukan ide bahwa secara konseptual, terkait 
masalah penanganan sampah, yang ditengarai sebagai pengendalian sampah 
rumah tangga, dan melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan 3R 
harus dan wajib dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan PP No.18 tahun 
2012 sebagai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kegiatan 3R 
dimaknai: reduce adalah kegiatan dan upaya mengurangi sampah; reuse adalah 
upaya menggunakan kembali (dalam hal ini memperlama usia barang); dan 
recycle adalah kegiatan daur ulang (dijadikan bahan baku lagi). Persoalannya 
kemudian adalah, bagaimana melakukan pengawasan dan pengukuran dan 
sejauh mana masyarakat telah melakukan 3R? Karena itu pokok 
permasalahannya bukan lagi mengelola dan menangani sampah, tetapi sudah 
sudah bergeser lebih ke hulu lagi yaitu bagaimana masyarakat mau dan 
mampu mencegah atau mengendalikan sampah. Dalam hal ini masyarakat 
merupakan ujung tombak atau frontliner dalam  mengendalikan sampah. 
Sampah domestik pada ukuran tertentu, dengan ruang lingkup dilingkungan 
rumah tangganya masing-masing. 

Selanjutnya kegiatan pengendalian sampah oleh masyarakat, ini dikemas 
dalam topik kajian “Pengendalian Sampah Rumah Tangga”. Hasil yang akan 
disajikan dalam bentuk ukuran untuk memudahkan pemahaman dan juga 
menjadi acuan perbandingan (komparasi dan kontestasi) sehingga objek kajian 
dikemas menjadi “Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga (IPSRT). 
Selanjutnya akan muncul pertanyaan yang kritis sebagai berikut: mengapa 
harus fokus pada ukuran; siapa yang menilai pengukuran?; Apa yang diukur?; 
bagaimana melakukan pengukuran?; apa alat ukurnya? Dan mungkin masih 
banyak lagi pertanyaan yang harus dijelaskan konteks permasalahan, estimasi, 
asumsi, proksi dan berbagai pendekatan. 

WI merancang  ide Riset Publik Online Indeks Pengendalian Sampah 
Rumah Tangga (IPSRT), menggunakan Wellbeing Methodology (WM) dengan 
tahapan dan pemahaman sebagai berikut: 
1) Dalam kaidah manajemen yang sudah diakui kebenarannya, berlaku: 

Kalau anda bisa mengukur maka anda akan mengetahui lebih baik 
Bila mengetahui lebih baik, maka akan bisa mengelola lebih baik 
Bila bisa mengelola lebih baik maka akan mudah mencapai tujuan 
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Suatu konsep normatif, bahwa “ukuran” akan lebih mudah dipahami 
orang dan ukuran juga menjadi acuan untuk perbandingan. Dalam 
manajemen organisasi, ukuran selalu dipakai sebagai alat ukur dalam 
evaluasi dan pengawasan. 

2) Bahwa esensi atas objek IPSRT adalah “Pengendalian Sampah Rumah 
Tangga”. Secara konseptual berdasarkan wellbeing methodology (WM), 
objek kajian perlu “ditransformasi” atau dirancang ulang menjadi dalam 
bentuk “ukuran kemaslahatan publik (IKP)”. Konsekuensi logisnya, IPSRT 
dimaknai sebagai suatu ukuran kemaslahatan atau kemanfaatan objek 
kajian bagi masyarakat. Dalam hal ini IPSRT adalah suatu ukuran 
kemaslahatan/kemanfaatan, pada masyarakat melakukan pengendalian 
sampah rumah tangga. Pertanyaannya kemudian; secara detail apa yang 
akan dinilai/diukur? Apa saja aspek/variabel/indikator atas IPSRT yang 
akan dinilai? Siapa yang menetapkan variabel tersebut diatas? Pertanyaan 
ini akan di jawab dalam metodologi. Secara umum Variabel yang akan 
diukur adalah “Objek’ kajian IPSRT 

3) Siapa yang melakukan pengukuran? Dengan rancangan ruang lingkup 
tertentu, ada argumentasi yang kuat, bahwa pengukuran itu menjadi “hak 
dan kewajiban” masyarakat. sehingga secara teoritis, “Subjek” atas riset 
publik IPSRT adalah masyarakat. Secara lebih lengkap akan dijelaskan 
dalam metodologi 

4) Bagaimana melakukan penilaian? Bila subjek (pelaku pengukuran) ada dan 
objek (materi yang akan dinilai) juga ada, maka cara dan proses penilaian 
merupakan hal utama yang harus dijelaskan. Secara umum proses 
penilaian ini adalah semacam kuantifikasi data kualitatif, dengan 
instrumen survei responden, penilaian menggunakan skala tertentu. Dalam 
hal ini digunakan skala likert (9), nilai 1 paling kecil, nilai 9 paling tinggi, 
nilai 5 nilai tengah dengan skala interval dengan pemahaman interpolasi 
linier. Bagaimana proses pelaksanaan survei? Dalam judul kajian 
dinyatakan dilakukan secara online dengan sistem aplikasi. Data publik 
yang masuk akan disimpan di web (cloud), dengan fungsi selain 
menyimpan juga melakukan tabulasi, perhitungan dan menyajikan grafiks 
(cloud computing). Atau bisa disebut sebagai Riset Publik Secara Digital. 

5) Sedangkan esensi penilaian atas variabel, meliputi 3 hal penting yaitu: 
a. Persepsi Masyarakat  : suatu ilustrasi dari tingkat pengetahuan, 

pemahaman dan kesadaran atas variabel IPSRT. 
b. Partisipasi masyarakat : suatu fungsi atas peran dan kontribusi 

masyarakat atas variabel IPSRT 
c. Akseptabilitas: suatu ukuran penerimaan masyarakat yang merupakan 

gambaran realitas dibandingkan dengan ekspektasi atas variabel IPSRT. 
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Penilaian masyarakat akan meliputi PPA tersebut, sebagai proksi dan atau 
pendekatan atas kebenaran terkait variabel atas IPSRT 

Berdasarkan kajian awal (preiliminary study), dengan berbagai tahap sesuai 
diagram alir WM, didapatkan hasil, penetapan variabel dalam IPSRT sebagai 
berikut: 

Tabel 7.1 : Variabel Objek Kajian IPSRT dan Bobot 
Variabel Deskripsi Variabel Bobot 

X1(θ) 
Aspek Mendorong Pemerintah untuk melakukan 
perbaikan infrastruktur 

17,5% (k1) 

X2(θ) 
Aspek menyelesaikan masalah teknis (ketersediaan lahan, 
penggunaan teknologi, dan penegakan hukum) 

16,9% (k2) 

X3(θ) Aspek meningkatkan kerapihan dan keindahan 16,7% (k3) 

X4(θ) Aspek Meningkatkan Nilai Ibadah (ketaatan beragama) 16,5% (k4) 

X5(θ) 
Aspek Meningkatkan kesadaran mewariskan lingkungan 
yang bersih kepada anak cucu 

16,4% (k5) 

X6(θ) Aspek menjaga perilaku kebersihan dan kesehatan 16,0% (k6) 

 
100,0% 

Kajian atas penetapan variabel, dilakukan oleh Peneliti dan diverifikasi/ 
validasi oleh para ahli melalui expert group discussion (EGD1 dan EGD2). 

Memaknai atas variabel X1(θ), dengan deskripsi “Aspek Mendorong 
Pemerintah untuk melakukan perbaikan infrastruktur” adalah bahwa, bila anda 
melakukan pengendalian sampah dengan melakukan 3R dengan baik, maka 
akan mendorong Pemerintah untuk memperhatikan infrastruktur, suatu 
bentuk hubungan yang reproxible causality. Pada X4(θ) adalah “variabel Aspek 
Meningkatkan Nilai Ibadah (ketaatan beragama)”. Demikian selanjutnya 
berlaku untuk variabel selanjutnya. Pilihan atas variabel ini telah melalui 
proses panjang, yang akan dijelaskan dalam Bab II Metodologi.  

 Yang akan diukur kemudian adalah, seberapa besar ukuran Persepsi, 
Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat terhadap IPSRT secara 
keseluruhan, dalam model formula pengukuran sebagai berikut: 

 
IPSRT = k1.X1(θ)+ k2.X2(θ)+ k3.X3(θ)+ k4.X4(θ)+ k5.X5(θ)+ k6.X6(θ) 
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IPSRT=(17,5%) .X1(θ)+ (.16,9%).X2(θ)+ (16,7%).X3(θ)+ (16,5%).X4(θ)+ 
(16,4%).X5(θ)+ (16,0%).X6(θ) 

 
Persoalan utama, berupa pertanyaan penelitian, hipotesis atau research 

gap yang akan dijelaskan dan dalam riset publik IPSRT ini, adalah sebagai 
berikut: 
1) Bagaimana membentuk kerangka konseptual bahwa Riset Publik secara 

online IPSRT, dikemas dalam kegiatan Sosialisasi, Edukasi dan Kampanye 
Publik kepada masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat secara aktif dan 
berperan dalam pengendalian sampah rumah tangga. 

2) Apakah penilaian masyarakat dalam penilaian variabel X1(θ) signifikan  
terhadap ukuran IPSRT? 

3) Apakah penilaian masyarakat dalam penilaian variabel X2(θ) signifikan  
terhadap ukuran IPSRT? 

4) Apakah penilaian masyarakat dalam penilaian variabel X3(θ) signifikan  
terhadap ukuran IPSRT? 

5) Apakah penilaian masyarakat dalam penilaian variabel X4(θ) signifikan  
terhadap ukuran IPSRT? 

6) Apakah penilaian masyarakat dalam penilaian variabel X5(θ) signifikan  
terhadap ukuran IPSRT? 

7) Apakah penilaian masyarakat dalam penilaian variabel X6(θ) signifikan  
terhadap ukuran IPSRT? 

8) Apakah penilaian masyarakat dalam penilaian variabel secara keseluruhan 
signifikan  terhadap ukuran IPSRT? 

9) Apakah penilaian Persepsi Masyarakat terhadap keseluruhan, signifikan? 
10) Apakah penilaian Partisipasi Masyarakat terhadap keseluruhan, signifikan? 
11) Apakah penilaian Akseptabilitas Masyarakat terhadap keseluruhan, 

signifikan? 
12) Bagaimana melakukan analisis perbandingan hasil penelitian secara matrik? 
13) Bagaimana mendapatkan data usulan, saran dan kritikan dari masyarakat? 
14) Bagaimana melakukan edukasi dan kampanye publik kepada masyarakat? 
15) Bagaimana melakukan Komparasi dan Kontestasi dalam rangka memotivasi 

masyarakat? 
16) Bagaimana mendapatkan data yang terpetakan (data mapping)? 

 
Dengan proses dan telaah ilmiah, Riset publik Online IPSRT ini diharapkan 

akan bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk pembatasan ruang lingkup adalah 
masyarakat wilayah Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Dalam rentang waktu 
pelaksanaan survei bulan Februari 2020. 
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2. Maksud dan Tujuan Penelitian 
Riset Publik Online Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga (IPSRT) ini 

dimaksudkan untuk : 
a. Melakukan transformasi objek kajian (masalah sosial, humaniora) ke dalam 

bentuk Indeks Kemaslahatan Publik (IKP). Dengan konsep utama bahwa 
penilaian kebenaran atas masalah “muamalah” kaidah utama “Maslahah 
Mursalah”. Tak ada kebenaran mutlak, juga kesalahan mutlak, yang ada 
adalah ukuran tingkat kebenaran yang diproksi dengan ukuran tingkat 
kemanfaatan. Sehingga selalu ada potensi perbaikan. Sesuai dengan fitrah 
manusia. 

b. Riset Publik, dimaksudkan bahwa kepentingan masyarakat sebagai Objek 
Kajian dalam bentuk ukuran kemanfaatan publik. Masyarakat sebagai 
penilai atau sumber data atau Subjek kajian. Riset publik merupakan riset 
yang bersifat inklusif, masyarakat banyak terlibat secara langsung. Alat 
ukur dibangun dan diciptakan oleh Peneliti dan Ahli, tetapi hak dan 
kewajiban penilaian oleh masyarakat. 

c. Riset Publik Online IPSRT, berusaha untuk membangun karakter, sikap dan 
perilaku masyarakat dalam mengendalikan sampah rumah tangga. Dengan 
pengertian melakukan 3 R, sebagai hak dan kewajiban sekaligus. Fokusnya 
untuk ikut terlibat (bagian dari solusi mengatasi sampah) baik dari segi 
kuantitas sampah maupun kualitas sampah. 

d. Riset Publik Online IPSRT adalah riset dasar yang menyentuh sikap dan 
perilaku, maka perlu dilakukan secara reguler dan berkelanjutan untuk 
kemudian didapatkan data dan dikonfigurasikan dalam peta data.  
Berdasarkan peta data yang ada, kemudian dianjurkan sebagai referensi 
pada pihak terkait untuk masukan kebijakan. 

e. Riset Publik Online IPSRT juga dimaksudkan untuk mendapatkan data 
bebas, berupa usulan, saran dan kritikan dengan kemasan anonim. 
Diharapkan akan ada usulan yang jujur dan fair karena tidak ada risiko 
sosial atas kritik. 

f. Riset Publik Online IPSRT, dilakukan secara online dan akan bersifat efisien, 
efektif, transparan, akuntabel dan kredibel. Riset ini menjadi sangat murah 
dan relevan untuk dilakukan dalam masyarakat modern. Akses dan 
pengisian kuesioner survei bisa dengan menggunakan Hp Android. 

g. Mendidik masyarakat untuk mulai berani menilai atas masalah publik. 
Terutama terkait sampah. Membangun Gerakan Masyarakat Menilai 
(GMM), untuk evaluasi dan pengawasan masalah publik di masyarakat. 

h. Riset Publik Online IPSRT, dimaksudkan juga sebagai diskursus publik, bisa 
dilakukan dan diduplikasi ke tempat lain. 
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Sedangkan tujuan dari Riset Publik Online IPSRT, selain untuk untuk 
menjawab pertanyaan penelitian tersebut diatas juga digunakan sebagai : 
a. Mendapatkan nilai ukuran yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan 

saran perbaikan. Dalam hal Riset Publik Online IPSRT hasil yang didapatkan 
bisa memberikan gambaran dan motivasi untuk melakukan perbaikan. 

b. Membangun master data IPSRT, untuk saran dan rekomendasi Pihak 
Terkait, dengan maksud perbaikan. 

c. Mengembangkan studi berbasis masyarakat. 
 

3. Urgensi dan Relevansi Penelitian  
Melihat kondisi sampah di Indonesia saat ini, terutama setelah 

terpublikasikannya kasus import sampah plastik yang terungkap. Gadis kecil 
Azzahra (siswi SMP) dari Gresik yang mengirim surat ke Dubes Negara maju,   
terkait negara asal sampah plastik, maka saat ini masalah sampah telah 
menjadi topik pembicaraan masyarakat, dan sangat relevan untuk dikaji dan 
dicarikan solusi terbaiknya. 

 

B. HASIL PENGGALIAN DATA RISET PUBLIK ONLINE IPSRT 
Riset Publik Online IPSRT, dengan sistem “cloud computing” dirancang 

untuk bisa menghasilkan data dalam bentuk grafiks, tabulasi data atau daftar 
yang didapatkan dengan mengunduh dari web  Hasil Penggalian Data 
dikelompokkan menjadi beberapa kategori: 
1) Data  Identifikasi Responden. Data ini merupakan informasi yang sangat 

penting untuk ditampilkan dengan maksud, agar para pihak yang 
berkepentingan lebih mudah untuk memahami. Data dibedakan dalam 
beberapa kategori. Siapa saja yang terlibat (sebagai responden)? Semua 
warga masyarakat Kota Bekasi, secara populasi, purposive, random dan self 
assesment.  Dalam hal ini tampilan yang disajikan dalam bentuk grafis, 
hasil olahan sistem aplikasi secara online (cloud computing) yang 
digunakan. Pemilihan apa saja jenis responden disesuaikan dengan 
kebutuhan, terutama untuk kebutuhan analisis data. 

2) Data Hasil Penilaian Responden. Data ini berupa data skala numerik hasil 
penilaian responden. Sebagian besar uji/hipotesis atau ukuran signifikansi 
dihasilkan dari data hasil penilaian responden. Umumnya dalam bentuk 
penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) responden 
terhadap variabel objek kajian IPSRT. Data dalam bentuk grafik, diunduh 
dari web. 

3) Data Tabulasi. Adalah daftar data penilaian responden, dalam bentuk data 
tabulasi pada spreadsheet. Data ini juga diunduh dari web 
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4) Data Daftar usulan saran dan kritikan responden, juga diunduh dari web. 
Data ini selanjutnya akan disajikan sesuai aslinya. Tidak dilakukan 
treatment dan adjustment. 
 

1. Hasil Identifikasi Responden 
a. Data Domisili Responden 

 
Gambar 7.1 : Grafiks domisili Wilayah Kecamatan Responden 

Narasi :  
Data hasil domisili responden, dalam bentuk “pie diagram”  digambarkan 

dengan jelas prosentase dan wilayah kecamatan mana. Data atas domisili, 
menjadi bagian penting yang harus disajikan untuk maksud : 
1) Memberi informasi atas gambaran dari kecamatan mana saja para 

responden yang dominan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi 
masyarakat per kecamatan. 

2) Data domisili responden  penting untuk analisis, penilaian masyarakat yang 
bisa dicheck dengan realitas kondisi sampah dilokasi tersebut. 

3) Untuk komparasi dan kontestasi dalam (reward system) 
4) Data domisili dirancang untuk sampai pada level kecamatan, (karena 

“return rate” atas data maka laporannya belum bisa ditampilkan 
 

b. Data  Jenis Kelamin Responden 

 
Gambar 7.2 : Grafiks Jenis Kelamin Responden 
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Narasi: 
Secara umum analisis atas “hak dan kewajiban” jender, sudah tidak 

diperbolehkan. Semua sama. Tetapi dalam IPSRT, perilaku berdasarkan jenis 
kelamin perlu untuk dilihat lebih dalam. 
1) Apakah Perempuan memberikan penilaian PPA lebih baik dari pada laki laki? 
2) Perbedaan perilaku, perbedaan jenis sampah yang diproduksi, juga 

berbeda pemahamannya tentang IPSRT 
 

c. Data Pekerjaan Responden 

 
Gambar 7.3 : Grafik Pekerjaan Responden 

Narasi 
Pekerjaan responden, terhadap perilaku IPSRT  merupakan, merupakan 

analisis yang bagus 
1) Kelompok masyarakat dengan pekerjaan apa yang mempunyai penilaian 

atas IPSRT paling tinggi 
2) Alasan apa yang menjelaskan hal tersebut 

 
d. Data Umur Responden 

 
Gambar 7.4 : Grafik Umur Responden 
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Narasi: 
1) Umur responden, merupakan informasi yang menari 
2) Fokus pada generasi muda dalam hal sosialisasi, edukasi dan kampanye 

publik tentang IPSRT 
 

e. Data Pendidikan Responden 

 
Gambar 7.5 : Grafiks Pendidikan Responden 

Narasi 
Tingkat pendidikan apakah linier dengan perilaku IPSRT. Analisis ini 

menarik untuk dipublikasikan ke masyarakat Kota Bekasi 
Semua data yang di dapatkan dalam grafiks, yang diunduh dari web, diatas 

digunakan untuk berbagai keperluan analisis. Terutama untuk ploting penilaian 
secara matrik. Sehingga Riset Publik Online IPSRT ini akan kaya dengan data, 
yang bisa digunakan untuk analisis perbandingan. 

Disamping itu, bila kita perhatikan dengan seksama atas data identitas 
responden ini, tidak ada data yang bersifat pribadi (nama, alamat, no. Hp), 
sehingga kerahasiaan responden akan terjaga dengan baik. Sekalipun datanya 
merupakan data umum (boleh dilihat siapa saja), tapi personal penilainya 
dilindungan dengan tak ada data personal. Dan diharapkan” 
1) Penilaian lebih fair dan berani jujur 
2) Menghilangkan risiko sosial dan psikologis atas kegiatan penilaian 

 
2. Data Penilaian PPA Responden 
a. Penilaian Persepsi Responden 
1) Variabel ( X1) 
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Gambar 7.6 : Grafik Penilaian Persepsi Responden atas Variabel X1 

 
Deskripsi: 
Data Penilaian Persepsi, adalah  berdasarkan pengetahuan, pemahaman 

dan kesadaran responden, atau dengan kata lain lebih bersifat teoritis. Skala 
penilaian adalah likert (9). Deskripsi atas data diatas adalah sebagai berikut: 

 Jumlah responden 713, data yang tidak masuk grafik adalah 2.  

 Hasil penilaian dengan median (titik tengah) adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (Modus) adalah 9, yaitu sejumlah 27,5% atau 196 
responden 

 Nilai rata rata, 6,94 (baik moderat) 

 Pola sebaran penilaian responden membentuk, eksponensial landai, 
semakin ke kanan semakin besar. 

 Sebaran penilaian menunjukkan kemajemukan responden (tak ada 
tendensi diarahkan) 
 
Makna secara keseluruhan:  responden menilai Persepsi terkait variabel X1 

dengan kecenderungan cukup baik. Artinya pengetahuan masyarakat bahwa 
bila kita mampu mengendalikan sampah dengan melakukan 3R (reduce, reuse, 
recycle), akan mendapatkan manfaat berupa “pembangunan infrastruktur” 
dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Suatu permulaan yang baik 
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2) Variabel (X2) 

 
Gambar 7.7 : Grafik Penilaian Persepsi   Responden atas Variabel X2 

 
Deskripsi  
Penilaian untuk Persepsi pada Variabel X2 

 Sebaran penilaian responden cukup merata 

 Pola masih berbentuk eksponensial landai 

 Mean, nilai rata rata adalah 7,13 (baik sekali) 

 Modus nilai 9, sebanyak 201 responden atau 28,2% 

 Manfaat atas perlunya menyelesaikan masalah teknis di nilai  masyarakat 
dengan sangat  baik 
 

3) Variabel (X3) 

 
Gambar 7.8 : Grafik Penilaian Persepsi Responden atas Variabel X3 

 
Deskripsi  
Penilaian untuk Persepsi pada Variabel X3 

 Sebaran penilaian responden cukup merata dari 1 sampai 9 

 Pola masih berbentuk eksponensial landai 
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 Mean atau nilai rata rata adalah 7,53 (baik sekali) 

 Modus nilai 9, sebanyak 261 responden atau 36,6% 

 Manfaat atas peningkatan kerapian dan keindahan, di apresiasi baik sekali 
oleh masyarakat Kota Bekasi  
 

4) Variabel (X4) 

 
Gambar 7.9 : Grafik Penilaian Persepsi Responden atas Variabel X4 

 
Deskripsi  
Penilaian untuk Persepsi pada Variabel X4 

 Sebaran penilaian responden cukup merata dari 1 sampai 9 

 Pola masih berbentuk eksponensial landai 

 Mean atau nilai rata rata adalah 7,97 (baik sekali) 

 Modus nilai 9, sebanyak 385 responden atau 54,1% 

 Manfaat atas peningkatan kerapian dan keindahan, diapresiasi baik sekali 
oleh masyarakat Kota Bekasi 
 

5) Variabel (X5) 

 
Gambar 7.10 : Grafik Penilaian Persepsi Responden atas Variabel X5 
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Deskripsi  
Penilaian untuk Persepsi pada Variabel X5 

 Sebaran penilaian responden cukup merata dari 1 sampai 9 

 Pola masih berbentuk eksponensial landai dan agak tajam pada bagian 
kanan 

 Mean atau nilai rata rata adalah 8,11 (sangat baik sekali) 

 Modus nilai 9, sebanyak 406 responden atau 56,9% 

 Manfaat atas kesadaran mewariskan lingkungan yang baik bagi anal cucu, 
diapresiasi sangat baik sekali oleh masyarakat Kota Bekasi 
 

6) Variabel X(6) 

 
Gambar 7.11 : Grafik Penilaian Persepsi Responden atas Variabel X6 

 
Deskripsi  
Penilaian untuk Persepsi pada Variabel X6 

 Sebaran penilaian responden cukup merata dari 1 sampai 9 

 Pola masih berbentuk eksponensial landai dan agak tajam pada bagian 
kanan 

 Mean atau nilai rata rata adalah 8,00 (sangat baik sekali) 

 Modus nilai 9, sebanyak 351 responden atau 49,2% 

 Manfaat atas menjaga perilaku kebersihan dan kesehatan, diapresiasi 
sangat baik sekali oleh masyarakat Kota Bekasi 
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Secara keseluruhan penilaian Persepsi Masyarakat atas seluruh variabel 
objek kajian IPSRT, dinilai sangat baik oleh warga Kota Bekasi. Sekalipun masih 
terdapat beberapa yang berada di bawah skala tengah (median). Hal ini 
menunjukkan, warga masyarakat yang cukup memahami bahwa melakukan 
kegiatan 3R, dalam rangka mengendalikan sampah rumah tangga, dirasakan 
sangat penting. 

 
b. Penilaian Partisipasi Responden 
1) Variabel (X1) 

 
Gambar 7.12 : Grafik Penilaian Partisipasi Responden atas Variabel X1 

 
Deskripsi 
Penilaian Partisipasi Masyarakat adalah penilaian fungsi, peran dan 

kontribusi masyarakat, dengan melakukan kegiatan 3R, untuk mendapatkan 
manfaat atas variabel yang telah dipilih. 

Dalam hal ini adalah variabel X1, dengan keterangan sebagai berikut: 

 Jumlah responden 711 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 7, dengan jumlah 202 responden 
atau 28,3% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  6,5 (moderat). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan cenderung ke kanan. Penilaian lebih besar dari nilai tengah. 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, warga masyarakat sudah merasa cukup baik 
berpartisipasi untuk mendorong Pemkot Bekasi melakukan perbaikan 
infrastruktur terkait pengendalian sampah rumah tangga. 
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2) Variabel (X2) 

 
Gambar 7.13 : Grafik Penilaian Partisipasi Responden atas Variabel X2 

 
Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 7, dengan jumlah 210 responden 
atau 29,5% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  6,27 (moderat). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan cenderung ke kanan. Penilaian lebih besar dari nilai tengah. 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, warga masyarakat sudah merasa cukup baik 
berperan dan berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah teknis terkait 
pengendalian sampah rumah tangga 
 

3) Variabel (X3) 

 
Gambar 7.14 : Grafik Penilaian Partisipasi Responden atas Variabel X3 
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Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 8, dengan jumlah 203 responden 
atau 28,5% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  7,04 (baik sekali). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan cenderung ke kanan. Penilaian lebih besar dari nilai tengah. 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, warga masyarakat sudah merasa sangat baik 
berperan dan berpartisipasi untuk meningkatkan kerapihan dan keindahan, 
dengan sangat baik   terkait pengendalian sampah rumah tangga 
 

4) Variabel (X4) 

 
Gambar 7.15 : Grafik Penilaian Partisipasi Responden atas Variabel X4 

 
Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 8, dengan jumlah 229 responden 
atau 32,1% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  7,40 (baik sekali). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan cenderung ke kanan. Penilaian lebih besar dari nilai tengah. 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, warga masyarakat sudah merasa cukup baik 
berperan dan berpartisipasi dalam meningkatkan nilai ibadah, dengan 
sangat baik   terkait pengendalian sampah rumah tangga 
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5) Variabel (X5) 

 
Gambar 7.16 : Grafik Penilaian Partisipasi Responden atas Variabel X5 

 
Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 7, dengan jumlah 222 responden 
atau 31,1% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  7,41 (sangat baik). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan cenderung ke kanan. Penilaian lebih besar dari nilai tengah. 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, warga masyarakat sudah merasa cukup baik 
berperan dan berpartisipasi  dalam meningkatkan kesadaran mewariskan 
yang bersih kepada anak cucu, dengan sangat baik,  terkait pengendalian 
sampah rumah tangga 
 

6) Variabel (X6) 

 
Gambar 7.17 : Grafik Penilaian Partisipasi Responden atas Variabel X6 
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Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 8, dengan jumlah 245 responden 
atau 34,4% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  7,41 (baik sekali). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan cenderung ke kanan. Penilaian lebih besar dari nilai tengah. 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, warga masyarakat sudah merasa cukup baik 
berperan dan berpartisipasi  dengan sangat baik dalam menjaga perilaku 
kebersihan dan kesehatan,  terkait pengendalian sampah rumah tangga 
 
Secara keseluruhan penilaian Partisipasi masyarakat menunjukkan 

gambaran yang cukup baik secara statistik. Dengan modus diangka 7 atau 8. 
Namun demikian penilaian ini belum menunjukkan gambaran yang riil 
dilapangan. Masih banyak hal yang perlu dicheck secara fisik/kesesuaian 
dengan kondisi lapangan. 

 
c. Penilaian Akseptabilitas Responden 
1) Variabel (X1) 

 
Gambar 7.18 : Grafik Penilaian Akseptabilitas Responden atas Variabel X1 

 
Deskripsi 
Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian atas penerimaan (keberterimaan) 

masyarakat yang digambarkan sebagai suatu kondisi yang riil dilapangan dan 
kondisi sesuai ekspektasi atau harapan masyarakat. Pada variabel X1 dijelaskan 
sebagai berikut: 
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 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 6, dengan jumlah 152 responden 
atau 21,3% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  5,72 (kurang baik). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan sedikit geser kekanan. 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, penerimaan warga masyarakat sudah 
merasa “kurang” terhadap pembangunan infrastruktur  terkait 
pengendalian sampah rumah tangga 
 
Dalam hal ini standar ukuran “kurang” dengan acuan atau referensi nilai 

“6”, (bukan nilai tengah)  
 

2) Variabel (X2) 

 
Gambar 7.19 : Grafik Penilaian Akseptabilitas Responden atas Variabel X2 

 
Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 7, dengan jumlah 147 responden 
atau 20,6% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  5,63 (kurang baik). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan sedikit geser kekanan. Landai ditengah 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, penerimaan warga masyarakat  merasa 
“kurang” terhadap penyelesaian masalah teknis  terkait pengendalian 
sampah rumah tangga 
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3) Variabel (X3) 

 
Gambar 7.20 : Grafik Penilaian Akseptabilitas Responden atas Variabel X3 

 
Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 7, dengan jumlah 171 responden 
atau 24% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  5,79 (kurang baik). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan sedikit geser kekanan.  

 Nilai ini menunjukkan bahwa, penerimaan warga masyarakat  merasa 
“kurang” terhadap peningkatan kerapihan dan keindahan  terkait 
pengendalian sampah rumah tangga 
 

4) Variabel (X4) 

 
Gambar 7.21 : Grafik Penilaian Akseptabilitas Responden atas Variabel X4 
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Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 7, dengan jumlah 176 responden 
atau 24,7% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  6,42 (moderat). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan sedikit geser kekanan.  

 Nilai ini menunjukkan bahwa, penerimaan warga masyarakat merasa 
“kurang” terhadap peningkatan nilai ibadah  terkait pengendalian sampah 
rumah tangga 
 

5) Variabel (X5) 
 

 
Gambar 7.22 : Grafik Penilaian Akseptabilitas Responden atas Variabel X5 

 
Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 7, dengan jumlah 185 responden 
atau 25,9% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  6,00 (moderat). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan sedikit geser kekanan. Landai ditengah 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, penerimaan warga masyarakat merasa 
“kurang” terhadap peningkatan kesadaran untuk mewariskan lingkungan 
yang bersih kepada anak cucu  terkait pengendalian sampah rumah tangga 
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6) Variabel (X6) 

 
Gambar 7.23 : Grafik Penilaian Akseptabilitas Responden atas Variabel X6 

 
Deskripsi 

 Nilai tengah, median adalah 5 

 Nilai yang sering muncul (modus) adalah 7, dengan jumlah 178 responden 
atau 25% 

 Nilai rata rata (mean) adalah  5,97 (kurang baik). 

 Persebaran penilaian responden mengikuti pola grafik kurva distribusi 
normal dengan sedikit geser kekanan. Landai ditengah 

 Nilai ini menunjukkan bahwa, penerimaan warga masyarakat merasa 
“kurang” terhadap menjaga perilaku kebersihan dan kesehatan, terkait 
pengendalian sampah rumah tangga 
 
Penilaian Akseptabilitas (penerimaan masyarakat) atas kondisi sampah 

rumah tangga saat ini merupakan pola kurva distribusi normal yang hanya 
sedikit bergeser. Sehingga saat digunakan standar acuan atau referensi atas 
signifikansi, banyak variabel mendapatkan penilaian “kurang”. Hal ini wajar, 
disamping standar acuannya adalah nilai 6 (bukan nilai tengah 5), dan juga dari 
kondisi masyarakat memang menilai terdistribusi lebih mendekati kurva 
normal. Konsekuensinya nilai akhir sedikit lebih dari nilai tengah. 

Nilai PPA masyarakat atas semua variabel yang ada dalam objek kajian 
IPSRT, telah dilakukan komputasional oleh sistem dan kemudian digambarkan 
dalam bentuk grafik. Selain sangat enak untuk dilihat, juga mudah dipahami 
dan diprediksi nilai akhirnya. 
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3. Data Terbuka (Usulan, Saran dan Kritik) Responden  
19.Bila anda diberi kesempatan, untuk memberikan usulan ke Walikota 

Bekasi terkait pengendalian sampah rumah tangga, apa yang akan anda 
usulkan?569 responses 
1) Menyediakan tempat untuk daur ulang sampah, jadi masyarakat tidak 

hanya diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya tetapi juga 
diajarkan untuk memilah sampah agar dapat diolah kembali menjadi 
barang yang bermanfaat. Membuat UU tegas tentang sampah, tidak hanya 
hitam diatas putih tetapi penindakan yang nyata agar memberikan efek 
jera pada pelaku yang membuang sampah sembarangan. 

2) Recycle sampah menjadi tenaga listrik 
3) Daur ulang sampah yang ada 
4) Pemerintah harus lebih tanggap dalam menyelesaikan masalah 

pengendalian sampah rumah tangga.  
5) Edukasi di tiap RT dan RW untuk memilih dan memilah sampah sebelum 

dibuang ke tempat sampah; 
6) Meningkatkan sosialisasi dan menggerakkan aksi bank sampah agar 

pengelolaan sampah rumah tangga dapat menguntungkan masyarakat dan 
juga pemerintah. 

7) Saya mengusulkan untuk setiap rumah tangga harus langsung memisahkan 
sampah2 yang ada d rumah dan kepada walikota supaya mampu membuat 
penampungan sampah yang layak supaya tidak menumpuk 

8) Truck sampai suka terlambat ngambil sampah Tolong di perbanyak truck 
sampahnya sehingga tidak menumpuk terimakasih 

9) Beri pengawasan dan hukuman terhadap pembuang sampah sembarangan 
10) Pemerintah diharuskan untuk lebih memperhatikan terkait pengendalian 

sampah rumah tangga, agar dapat di atasi lebih baik dan lebih cepat. 
11) Petugas sampah di perbanyak,tempat pembuangan sampah di perbanyak 
12) Lebih diperhatikan lagi masyarakat sekitar dalam pengendalian sampahnya 
13) Masih banyak warga di kota Bekasi yang belum sadar akan pentingnya 

kebersihan, kerapihan dan keindahan. Saya berharap pemerintah daerah 
kota Bekasi bisa lebih memaksimalkan lagi untuk memberikan penyuluhan 
kepada warga tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. 

14) Supaya menanamkan kesadaran dini kepada masyarakat untuk belajar 
mencintai lingkungan sejak dini 

15) Sebaiknya banyak di sediakan tempat sampah di jalan" agar tidak buang 
sampah sembarangan dan tidak malas membawa sampah terlalu jauh 
karena tidak adanya tempat sampah 
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16) Bentuk tim khusus untuk menanggulangi sampah, dan menyediakan TPS-
TPS di tiap RT setiap wilayah, plus petugas yang stay setiap hari di TPS 
tersebut, buat mengawasi proses pembuangan sampah.  

17) Harusnya pemda membuat control sampah rumah tangga, dari mulai 
tingkat RT. Dengan itu kita mengetahui jumlah sampah per hari per rumah 
itu berapa Dan, di tingkat RT itu harus diaktifkan Contohnya dengan 
Memilah sampah sebelum dibuang, Bukan hanya memilah yang dilakukan 
masyarakat. Tapi pemda memfasilitasi itu, terkadang orang malas untuk 
memilah atau berpikiran memilah tidak ada fungsinya. Buang2 waktu tidak 
ada dukungan fasilitas. Dll Sediakan tong tong sampah yang bersih dan 
tersusun berdasar sampahnya Itu Per RT Dengan begitu orang akan sadar 
dan merasa membuang serta memilah sampah itu asyik. Setelah sudah 
terpilah, fungsikan petugas kebersihan untuk mengangkut dengan mobil 
/kendaraan pengangkut sampah yang sesuai jenis sampahnya. Agar mudah 
di olah. Mau dijadikan apa. Dan pengolahan ini bisa melibatkan warga pula 
untuk diolah jadi pupuk dsb. Lagi lagi harus difasilitasi. Orang kita itu harus 
difasilitasi agar bergerak. Jika sekedar slogan menjaga, jutaan orang yang 
kita kasih slogan tanpa fasilitas. Buktinya nyata ketika saya berjalan 
ditrotoar saja, membeli jajan dipinggir jalan contohnya. Apa disediakan 
tong2 sampah di jalanan? Jumlahnya saja sudah jarang. Akhirnya bukan 
orang malas untuk buang sampah. Tapi lagi-lagi fasilitas tidak ada. Dan 
tidak update. Masa tong sampah hanya gitu-gitu saja, cuma yang bermodel. 
Tapi tidak fungsional.  

18) Perlu dibuatkan Pengolahan Sampah Komunal tiap Kecamatan 
19) Kalau bisa semua warga Bekasi di kasih penyuluhan tentang sampah yang 

di manfaatkan. Contoh misalnya di jadikan pupuk bagaimana? 
20) Lakukan saat sedang jalan sepi (malam sampai 4 pagi)  
21) Beri penyuluhan kepada masyarakat tentang kebersihan, kerapian dan 

kedisiplinan dalam membuang sampah 
22) Sosialisasi pengendalian sampah digalakkan ke masyarakat tingkat RT 

secara merata dan di sekitar daerah pasar kota Bekasi 
23) Mengubah sampah rumah tangga menjadi barang berguna 
24) Disiapkannya tempat-tempat sampah-sampah organik dan an organik 
25) Pengendalian penampungan sampah 
26) Memperketat hukum untuk pembuangan sampah sembarang, memberi 

pengetahuan lebih kepada warga tentang 3R 
27) Tempat pembuangan sampah terakhir Bantar Gebang agar ditutup karena 

mencemari lingkungan 
28) Agar diberikan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan 

menyediakan tong tong sampah di sisi sisi jalan 
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29) Di berikan lebih banyak tempat sampah (dan di berikan tiap golongan 
tempat sampahnya contoh sampah organik dan non organik, sampah B3) 
perlu di berikan tempat sampah lebih khususnya di jalan maupun tempat 
falsum. Terimakasih. 

30) Stop penggunaan plastik di tempat perbelanjaan seperti di supermarket 
atau minimarket 

31) Maaf tidak ada usul 
32) Tidak mencampur sampah yang sudah di pilah pilah, membuat TPS khusus 

untuk sampah-sampah organik dan anorganik 
33) Saya mengusulkan, dibuatkannya taman taman kota yang lebih banyak. 

Dan pasukan kebersihan yang lebih banyak serta partisipasi tatanan kota 
yang rapih. Serta dibuatkannya peraturan perundang-undangan tentang 
tidak membuang sampah sembarangan 

34) Utamanya pada penanggulangan sampah plastik harus yang paling 
diprioritaskan agar tidak mencemari lautan dan kehidupan ekosistem 
makhluk hidup lainnya 

35) Agar Masyarakat secara menyeluruh. Di berikan edukasi untuk pengolahan 
secara mandiri terkait masalah sampah organik dan pemanfaatan sampah 
non organik. 

36) Pengelolaan sampah penting, karena banyak sungai/kali dibekasi yang 
tidak berfungsi dengan baik karena dipenuhi sampah.  

37) mobil angkut sampah yang produktif dan bisa angkut setiap hari 
38) Kerapian dan kebersihan serta penataan sampahnya teratur 
39) Usulannya adalah disetiap tempat dibuat tempat pembuangan sampah 

sementara, dan di berikan kepada PPSU untuk di bawa ke tempat 
pembuangan akhir, dan setiap tempat perlunya kerja bakti setiap minggu, 
dan pemerintah harus terjun langsung kelapang untuk melihat kondisi 
mana yang masih banyak tumpukkan sampah dan sosialisasi kepada warga 
agar tidak sembarangan membuang sampah, dan mendaur ulang sampah 
yang bisa di gunakan untuk dijadikan prakarya yang bermanfaat bagi warga 

40) Berdayakan pasukan orange 
41) Tolong berikan tempat sampah yang yang sudah dikumpulkan dari penjaga 

kebersihan di berbagai tempat yang ada di Kota Bekasi karena sampah 
yang didekat rumah saya itu sangat susah sekali untuk di utamakan dalam 
masalah pembuangan pada sampah. 

42) Siap berpendapat dan menjadikan Bekasi kota yang cerdas 
43) Memberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi banjir lagi kelak di 

kemudian hari karena banjir di Bekasi cukup parah pada awal 2020 karena 
perlu di ingat Bekasi dulu itu rawa jadi di harapkan pemerintah lebih 
memperhatikan wilayah Bekasi juga. 
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44) Pengelolaan sampah yang baik dengan menaruh box-box sampah di lokasi-
lokasi keramaian agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. 

45) Sampah dijadikan barang yang bermanfaat untuk masyarakat 
a. Edukasi ke warga terkait sampah  
b. Recycling sampah (bank sampah, Go green)  
c. Petugas dinas kebersihan harus kerja kerja kerja, jangan ambil 

kesempatan ketika warga kesulitan buang sampah. 
46) Lebih meningkatkan teknologi pengendalian sampah rumah tangga. 
47) Memberikan penyuluhan dimedsos untuk generasi milenial dan walikota 

Bekasi dapat membenahi sampah di Bantar gerbang seperti memilah 
sampah 

48) Jika memungkinkan bahan bahan yang bisa di daur ulang sendiri bisa 
dimaksimalkan, dengan cara memperbanyak pengenalan cara memilih 
pembuangan sampah yang dapat di daur ulang dan yang tidak,ditambah 
tempat pembuangan sampah mungkin baiknya dinas kebersihan dapat 
memberikan edukasi ke warga-warga sekitar. Karena banyaknya warga 
yang masih belum mengerti dan tidak peduli dengan sampah rumah 
tangga. 

49) Penyediaan tempat sampah lebih banyak. Petugas kebersihan dibanyakin. 
Bikin incenerator yang bagus dan energinya dimanfaatkan untuk 
pembangkit listrik. 

50) Penyuluhan langsung ke RT 
51) Pemerintah kota Bekasi harus bisa mengendalikan sampah agar kita bisa 

hidup bersih, perbanyak penghijauan,dan kurangi sampah plastik, jika bisa 
kita harus bisa mengubah sampah menjadi pupuk,dan kerajinan tangan 

52) Edukasi langsung dan berkala kepada masyarakat tentang mengendalikan 
sampah rumah tangga yang didasari oleh nilai2 agama. 

53) Membuatkan forum kecil di setiap RT untuk membina masyarakat agar 
masyarakat mengerti tentang pengelolaan sampah dengan baik dan harus 
terlaksana 3R 

54) Penanganan sampah dan lingkungan dengan pola 4R, Pemda harus serius 
mengadakan program 4 R dan pendanaannya, dari hulu (rumah tangga) s.d 
hilir (TPA), rekrut relawan yang peduli dan punya komitmen mengenai 
penanganan sampah, penegakan hukum bagi yang buang sampah 
sembarangan, reward bagi pelaku atau komunitas pegiat lingkungan,  

55) Sampah rumah tangga dapat diolah lagi menjadi berbagai kerajinan barang 
bekas hasilnya dapat menghasilkan uang 

56) Lebih diperhatikan lagi dalam pengangkutan sampah yang masih sering 
terlihat berceceran dijalanan, terima kasih 
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57) Diharapkan disetiap rumah memiliki tempat sampah didepan rumah 
hingga akhirnya diambil petugas kebersihan sehingga dapat meningkatkan 
keasrian perumahan-perumahan 

58) Agar dari masing-masing rumah tangga harap menyediakan bank sampah. 
Terima kasih 

59) Nothing 
60) Menyiapkan Tong sampah disetiap sudut kota maupun pinggiran kota, 

guna meminimalisir seseorang agar tidak jauh membuang sampah 
ditempatnya. Dengan era digital ini pemerintah khususnya menyediakan 
aplikasi yang memadai kepada masyarakat seiring dengan berkembangnya 
waktu dan zaman. 

61) Bagaimana caranya agar sampah rumah tangga dapat diolah menjadi 
sampah yang bermanfaat  

62) pembangunan incinerator 
63) Petugas dikoordinir pemkot 
64) Tolong di bina warga Bekasi terutama yang di pinggir kali karena saya 

pernah melihat warga Bekasi dengan seenaknya buang sampah ke jalan 
dan ke kali. 

65) Perlu adanya Pengolahan Limbah Sampah untuk mengurangi Pencemaran 
Lingkungan 

66) Sudah baik, pertahankan 
67) Perbanyak tempat sampah yang baru dan bagus, mencari mendaur ulang 

sampah yang banyak, mengurangi menggunakan yang tidak bisa di daur 
ulang, kurangi plastik. 

68) Selain tingkatkan kesadaran masyarakat, tingkatkan keterampilan dan 
penggunaan teknologi menjadi energi. 

69) Bersih bersih saja dulu deh sampah sampah yang berserakan dijalan Bekasi, 
ganggu banget pemandangan soalnya 

70) Setiap perumahan diwajibkan ada bank sampah yang bisa dikelola untuk 
dijadikan sesuatu yang bermanfaat 

71) Jikalau di setiap RT/RW ada kadernya gunakan untuk sosialisasi bersama 
warga teruntuk pengendalian sampah. Misalnya seperti dari sampah bisa 
menjadi kerajinan yang berguna? Seperti membuka lapangan pekerjaan 
yang belum dapat pekerjaan. 

72) Mewajibkan setiap rumah menampung sampah terutama plastik yang 
kemudian akan disetorkan ke RT RW kelurahan dan kecamatan. Sehingga 
sampah bisa terkoordinir dengan baik dan tidak menyebabkan 
pencemaran terhadap lingkungan 

73) Buat regulasi dan terapkan secara konsisten dan menyeluruh dari atas 
hingga bawah. 
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a. pemisahan sampah daur ulang dan non daur ulang. 
b. mobil pengangkut sampah di perumahan, dilakukan seminggu sekali. 

74) Berikan binaan terhadap masyarakat agar peduli lingkungan dan 
memanfaatkan barang" bekas menjadi kerajinan. Serta meningkatkan 
ketersediaan tempat sampah di setiap sudut. 

75) Masalah sampah tidak semena-mena menjadi tanggung jawab Pemda 
ataupun instansi terkait melainkan dari kesadaran masyarakat itu sendiri. 
Maka dari itu usulan saya adalah pembinaan terkait sampah terhadap 
masyarakat 

76) Sosialisasi pemisahan sampah organik dan non organik,budi daya sampah 
plastik untuk di daur ulang menjadi barang bernilai guna 

77) Diadakannya penyuluhan tentang pengolahan sampah rumah tangga,pada 
tingkat RT. 

78) Penyediaan tong sampah dilingkungan 
79) Pemerataan infrastruktur diseluruh Bekasi dan perlunya pengindahan 

seluruh kota 
80) Sosialisasi bank sampah 
81) Untuk pemilahan sampah kurang maksimal masih banyak sampah yang 

tercampur, lebih mengawasi kembali tentang persampahan. kadang ada 
lokasi pemilahannya sudah baik namun pada saat pengangkutan sampah di 
campur. 

82) Pengangkutan Sampah RT di per banyak jangan minimal angkut 2 kali 
seminggu 

83) Agar dapat lebih diperata lagi ke wilayah lain yang menjadi fokus 
pengendalian tersebut. Jangan hanya sebagian wilayah saja 

84) Memanfaatkan sampah rumah tangga untuk keperluan yang berguna 
85) Seharusnya sampah-sampah yang daerah terpencil lebih di perhatikan 

sekali, banyak di daerah bintara yang sampahnya ditumpuk sampai 
sebulan sekali baru di setor ke pembuangan. Saran saya daerah seperti 
kampung-kampung itu harus lebih di perhatikan bukan yang malah daerah 
perumahan 
a. Pemerintah hendaknya memberi solusi dengan menyediakan armada 

pengangkutan sampah sesuai dengan jenisnya. Contoh truk khusus 
pengangkut sampah kering yang nantinya bisa didaur ulang, dan truk 
khusus pengangkut sampah basah yang nantinya bisa dijadikan pupuk 
kompos/biogas. Sehingga sampah tidak menumpuk secara tercampur 
baur di TPA, yang akhirnya dibiarkan menggunung begitu saja. Sampah 
plastik meskipun sudah didaur ulang ujung2nya tetap menjadi sampah 
plastik yang bisa terurai dalam waktu 400 tahun lebih. 
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b. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kantong plastik (misalnya) 
yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, seperti kantong 
plastik yang terbuat dari singkong dan bahan lain yang mudah terurai. 

c. Pemerintah harus banyak belajar dari negara-negara maju yang 
berhasil mengelola sampah-sampah mereka dengan tetap menjaga 
lingkungan mereka bebas polusi dan udara yang sehat, sehingga dapat 
diterapkan di Bekasi khususnya, di Indonesia pada umumnya. Semoga 
Allah mudahkan niat dan kesungguhan kita untuk menjadikan Bekasi 
khususnya menjadi ikon kota yang bersih, rapi, dan nyaman, karena 
cerminan sebuah negara yang maju berawal dari tata kota yang bersih, 
rapi dan nyaman. Aamiin. 

86) Terus menjaga kebersihan sampah rumah tangga warga Bekasi agar tidak 
banjir.  

87) Tolong perbanyak tempat daur ulang sampah per RW  
88) Pembuangan sampah dibagi menurut jenisnya sehingga bisa di kelola 

dengan baik, dan pemberian sanksi bagi masyarakat yang membuang 
sampah sembarangan 

89) Menambah jumlah tempat penampungan sampah  
90) Usulannya, semoga pemerintah lebih bisa membantu warga terpelosok 

dalam menanggulangi sampah rumah tangga lagi 
91) Pengusaha go food supaya diikutsertakan untuk pengendalian sampah 

plastik/pembungkus makanan bagi rumah tangga gunakan bok kardus 
92) Agar setiap RT. Ada tempat pembuangan sampah akhir dan di angkut 

setiap harinya jadi warga tidak membuang sembarang tempat. 
93) Teknologi untuk pengendalian sampah lebih ditingkatkan lagi 
94) Rangkul masyarakat agar tidak menggunakan plastik lagi, tegaskan 

masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan (sebaiknya 
dikenakan denda)  

95) Setiap rumah punya septitank. Pemisahan sampah setiap rumah. Bedakan 
yang haq dan yang bathil. Bedakan yang sampah manfaat dan benar-benar 
sampah 

96) Di setiap kel. diberdayakan TPS, adanya pelatihan dalam milah pilih 
sampah, contoh daerah rawa lumbu sudah bisa rubah slogan sampah 
menjadi emas 
Data atas pertanyaan terbuka  diunduh dari web. Data ini sangat kongkrit, 

dan riil dari masyarakat dilapangan, karenanya data ini tetap dibiarkan agar 
sebagaimana aslinya. Agar pihak yang terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Bekasi mendapatkan, masukan yang asli dari masyarakat, Bukan 
dari Peneliti atau para ahli. Catatan yang penting dalam hal ini berapa 
participation rate nya. Dari 711 responden 569 yang mengusulkan, berarti 80%. 
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4. Data Tabulasi 
a. Data Kluster Penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas 

Data ini diunduh secara original dari web dalam bentuk data tabulasi. Data 
kemudian disusun kembali dengan menggunakan excel sehingga menjadi 
sebagai Tabel berikut:   

  
Tabel 7.2 : Tabulasi Data Penilaian Responden Berdasarkan kluster PPA 

 
 
Deskripsi atas tabel diatas adalah : 

1) Jumlah yang melakukan penilaian (No. obs) adalah 711, menilai semua 
instrumen survei berupa kuisioner secara online. 

2) Penilaian individu (persepsi, partisipasi, akseptabilitas) terhadap semua 
variabel telah dilakukan dan ditabulasikan. 

3) Penilaian akhir dengan menggunakan perhitungan rata tata sederhana 
yaitu (1/n.∑x), dan dikerjakan di excel dengan sebagaimana mestinya. 

4) Kluster penilaian Persepsi masyarakat, dikerjakan dengan penilaian rata 
rata menghasilkan angka 7,61 termasuk dalam kategori sangat baik sekali. 
Hal ini menunjukkan apresiasi responden (warga masyarakat) terhadap 
ukuran kemanfaatan variabel objek kajian , yang sangat baik. 

5) Kluster Penilaian  Partisipasi, nilai akhir =7,01juga sangat baik. Jawaban 
atas pertanyaan “partisipasi responden”,  memang masih belum dipahami 
dengan baik, karena kata partisipasi banyak dilihat dari aktivitas riil secara 
fisik dilapangan. Nilai 7,01 merupakan ukuran dengan kategori baik sekali. 

1P1 2P1 3P1 4P1 5P1 6P1 1P2 2P2 3P2 4P2 5P2 6P2 1P3 2P3 3P3 4P3 5P3 6P3

1 4 4 4 5 7 8 7 5 4 6 6 5 6 5 8 4 6 6

2 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 9 8 7 8 7 7 7 7

3 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7

4 5 4 6 4 7 9 5 5 7 5 5 7 6 4 4 4 5 5

5 9 9 9 9 9 9 8 7 9 9 9 9 7 7 7 8 7 7

6 4 3 5 8 8 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6 6 7

704 1 1 1 7 9 9 7 5 7 9 7 8 1 1 1 6 3 3

705 7 7 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 7 9

706 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

707 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 4 4 4 5 1 3

708 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 4 4 4 5 1 3

709 8 8 8 9 9 9 8 6 8 9 9 9 6 5 5 6 6 6

710 7 7 7 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 8

711 1 1 1 1 1 1 7 5 6 6 6 7 1 3 2 7 5 1

Penilaian 6,94 7,13 7,53 7,97 8,11 8,00 6,52 6,27 7,04 7,40 7,41 7,41 5,72 5,63 5,79 6,42 6,00 5,97

Nilai PPA 7,61 7,01 5,92

Penilaian Partisipasi Responden Penilaian Akseptabilitas Respondeno. Obs 

Responden

Penilaian Persepsi Responden
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6) Kluster Penilaian Akseptabilitas, nilai akhir = 5,92 masuk kategori buruk, 
dengan catatan acuan atau preferensi signifikansi adalah 6, bukan nilai 
tengah skala. 

7) Satu gambaran umum dalam masyarakat, terkait IPSRT: 

 Nilai Persepsi : tinggi 

 Nilai Partisipasi cukup tinggi 

 Nilai Akseptabilitas kurang 
 

b. Data Cluster Penilaian Per Variabel 
Dengan fokus yang berbeda, data disusun ulang seperti tabel berikut 
 
Tabel 7.3 : Tabulasi Data Penilaian Responden Berdasarkan Variabel 

 
 
Deskripsi atas hasil yang disajikan adalah : 

1) Penilaian per variabel jelas terlihat. Penilaian per variabel ini dalam bab 
metodologi adalah nilai dari Xi(θ), suatu gambaran penilaian, dimana 
esensi rasionalitas dan esensi kebajikan ilahiyah menyatu menjadi satu 
kesatuan. Dengan kata lain hasil penilaian ini sudah merefleksikan kondisi 
kebajikan. 

2) Bagai mana cara menilai Variabel X? Ditetapkan dalam metodologi bahwa 
komposisinya adalah P1 (Persepsi): P2 (Partisipasi) : P3 (Akseptabilitas) 
=20%:40%:40%. 

3) Hasil penilaian variabel X1=628; X2=6,19; X3=6,64;X4=7,12; X5=6,99; 
X6=6,95. Hasil terbaik adalah X4 (aspek menjaga ibadah). 

4) Nilai indeks secara keseluruhan adalah nilai yang didapatkan dari hasil 
preliminary study, berupa rumus, sebagaimana diilustrasikan didalam tabel. 
Hasilnya adalah 6,88 (moderat) 

1P1 1P2 1P3 2P1 2P2 2P3 3P1 3P2 3P3 4P1 4P2 4P3 5P1 5P2 5P3 6P1 6P2 6P3

1 4 7 6 4 5 5 4 4 8 5 6 4 7 6 6 8 5 6

2 8 7 7 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 9 7 8 8 7

3 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4 5 5 6 4 5 4 6 7 4 4 5 4 7 5 5 9 7 5

5 9 8 7 9 7 7 9 9 7 9 9 8 9 9 7 9 9 7

6 4 7 7 3 7 6 5 7 7 8 7 6 8 7 6 7 6 7

7 7 5 6 6 5 5 8 5 7 9 5 5 9 6 6 9 5 6

8 6 7 6 9 7 6 9 7 6 9 9 9 9 9 6 9 8 6

707 9 7 4 9 7 4 9 7 4 9 7 5 9 7 1 9 7 3

708 9 7 4 9 7 4 9 7 4 9 7 5 9 7 1 9 7 3

709 8 8 6 8 6 5 8 8 5 9 9 6 9 9 6 9 9 6

710 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 9 7 9 9 7 8

711 1 7 1 1 5 3 1 6 2 1 6 7 1 6 5 1 7 1

Penilaian 6,94 6,52 5,72 7,13 6,27 5,63 7,53 7,04 5,79 7,97 7,40 6,42 8,11 7,41 6,00 8,00 7,41 5,97

Nilai Variabel

                 IPSRT=(17,5%) .X1(θ)+ (.16,9%).X2(θ)+ (16,7%).X3(θ)+ (16,5%).X4(θ)+ (16,4%).X5(θ)+ (16,0%).X6(θ)

                       IPSRT = 6,68

No. Obs 

Responden

6,28 6,19 6,64 7,12

Variabel X1

6,95

Variabel X2 Variabel X3 Variabel X4 Variabel X5

6,99

Variabel X6
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Secara umum dijelaskan bahwa data dalam bentuk tabel dan grafiks diatas 
pada dasarnya adalah sama. Hanya kemasan dan tampilan luarnya berbeda 
fokus. Secara umum data riilnya adalah data yang terdapat pada tabel atau 
tabulasi. Grafiks yang disajikan adalah dilakukan oleh sistem aplikasi (cloud 
computing), sedangkan keperluan lain yang belum terakomodasi dalam grafiks 
akan dilakukan secara manual. 

 

C. ANALISIS DATA DAN HASIL KAJIAN  
1. Hasil Uji Signifikansi 

Berdasarkan hasil tabulasi data yang diunduh dari sistem yang ada, dan 
dilakukan perhitungan dengan, acuan signifikansi  ditetapkan dengan nilai 6 
(enam), dari basis data likert (9), maka bisa disusun sebagai berikut : 

 
Tabel 7.4 : Tabulasi  Uji Signifikansi Data Penilaian Responden 

Rangkuman signifikansi dengan acuan skor signifikasi 6 

No. Deskripsi Hipotesis Signifikansi Skor Signfkn 
Tdk 

Signfkn 
Keterangan 

1 
Penilaian Persepsi Masyarakat 
atas Variabel X1 

6,94   
Moderat 

2 
Penilaian Persepsi Masyarakat 
atas Variabel X2 

7,13   
Baik Sekali 

3 
Penilaian Persepsi Masyarakat 
atas Variabel X3 

7,53   
 

4 
Penilaian Persepsi Masyarakat 
atas Variabel X4 

7,97   
 

5 
Penilaian Persepsi Masyarakat 
atas Variabel X5 

8,11   
 

6 
Penilaian Persepsi Masyarakat 
atas Variabel X6 

8,00   
 

7 
Penilaian Partisipasi Masyarakat 
atas Variabel X1 

5,25   
 

8 
Penilaian Partisipasi Masyarakat 
atas Variabel X2 

6,27   
 

9 
Penilaian Partisipasi Masyarakat 
atas Variabel X3 

7,04   
 

10 
Penilaian Partisipasi Masyarakat 
atas Variabel X4 

7,40   
 

11 
Penilaian Partisipasi Masyarakat 
atas Variabel X5 

7,41   
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12 
Penilaian Partisipasi Masyarakat 
atas Variabel X6 

7,41   
 

13 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X1 

5,72   
Kurang 

14 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X2 

5,63   
 

15 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X3 

5,79   
 

16 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X4 

6,42   
 

17 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X5 

6,00   
 

18 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X6 

5,97   
 

19 
Penilaian Persepsi Masyarakat 
keseluruhan  

7,61   
 

20 
Penilaian Partisipasi Masyarakat 
keseluruhan 

7,01   
 

21 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat Keseluruhan 

5,92   
 

22 
Penilaian PPA Masyarakat atas 
Variabel X1 

6,28   
 

23 
Penilaian PPA Masyarakat atas 
Variabel X2 

6,19   
 

24 
Penilaian PPA Masyarakat atas 
Variabel X3 

6,64   
 

25 
Penilaian PPA Masyarakat atas 
Variabel X4 

7,12   
 

26 
Penilaian PPA Masyarakat atas 
Variabel X5 

6,99   
 

27 
Penilaian PPA Masyarakat atas 
Variabel X6 

6,95   
 

28 
Penilaian PPA Masyarakat atas 
Objek Kajian IPSRT 

6,68   
 

   
Penilaian atas skor dilakukan dengan data hasil tabulasi data yang 

diperoleh dengan mengunduh dari web. Sehingga pekerjaan ini dilakukan 
dengan transparan dan efisien. Dalam hal untuk menguji hipotesis yang sudah 
dikerangkakan, sebagai berikut: 

www.penerbitwidina.com



 

Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga  | 253 

Hipotesis 1 

 H0 : Penilaian berdasarkan aspek Persepsi  (pengetahuan, pemahaman dan 
kesadaran), masyarakat atas  nilai variabel X1(θ),  tidak signifikan. 

 Ha : Penilaian berdasarkan aspek Persepsi (berdasarkan pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran), masyarakat atas nilai variabel X1(θ), 
signifikan. 
 
Dengan acuan nilai signifikansi 6, hasil skor penilaian dari data 6,94, artinya 

hasil skor pengukuran lebih tinggi dari nilai signifikansi, maka disebutkan 
bahwa hasil penilaiannya pada posisi “signifikan”. Dan dalam pernyataan 
hipotesis diatas Ho “ditolak.” Maksud kata signifikan selanjutnya dimaknai 
sebagai signifikan positif (baik, bagus, kemanfaatannya tinggi) 

Demikian selanjutnya, untuk hipotesis ke dua dan seterusnya hingga nilai 
akhir IPSRT disajikan dalam tabel rangkuman signifikan, dengan acuan skor 
signifikansi 6.  Dalam hasil penilaian, hampir semua penilaian signifikan kecuali 
pada penilaian ; 1) Akseptabilitas variabel X1; 2). Akseptabilitas variabel X2;3) 
Akseptabilitas Variabel X3; 4). Akseptabilitas Variabel X6; dan 4). Variabel 
akseptabilitas secara keseluruhan. Dengan kata lain penilaian 
akseptabilitas,”penilaian kondisi riil terkait pengendalian sampah rumah 
tangga” oleh warga Kota Bekasi  masih relatif rendah. Realitas ini tidak harus 
selalu dimaknai negatif, ini adalah potret yang jujur dan kemudian dicarikan 
arah perbaikannya. 

Disatu sisi penilaian Akseptabilitas terkait IPSRT warga masyarakat yang 
rendah (dibawah 6) juga merupakan kritikan kepada stakeholder (masyarakat 
dan PemKot Bekasi) bahwa masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan 
terkait masalah sampah. Dan harapannya Pemerintah saja tidak akan bisa 
menyelesaikan. Kita semua harus ikut berpartisipasi untuk ikut menyelesaikan. 
Partisipasi masyarakat yang menjadi motor penggerak yang dominan. 
Diperlukan mindset, sikap, perilaku masyarakat untuk ikut mengendalikan 
sampah rumah tangga, dengan melakukan 3R (reduce reuse recycle). Sebagai 
jawaban atas akseptabilitas yang rendah. Sekaligus mencitrakan masyarakat 
modern di negara demokrasi Indonesia, untuk sadar akan posisi “hak dan 
kewajiban” bermasyarakat.  

Dari data pervariabel yang dilakukan, nilai tertinggi adalah untuk variabel 
X4, yaitu “aspek meningkatkan nilai ibadah” mendapatkan penilaian tertinggi 
dari masyarakat. Artinya bahwa dalam kegiatan pengendalian sampah rumah 
tangga, yang didekati dengan nilai nilai agama masih merupakan penilaian 
yang dominan bagi warga masyarakat kota Bekasi. Karenanya, sentuhan 
sosialisasi, edukasi dan kampanye publik kepada masyarakat Kota Bekasi 
melalui, jalur agama, kotbat jumat di Masjid, jamaah taklim; materi kajian 
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jemaat di Gereja yang terkait dengan pentingnya perubahan sikap dan perilaku 
warga masyarakat dalam “pengendalian sampah rumah tangga”. Terutama 
yang terkait dengan kondisi bencana banjir dan atau isu sampah dan 
lingkungan  yang sangat memprihatinkan. 

Nilai skor variabel Akseptabilitas 5,92 tidak signifikan dan dibawah acuan, 
merupakan realitas yang harus diintroduksikan kepada masyarakat, terutama 
para generasi muda. Riset Publik Online IPSRT harus menjadi agenda semua 
generasi muda. Murid murid SMP dan SMU/SMK sederajat sebagai generasi 
penerus warga Kota Bekasi, harus mulai memahami dan mengerti masalah 
sampah rumah tangga. Agar mereka bisa merencanakan dengan baik, atas 
slogan “Bekasi Keren..., Pemuda tahu bagaimana mengendalikan sampah...”  

Skor akhir IPSRT, 6,68 dalam hal ini masih termasuk signifikan secara 
moderat. Sedikit diatas standar. Menunjukkan masyarakat, yang relatif paham, 
mengerti dan mau berkontribusi untuk pengendalian sampah rumah tangga. 
Dalam hal tertentu penilaian IPSRT dikritik sebagian pihak agar meliputi juga 
penilaian fisik sampah yang dihasilkan masyarakat. Wellbeing Institute, sebagai 
lembaga kajian sosial independen merasa sangat berterimakasih atas kritikan 
dan akan menambahkan data fisik yang akan dinilai Yaitu: 
1) Data jumlah atau kuantitas Sampah yang dihasilkan rumah tangga. 

Diharapkan ada penurunan, dengan target pencapaian tertentu. 
2) Data kualitas sampah. Harusnya sudah rapi terpisah sehingga men-trigger, 

mendorong nilai ekonomi atas sampah dan akhirnya mengurangi jumlah di 
TPA. 

3) Data Jumlah para pelaku ekonomi terkait sampah, terutama Bank Sampah; 
Pengepul; Pelaku usaha recycle sampah; pengrajin berbahan baku sampah. 

4) Data Jumlah LSMM, NGO dan penggiat masalah sosial terkait  Sampah. 
5) Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung  kegiatan ini  

 
Riset Publik Online IPSRT selanjutnya diusahakan bisa memasukan 

berbagai variabel penting dalam penilaian. 
 

2. Distribusi dan Sebaran penilaian 
Riset publik Online IPSRT juga merupakan riset publik yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat yang majemuk. Masyarakat dengan segala 
macam penafsiran dan pemaknaan atas apa yang diintroduksikan dalam riset. 
Masyarakat yang terdiversifikasi ke strata sosial, pekerjaan, tingkat pendidikan, 
umur dan sebagainya. Kondisi ini tentu saja akan terefleksikan dalam 
bagaimana mereka memberikan penilaian atas objek kajian IPSRT. 
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Secara umum, penilaian responden atau masyarakat tersebar dan 
terdistribusi ke semua rentang skala penilaian. Penilaian dengan skala likert (9) 
dengan rentang pilihan: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, semua titik telah dipilih dan 
dinilai. Dan karena sistem penilaian yang online, tak ada data pribadi dan pihak 
Penelitipun tidak tahu, siapa menilai apa, maka penilaian diasumsikan jujur 
dan sedikit bias. Mewakili potret kebenaran. 
a. Distribusi Dengan Pola Grafik Eksponensial 

Contoh grafik pada penilaian “Persepsi atas variabel X5”, adalah sebagai 
berikut. Suatu pola distribusi/sebaran responden yang sangat bagus dan halus. 
Hasil semacam ini juga hampir sama (serupa) pada penilaian Persepsi Untuk 
variabel lainnya. 

 
Gambar 7.24 : Gambar Pola Kurva Eksponensial Atas Penilaian Responden 

 
Secara sepintas (eye chatching) ilustrasi grafik eksponensial ini, 

memberikan gambaran : 
1) Tingkat perubahan yang sangat dinamis, kecepatan Y tinggi 
2) Rentang Penilaian Likert (9) dengan 9 penilaian, memberikan kehalusan 

grafik yang cukup baik. 
 

 
Gambar 7.25 : Gambar Pola Kurva Eksponensial Teoritis 
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Model Grafik Eksponensial Adalah suatu ilustrasi variabel Y dan X,  Sangat 
progresif Y = Jumlah penilai 

Secara teori, terkait dengan objek kajian IPSRT, dengan penilaian 
masyarakat dalam durasi survei  4 minggu (Februari 2020), grafik adalah 
semacam “homeo statis” yang dimaknai memotret atau kondisi statis  sebagai 
refleksi  kondisi yang sangat dinamis (bergerak cepat) dalam satu gambar. 
Sekalipun kondisi masyarakat sangat dinamis, tapi potret grafis akan 
memberikan pemahaman yang baik. Grafik eksponensial, memberikan ilustrasi 
yang sangat positif terhadap pola hubungan antara Y dan X. 

Dalam implementasi Riset Publik Online Indeks Pengendalian Sampah 
Rumah Tangga (IPSRT) grafik eksponensial diatas dimaknai sebagai berikut : 
1) Bahwa secara statistik penilaian atas “pengetahuan, pemahaman dan 

kesadaran” masyarakat kota Bekasi terhadap kemanfaatan atau 
pentingnya mengendalikan sampah rumah tangga sudah sangat baik sekali, 
dengan skor (7,61). 

2) Bahwa distribusi sebagan penilaian berbentuk grafik eksponensial, suatu 
gambaran yang memotret pola dinamis. Artinya kecepatan (dalam jumlah) 
masyarakat, yang akan menilai tinggi (9), akan menjadi sangat cepat. 

3) Bahwa, menjadi sangat mudah untuk meningkatkan Persepsi atau 
memberitahukan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya  
pengendalian sampah rumah tangga. 

4) Berdasarkan penilaian tersebut, “Peneliti” meyakini bahwa gerakan 
kesadaran masyarakat dalam pengendalian sampah rumah tangga, 
berpotensi menjadi gerakan masyarakat. 
 
IPSRT juga sangat relevan di Kota Bekasi, karena TPA masyarakat Ibu Kota 

Jakarta, berada di wilayah DKI. Gerakan masyarakat terkait IPSRT akan memicu 
inspirasi dan imajinasi para stakeholder terkait sampah (terutama pihak 
Pemerintah) memberikan dukungan dengan berbagai kebijakan. 

 
b. Distribusi Dengan Pola Grafik Normal 

Distribusi penilaian dengan pola grafik normal, menggambarkan suatu pola 
umum sebaran penilaian, yang secara statistik dinyatakan dengan formula 
keilmuan yang sangat baik. Namun demikian data lapangan dan data penilaian 
yang riil menunjukkan refleksi gambaran penilaian. Dalam hal ini grafik 
penilaian atas Partisipasi masyarakat dan Akseptabilitas masyarakat 
menunjukkan pola distribusi normal. Sebagai contoh penilaian atas “Partisipasi 
Masyarakat pada Variabel X5”, sebagai berikut: 
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Gambar 7.26 : Gambar Pola Kurva Distribusi Normal Atas Penilaian Responden 

 
Gambar 7.27 : Gambar Pola Kurva Distribusi Normal Teoritis 

 
Secara teori, jumlah data minimal yang bisa dianalisa dengan persebaran 

distribusi kurva normal sebagaimana disyaratkan dalam kaidah statistik adalah 
30 responden. Dalam hasil Riset Publik Online IPSRT ini berjumlah 711. Tentu 
saja, memenuhi kaidah jumlah responden. Dalam teori kurva distribusi normal 
adalah sangat riset terkait data statistik, dimana media,  mean dan mode pada 
satu titik yang sama. Sedangkan dalam data yang riil dilapangan, di akomodasi 
geser atau kecenderungan. Bisa geser ke kanan artinya “negative skew”, 
penilaian cenderung ke arah skor yang besar. 
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Pada contoh penilaian “Partisipasi Masyarakat” atas variabel X5, pada 
objek kajian IPSRT yaitu meningkatkan kesadaran mewariskan lingkungan yang 
bersih kepada anak cucu, bisa dimaknai sebagai berikut: 
1) Kurva normal dengan rentang sebaran skor penilaian 9 (likert 9), 

memberikan pola yang cukup jelas. Dalam hal ini skewness nya negatif, 
artinya penilaian cenderung ke arah nilai tinggi. Hasil statisnya 
menunjukkan nilai 7,40 (sangat bagus sekali).  

2) Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sangat 
tinggi, tetapi masih menyisakan pertanyaan, bagaimana dengan realitas 
dilapangan? Pada kondisi dinamis memang potret grafis diatas tidaklah 
sempurna, tetapi harus diakui berbagai masalah lapangan itu sangat 
kompleks dan bisa mempengaruhi dengan bukti fisiknya. Namun demikian 
bila Riset Publik Online ini dilakukan dengan baik (efisien efektif transparan 
akuntabel dan kredibel). Maka grafik itu harus dimaknai kebenaran 
dinamis. Dalam hal ini kebenaran dinamis bukan hanya ruang dan waktu, 
tapi sudah menjadi variabel sosial yang dinamis (ruang, waktu dan 
masyarakat). 

3) Partisipasi Masyarakat dalam IPSRT, menjadi modal dasar kita semua 
(Penggiat Lingkungan) untuk yakin bahwa, dengan nilai yang cukup tinggi, 
akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan kampanye 
publik pada masyarakat. 
 
Secara keseluruhan, tingkat partisipasi yang cukup tinggi, memberikan 

informasi yang baik bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan tertentu,  
sekalipun ada masyarakat yang tidak suka atau melakukan “Demo”. Kurva 
distribusi normal, yang diimplementasikan dalam kebijakan publik, akan 
mencerahkan masyarakat (baik yang setuju atau tidak) bahwa keputusan yang 
diambil Pemerintah ada landasan kajian, terutama di negara Demokrasi 
Indonesia.  

 
3. Analisis Data Komparasi Matrik 

Komparasi matrik adalah komparasi atas data kategori responden 
terhadap data penilaian. Sesuai dengan kebutuhan, jenis data matrik apa yang 
akan dijelaskan. Misalnya terkait umur, ada pertanyaan yang harus dijawab 
apakah anak muda mempunyai konsen penilaian yang lebih baik dibandingkan 
dengan orang tua? Laki laki dan perempuan, pekerjaan dan tingkat pendidikan. 
Data matrik umumnya dilakukan dengan cara pengolahan data yang ada pada 
tabulasi : 
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a. Data Komparasi Matrik Berdasarkan Umur 
Tabel 7.5 : Daftar Komparasi Matrik Berdasarkan Umur 

 

 

 

 
 
Hasil komparasi Penilaian Responden berdasarkan umur, menjelaskan 

bahwa : 
1) Pada semua kelompok umur penilaian tertinggi pada variabel X4, (aspek 

meningkatkan keimanan). Suatu ilustrasi religiusitas yang sangat kental 
pada masyarakat Bekasi. 

2) Pada segregasi kelompok umur, umur antara (20 sampai 40 tahun) 
memberikan penilaian terbaik. Deskripmi usia produktif, merasa 
mempunyai kepekaan yang lebih tinggi terkait masalah pengendalian 
sampah rumah tangga. 

Usia Responden 1P1 1P2 1P3 2P1 2P2 2P3 3P1 3P2 3P3 4P1 4P2 4P3 5P1 5P2 5P3 6P1 6P2 6P3

a.Kurang dari 20 th 7 5 6 6 5 5 8 5 7 9 5 5 9 6 6 9 5 6

a.Kurang dari 20 th 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1

a.Kurang dari 20 th 9 7 4 9 7 4 9 7 4 9 7 5 9 7 1 9 7 3

a.Kurang dari 20 th 9 7 4 9 7 4 9 7 4 9 7 5 9 7 1 9 7 3

Jumlah Resp 79 6,86 6,66 5,76 7,09 6,35 5,59 7,66 7,01 5,75 8,14 7,25 6,24 8,19 7,05 5,76 8,00 7,14 5,91

6.62

Variabel X1 Variabel X2 Variabel X3 Variabel X4 Variabel X5 Variabel X6

6,34 6,20 6,64 7,03 6,76 6,82

b.Antara 20 sd 40 th 4 7 6 4 5 5 4 4 8 5 6 4 7 6 6 8 5 6

b.Antara 20 sd 40 th 4 7 7 3 7 6 5 7 7 8 7 6 8 7 6 7 6 7

b.Antara 20 sd 40 th 8 8 6 8 6 5 8 8 5 9 9 6 9 9 6 9 9 6

b.Antara 20 sd 40 th 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 9 7 9 9 7 8

b.Antara 20 sd 40 th 1 7 1 1 5 3 1 6 2 1 6 7 1 6 5 1 7 1

Jumlah Resp. 474 6,92 6,49 5,84 7,09 6,25 5,74 7,53 6,96 5,89 7,99 7,37 6,49 8,09 7,36 6,13 8,00 7,38 6,05

6,71

6,32 6,22 6,65 7,02 6,977,14

c.Antara 40 sd 60 th 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

c.Antara 40 sd 60 th 5 5 6 4 5 4 6 7 4 4 5 4 7 5 5 9 7 5

c.Antara 40 sd 60 th 6 5 5 6 5 4 6 5 5 8 6 5 9 6 6 9 6 5

c.Antara 40 sd 60 th 9 5 2 8 7 3 8 7 3 8 7 4 8 7 2 8 7 3

c.Antara 40 sd 60 th 9 3 2 9 3 2 9 3 2 5 3 2 9 9 3 9 3 2

Jumah Resp.138 7,15 6,65 5,29 7,33 6,37 5,32 7,59 7,32 5,50 7,91 7,59 6,26 8,19 7,76 5,64 8,08 7,64 5,66

6,67

6,21 6,14 6,64 7,12 7,00 6,94

d.Diatas 60 th 8 7 7 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 9 7 8 8 7

d.Diatas 60 th 9 3 4 9 4 3 9 9 3 5 9 4 9 9 2 9 9 3

d.Diatas 60 th 8 6 6 8 7 6 9 8 6 9 9 7 9 9 6 9 7 7

d.Diatas 60 th 8 7 6 9 7 5 8 8 7 7 7 7 8 7 7 8 8 7

d.Diatas 60 th 7 8 6 8 7 6 7 7 5 9 9 7 9 7 5 8 7 7

jumlah Resp.20 6,30 5,80 5,50 6,80 5,85 5,40 6,70 7,15 5,40 7,45 7,55 6,60 7,65 7,60 6,25 7,40 7,55 6,30

6,52

5,78 5,86 6,36 7,15 7,07 7,02
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b. Data Komparasi Matrik Berdasarkan Gender  
Tabel 7.6 : Daftar Komparasi Matrik Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 
 
Hasil Komparasi responden berdasarkan jender (jenis kelamin) dihasilkan 

seperti diatas 
1) Secara keseluruhan Perempuan lebih respek terhadap isu pengendalian 

sampah rumah tangga. 
2) Isu variabel X4 masih merupakan penilaian tertinggi 

 
c. Komparasi Matrik Berdasarkan Pekerjaan Responden 

Tabel 7.7 : Daftar Komparasi Matrik Berdasarkan Pekerjaan 

 

 

Gender 1P1 1P2 1P3 2P1 2P2 2P3 3P1 3P2 3P3 4P1 4P2 4P3 5P1 5P2 5P3 6P1 6P2 6P3
a.Laki-Laki 4 7 6 4 5 5 4 4 8 5 6 4 7 6 6 8 5 6

a.Laki-Laki 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

a.Laki-Laki 8 8 6 8 6 5 8 8 5 9 9 6 9 9 6 9 9 6

a.Laki-Laki 1 7 1 1 5 3 1 6 2 1 6 7 1 6 5 1 7 1

Jumlah Resp 430 6,80 6,49 5,68 7,01 6,28 5,59 7,42 6,96 5,73 7,93 7,38 6,40 8,04 7,38 6,01 7,93 7,33 5,94

6.64

6,23 6,15 6,56 7,10 6,96 6,89

Variabel X1 Variabel X2 Variabel X3 Variabel X4 Variabel X5 Variabel X6

b.Perempuan 8 7 7 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 9 7 8 8 7

b.Perempuan 5 5 6 4 5 4 6 7 4 4 5 4 7 5 5 9 7 5

b.Perempuan 9 7 4 9 7 4 9 7 4 9 7 5 9 7 1 9 7 3

b.Perempuan 9 7 4 9 7 4 9 7 4 9 7 5 9 7 1 9 7 3

b.Perempuan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 9 7 9 9 7 8

Jumlah Resp 281 7,16 6,57 5,78 7,32 6,27 5,70 7,69 7,17 5,88 8,04 7,44 6,45 8,22 7,47 5,99 8,11 7,53 6,00

6.76

6,37 6,25 6,76 7,17 7,03 7,03

Pekerjaan 1P1 1P2 1P3 2P1 2P2 2P3 3P1 3P2 3P3 4P1 4P2 4P3 5P1 5P2 5P3 6P1 6P2 6P3
a.Siswa/Mhs/Belum Kerja 4 7 6 4 5 5 4 4 8 5 6 4 7 6 6 8 5 6

a.Siswa/Mhs/Belum Kerja 4 7 7 3 7 6 5 7 7 8 7 6 8 7 6 7 6 7

a.Siswa/Mhs/Belum Kerja 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 9 7 9 9 7 8

a.Siswa/Mhs/Belum Kerja 1 7 1 1 5 3 1 6 2 1 6 7 1 6 5 1 7 1

Jumlah Resp 266 6,89 6,59 5,92 7,07 6,38 5,84 7,59 6,98 5,95 7,98 7,29 6,51 8,04 7,19 6,17 7,98 7,24 6,13

6,75

6,38 6,30 6,69 7,11 6,95 6,94

Variabel X1 Variabel X2 Variabel X3 Variabel X4 Variabel X5 Variabel X6

b.Pegawai Swasta/BUMN/ASN 8 7 7 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 9 7 8 8 7

b.Pegawai Swasta/BUMN/ASN 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

b.Pegawai Swasta/BUMN/ASN 6 5 5 6 5 4 6 5 5 8 6 5 9 6 6 9 6 5

b.Pegawai Swasta/BUMN/ASN 9 5 2 8 7 3 8 7 3 8 7 4 8 7 2 8 7 3

b.Pegawai Swasta/BUMN/ASN 9 3 2 9 3 2 9 3 2 5 3 2 9 9 3 9 3 2

Jumlah Resp 311 7,04 6,59 5,70 7,17 6,29 5,68 7,53 7,10 5,86 8,05 7,49 6,46 8,25 7,63 6,09 8,11 7,58 6,05

7,07

6,33 6,22 6,69 7,19 7,14 7,07
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Berdasarkan data diatas, bisa dilihat : 

1) Kelompok masyarakat dengan status pekerjaan sebagai pegawai swasta/ 
BUMN/ASN, mempunyai penilaian yang paling tinggi (7,07), jauh lebih 
tinggi dari rata-rata penilaian. Hal ini ada kecenderungan pegawai, adalah 
kelompok mapan secara ekonomi, dan mulai memperhatikan lingkungan 
lebih besar. 

2) Sedangkan kelompok bekerja sendiri, menjadi penilai yang terkecil. 
Mungkin kesadaran mereka masih kurang karena sibuk untuk berjuang 
dalam kehidupan pokok. 
 

d. Komparasi Matrik Berdasarkan Pendidikan Responden 
Tabel 7.8 : Daftar Komparasi Matrik Berdasarkan Pendidikan 

 

c.Bekerja/Usaha Sendiri 7 6 5 7 5 6 8 8 6 9 8 7 8 6 6 8 9 6

c.Bekerja/Usaha Sendiri 9 7 7 9 6 6 9 8 7 9 9 7 9 9 6 9 9 6

c.Bekerja/Usaha Sendiri 6 9 5 6 7 5 9 8 5 9 9 7 9 7 6 9 9 6

c.Bekerja/Usaha Sendiri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

c.Bekerja/Usaha Sendiri 8 8 6 8 6 5 8 8 5 9 9 6 9 9 6 9 9 6

Jumlah Resp 66 5,95 5,53 4,56 6,15 5,38 4,32 6,35 6,14 4,48 6,59 6,50 5,17 6,73 6,33 4,70 6,61 6,44 4,74

5,56

5,23 5,11 5,52 5,98 5,76 5,79

d.Pengusaha/Memperkerjakan Orang Lain 9 8 5 9 7 5 9 7 5 9 8 5 9 8 5 9 8 5

d.Pengusaha/Memperkerjakan Orang Lain 6 7 6 6 7 7 7 6 6 7 6 6 8 7 6 7 6 6

d.Pengusaha/Memperkerjakan Orang Lain 5 6 6 7 6 6 9 7 6 8 7 6 9 6 6 9 8 6

d.Pengusaha/Memperkerjakan Orang Lain 2 5 2 2 5 1 2 6 1 9 9 5 9 9 2 9 9 2

Jumlah Resp 10 6,90 6,30 5,00 7,00 6,70 4,90 7,20 6,90 4,80 8,00 7,40 6,10 8,40 7,40 5,10 8,50 7,50 5,20

6,41

5,90 6,04 6,12 7,00 6,68 6,78

e.Bekerja dirumah (Ibu Rumah Tangga) 7 7 4 8 5 5 9 7 5 7 8 7 9 8 3 8 7 6

e.Bekerja dirumah (Ibu Rumah Tangga) 9 5 7 9 5 6 9 7 7 9 7 7 9 7 7 9 7 7

e.Bekerja dirumah (Ibu Rumah Tangga) 8 8 7 8 8 7 8 8 7 9 8 7 9 9 7 9 8 7

e.Bekerja dirumah (Ibu Rumah Tangga) 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7

Jumlah Resp 65 6,94 6,38 5,51 7,10 6,11 5,40 7,44 6,97 5,58 7,90 7,36 6,26 8,08 7,44 5,80 7,94 7,40 5,77

6,57

6,14 6,02 6,51 7,03 6,91 6,86

Tingkat Pendidikan 1P1 1P2 1P3 2P1 2P2 2P3 3P1 3P2 3P3 4P1 4P2 4P3 5P1 5P2 5P3 6P1 6P2 6P3
a.SD sampai SMU 4 7 6 4 5 5 4 4 8 5 6 4 7 6 6 8 5 6

a.SD sampai SMU 4 7 7 3 7 6 5 7 7 8 7 6 8 7 6 7 6 7

a.SD sampai SMU 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 9 7 9 9 7 8

a.SD sampai SMU 1 7 1 1 5 3 1 6 2 1 6 7 1 6 5 1 7 1

Jumlah Resp 261 6,92 6,52 5,73 7,09 6,33 5,70 7,51 7,08 5,78 8,05 7,39 6,45 8,11 7,28 5,94 7,94 7,30 5,96

6,63

6,29 6,23 6,65 7,15 6,91 6,89

Variabel X1 Variabel X2 Variabel X3 Variabel X4 Variabel X5 Variabel X6
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Berdasarkan data komparasi diatas, ternyata pendidikan tidak memberikan 

jaminan akan memberikan penilaian PPA terkait isu pengendalian sampah 
rumah tangga, yang lebih baik. Hal ini memberikan penjelasan bahwa masalah 
sampah adalah masalah universal masyarakat 

 
4. Analisis Rangkuman Data Terbuka 

Data terbuka adalah usulan, saran dan kritik terkait kegiatan 3R dalam hal 
ini pengendalian sampah rumah tangga, telah disampaikan sebagian dalam 
bab III. Selengkapnya akan disampaikan di dalam lampiran. Beberapa catatan 
sebagai rangkuman atas data terbuka ini adalah berikut : 
a. Partisipation rate, atau jumlah responden yang memberikan usulan 

mencapai 569 atau sekitar 80%, suatu angka yang cukup besar, 
mematahkan estimasi dan image kurang baik, bahwa ketidakpedulian 
masyarakat tinggi, terutama yang berurusan dengan Pemerintah. 

b. Data terbuka yang didapatkan (mengunduh) dari sistem web, hanya 
berisikan materi usulan, kritik atau saran, tidak ada data pengusul. Dari 
siapa dan darimana identitas pengusul. Sehingga materi usulan menjadi 
bebas dan tidak terbebani risiko, atas survei. 

c. Data usulan dan saran dominan, dan umumnya terkait dengan kegiatan 3R, 
memilah sampah, bank sampah, pengolahan sampah dan berbagai 
kegiatan ekonomi terkait sampah. Usulan dan saran dari segi jumlah 
sangat dominan. 

d. Usulan juga berupa kebijakan Pemkot Bekasi, sebagian besar berupa 
infrastruktur. Sebagian lagi agar Pemkot melakukan sosialisasi dan edukasi 
terkait sampah ke masyarakat. 

e. Kritikan dampak sampah sudah nyata tapi aksi belum kelihatan, ini hanya 
sangat kecil jumlahnya. 

b.Diploma sampai S1 7 5 6 6 5 5 8 5 7 9 5 5 9 6 6 9 5 6

b.Diploma sampai S1 6 6 6 7 6 5 8 7 7 6 7 6 8 7 7 7 7 7

b.Diploma sampai S1 9 7 9 9 7 1 9 9 1 9 9 1 9 9 9 9 9 1

b.Diploma sampai S1 9 1 6 9 5 5 9 6 5 4 5 5 9 7 5 9 6 5

b.Diploma sampai S1 7 9 7 7 9 7 5 9 7 9 9 9 9 9 7 9 9 9

Jumlah Resp 365 6,94 6,49 5,75 7,13 6,24 5,61 7,58 7,04 5,83 7,97 7,45 6,44 8,13 7,48 6,09 8,05 7,48 6,01

6,72

6,29 6,17 6,66 7,15 7,05 7,01

c.Lebih dari S1 8 7 7 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 9 7 8 8 7

c.Lebih dari S1 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

c.Lebih dari S1 6 5 5 6 5 4 6 5 5 8 6 5 9 6 6 9 6 5

c.Lebih dari S1 9 5 2 8 7 3 8 7 3 8 7 4 8 7 2 8 7 3

c.Lebih dari S1 9 3 2 9 3 2 9 3 2 5 3 2 9 9 3 9 3 2

Jumlah Resp 85 7,01 6,64 5,54 7,26 6,24 5,51 7,39 6,93 5,65 7,74 7,26 6,20 8,04 7,55 5,80 7,94 7,41 5,82

6,61

6,27 6,15 6,51 6,93 6,95 6,88
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f. Introspeksi, agar setiap warga masyarakat mulai melakukan pengendalian 
sampah rumah tangga dirumah masing-masing. 
 
Data atas pertanyaan terbuka, merupakan usulan masyarakat (responden) 

yang secara khusus ditujukan kepada Pemerintah Daerah secara formal via 
survei. Isinya adalah ilmu tentang pengelolaan sampah, usulan terkait 
kebijakan penanganan sampah, realitas kondisi sampah, dan banyak lagi sisi 
pengalaman masyarakat. Secara umum data ini menjadi salah satu hasil riset 
publik online IPSRT 

 
5. Tinjauan Level Sustainabilitas 

Sustainabilitas dalam Riset Publik Online IPSRT, dimaknai secara deskriptif 
sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan “pengendalian sampah rumah 
tangga”, agar tetap bisa dilakukan dalam jangka panjang. Artinya kegiatan 
mengendalikan sampah di lakukan untuk mempertahankan kondisi saat ini, 
agar tetap bisa berjalan sampai beberapa waktu yang akan datang, jangka 
panjang. Bila pertanyaannya menyentuh waktu, sampai berapa lama kedepan? 
Belum ada yang mendefinisikan, tetapi mengacu pada ukuran waktu (tahun, 
pelaksanaan Riset Publik setiap tahun), jumlah (n data) sebagai ukuran ukuran 
penilaian yang memenuhi kurva distribusi normal yaitu minimal 30, mak 
diusulkan tinjauan sustainabilitas minimal digunakan untuk memotret dalam 
waktu 30 tahun kedepan.   

Untuk bisa memonitor, mengawasi, mengevaluasi dan menjaga 
(melakukan koreksi) atas kondisi “pengendalian sampah rumah tangga”, 
diperlukan satu instrument dan alat ukur untuk memotret dan memetakan 
kondisi sustainabilitas. Konsekuensi logisnya kemudian, konfigurasi  
sustainabilitas diilustrasikan sebagai suatu tingkat kondisi atau level. Suatu 
acuan dengan nilai (ukuran) tertentu dan toleransi tertentu. 

Realitas dilapangan terkait dengan kondisi sampah yang dipotret dalam 
Riset Publik online  “IPSRT”,  lebih fokus pada “sikap dan perilaku” masyarakat 
terhadap sampah domestik atau sampah rumah tangga. Pengendalian sampah 
dimaksudkan adalah kegiatan 3R, yaitu reduce (mengurangi), reuse 
(menggunakan kembali) atau recycle (mendaur ulang). Refleksi kegiatannya 
adalah “kurangi” sampah dan “pilah” sampah, dengan fokus sampah bisa 
dimanfaatkan kembali sehingga  akan mengurangi kuantitas dan atau kualitas 
sampah sampai di tempat pembuangan akhir (TPA). 

Maka level sustainabilitas atas IPSRT haruslah terdiri dari: 
1) Sikap dan Perilaku masyarakat, dalam hal ini menyangkut Persepsi, 

partisipasi dan akseptabilitas terhadap variabel objek kajian IPSRT 
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2) Kondisi fisik riil yang ada saat ini. Terutama yang ada di TPA dan kondisi di 
level rumah tangga 
 
Menurut pemahaman berdasarkan Wellbeing Methodology, dalam topik 

indeks pengendalian sampah rumah tangga (IPSRT), terminologi Sustainabilitas 
(St) didefinisikan sebagai berikut: 

St = k.R. (P/Eks) 
Dengan catatan : 

 St = adalah Sustainabilitas, suatu tingkat kondisi atau level atas kondisi 
sampah 

 k = adalah konstanta, suatu definisi besaran terkait dengan kondisi sampah 
(0-10) 

 R = kondisi riil (akseptabilitas masyarakat), tingkat penerimaan masyarakat 
(1-9) 

 P = Partisipasi (partisipasi masyarakat), tingkat upaya masyarakat  (1-9) 

 Eks = Ekspektasi masyarakat, dalam hal ini ukuran ekspektasi diproksi 
dalam perSepsi masyarakat (1-9) 
 
Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka hasil Riset Publik Online 

IPSRT, di wilayah Kota Bekasi, semester 1 tahun 2010,  bisa dirangkum dalam 
satu daftar untuk memahami level sustainabilitas sebagai berikut: 

     

 
 

Gambar 7.28 : Pengukuran Level Sustainabilitas (LSt) 

 
Nilai level “Sustainabilitas” yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1) Nilai Sustainabilitas keseluruhan objek kajian IPRST (4,92), dengan rentang 
skala penilaian 1 sampai sembilan. Nilai tengah 5, maka dikatakan makna 
atas level sustainabilitasnya kurang. 

2) Penetapan nilai k=9, dengan asumsi bahwa kondisi kuantitas dan kualitas 
sampah di Bekasi sangat bagus (ditetapkan dengan standar tertentu) 

3) Nilai Partisipasi atau usaha masyarakat menjadi pendorong utama nilai 
sustainabilitas. Penilaian partisipasi linier dengan sustainabilitas. 

Variabel Kond. Riil Partisipasi Ekspektasi skor St 

var. 1 5,72 6,52 6,94 4,84

var. 2 5,63 6,27 7,13 4,46

var. 3 5,79 7,04 7,53 4,87

var. 4 6,42 7,4 7,97 5,36

var. 5 6,00 7,41 8,11 4,93

var. 6 5,97 7,54 8,00 5,06

Total 5,92 7,03 7,61 4,92

Nilai tingkat sustainabilitas dengan nilai faktor k=0.9
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4) Kondisi riil dilapangan dan ekspektasi merupakan faktor penting. Dalam 
tabel diatas, lihat variabel X4 dimana level sustainabilitas 5,36, karena nilai 
riil dan ekspektasi tidak terlalu beda jauh. 
 
Secara umum level Sustainabilitas 4,92 (kurang dari 5), menunjukkan 

penafsiran kedepan bahwa kondisi “pengendalian sampah rumah tangga” akan 
menurun. 

Estimasi hasil level sustainabilitas yang diprediksi menurun (walaupun nilai 
k =0.9 sudah diasumsikan tinggi sekali), tidaknya nilai baku dan permanen, 
karena kata sustainabilitas adalah sangat dinamis dan kompleks sekali. 
Sustainabilitas, bergerak dinamis berdasarkan ruang, waktu dan masyarakat. 
Suatu realitas kehidupan dimana manusia sebagai khalifah dimuka bumi, 
berbagai persoalan bisa diselesaikan dengan “keterlibatan manusia” sebagai 
kendali utama.    

Tabel dan grafiks diatas juga hanya pada posisi satu titik (homeostatis), 
padahal realitasnya kondisi objek kajian IPSRT terus bergerak setiap saat dan 
diikuti pula oleh perubahan berbagai variabel. Dalam kajian  ilmu sosial dimana 
dependent variabelnya sangat kompleks, diyakini bahwa model matematika 
dengan “optimasi” untuk mencari dan menemukan titik optimum tidak bisa 
dilakukan. Kondisi terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan jalan “simulasi”. 
Konsekuensi logisnya, pengukuran level Sustainabilitas, harus dilakukan secara 
reguler dan berkelanjutan. 

Berikut ini diilustrasikan contoh perencanaan Level Sustainabilitas IPSRT :   

 
Gambar 7.29 : Ilustrasi Perencanaan Level Sustainabilitas (LSt) 

 
Perencanaan level sustainabilitas pada objek IPSRT, hendaknya linier 

mengikuti pola circular causation, dimana nilai kemaslahatan W(θ) atau ukuran 
kebajikan semakin hari semakin meningkat. 

Isu sampah sudah dalam posisi darurat bagi warga dunia. Lebih khusus 
bagi Indonesia, Negara besar, berbentuk kepulauan dan  padat penduduk. 
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Dengan asumsi pengelolaan sampah di TPA, diatas sebidang  tanah (bukan 
lautan), konsekuensinya  kebutuhan tanah untuk untuk TPA semakin besar.  
Ditambah lagi, bahwa Pulau Jawa sebagai  pulau dengan kepadatan jumlah 
penduduk paling tinggi di dunia maka potensi sampah di pulau Jawa ke depan 
menjadi sangat serius. Kota besar, Kota Propinsi, Kota kabupaten/Kota dan 
berbagai daerah penyangga kota, yang merupakan daerah TPA, harus sudah 
mula mengadakan sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik tentang IPSRT. 
Dan akhirnya harus selalu memonitor kondisi Level Sustainabilitas, 
pengendalian sampah rumah tangga.   

Berdasarkan pengamatan Peneliti, dan usulan dalam bentuk respon 
pertanyaan terbuka dari responden, “partisipasi masyarakat” dalam IPSRT 
perlu ditingkatkan:  
1) Baik dalam bentuk persuasif : berupa sosialisasi materi, ajakan dan 

informasi  
2) Dalam bentuk motivasi, misalnya ada semacam kontestasi atau reward-

punisment 
3) Dalam bentuk regulasi : penegakan hukum bagi yang melanggar 

 
6. Kegiatan Sosialisasi, Edukasi dan Kampanye Publik. 

Tantangan kehidupan di era global dan ITC menjadi sangat kompleks. 
Teknologi informasi dan kekuatan media masa sangat cepat luar biasa. 
Kecepatan itu mempunyai dampak negatif dengan  istilah baru “IT disruption”. 
IT menyebar ke seluruh sendi kehidupan, terutama dengan konsep lama yang 
masih dikerjakan dengan manual. Bisnis, pendidikan, bisnis pelatihan dan 
berbagai isu terkait dengan pembelajaran. Bagaimana dengan isu sosial, 
dimana Pemerintah baru akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat? Rasanya menjadi tak terkecuali. 

Namun demikian, sebagaimana keseimbangan alam dan hukum alam  
bekerja, bahwa selalu ada peluang dan perbaikan yang disajikan dalam era 
global. Salah satunya adalah adanya berbagai kemudahan yang kemudian 
dikemas dalam dalam bentuk efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabel dan 
kredibel. Suatu tantangan dan harapan untuk mendapatkan nilai lebih (value 
added) bagi yang mau mengikuti sistem yang ada. 

Dalam Riset Publik Online IPSRT, sudah berupaya untuk mengadopsi 
teknologi online, dalam penyebaran kuesioner survei dan data hasil respon dari 
masyarakat. Secara umum riset ini merupakan refleksi kegiatan “sosialisasi”, 
menyebarluaskan kepada masyarakat akan pentingnya Pengendalian sampah 
rumah tangga bagi Kota Bekasi. Dari proses tahapan metodologi yang fokus 
pada masalah sosialisasi.  Selanjutnya juga berupa edukasi atau pembelajaran 
bagi masyarakat.  
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a. Sosialisasi 
Berikut ini yang termasuk dalam kegiatan sosialisasi 

1) Kegiatan Workshop dan Diskusi (Tatap Muka) Bersama, Wellbeing Institute, 
Pejabat DLH Pemkot Bekasi dan Dosen FT Unkris. Semua foto-foto kegiatan 
di sajikan dalam lampiran. 

2) Melekat Pada Kuesioner Survei 

INDEKS PENGENDALIAN SAMPAH RUMAH TANGGA (IPSRT) 
Warga Masyarakat 

KOTA BEKASI 
================================================================

============== 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Yth. Bapak/ibu/Sdr. 

Kami para peneliti  Wellbeing Institute dan FT Universitas Krisnadwipayana, 
bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Bekasi serta para 
Penggiat lingkungan, bermaksud melakukan Riset Publik Secara Online, 
pengukuran IPSRT, dimana masyarakat Kota Bekasi berperan sebagai objek dan 
sekaligus subjek kajian. Sebagai suatu upaya keras kita bersama, 
menanggulangi masalah sampah, yang sepenuhnya melibatkan partisipasi 
segenap masyarakat. Dengan ruang lingkup pada tataran keluarga masing-
masing.  

Secara esensial, isu sampah sudah merupakan masalah dengan 
status ”darurat” dibanyak kota, termasuk kota Bekasi.  Namun demikian, 
pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R 
(reduce atau mengurangi,   reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau 
mendaur ulang) sampah, masih terkendala. Riset Publik pengukuran IPSRT, 
dimaksudkan untuk, melakukan sosialisasi, edukasi dan kampanye publik, agar 
masyarakat dengan penuh kesadaran dan secara bersama sama melakukan 
pengendalian sampah. IPSRT direncanakan secara berkelanjutan dengan 
periode tertentu. 
Berdasarkan hasil evaluasi para ahli pada tahap preliminary study, dan Expert 
Group Discussion, telah disepakati  6 aspek komponen IPSRT, yaitu :  

1. Aspek Mendorong Pemerintah untuk melakukan perbaikan 
infrastruktur 

2. Aspek menyelesaikan masalah teknis (ketersediaan lahan, penggunaan 
teknologi, dan penegakan hukum) 

3. Aspek meningkatkan kerapihan dan keindahan 
4. Aspek Meningkatkan Nilai Ibadah (ketaatan beragama) 
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5. Aspek Meningkatkan kesadaran mewariskan lingkungan yang bersih 
kepada anak cucu 

6. Aspek menjaga perilaku kebersihan dan kesehatan 
  
Kami memerlukan kesediaan bapak/ibu sdr. sekalian, untuk memberikan 
penilaian atas masing-masing aspek tersebut, untuk mengukur dan 
menggambarkan seberapa besar nilai kemaslahatan, bilamana mampu 
mengendalikan sampah rumah tangga dengan dengan melakukan kegiatan 3R.  
Skala penilaian (1 – 9), ditetapkan dengan interval,  antara 1 (satu) yang paling 
rendah dan 9 (sembilan) yang paling tinggi, untuk nilai tendensi positif 
(kebagusan, kebaikan, kesiapan): 

1. adalah nilai sangat Jelek sekali 
2. adalah nilai jelek sekali 
3. adalah nilai jelek 
4. adalah nilai cukup jelek 
5. adalah nilai netral atau nilai tengah 
6. adalah nilai cukup baik 
7. adalah nilai baik 
8. adalah nilai baik sekali 
9. adalah nilai sangat baik sekali 

Data anda akan terjaga dengan baik, Jawablah dengan benar dan jujur, untuk 
mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Dengan harapan bisa digunakan 
sebagai referensi kebijakan,dan perbaikan secara reguler dan berkelanjutan. 

Terimakasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat sebagai materi 
pembelajaran bersama dan juga berfungsi sebagai sosialisasi, edukasi dan 
kampanye publik kepada masyarakat. 

Salam 
Peneliti Independen 
Wellbeing Institute 
Fakultas Teknik Universitas Krisna Dwipayana 
Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot Bekasi 
 

3) Pembuatan Video Sosialisasi 
Pembuatan Video ini, dilakukan oleh FT Unkris, dan turut dibintangi oleh 

Walikota Bekasi, Dr, H Rahmat Effendi, dan juga Wakil Wali Kota Bekasi, Tri 
Adhianto Tjahyono.  Skript video dan lokasi penempatan video sosialisasi, 
dilampirkan 

www.penerbitwidina.com



 

Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga  | 269 

4) QR Code dan Short URL 
Dalam rangka, menyebar luaskan instrumen survei ke masyarakat, 

terutama generasi muda, perlu sajikan juga bentuk scan tautan. Berikut ini 
materi sosialisasinya 

 
Gambar 7.30 : Model QR Code dan Short URL 

 
b. Edukasi dan Kampanye Publik 

Edukasi dan Kampanye publik, terkait Indeks pengendalian Sampah Rumah 
Tangga (IPSRT), akan dilakukan setelah tahapan riset hasil riset selesai 
dilakukan. Kegiatannya bukan hanya sebagai hasil berupa  data dan angka 
semata, tetapi juga menyentuh kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemkot 
Bekasi, tapi juga mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat terkait 
sampah. 

 

D. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 
1. Kesimpulan  

Riset Publik Online IPSRT telah selesai dilakukan, dengan berbagai tahapan 
kegiatan dan akhirnya didapatkan data dari 713 responden, dengan 2 data 
awal saat uji coba instrumen, sehingga total data yang bisa dimasukkan dalam 
kalkulasi adalah 711. Setelah dilakukan tabulasi maka kesimpulan hasil 
berdasarkan hipotesis signifikansi dan pertanyaan penelitian, adalah sebagai 
berikut : 
a. Signifikansi Atas Penilaian Responden/Masyarakat : Riset Publik Online 

IPSRT 
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Tabel 7.9 : Daftar Uji signifikansi 

Rangkuman signifikansi dengan acuan skor signifikasi 6 

No. 
Deskripsi Hipotesis 

Signifikansi 
Skor Signfkn 

Tdk 
Signfkn 

Keterangan 

1 
Penilaian Persepsi 
Masyarakat atas Variabel X1 

6,94   
Moderat 

2 
Penilaian Persepsi 
Masyarakat atas Variabel X2 

7,13   
Baik Sekali 

3 
Penilaian Persepsi 
Masyarakat atas Variabel X3 

7,53   
 

4 
Penilaian Persepsi 
Masyarakat atas Variabel X4 

7,97   
 

5 
Penilaian Persepsi 
Masyarakat atas Variabel X5 

8,11   
Sangat baik 
sekali 

6 
Penilaian Persepsi 
Masyarakat atas Variabel X6 

8,00   
 

7 
Penilaian Partisipasi 
Masyarakat atas Variabel X1 

5,25   
 

8 
Penilaian Partisipasi 
Masyarakat atas Variabel X2 

6,27   
 

9 
Penilaian Partisipasi 
Masyarakat atas Variabel X3 

7,04   
 

10 
Penilaian Partisipasi 
Masyarakat atas Variabel X4 

7,40   
 

11 
Penilaian Partisipasi 
Masyarakat atas Variabel X5 

7,41   
 

12 
Penilaian Partisipasi 
Masyarakat atas Variabel X6 

7,41   
 

13 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X1 

5,72   
Kurang 

14 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X2 

5,63   
 

15 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X3 

5,79   
 

16 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X4 

6,42   
 

17 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X5 

6,00   
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18 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat atas variabel X6 

5,97   
 

19 
Penilaian Persepsi 
Masyarakat keseluruhan  

7,61   
 

20 
Penilaian Partisipasi 
Masyarakat keseluruhan 

7,01   
 

21 
Penilaian Akseptabilitas 
Masyarakat Keseluruhan 

5,92   
 

22 
Penilaian PPA Masyarakat 
atas Variabel X1 

6,28   
 

23 
Penilaian PPA Masyarakat 
atas Variabel X2 

6,19   
 

24 
Penilaian PPA Masyarakat 
atas Variabel X3 

6,64   
 

25 
Penilaian PPA Masyarakat 
atas Variabel X4 

7,12   
 

26 
Penilaian PPA Masyarakat 
atas Variabel X5 

6,99   
 

27 
Penilaian PPA Masyarakat 
atas Variabel X6 

6,95   
 

28 
Penilaian PPA Masyarakat 
atas Objek Kajian IPSRT 

6,68   
 

    
Dengan catatan sebagai berikut : 

1) Sebagian besar hipotesis “signifikan”, kecuali pada penilaian akseptabilitas 
ada 5 kategori yang ternyata tidak signifikan. Akseptabilitas, merupakan 
penilaian terhadap kondisi pengendalian sampah rumah tangga saat ini. 

2) Penilaian tertinggi ada pada variabel X4, yaitu aspek meningkatkan nilai 
ibadah. Hal hal ini dimaknai pendekatan IPSRT dari segi religius masih 
sangat relevan. 

3) Nilai keseluruhan IPSRT adalah 6,68 (level moderat) menunjukkan bahwa 
apresiasi masyarakat terhadap variabel objek kajian IPSRT, cukup baik. 
Sesuai dengan kondisi umum kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam 
pengendalian sampah rumah tangga telah menjadi isu yang menarik di 
masyarakat perkotaan. 

4) Level Sustainabilitas 4,92 kategori buruk (dengan model WM dan nilai k-
0.9), memang kondisi pengendalian sampah kedepan cukup rentan. 
Terutama untuk Indonesia, khususnya Bekasi, dengan alokasi tanah untuk 
TPA terbatas.   
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5) Untuk meningkatkan nilai IPSRT dan Level Sustainabilitas, perlu dinaikkan 
nilai “partisipasi masyarakat”, sebagaimana banyak diusulkan oleh para 
responden dalam data atas pertanyaan terbuka. 
 

b. Pola Sebaran Penilaian Responden. 
Pola sebaran data penilaian responden menunjukkan pola grafik kurva 

eksponensial dan pola grafik kurva distribusi normal, sebagai berikut : 

  
Gambar 7.31 : Grafik Polo Eksponensial dan Kurva Normal 

 
1) Pola eksponensial : untuk semua penilaian “Persepsi Masyarakat”. Hal ini 

berarti bahwa secara teori, yang meliputi pengetahuan, pemahaman dan 
kesadaran masyarakat atas kemanfaatan IPSRT sangat tinggi, dengan nilai 
terbanyak adalah nilai tertinggi. Dengan kata lain kemanfaatan IPSRT 
sudah menjadi pengetahuan umum. 

2) Pola Normal : Pola normal untuk kategori penilaian “Partisipasi dan 
Akseptabilitas Masyarakat”, sebaran yang cenderung ke nilai besar (negatif 
skewness). Refleksi penilaian kurva normal adalah suatu kondisi riil yang 
melibatkan data majemuk, banyak dan kompleks. Dengan pengertian, 
selalu ada potensi untuk memperbaiki nilai. 

3) Nilai Partisipasi dan akseptabilitas yang cukup baik, mempunyai potensi 
positif untuk disebarluaskan kemasyarakat Kota Bekasi. Menjadi materi 
sosialisasi, edukasi dan kampanye publik, terkait IPSRT di Kota Bekasi. 
 

c. Data Komparasi Matrik 
1) Penilaian IPSRT Berdasarkan Umur, didapatkan data : 

 Penilaian tertinggi oleh kelompok umur (20-40 th) 

 Penilaian terendah oleh kelompok umur (lebih dari 60 th) 
2) Penilaian IPSRT Berdasarkan jenis kelamin, didapatkan data 

 Penilaian IPSRT Perempuan lebih tinggi  
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3) Penilaian IPSRT Berdasarkan Pekerjaan, didapatkan data  

 Penilaian IPSRT tertinggi pada karyawan swasta /BUMN/ASN 

 Penilaian terenda pada kelompok pekerja bekerja sendiri (self 
employment) 

4) Penilaian IPSRT Berdasarkan Pendidikan, didapatkan data 

 Penilaian tertinggi pada kelompok Pendidikan Diploma sampai sarjana. 
5) Penilaian IPSRT berdasarkan domisili  

 Penting sekali untuk kegiatan kontestasi per kecamatan dan per 
kelurahan 

 Tetapi dalam hal ini tidak ada data yang dinilai karena keterbatasan 
jumlah responden tidak memenuhi batas minimu =((n+1)x10) 

 
d. Data Respon Masyarakat  Atas Pertanyaan Terbuka 

Data ini sangat banyak; bervariasi; mayoritas berisikan usul dan saran; 
sebagian lagi berupa kritikan yang umumnya ditujukan kepada Pemerintah 
Daerah Kota Bekasi, terkait penanganan sampah. Dalam bentuk aslinya 
dilampirkan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari hasil kajian IPSRT. 

 
e. Level Sustainabilitas 

Level sustainabilitas menurut WM, bisa dilakukan pengukuran dengan 
beberapa data tambahan, yang dalam Riset Publik Online IPSRT ini, menjadi 
sangat penting untuk usulan kebijakan bagi pemerintah daerah. Memang 
secara luas belum banyak dikenal dan diterima oleh banyak pihak, tapai untuk 
mengukur dengan ruang lingkup Kota Bekasi dan tak dimaksudkan untuk 
Kontestasi, maka ukuran Level Sustainabilitas pengendalian sampah rumah 
tangga, menjadi sangat relevan. 

 
f. Kegiatan Sosialisasi, Edukasi dan Kampanye Publik 

Riset Publik Online IPSRT ini menjadi cara baru untuk melakukan sosialisasi 
terkait objek kajian dengan cara mendapatkan data dari proses bottom-up. 
Masyarakat diajak untuk ikut terlibat dalam IPSRT dan di harapkan akan ikut 
berpartisipasi. Cara baru era IT dalam menyampaikan atau sosialisasi  materi 
publik, dikemas dalam Riset Publik Online. Hasil kajian dan diskusi kemudian 
menjadi materi edukasi dan kampanye publik kepada masyarakat. Sistem 
online merupakan keniscayaan pada kegiatan apapun dimasa depan. Saat ini di 
Indonesia sudah ada sekitar 150 juta lebih no kontak yang bisa berinteraksi 
dengan internet, dan akan terus bertambah di masa depan.  
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Secara keseluruhan, hasil akhir dari Riset Publik Online IPSRT ini nanti 
menghasilkan konfigurasi ukuran “Indeks” yang kita sebut IPSRT. Dan 
diharapkan juga akan menghasilkan data Level Sustainabilitas (LSt). Dua 
indikator penting ini bisa digunakan untuk memberikan gambaran atas potret 
pengendalian sampah rumah tangga.  

Sebagaimana nasihat dokter untuk menjaga kesehatan adalah olah raga 
yang “teratur dan terukur”, maka kesimpulan sejenis  untuk menjaga 
pengendalian sampah rumah tangga, perlu : 
1) Lakukan kajian terkait IPRST dan LSt yang teratur (reguler dan 

berkelanjutan) 
2) Terukur, dalam bentuk ukuran agar mudah dipahami dan dipantau 

masyarakat. 
 

2. Saran 
Saran dikelompokkan menjadi 2 bagian. Saran dari peneliti : 

1) Lakukan Riset Publik Online IPSRT di Wilayah Kota Bekasi untuk semester 2 
tahun 2020. Dilakukan secara reguler. Instrumen Survei sudah ada, sistem 
online berupa template secara open source (gratis), sebagian besar data 
diolah di sistem (cloud computing). Dengan kata lain efisien, efektif, 
transparan, akuntabel dan kredibel. Tidak banyak sumber daya yang 
dibutuhkan. 

2) Libatkan lebih banyak anak muda ikut dalam survei, termasuk anak anak 
usia SMP-SMA, agar kesadaran akan pentingnya pengendalian sampah 
rumah tangga, menjadi pembelajaran sikap dan perilaku masa depan. 

3) Model Riset Publik Online, bisa diuji cobakan untuk masalah publik yang 
lainnya, misalnya mengenai isu kesehatan seperti “Indeks Pola Hidup Sehat 
(IPHS)”; indeks air bersih;  indeks Ketahanan Bencana Banjir; dan 
sebagainya. 

4) Bila ada studi banding terkait “sampah perkotaan” di luar negeri, pilihlah 
negara maju yang mempunyai kesetaraan geografi dan kepadatan 
penduduk misalnya : Jepang, Korea selatan, Taiwan. 
 
Saran yang berasal dari masyarakat 

1) Lihat lampiran Data 
2) Isi utamanya antara lain ; sosialisasi ke masyarakat; bangun infrastruktur; 

tegakkan aturan dan sebaginya 
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3. Rekomendasi  
Berdasarkan urgensi, relevansi masalah Pengendalian Sampah Rumah 

tangga ini, kami Peneliti Wellbeing Institute merekomendasikan : 
1) Mengangkat isu Indeks Pengendalian Sampah Rumah Tangga ini menjadi 

isu Nasional. Dengan Unkris sebagai Perguruan Tinggi yang melakukan 
kajian dan Pemerintah Kota Bekasi yang mengimplementasikan. Kerja 
sama kolaborasi menjadi model riset publik ke depan. 

2) Merealisasikan GMM (gerakan masyarakat menilai) menjadi gerakan 
perubahan ke arah perbaikan, dimana peran masyarakat sebagai objek dan 
subjek kajian. 
 

-------------------Selesai---------------- 
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BAB 8 

INDEKS KESEJAHTERAAN  

KELUARGA (IKK) 

 
 

Kajian Riset Publik IKK ini dilakukan oleh Wellbeing Institute (WI), 
kemudian digunakan mahasiswa untuk kajian akademis setara S-2. Ide 
dasarnya berasal dari kajian LPPKN (Lembaga Penduduk dan Pembangunan 
Keluarga Negara (selevel kementerian di Malaysia, melakukan kajian empiris 
dengan judul yang sama tahun 2011. WI melakukan kajian yang sama dengan 
pendekatan metodologi wellbeing dan data online tahun 2018. Hasil kajiannya 
sebagai berikut : 

  

A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Riset Publik 

Terminologi atas kata kesejahteraan sudah banyak dipahami dan 
digunakan secara luas diberbagai bidang dan aspek keilmuan. Termasuk dalam 
Dasar Negara, ada kalimat “Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. 
The Gall-up Internasional menyebutkan kata “wellbeing” dengan definisi 
sebagai berikut: 

Well-being is a concept that captures the important aspects of how people 
feel about and experience their daily lives — encompassing more than just 
physical health or economic indicators, well-being includes five elements: 
purpose, social, financial, community, and physical. 

Definisi tersebut menjadi sangat luas, meliputi beberapa aspek dan 
indikator yang secara keseluruhan terkait satu sama lainnya secara melekat. 
Dalam pola hubungan digambarkan secara multipolar reciprocal-causality. 

Sementara itu banyak penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga 
swadaya masyarakat (NGO) dan Badan/Lembaga Resmi Negara, telah 
melakukan kajian terkait kesejahteraan. BPS melakukan kajian “Indikator 
Kesejahteraan Rakyat, 2015”, meliputi banyak sekali indikator kesejahteraan 
rakyat, dan juga metode pengukuran indeks kesejahteraan rakyat berdasarkan 
data survey BPS. Center for International Forestry Research (CIFOR), bagian dari 
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USAID, mengeluarkan “Panduan Penilaian Dasar Kesejahteraan Manusia”. 
Suatu sudut pandang yang berbeda. Harien P., melakukan kajian 
“kesejahteraan” yang bersentuhan dengan ketahanan keluarga. Suatu 
pendekatan empiris yang sangat menarik. Kesejahteraan keluarga didekati 
dengan; 1). Economical wellbeing; 2). Social wellbeing; 3). Physical wellbeing 
dan; 4). Spiritual wellbeing. Termasuk diantaranya adalah identifikasi atas 
indikator dan kategori tingkat kesejahteraan yang diimplementasikan dalam 
berbagai ukuran tingkat kesejahteraan. 

Sementara itu Ade,C.et.all  dalam studinya, mengkaji kemiskinan dan 
kesejahteraan keluarga, lebih memandang ukuran kemiskinan untuk 
mengilustrasikan kesejahteraan pada level rumah tangga. Berbagai studi  juga 
mengidentifikasi ukuran konsumsi nutrisi (kalori) sebagai ukuran kemiskinan. 
Suatu paradoks atas data bahwa jenis obat BPJS di Indonesia didominasi oleh 
penyakit diabetes. Kelebihan gula darah karena konsumsi yang berlebihan. 

Satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam riset dengan 
topik kesejahteraan adalah kondisi realitas yang dinamis dalam masyarakat. 
Kemajuan ITC dan globalisasi memaksa kita untuk mengembangkan berbagai 
ukuran dan variabel yang dinamis, mengadopsi konsep data dan ukuran relatif, 
dan mengakomodasi kondisi ekspektasi dan akseptabilitas masyarakat. 
Masyarakat perlu dominan terlibat dalam berbagai isu publik, turut 
berpartisipasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Kesadaran dan 
kepedulian (awareness) terhadap utilisasi hak dan pemenuhan kewajiban.  

Riset publik IKK dan kajian “kesejahteraan keluarga”, sebagai komponen 
atau unit terkecil organisasi kemasyarakatan perlu didekat dengan cara cara 
kekinian diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Perlu dilakukan riset dan kajian pengukuran “Indeks Kesejahteraan 

keluarga (IKK)”. Dengan komitmen tinggi, indeks adalah suatu acuan yang 
dirancang mempunyai kriteria; a) terukut; b) dilakukan secara reguler dan 
terus menerus; c) sebagai acuan atau preferensi yang penting bagi 
masyarakat. Sebagaimana ISHG. 

b. Instrumen penilaian IKK dilakukan berdasarkan Persepsi, partisipasi dan 
akseptabilitas masyarakat. Suatu pendekatan epistemologi islam dengan 
mengacu pada kemaslahatan ummat. Indikator atau komponen yang akan 
dinilai, didefinisikan secara komprehensif dan mengikuti norma materiil 
dan moralitas. 

c. Metodologi penelitian IKK, perlu mengakomodasi kemajuan ICT dan 
globalisasi, secara online dengan menggunakan Hp android. Responden 
bergerak dari MSRS (multi state random sampling) ke purposive population, 
suatu pendekati bahwa semua orang berhak menilai. Secara umum 
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metodologi harus mengutamakan efisiensi, efektivitas, transparansi, 
akuntabel dan kredibel (EETAK).  

d. Rancangan penelitian, didisain mengandung kegiatan: a) sosialisasi IKK 
kepada masyarakat;  b) edukasi IKK kepada masyarakat; c) kampanye 
pencapaian target IKK kepada masyarakat; d) komparasi dan kontestasi IKK. 

e. Berdasarkan data data yang rutin dan reguler atas pencapaian IKK, maka 
dipetakan ekspektasi masyarakat atas IKK dan juga akseptabilitas kondisi 
dilapangan. Berdasarkan tesa, anti tesa, sintesa dan analisa IKK kemudian 
dibangun pondasi “dynamic sustainability” atas IKK di Indonesia. 
 
Bagaimana melakukan riset publik sebagaimana diuraikan pada kriteria 

diatas? Secara umum riset publik juga perlu memperhatikan beberapa hal, 
yang sudah menjadi semacam kaidah dasar. Beberapa hal tersebut yaitu: 
a. Terukur (measurement based)., mudah dipahami oleh masyarakat. 

Biasanya berupa skala tertentu, hasil dari upaya kuantifikasi data kualitatif. 
b. Memperhatikan kondisi yang sangat kompleks, terjadi interaksi, integrasi 

dan evolusioner dan membentuk suatu keseimbangan dinamis. 
c. Berorientasi pada masyarakat, untuk menghindari tekanan dari para pihak 

yang menghendaki tendensi tertentu atas hasil riset. 
 
Berdasarkan pengertian dan pemahaman diatas, Peneliti mengusulkan 

riset publik yang berjudul Pengukuran Indeks kesejahteraan Keluarga (IKK) di 
Indonesia”,, berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) 
masyarakat, secara online via jejaring media sosial, perlu dilakukan melalui 
tahapan panjang dengan menggunakan metodologi “wellbeing methodology 
(WM)”. WM secara konseptual dan makna  akan diuraikan dalam bab 
tersendiri. 

Identifikasi lebih lanjut atas riset publik dengan topik seperti diatas, akan 
memberikan beberapa kriteria sebagai berikut: 
1) Hasilnya berupa indeks, dengan pemahaman bahwa indeks adalah terukur 

dan akan digunakan sebagai acuan (penting) bagi masyarakat, dilakukan 
secara reguler dan berkelanjutan, ada upaya untuk memperbaiki 
capaiannya dari waktu kewaktu. 

2) Rancangan objek riset publik adalah berorientasi pada masyarakat, dan 
atau masyarakat sebagai objek dan subjek. Penilaiannya atas data primer 
berdasarkan persepsi, partisipasi dan akseptabilitas (PPA) masyarakat. 

3) Metode survey responden dengan menggunakan electronic quesionnnaires 
(e-Q), disebarluaskan secara online, menggunakan jejaring media sosial. 
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4) Jumlah responden atau penilai atas data primer dan informasi adalah 
populasi masyarakat dengan konsep purposive population. Semua orang 
berhak untuk menilai. 

5) Dalam satu rangkaian riset, akan terdapat beberapa langkah penting agar 
masyarakat mau mengerti dan memahami lebih baik. Langkah itu adalah : 
a. Sosialisasi kepada masyarakat 
b. Edukasi masyarakat 
c. Kampanye publik atas target yang dikehendaki 
d. Komparasi dan Kontestasi 

6) Ada pemisahan, segregasi yang tegas dalam tugas pokok dan fungsi antara 
Peneliti, Tim Ahli dan Responden Penilai. Sehingga diharapkan akan lebih, 
efisien, efektif, transparan, akuntabel dan kredibel. 

7) Riset dikelola secara kolaboratif banyak pihak. Diperlukan manajemen dan 
organisasi riset publik. Dikelola secara non-commercial. Banyak melibatkan 
sukarelawan. Dan dilakukan secara reguler dan berkelanjutan. 

8) e-Q dirancang dengan menggunakan Google.form (akan koordinasikan 
dengan google Indonesia), menggunakan basis internet dan responden 
hanya menggunakan Hp Android. 

9) Clustering ruang lingkup penelitian, meliputi wilayah atau daerah provinsi 
di Indonesia. Sehingga memungkinkan diadakan kontestasi (rating) untuk 
tujuan reward system atau sekedar untuk motivasi. 

10) Pada akhir kajian, ada semacam rancangan studi “dynamic sustainability”. 
Suatu kondisi dimana suatu titik optimum, dijaga dengan dinamis sesuai 
realitas dan akseptabilitas masyarakat. 
 
Riset ini memerlukan kerja keras diawal sebagai suatu langkah pioner. 

Namun diyakini, akan menjadi sangat mudah dikelola pada langkah berikutnya. 
Problem utama riset berbasis web, adalah identifikasi responden dan alamat 
jejaring sosial yang tidak mudah untuk didapatkan. Diperlukan banyak sekali 
sukarelawan untuk bisa mensukseskan riset ini. 

Secara teknis, dari objek IKK akan terdiri dari berbagai variabel umumnya 4 
sampai 7 variabel, dan tiap variabel akan terdiri dari 2 sampai 5 key 
performance indikator (KPI). Peneliti akan melakukan suatu kajian, mengikuti 
kaidah ilmiah melalui: studi kepustakaan, wawancara ahli dan observasi 
lapangan untuk mendapatkan beberapa alternatif variabel dan KPI. Selanjutnya 
Tim Ahli, akan menetapkan variabel yang akan dipakai sekalian dengan 
bobotnya, sehingga didapatkan model dasar survey pengukuran indeks sebagai 
berikut: 
IPBP = k1.X1(θ)+ k2.X2(θ)+ k3.X3(θ)+ k4.X4(θ)+ k5.X5(θ)+.............. kn.Xn(θ) 

Xi(θ) = jenis variabel      ki = bobot variabel 
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Penilaian atas variabel Xi(θ), selanjutnya dilakukan oleh masyarakat 
meliputi 3 dimensi penilaian yaitu persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat 
dan akseptabilitas masyarakat. Penilaian dilakukan secara online dengan 
menggunakan Hp android, dengan identifikasi sebagai berikut: 
a. Persepsi diinterpretasikan sebagai suatu pengetahuan, pemahaman dan 

kesadaran responden atas variabel (dengan penjelasan semua KPI yang 
terlibat dan pencapaiannya). Penilaian dilakukan dengan skala ukuran 1 
(satu) sampai 9 (sembilan). 

b. Partisipasi diinterpretasikan sebagai peran, upaya atau kontribusi 
responden dalam menaikkan ukuran pencapaian variabel. Penilaian 
dilakukan dengan skala ukuran 1 (satu) sampai 9 (sembilan). 

c. Akseptabilitas, diinterpretasikan sebagai suatu penilaian kondisi saat ini 
terkait variabel. Penilaian dilakukan dengan skala ukuran 1 (satu) sampai 9 
(sembilan). 
 
Karena responden dirancang berdasarkan purposive population, maka 

berbagai maslah penting bisa dijadikan suatu pertanyaan spesifik agar 
masyarakat mau merespon. Hal ini menjadi semacam jajak pendapat 
masyarakat, yang akan menjadi privilage yang sangat penting bagi masyarakat. 
Berbagai isu dan informasi dasar yang ingin diketahui oleh stake holders akan 
diakomodasi dalam software aplikasi. 

 
2. Maksud dan Tujuan Penelitian. 

Secara komprehensif penelitian, “Pengukuran Indeks Kesejahteraan 
keluarga (IKK) di Indonesia”,, berdasarkan persepsi, partisipasi dan 
akseptabilitas (PPA) masyarakat, secara online via jejaring media sosial, 
mempunyai maksud sebagai berikut: 
a. Melakukan penilaian atau pengukuran baik secara langsung atau tidak 

langsung, atas ilustrasi, realitas dan potret kesejahteraan keluarga di 
Indonesia yang bersifat dinamis.  

b. Merancang penelitian, atas objek riset publik dengan; secara online; dinilai 
oleh PPA masyarakat dan meliputi responden secara purposive population, 

c. Merancang penelitian dimana didalamnya terkandung, sosialisasi, edukasi, 
kampanye dan motivasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan ukuran 
kebajikan atau ukuran kemaslahatan. 

d. Melakukan Penelitian yang reguler dan berkelanjutan. Efisien, efektif, 
transparan, akuntabel dan kredibel. 
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Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian “Pengukuran Indeks 
kesejahteraan keluarga (IKK) di Indonesia”, berdasarkan persepsi, partisipasi 
dan akseptabilitas masyarakat, secara online via jejaring media sosial, 
mempunyai tujuan: 
1) Berapa jumlah dan apa variabel (Xi(θ)), penyusun objek riset publik IKK 

yang mempunyai esensi ukuran kemanfaatan terhadap masyarakat? 
Termasuk diantaranya adalah KPI dan bobot setiap variabel. 

2) Dengan estimasi ada 6 variabel (X1(θ), X2(θ), X3(θ), X4(θ), X5(θ), X6(θ)). 
Apakah penilaian masyarakat terhadap variabel X1(θ) berdasarkan 
persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mempunyai ukuran nilai yang 
signifikan? 

3) Apakah penilaian masyarakat terhadap variabel X2(θ) berdasarkan 
persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mempunyai ukuran nilai yang 
signifikan? 

4) Apakah penilaian masyarakat terhadap variabel X3(θ) berdasarkan 
persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mempunyai ukuran nilai yang 
signifikan? 

5) Apakah penilaian masyarakat terhadap variabel X4(θ) berdasarkan 
persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mempunyai ukuran nilai yang 
signifikan? 

6) Apakah penilaian masyarakat terhadap variabel X5(θ) berdasarkan 
persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mempunyai ukuran nilai yang 
signifikan? 

7) Apakah penilaian masyarakat terhadap variabel X6(θ) berdasarkan 
persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mempunyai ukuran nilai yang 
signifikan? 
 
Berdasarkan data dan informasi yang digunakan untuk menjawab 

pertanyaan tersebut diatas, akan bisa dikembangkan beberapa analisis sesuai 
kebutuhan. Termasuk didalamnya adalah saran dan rekomendasi yang akan 
disampaikan kepada pihak terkait. 

 
3. Hasil Keluaran 

Hasil keluaran dari riset publik, “Pengukuran Indeks Kesejahteraan 
Keluarga (IKK) di Indonesia”, berdasarkan persepsi, partisipasi dan 
akseptabilitas masyarakat, secara online via jejaring media sosial, diidentifikasi 
sebagai berikut: 
1) Suatu peta jalan (rootmap), ukuran IKK  suatu acuan atau referensi baru 

yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat, yang berkorelasi kemiskinan, 
kesejahteraan dan kondisi dinamis masyarakat. 
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2) Menyampaikan pesan (sosialisasi), esensi variabel kesejahteraan keluarga 
hasil telaah para ahli kepada masyarakat tentang IKK, dan keterkaitan 
manfaatnya bagi masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung. 
Melakukan edukasi publik, bagaimana menaikkan ukuran atau indeks IKK. 

3) Menggerakkan penelitian berbasis kerja kolaboratif, banyak pihak terkait, 
banyak volunteers, melibatkan anak anak muda (SMP, SMA dan 
mahasiswa), dalam satu riset publik yang berorientasi pada masyarakat. 
Penelitian direncanakan untuk dilakukan secara reguler dan berkelanjutan. 

4) Penghargaan kepada masyarakat, untuk menggunakan atas hak dan 
berpartisipasi atas kewajiban sebagai warga masyarakat dan sebagai 
penilai untuk masalah publik. Membangun Gerakan Masyarakat Menilai 
(GMM), yang akan dipelopori anak anak muda. 

5) Hasil riset, bisa dianalisis dalam berbagai bentuk, terutama untuk 
memberikan materi “edukasi masyarakat”. Mana yang kurang mana yang 
harus diperbarui. 

6) Memberi peluang kepada Pemerintah yang terkait untuk memberikan 
penghargaan dalam event tertentu, misalnya pada kegiatan kontestasi 
atau rating, pada cakupan yang selevel (misalnya provinsi). 

7) Melakukan kerja kolaborasi untuk mendapatkan data dan informasi publik 
secara populasi melalui sistem berbasis internet. 

8) Menyusun studi dynamic sustainability. 
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B. DATA ANALISIS I LAPORAN HASIL DATA DARI  SISTEM  GOOGLE. 
FORM 
Laporan ini pada dasarnya meliputi beberapa hal penting, berupa data 

pengisian instrumen survey yang sudah diisi oleh responden. Data itu disimpan 
dan dikalkulasi oleh sistem. Dan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis. 

Data ini meliputi: 
1. Data identifikasi responden 
2. Data pertanyaan utama 
3. Data Pertanyaan spesifik 
4. Data pertanyaan terbuka 

 
Data yang terkumpul dalam bentuk skala numerik tanpa satuan, dimana 

kriteria 
a. 1 (satu) adalah skor penilaian paling rendah 
b. 9 (sembilan) adalah skor penilaian paling tinggi 
c. 5 (lima) adalah skor penilaian tengah 

 
Dengan makna jawaban sesuai pertanyaan yang diajukan. Nilai secara 

keseluruhan adalah rata rata nilai yang diberikan responden. 
Fokus penilaian pada Variabel Xi(θ) secara utuh. Bukan pada komponen 

variabel atau key performance indicators (KPI). Namun demikian rincian dan 
keterangan KPI perlu ditampilkan dan dijelaskan, termasuk kemudian 
penjelasan terkait realitas atau pencapaiannya, dan ekspektasi atau harapan 
masyarakat. Setelah didapatkan gambaran secara utuh maka kemudian dinilai 
oleh masyarakat dengan menggunakan instrumen electronic questionnaires (e-
Q), berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat. 
1. Persepsi, diinterpretasikan suatu ukuran pengetahuan, pemahaman dan 

awareness (kepedulian) responden pada variabel Xi(θ), terhadap objek 
kajian (IKK). 

2. Partisipasi, diinterpretasikan sebagai suatu usaha/upaya untuk 
berkontribusi, berperan serta dalam variabel Xi(θ). 

3. Akseptabilitas, diinterpretasikan sebagai suatu ukuran penerimaan (terkait 
variabel Xi(θ)) mengacu pada ekspektasi atau harapan. 
 
Standar acuan penilaian, ke-3 aspek tersebut diatas diberi pembobotan 

sebagai berikut: 
1. Bobot penilaian Persepsi, 20% 
2. Bobot Penilaian partisipasi, 40% 
3. Dan Bobot penilaian Akseptabilitas, 40% 
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Skor Variabel Xi(θ) adalah = 20% skor Persepsi+40% skor partisipasi+40% 
skor akseptabilitas 

Skor IKK=∑ skor variabel Xi(θ) 
 
Analisis data : 

1. dilakukan secara parsial, per pertanyaan e-Q dan selanjutnya dilakukan 
kompilasi, sederhana untuk mendapatkan data skor IKK.   

2. Pertanyaan spesific dianalisis parsial 
3. Pertanyaan terbuka, dikategorisasikan untuk disajikan sebagai referensi 

usulan responden 
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Hasil Skor = 7,71 

Hasil Skor = 7,97 

Hasil Skor = 6,85 
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Hasil Skor = 7,78 

Hasil Skor = 7,57 

Hasil Skor = 7,14 
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Hasil Skor = 7,90 

Hasil Skor = 7,79 

Hasil Skor = 7,22 
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Hasil Skor = 7,81 

Hasil Skor = 7,82 

Hasil Skor = 7,25 
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Hasil Skor = 7,06 

Hasil Skor = 7,00 

Hasil Skor = 6,63 
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Hasil Skor = 7,95 

Hasil Skor = 7,77 

Hasil Skor = 7,28 
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Hasil Skor = 7,55 

Hasil Skor = 7,36 

Hasil Skor = 6,95 
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Hasil Skor = 7,92 

Hasil Skor = 8,36 

Hasil Skor = 6,54 
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C. LAPORAN HASIL ANALISIS BERDASARKAN RAW DATA  
Secara umum, data yang masuk dalam googleform.system, sudah 

dikonfigurasikan dalam suatu grafis. Sedangkan analisis lanjutan bisa dilakukan 
dengan pengolahan raw data sebagai berikut: 

Skor hasil penilaian: 
1. Variabel Hubungan Kekeluargaan : skor 7,47 (skala 1 sd 9, atau skala 0 sd 

10) 
2. Variabel Ekonomi Keluarga : skor 7,44 
3. Variabel kesehatan keluarga ; Skor 7,58 
4. Variabel keselamatan keluarga : Skor 7,59 
5. Variabel Keluarga dan komunitas : 6,86 
6. Variabel Keluarga dan agama : 7,61 
7. Variabel Perumahan dan lingkungan : 7,23 

 
Setiap variabel juga bisa dinilai dari (misalnya untuk variabel hubungan 

kekeluargaan) 
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a) Persepsi responden : skor 7,71 
b) Partisipasi responden : skor 7,95 
c) Akseptabilitas responden : skor 6,85 
 
Nilai Indeks kesejahteraan Keluarga Skor IKK = 7,40 
Grafik & ilustrasi skor bisa dilakukan dengan berdasarkan data dibawah ini: 

 
  
Skor hasil penilaian berdasarkan identifikasi responden bisa dilakukan 

dengan kategori  domisili: 
a. DKI Jakarta : Skor 7,35 
b. Bodetabek : Skor  7,50 
c. Jawa diluar jabodetabek : skor  7,41 
d. Luar Jawa : skor 7,54 

Berdasarkan hasil ini, banyak sekali yang bisa dianalisis 
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Skor penilaian berdasarkan Posisi Responden: 
a. Sebagai suami : skor 7,52 
b. Sebagai Istri : skor 7,44 
c. Sebagai anak : skor 6,73 
d. Sebagai anggota keluarga lainnya: skor 7,12 

  

 
 
Skor penilaian berdasarkan gender 
Laki laki : skor 7,40 
Perempuan : skor 7,42 

 
  
Skor hasil penilaian, berdasarkan usia responden 

a. Antara 17 sd 40 tahun : skor 7,19 
b. Antara 40 sd 60 tahun : skor 7,55 
c. Lebih dari 60 tahun ; skor 7,51 
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Skor hasil penilaian berdasarkan status pekerjaan: 

a. Karyawan (negeri/swasta) : skor 7,41 
b. Pengusaha : skor 7,41 
c. Berusaha sendiri/profesi (self employment): skor 7,42 
d. Belum bekerja (tidak bekerja) : skor &,35 

 

 
 

D. DATA ANALISIS III LAPORAN “SPECIAL REQUIREMENT” 
Data analisis III, ini merupakan suatu skor penilaian yang tidak termasuk 

dalam skor indeks IKK. Namun demikian keberadaannya sangat penting dan 
sangat relevan bagi institusi yang bersangkutan sesuai dengan keperluan. 

Misalnya pada pertanyaan P22: 
Tingkat kesetujuan responden tentang keterlibatan responden secara 

langsung dimaksudkan juga sebagai ukuran seberapa besar responden merasa 
peduli (awareness) terhadap kesejahteraan keluarga. 

 

Responden5.	Pekerjan P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

2 a. Karyawan (negeri/swasta) 7 8 6 8 9 6 8 7 5 8 9 6 7 7 5 6 9 5 8 6 6

7 a. Karyawan (negeri/swasta) 9 9 6 9 6 8 9 5 8 9 5 7 7 3 6 4 1 5 7 6 7

193 a. Karyawan (negeri/swasta) 7 6 6 7 6 6 6 5 5 7 7 7 8 8 8 6 6 6 7 7 7

7,70 8,00 6,89 7,78 7,82 7,11 7,89 7,86 7,22 7,80 7,81 7,32 7,03 6,92 6,59 7,84 7,81 7,34 7,43 7,30 6,99

22 b. Pengusaha 7 7 7 9 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8

166 b. Pengusaha 8 8 7 9 7 7 6 7 7 7 6 7 8 6 7 6 8 7 7 8 7

8,29 8,00 6,71 7,93 8,07 7,14 7,71 7,86 7,43 7,93 7,57 7,50 6,64 6,93 6,50 8,00 7,36 7,21 7,79 7,50 6,71

1 c. Berusaha sendiri/profesi (self employment) 8 6 6 9 7 5 8 5 5 9 8 7 8 8 7 8 6 6 8 8 5

196 c. Berusaha sendiri/profesi (self employment) 8 9 7 7 8 9 8 7 7 8 8 7 6 6 5 8 8 8 7 8 8

7,74 7,95 6,71 7,82 7,87 7,16 7,95 7,61 6,97 7,71 7,92 7,11 7,08 7,24 6,66 8,18 7,68 7,24 7,84 7,66 6,95

6 d. Belum bekerja (tidak bekerja) 8 8 7 8 6 7 8 7 7 7 8 7 8 7 6 8 8 6 7 7 7

197 d. Belum bekerja (tidak bekerja) 7 8 7 7 9 7 8 8 7 9 9 7 7 9 7 8 8 7 9 9 9

7,52 7,93 6,91 7,72 6,65 7,20 7,96 7,78 7,35 7,87 7,85 7,13 7,24 7,00 6,74 7,98 7,87 7,20 7,50 7,17 6,96

Skor Indeks Kesejahteraan Keluarga 7,42

Perumahan & Ling

Skor Variabel 7,41 7,57 7,42 7,55 6,97 7,61 7,41

Skor Indeks Kesejahteraan Keluarga 7,41

Hasil Penilaian setiap Pertanyaan 

Jnis Variabel Hub Kekeluargaan Ekonomi Kel. Kesehatan Kel. Keselamatan kel Kel & Komunitas Kel & Agama

Perumahan & Ling

Skor Variabel 7,54 7,67 7,66 7,61 6,70 7,43 7,24

Skor Indeks Kesejahteraan Keluarga 7,41

Hasil Penilaian setiap Pertanyaan 

Jnis Variabel Hub Kekeluargaan Ekonomi Kel. Kesehatan Kel. Keselamatan kel Kel & Komunitas Kel & Agama

Kel & Agama Perumahan & Ling

Skor Variabel 7,49 7,53 7,61 7,61 6,81 7,63 7,20

7,15

Skor Indeks Kesejahteraan Keluarga 7,35

Hasil Penilaian setiap Pertanyaan 

Jnis Variabel Hub Kekeluargaan Ekonomi Kel. Kesehatan Kel. Keselamatan kel Kel & Komunitas

Kel & Komunitas Kel & Agama Perumahan & Ling

Skor Variabel 7,44 7,08 7,64 7,57 6,94 7,62

Hasil Penilaian setiap Pertanyaan 

Jnis Variabel Hub Kekeluargaan Ekonomi Kel. Kesehatan Kel. Keselamatan kel
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Data lainnya adalah data dari pertanyaan terbuka. Menjadi sangat kaya 
akan beberapa usulan masyarakat yang kemudian bisa dilakukan 
pengelompokan tertentu, untuk menangkap esensi usulan masyarakat.  

 
ema

 

 

 

Hasil Skor = 7,92 

Hasil Skor = 8,36 

Hasil Skor = 6,54 
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BAB 9 

STUDI KASUS : INDEKS KEPUASAN 

MASYARAKAT (MAHASISWA) 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Studi ini dilakukan oleh Komunitas Riset Publik (KORPU), Universitas 

Tangerang Raya (Untara), dengan mengambil topik Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) dengan objek Kepuasan Mahasiswa atas layanan Kampus 
Untara.  

Secara esensi mengikuti Permenpan RB no.25 tahun 2005 dan No. 14 
tahun 2017 tentang “Pedoman Penyusun, Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik”. Dalam hal ini Kampus sebagai Unit 
penyelenggara dan Mahasiswa adalah masyarakat kampus. Variabel yang akan 
dinilai sudah disesuaikan dengan Permen Pan RB, dan cara pelaksanaan secara 
daring (online) juga sudah diizinkan. 

Realitas kegiatan penelitian masih berlangsung, resensi yang disajikan 
diasumsikan sebagai monitoring progres riset, sebagai berikut : 
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Berdasarkan data yang masuk dan kemudian di download dari sistem 

(cloud) ,maka akan menghasilkan kegiatan monitoring data sebagai berikut : 
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Dan seterusnya, dari pertanyaan yang sudah dirancang, sampai dengan 42 

pertanyaan. 
1. Semangat  
2. Lakukan dengan sepenuh hati 
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3. Pihak akademik atau pelayanan yang lebih cekatan lagi dalam menangani 
mahasiswanya 

4. Schedule untuk mahasiswa/i yang mengambil kelas shift mohon di perjelas. 
5. Menurut saya mungkin dengan adanya kegiatan kegiatan yang bermanfaat 

dan bisa diikuti oleh mahasiswa/i dan kegiatan kegiatan yang baik dan seru 
6. Semoga menjadi yang terbaik aamiin  
7. Sudah baik. 
8. Free wifi tanpa dikunci 
9. Mohon penjelasan jadwal kuliah yang tidak mendadak apakah tatap muka 

atau daring mengingat mahasiswa yang rata rata pekerja dan juga ada 
yang jauh, jangan mendadak agar kami sebagai mahasiswa bisa mengatur 
management yang baik. 

10. Menurut saya perlu di tingkatkan lagi perihal UKM seperti lab musik dan 
lain" 

11. Memberikan keamanan berkuliah, kejelasan tentang segala informasi 
kampus 

12. Respon akademik ditingkatkan, kenyamanan lingkungan ditingkatkan lagi 
13. Memperbaiki suatu fasilitas untuk mahasiswa 
14. Agar para mahasiswa itu mendapat kepuasan ya pihak kampus sebagai 

petugas harus bisa memberikan pelayanan terbaiknya yaitu dengan sabar 
cekatan dan selalu respon dengan baik apapun yang mahasiswa itu 
tanyakan dan usulkan, dan sebagai petugas harus bisa memberikan 
penjelasan yang sejelas-jelasnya tidak boleh ada informasi yang 
disembunyikan baik dalam hal apapun itu.  

15. Mendapatkan fasilitas yang sangat memadai 
16. Jaga kebersihan 
17. Lebih ramah2 lagi petugasnya jangan cuek 
18. Mohon untuk akademik bisa sedikit lebih cepat untuk menyampaikan 

informasi, dan jika ada informasi itu, tolong disebar ke akademik satu 
dengan lainnya. Untuk pembayaran administrasi sebelum bulan Agustus 
ada biaya potongan berapa persen. Tapi sampai sekarang belum ada 
kejelasan, atau memang ditunda? Terima kasih. Maaf bila ada salah kata� 

19. Adanya wifi per kelas agar bisa belajar dengan lancar jika menggunakan 
internet 

20. Usulan saya agar mahasiswa/siswi mendapatkan kepuasan di campus 
UNTARA yaitu tidak banyak masalah dengan campus 

21. Tolong perjelas maksud kelas shift. Mahasiswa yang mengambil kerja shift 
kesusahan kalau harus menyamakan jadwal dengan kampus yang hanya 
bisa di malam atau kelas pagi saja 

22. Usulannya adalah tingkatkan tatap muka� 
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23. Pelayanan lebih baik 
24. Banyakin fasilitas kampus 

a. On timenya mata kuliah yang akan berjalan,  
b. Mengedepankan fasilitas dan kenyamanan kampus. 

25. Dosen yang mudah di hubungi 
26. Semoga lebih baik lagi 

 
Data hasil Skor Penilaian di download dari sistem 

Variabel Skor PPA Skor Var Skor IKM

X 1.1 7 7 9 5 9 7.20

X1.2 8 7 9 5 7 7.63

X1.3 5 8 5 5 5 6.63

X 2.1 6 7 9 5 7 7.90

X2.2 7 7 9 5 7 8.10

X2.3 8 7 5 5 5 7.23

X 3.1 8 8 9 5 9 7.50

X3.2 7 7 9 5 2 7.43

X3.3 8 7 5 5 4 7.00

X 4.1 4 7 9 5 9 7.87

X4.2 3 6 9 5 4 7.50

X4.3 3 6 5 5 4 7.07

X 5.1 5 7 8 5 9 7.93

X5.2 6 6 9 5 4 7.50

X5.3 7 6 5 5 5 7.30

X 6.1 6 8 9 5 9 7.63

X6.2 7 7 9 5 8 7.33

X6.3 6 8 5 5 5 7.23

X 7.1 7 8 9 5 9 7.80

X7.2 7 7 9 5 5 7.63

X7.3 8 7 5 5 5 7.10

X 8.1 6 7 9 5 9 7.67

X8.2 7 7 9 5 5 7.40

X8.3 7 7 5 5 5 7.23

X 9.1 6 7 9 5 9 7.77

X9.2 8 7 9 5 6 7.83

X9.3 6 7 5 5 5 7.23

X 10.1 6 7 9 5 9 7.87

X10.2 8 7 9 5 5 7.70

X10.3 8 7 5 5 5 7.27

X 11.1 8 7 9 5 9 7.80

X11.2 7 7 9 5 6 7.63

X11.3 7 7 5 5 5 7.20

X 12.1 8 6 9 5 9 7.97

X12.2 6 7 9 5 9 7.57

X12.3 8 6 5 5 6 7.17

X 12.1 8 6 9 5 9 8.03

X13.2 7 7 9 5 5 7.63

X13.3 6 6 5 5 5 7.13

X 13.1 5 7 9 5 9 7.93

X14.2 5 6 9 5 6 7.73

X14.3 7 7 5 5 5 7.17

Skor penilaian  Responden

7.15

7.71

7.27

7.40

7.49

7.51

7.55

7.46

7.35

7.45

7.39

7.58

7.56

7.49

7.51
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BAB 10 

RESENSI HASIL KJIAN RISET PUBLIK 

STUDI KASUS : INDEX OF EMPLOYEE 
ENGAGEMENT (IEE) 

 
 

Riset Publik IEE mahasiswa strata pasca sarjana S-2, diajukan untuk 
memenuhi tugas dalam rangka untuk mendapatkan gelar magister 
Manajement (MM). 
Nama Mahasiswa : Gadis Puspa Dewi 
Pembimbing I : Dr. Bobby Reza 
Pembimbing II : Dr. Jadi Suriadi 
Riset dilakukan selama November 2020, dan laporan diselesaikan Januari 2021. 

Berikut resensi hasil kajiannya : 
 

Abstract 

It had identifed clearly in working of research methodology, there are alot of 
certain aspects, variables or elements. It is usualy implemented in social science 
or humanity under dynamic and multi polar recyprocal causality,  a complex 
condition. Therefore such methodology approaching to qualitative and 
quantitative is required, under empirical with people involvement.  The 
research need to run and to configure inclusiveness,  

This research aim to explore of object using of  wellbeing methodology (WM)  
approach,  to implemen in social research, whit a case study named as Index of 
Employee Engagement (IEE). the research gap  to be identified , to be solve and 
proven,  are: 1) is it possible to design an instrument of measurement tool to 
measure IEE?; 2) is the tool possible to be implemented, to measrue IEE?; 3) 
may the outcome to transform to the such material of employee 
education?Based on teoritical dan conseptual, the  data exploration, 
explanation and certain detail measurement of perception, participation and 
acceptability of people, the answers are proof.  
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Furthermore, there are 7 variables and 21 significancy hiphoteses to confogure 
scorring of perception, participation and acceptibility of people. With scale 9, 
and scor of significancy preference. The data show that the scorring rel above 
of reference. Meaning thtat all scor in the significant condition. 

WM introduce a new perspective of approaching to capture closed reality of 
research object, in term of index of employee engagement (IEE).   In certain 
conceptual, logic order and procedure, WM can be implemented widely, such 
as to evaluate of the IDG/s issue, annually.  

 

 

A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

Definisi atau penafsiran atas prasa “employee engagement” bersifat sangat 
dinamis dan karenanya dimaknai secara spesifik dalam topik yang berbeda. 
Kajian Debby Siswono,S menjelaskan makna atas, menyatakan beberapa 
penafsiran sebagai berikut : 
a. Macey et al. (2009) mendefinisikan employee engagement merupakan 

penghayatan seorang karyawan terhadap tujuan dan pemusatan energi, 
yang muncul dalam bentuk inisiatif, usaha, dan kegigihan yang mengarah 
pada tujuan organisasi.  

b. Kahn (1990) mengkonsepsikan employee engagement sebagai keadaan 
dimana anggota dari sebuah organisasi melaksanakan peran kerjanya, 
bekerja dan mengekspresikan dirinya secara fisik (energi yang dikeluarkan 
karyawan ketika melaksanakan pekerjaannya), kognitif (keinginan yang 
dimiliki karyawan mengenai organisasi, pemimpin, dan kondisi kerja dalam 
organisasi) dan emosional (meliputi perasaan karyawan terhadap 
organisasi dan pemimpinnya) selama menunjukkan kinerja mereka (dalam 
Rich, 2010)   

c. Schaufeli et al. (2006) membagi dimensi employee engagement ke dalam 3 
dimensi, yaitu: vigor, dedication, dan absorption. Vigor melibatkan tingkat 
tinggi energi dan ketahanan mental saat bekerja. 
 
Makna atas kata employee engagement menjadi menjadi sangat luas yang 

bisa dijabarkan menjadi berbagai macam disesuaikan dengan tuntutan 
organisasi. Dalam hal ini secara sederhana dimaknai sebagi peran dan 
partisipasi karyawan terhadap organisasi. 
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Secara histori dengan cakupan yang lebih luas, studi terkait dengan 
stakeholder engangement telah dilakukan oleh para ahli dalam beberapa 
dekade yang lalu. Thomas Krik , et.al, mendeskripsikan tahapan stakeholder 
engangement (SE) menjadi 3 generasi sebagai berikut: 
a. Generasi 1: fokus pada mengurangi dampak negatif 
b. Generasi 2 : fokus pada manajemen risiko 
c. Generasi 3 : fokus pada keberlanjutan daya saing 

 
Berdasarkan pemahaman yang sederhana, pada generasi pertama SE lebih 

fokus pada mengurangi dampak dari suatu kegiatan dan membagi benefit atau 
semacam nilai tambah kepada masyarakat di sekitar. Pada tahapan ini, para 
praktisi dan akademisi memaknai dengan solusi berupa konsep, corporate 
social responbility (CSR). Sedangkan pada generasi kedua, lebih fokus pada 
manajemen risiko dan pemahaman bisnis pada stakeholder. Sedangkan pada 
generasi ketiga SE, lebih fokus pada strategi keberlanjutan daya saing, dalam 
perspektif daya saing dan keberlanjutan. 

Dalam peta bisnis korporasi/institusi publik,  hal ini dimaknai sebagai suatu 
perubahan dinamis atas fokus konsiderasi operasional yang disesuaikan 
dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan. Saat ini sustainable 
competitiveness, menjadi fokus utama, yang harus menjadi strategi SE yang 
terintegrasi. Secara tidak langsung juga menggambarkan suatu kondisi bisnis 
perusahaan yang sangat kompleks dan memerlukan solusi kolaboratif, untuk 
menjamin eksistensi melalui kondisi yang “sustainable competitiveness”. 

Konsep dan pemahaman stakeholder engangement tentu saja tidak berada 
pada ruang hampa. Perusahaan/korporasi/institusi publik telah banyak 
melakukan inisiatif suatu upaya strategis, berupa corporate action tertentu, 
untuk menterjemahkan kondisi bisnis yang disesuaikan dengan lingkungan dan 
kebutuhannya. Salah satu badan usaha milik negara (BUMN)  terbesar di 
Indonesia, telah mengambil langkah yang tercatat sebagai “stakehoder 
relation”, dengan menampilkan catatan kegiatan dan performance-nya pada 
kuarter ke-3 tahun 2019, sebagai berikut: 
a. Stekeholder engangement implementation, 100% 
b. Stekeholder Communcation & Business Facilitation (shareholder & 

Goverment communication), 249X 
c. Investor & international communication, 226X 
d. Penyiapan Data dan Materi Pemegang saham, 145 
e. RDP dan Kunker DPR, 72X 
f. International Business Facilitation & Business Matching, 39X 
g. RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, 60X 
h. Kunjungan, Audiensi dan community (TNI, POLRI, NGO), 49X 
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i. Publikasi Dokumen wajib Perusahaan 
j. Bantuan Stakeholder, Rp.17,2M 
k. Penyempurnaan sistem STAMP, 100% 
l. Persiapan PEF, 50% 

 
Berdasarkan uraian diatas, Perusahaan telah menyajikan informasi beserta 

data kuantifikasinya (yang diklaim sebagai performance), dalam rangka 
stakeholders engangement. Penjelasan yang sangat bagus diatas, terkait upaya 
melakukan implementasi atas stakeholder engangement Namun demikian, apa 
yang dilakukan tersebut  masih  belum mampu menjelaskan secara rinci, siapa 
siapa saja yang diinterpretasikan menjadi/berperan sebagai stakeholder 
perusahaan. Dalam hal ini belum didiskripsikan stakeholder mapping. 

The AccountAbility, sebuah organisasi publik yang khusus konsen pada 
masalah perusahaan mengeluarkan standar “The AA1000: Stakeholder 
Engangement Standard (AA1000SES)” merupakan kerangka dasar asesmen, 
rancangan dan komunikasi atas kualitas stakeholder engangement. Bagi 
Perusahaan, upaya inisiatif atau kegiatan stakeholder engangement, 
mempunyai maksud tertentu untuk mendapatkan dukungan, peran, kontribusi  
dan partisipasi para stakeholder terhadap objektif atau tujuan perusahaan. 
Dalam konteks SE generasi ketiga, tujuan perusahaan melakukan “Sustainable 
competitiveness strategy”. 

Dalam deskripsi stakeholder mapping bagi Perusahaan sebagaimana 
tercantum dalam AA1000SES, disebutkan sebagai berikut : 
a. Dependency, kelompok atau perorangan yang secara langsung atau tidak 

langsung mempunyai pengaruh pada aktivitas, produk, pelayanan yang 
mempunyai pengaruh pada kinerja perusahaan. 

b. Responsibility, kelompok atau perorangan dalam perusahaan yang 
berpotensi mempunyai persoalan dibidang  hukum, komersial, operasional 
atau normal etika lainnya. 

c. Tension, kelompok atau perorangan yang mempunyai potensi masalah 
keuangan, ekonomi, sosial dan lingkungan bagi Perusahaan.  

d. Influence, group atau perorangan yang mempunyai pengaruh dalam 
organisasi perusahaan. 

e. Diverse perspective, group atau perorangan yang mempunyai pandangan 
berbeda dalam mengidentifikasi sebuah peluang dan keputusan 
perusahaan. 
 
Penjelasan dalam standart hanya berupa identifikasi secara umum, yang 

masih harus diimplementasikan secara spesifik bagi perusahaan tertentu. Perlu 
kajian lebih lanjut untuk mendapatkan detailnya. Sementara itu, pada  tingkat 

www.penerbitwidina.com



  

326 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

atau level of engangement, dalam bentuk kegiatan telah dijabarkan: remain 
passive; monitor; advocate; inform; transact; consult; negotiate; involve; 
collaborate; empower. 

Kembali kepada inti persoalan bahwa stakeholders lebih difokuskan pada 
employees dan berdasarkan pemahaman hubungan kausalitas atau timbal 
balik, Peneliti mengajukan topik “measuring of employee  engangement 
(MEE)”, sebagai suatu bentuk konfigurasi atau ukuran “seberapa besar” peran, 
keterlibatan dan dukungan karyawan,  pada operasional bisnis perusahaan 
dalam rangka menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Menjaga 
eksistensi Perusahaan, dengan tetap menjaga dan memperkuat strategi 
keberlanjutan Perusahaan. Kedua hal diatas merupakan sesuatu kausalitas 
yang linier, mutual benefit atau reversible. Dalam bahasa umum dimaknai, bila 
Perusahaan ingin mengetahui seberapa besar peran dan partisipasi karyawan, 
maka ukurlah seberapa besar nilainya. 

Research gap, atau masalah penelitian dalam hal ini adalah bagaimana 
perusahaan manufacturing, (PT. Busana Remaja Agricipta, BRA) mampu 
menerapkan pengukuran employee engament, untuk membangun pondasi 
daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Sebagaimana diamanatkan dalam 
level-3 stakeholder engangement. Selanjutnya masalah penelitian ini akan 
diuraikan menjadi 3 hal pokok: 
a. Bagaimana merancang suatu instrumen alat ukur, untuk bisa mengukur 

employee engangement dalam bentuk index of employee engagement 
(IEE). 

b. Bagaimana mengimplementasikan alat ukur untuk mendapatkan data dan 
akhirnya mendapatkan nilai IEE. 

c. Bagaimana membuat analisis data untuk mendapatkan materi yang bisa 
digunakan sebagai sosialisasi dan edukasi kepada karyawan untuk 
meningkatkan kesadarannya guna mencapai sasaran IEE yang dikehendaki. 
 
Penelitian ini menjadi sangat kompleks yang perlu diurai menjadi beberapa, 

tahapan dan prosedur dengan pendekatan empiris. 
Diperlukan untuk  merancang sebuah instrumen penelitian berupa alat 

ukur dan kegiatan pengukuran “measuring of employee engagement” sebagai 
suatu project management, dikelola sebagai Riset Publik dimana data yang  
didapatkannya berupa respon dari publik atau karyawan secara keseluruhan. 
Dengan asumsi daya yang harus dikumpulkan cukup banyak, dan masih dalam 
suasana pandemi Covid-19, maka kegiatan pengumpulan data dilakukan secara 
online. Perlu digunakan alat berupa aplikasi software untuk mempermudah 
penggalian data dan analisis data. Secara teknis, instrumen penilaian untuk 
penggalian data berupa electronic questionnaires (e-Q), data disimpan dalam 
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cloud yang sering disebut sebagai cloud computing. Sistem aplikasi dengan 
cloud computing menjadi sangat mudah dan sederhana pada saat ini, sehingga 
kita bisa menggunakan template dari aplikasi berbasis open source yang ada di 
dunia maya. 

Diperlukan serangkaian preliminary study (lihat prosedur di bab II dan bab 
III) untuk mendapatkan variabel apa saja yang sesuai dan relevan atas “Peran 
& Keterlibatan Karyawan, (Employees Engagement) dalam Mempertahankan 
Daya Saing dan Keberlanjutan Perusahaan (PT.BRA)”.  Hasil dari expert group 
discussion (EGD) oleh  para ahli menetapkan 7 variabel utama, yaitu:  
a. Semangat dan Motivasi Karyawan 
b. Komitmen karyawan 
c. Rasa Memiliki dan Kebersamaan Karyawan 
d. Disiplin Kerja dan Absensi Karyawan 
e. Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan 
f. Prestasi dan Kualitas Kerja Karyawan 
g. Pemahaman dan kesadaran atas Perubahan 

 
Dalam Riset Publik IEE, research gap kemudian dijabarkan dalam hipotesis 

atau pertanyaan penelitian, bagaimana membangun kerangka dan pola pikir 
untuk mengukur peran dan keterlibatan karyawan, lebih terperinci yang 
meliputi: 
1) Apakah penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT BRA, 

terhadap variabel “Semangat dan Motivasi Karyawan” guna menjaga daya 
saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang signifikan? 

2) Apakah penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT BRA, 
terhadap variabel “Komitmen karyawan” guna menjaga daya saing dan 
keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang signifikan? 

3) Apakah penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT BRA, 
terhadap variabel “Rasa Memiliki dan Kebersamaan Karyawan” guna 
menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang 
signifikan? 

4) Apakah penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT BRA, 
terhadap variabel “Disiplin Kerja dan Absensi Karyawan” guna menjaga 
daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang signifikan? 

5) Apakah penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT BRA, 
terhadap variabel “Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan” guna menjaga 
daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang signifikan? 

6) Apakah penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT BRA, 
terhadap variabel “Prestasi dan Kualitas Kerja Karyawan” guna menjaga 
daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang signifikan? 
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7) Apakah penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas karyawan PT BRA, 
terhadap variabel “Pemahaman dan kesadaran atas Perubahan” guna 
menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan mempunyai nilai yang 
signifikan? 
 
Ruang lingkup penelitian, sebagaimana pada kasus topik sosial pada 

umumnya adalah dinamis berdasarkan ruang dan waktu. Dalam hal ini, MSE 
akan dilakukan pada ruang lingkup Perusahaan (kegiatan operasional 
Perusahaan/institusi publik).  Karena data yang akan digali adalah data primer, 
maka identifikasi waktu adalah, sekarang (real time), dengan batasan durasi 
yang ditentukan. 

 
2. Pertanyaan Penelitian (Research Gap)  

Dengan estimasi bahwa, secara objektif Perusahaan (PT.BRA) sangat 
memerlukan nilai nilai atas employee engagement untuk tetap bisa menjaga 
daya saing dan keberlanjutan operasionalnya, maka diperlukan pengukuran 
index of employee engagement (IEE). Untuk dapat melakukan pengukuran dan 
mengambil benefit atas pengukuran tersebut “masalah penelitian” yang harus 
dijawab dan diselesaikan adalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana merancang instrumen alat ukur untuk mengukur IEE pada 

PT.BRA? 
a. Bagaimana melakukan preliminary study, untuk mendapatkan 

alternatif variabel atas employee engagement dalam rangka menjaga 
daya saing dan keberlanjutan operasional PT. BRA? 

b. Bagaimana melakukan expert group discussion (EGD) para ahli untuk 
menyaring alternatif variabel dan kemudian menetapkan menjadi 
variabel?  

c. Melakukan penilaian bobot variabel (lihat lampiran) 
2) Bagaimana mengimplementasikan alat ukur untuk mendapatkan nilai IEE 

pada PT BRA? 
a. Berapa nilai Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas pada setiap 

variabel dan apakah nilainya signifikan? 
b. Bagaimana pola persebaran penilaian karyawan? 
c. Apa esensi usul, kritik dan saran yang disampaikan karyawan untuk 

menjaga daya saing dan keberlanjutan operasional PT BRA 
3) Bagaimana melakukan analisis hasil IEE untuk sosialisasi, edukasi dan 

kampanye kepada karyawan PT BRA untuk meningkatkan nilai IEE? 
a. Variabel apa yang harus diperbaiki dan perlu disampaikan kepada para 

karyawan? Variabel apa yang cukup baik dan perlu dipertahankan? 
b. Bagaimana informasi nilai ditransformasi menjadi nilai pembelajaran?  
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c. Bagaimana menyusun suatu nilai target acuan signifikansi pada 
penilaian periode berikutnya?  

 
Sebagaimana umumnya sebuah Riset Publik, dengan asumsi bahwa semua 

orang yang termasuk dalam kategori employees atau stakeholders, mempunyai 
hak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Riset 
Publik IEE ini akan menggali data dari karyawan, secara populasi.  

 
3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Riset Publik index of employee engagement (IEE) ini dirancang untuk 
maksud dan tujuan utama, yaitu menjawab semua pertanyaan penelitian 
sebagaimana disampaikan dalam I.2). Namun demikian, lebih jauh juga 
dimaksudkan untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan, dan tidak 
terbatas pada: 
a. Riset Publik IEE sebagai project management. Sebagaimana layaknya 

sebuah project, memerlukan keterlibatan banyak pihak (kolaborasi) dan 
realisasi tingkat keberhasilannya merupakan refleksi atau respon atas apa 
yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Dalam hal ini hasil evaluasi 
keberhasilan berdasarkan target Perusahaan, atau mengikuti kaidah umum 
dan signifikansi hasil pengukuran. 

b. IEE dikemas dalam Riset Publik dimana penilaiannya dilakukan oleh semua 
stakeholder secara populasi. Diperlukan aplikasi software berbasis web, 
instrumen e-Q bisa didistribusikan secara personal via jejaring (WA, 
messenger, email dan sebagainya),  bisa juga didistribusikan secara massal 
menggunakan QR Code atau Short URL lalu disebarkan melalui social 
media (Fb, IG dan tw), alat untuk download dan pengisian kuesioner bisa 
melalui HP Android. Lama mengisi kuesioner diperkirakan hanya 10-15 
menit. 

c. Data akan tersimpan di cloud dan sebagian hasil analisis data bisa diunduh 
dari web. Semacam cloud computing. 

d. Diharapkan data yang didapatkan, berupa respon penilaian stakeholder 
akan memberikan informasi yang sangat baik bagi perusahaan. Terutama 
terkait, terutama terkait upaya kegiatan inisiatif yang telah dilakukan oleh 
perusahaan. 

e. Data juga akan mengumpulkan pertanyaan terbuka, berupa usulan, saran 
dan kritik dari stakeholder. Dikumpulkan dalam bentuk orisinil sebagai 
masukan pihak manajemen Perusahaan dalam mengambil kebijakan. 

f. Instrumen e-Q, dilakukan secara digital atau online untuk keperluan dan 
maksud efisien, efektif, transparan, akuntabel dan kredibel. Sesuai dengan 
era digital saat ini.  

www.penerbitwidina.com



  

330 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

g. Riset Publik IEE diharapkan akan dilakukan secara reguler dan 
berkelanjutan oleh setiap institusi (Perusahaan). Dengan tetap 
mengakomodasi kondisi dinamis, dimana dimungkinkan revisi atau 
penyesuaian atas penetapan stakeholder mapping dan variabel dalam 
fokus Perusahaan. 

h. Penilaian IEE oleh stakeholder, merupakan kegiatan yang bersifat 
inklusivitas yang sedang dikampanyekan setiap organisasi. 

i. Bagi perusahaan yang berada dalam satu level (misalnya milik swasta), 
penilaian atas IEE bisa menjadi kegiatan “Kontestasi” dengan maksud 
untuk memotivasi perbaikan. 
 
Sedangkan secara lebih spesifik tujuan atas IEE, diharapkan berupa 

pengukuran Persepsi, Partisipasi dan akseptabilitas karyawan yang lebih detail 
yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sebagaimana 
dinyatakan diatas. Tujuan atas IEE diidentifikasi sebagai berikut:  
1) Mendapatkan data seberapa besar respon penilaian Stakeholder pada 

semua variabel atas daya saing dan keberlanjutan  Perusahaan. Penilaian 
atas setiap variabel akan meliputi 3 materi yaitu Persepsi, Partisipasi dan 
Akseptabilitas (PPA). Bila jumlah kategori stakeholder 7 kategori, jenis 
variabel ada 5 variabel, maka jumlah penilaian yang akan didapatkan, 
secara matrik =(7x5x3)=105 nilai pengukuran. Suatu jumlah yang masif, 
sangat besar. 

2) Mendapatkan Analisis data dalam bentuk grafis (diunduh dari web atas 
data yang masuk), akan didapatkan pada setiap variabel dan setiap PPA. 
Jumlahnya = 5x3 = 15 grafik, dengan sebaran penilaian, yang umumnya 
akan mengikuti pola grafik distribusi normal.  

3) Melakukan analisis sebaran data penilaian stakeholder. Hal ini secara 
umum diperlukan untuk melihat berbagai analisis atas kecenderungan data. 

4) Mendapatkan nilai tunggal pengukuran IEE, secara komprehensif. Dan 
kemudian untuk bisa menetapkan signifikansi atau evaluasi hasil akhir. 
Nilai tunggal IEE juga menjadi sesuatu yang relevan untuk kegiatan 
“kontestasi”. 

5) Mendapatkan analisis yang sangat luas terkait komparasi atau 
perbandingan penilaian atas kategori stakeholder, untuk dilakukan analisis 
lebih lanjut. Misalnya Kategori Karyawan Vs Mitra. 

6) Komparasi data penilaian juga memungkinkan untuk dilakukan dengan 
segregasi stakeholder (sebagai responden) berdasarkan kategori: 
a. Gender 
b. Domisili 
c. Umur 
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d. Tingkat pendidikan 
7) Memberikan saran dan rekomendasi pada Perusahaan terkait hasil 

pengukuran IEE, dan alternatif solusi untuk perbaikan pengukuran IEE 
berikutnya. 
 

4. Signifikansi Hasil Penelitian 
Pertanyaan serius yang perlu diperhatikan adalah, apakah hasil Riset Publik 

IEE ini secara signifikan bermanfaat bagi perusahaan? Peneliti sangat meyakini 
hasil IEE akan sangat bermanfaat. Variabel yang akan dinilai adalah variabel 
atas Daya saing dan keberlanjutan Perusahaan, sesuatu yang menjadi 
pedoman atau manual book nya kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan 
Penilai adalah stakeholder (pemilik, karyawan, vendor/supplier, customer, 
agent/retailer, awak media endoser/influencer) dan isi penilaiannya adalah 
Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas. Penilaian stakeholder, secara online, 
menggunakan HP android, tidak ada data pribadi (nama, alamat, no. Hp yang 
tercantum dalam data penilaian), sehingga diharapkan pengisian kuesioner 
lebih jujur, karena tidak ada risiko personal atas pengisian kuesioner. 

Data merupakan data yang didapatkan secara empiris, dan diolah dengan 
menggunakan web, melibatkan banyak pihak. Suatu bentuk pola kegiatan yang 
mengadopsi inklusivitas. Diharapkan hasil penilaiannya akan sangat objektif.  

 
5. Sistematika Penulisan 

Penulisan sistematika, karya ilmiah terdiri dari 5 bab. Bab I akan 
membahas tentang pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, 
permasalahan penelitian, maksud dan tujuan penelitian, signifikansi penelitian 
dan sistematika penulisan. Sedangkan pada bab II akan membahas ulasan 
terkaji kajian kepustakaan. Bab ini akan mengulas berbagai data dan hasil 
penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian. 
Disamping itu juga mendefinisikan tentang konsep dan kerangka penelitian. 

Bab III, akan membahas tentang metodologi penelitian. Khusus hal ini akan 
dijelaskan lebih rinci terkait wellbeing methodology (WM), yang bisa dikatakan 
sebagai mixed method antara kualitatif dan kuantitatif dan lalu dilanjutkan 
dengan pengambilan data secara empiris. Suatu model kajian yang relatif baru 
dan perlu penjelasan yang lebih detail. Data yang dihasilkan sudah merupakan 
data empiris dan matang, tidak memerlukan pengolahan dengan sistem atau 
software aplikasi yang spesific. 

Bab IV akan menampilkan data, yang diunduh dari web, dan analisis akan 
nilai atas data. Secara umum data sudah merupakan data yang matang, yang 
sudah bisa dibaca secara langsung. Data ini didapatkan dari sistem (cloud 
computing), namun demikian bila diperlukan berbagai analisis yang tidak 
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terdapat dalam sistem, perlu dilakukan berbagai modifikasi perhitungan sesuai 
dengan keperluan. 

Bab V akan menampilkan kesimpulan dari hasil perhitungan yang ada. 
Termasuk diantaranya adalah jawaban atas hipotesis, Dalam bab ini juga akan 
disajikan usulan, saran dan kritik dari responden. 

 

B. DATA, ANALISIS DATA DAN SIGNIFIKANSI 
1. Data dan Penggalian Data 

Penggalian data dalam survei Riset Publik index of employee engegement, 
dilakukan dengan cara online, berbasis web dengan sistem cloud computing 
secara sederhana. Tahapan proses untuk mendapatkan data  bisa dijelaskan 
sebagai berikut  (lihat gambar 10.1 dibawah ini): 

 

 
Gambar 10.1 : Cloud Computing System ( ies solution) 

 
a. Daftar instrumen kuesioner, baik pada tahapan expert group discussion 

(EGD), maupun dalam tahap penilaian responden (e-Q utama), dikonversi 
secara online dengan menggunakan form (template) yang sudah tersedia, 
dan sistem penyimpanan data di cloud. Hasilnya berupa link (URL) yang 
sederhana dan sangat mudah dibagikan kepada calon responden memalui 
sosial media, terutama aplikasi whatapps (WA). Lihat lampiran, draf 
kuesioner responden. 

b. Template yang digunakan adalah google form dimana statusnya (saat 
dilakukan survei) adalah semacam open source, bisa digunakan siapa saja 
secara terbuka. 
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c. Data yang diinput atau dimasukkan oleh responden bisa menggunakan Hp 
Android melalui aplikasi WA atau email account. 

d. Data yang dikirim, akan tersimpan di cloud (semacam server yang ada di 
awan). 

e. Cloud melakukan komputasi sederhana, menjumlahkan, menyeleksi data 
masuk dan mengkompilasi, sehingga hasil keluarannya sudah dalam 
bentuk grafik yang secara visual mudah untuk dibaca. 

f. Data hasil kompilasi dari responden tinggal diunduh, dan memungkinkan 
disimpan secara offline. 
 
Secara teknik ada beberapa hal penting terkait kualitas data yang 

diidentifikasi sebagai keuntungan, dengan menggunakan electronic 
questionnaires (e-Q): 
a. Pelaksanaan survei Riset Publik akan memenuhi kaidah, efisien, efektif, 

transparan, akuntabel dan kredibel. 
b. Menjaga konfidensial (kerahasiaan) atas data pribadi responden, sehingga 

diharapkan responden akan memberikan respon yang jujur saat pengisian 
e-Q. 

c. Didapatkan data non-struktural dari usulan, saran dan kritikan responden 
yang merupakan data original (tidak dilakukan edit atau revisi apapun)  
 

2. Data Identitas Responden 
a. Status Responden 

 
Gambar 10.2 : Diagram Status Responden (data pengolahan dari  sistem) 

 
Data atas identitas responden,  yang mempunyai kriteria sangat penting 

adalah status responden. Dengan pemahaman ceteris paribus bahwa 
employee engagement adalah proksi dari stakeholder engagement, maka 
pilihan atas status responden meliputi 
1) Karyawan level bawah (supervisor ke bawah) 
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2) Karyawan level menengah atas (diatas supervisor) 
3) Mitra dan Tetangga perusahaan 

 
Dari data yang diunduh, didapatkan jumlah responden 113. Jumlah 

karyawan sekitar 200, dan mitra dan tetangga yang terkait dengan perusahaan, 
sebesar 25, maka return rate atau respond rate nya sekitar 50% dari populasi, 
dalam ruang lingkup survei. 75,2% karyawan rendah, 20,4% mitra dan 4,6 
karyawan menegah atas, merupakan refleksi dari proporsionalitas responden. 
Return rate 50% merupakan suatu jumlah yang dianggap cukup memadai 
dalam Riset Publik dengan data purposive population.  

Grafik didapatkan dengan cara mengunduh dari web. Dengan sangat 
mudah dipahami secara visual. Selanjutnya kategori status responden ini, 
diharapkan akan menghasilkan data yang bisa dicermati dan dianalisis dengan 
baik. Informasi atas data index of employee engagement (IEE) yang 
didapatkannya, akan memberikan informasi yang penting bagi perusahaan.  

 
b. Lama Bekerja Responden  

 
Gambar 10.3 : Diagram Status Lama Bekerja (data pengolahan dari  sistem) 

 
Identifikasi status responden berdasarkan lama bekerja, dikelompokkan 

sebagai berikut : 
1) Lama bekerja kurang dari 5 tahun 
2) Lama bekerja antara 5 sampai 10 tahun 
3) Lama bekerja antara 10 sampai 15 tahun 
4) Lama bekerja diatas 15 tahun 

 Identifikasi lama bekerja ini bisa dilihat dalam diagram yang didapatkan 
dengan mengunduh data dari cloud. Besarannya berturut turut 54,9%, 19,5%, 
14,2% dan 11,5% memberikan gambaran atas posisi, sistem pengelolaan 
sumber daya manusia (SDM) yang cukup baik. Dalam perspektif employee 
engagement diharapkan penilaian karyawan dengan pemisahan masa kerja ini 
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akan menjelaskan berbagai informasi yang penting. Terutama terkait dengan 
motivasi kerja. 

Lama bekerja dalam hal ini menunjukkan senioritas. Dalam penilaian 
tingkat motivasi atas peran dan keterlibatan karyawan merupakan isu riil yang 
sangat menarik untuk dikaji. Apakah semakin senior semakin kuat peran dan 
keterlibatannya atau sebaliknya. Informasi ini tentu akan sangat bermanfaat 
bagi perusahaan untuk menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan sumber 
daya manusia yang dikelolanya.  

 
c. Status Karyawan 

 
Gambar 10.4 : Diagram Status karyawan (data pengolahan dari  sistem) 

 
Data tentang identifikasi  status karyawan, merupakan hal yang penting 

untuk diketahui. Terutama dalam sudut pandang hubungan industrial yang 
terjadi di Indonesia. Survei ini membagi: 
a. Karyawan tetap 
b. Karyawan kontrak 
c. Mitra perusahaan 

 
Dalam data yang diunduh dari web,  tercatat secara berturut turut 57,5%, 

22,4% dan 20,4%. Bila data yang ada menggambarkan proporsionalitas data 
responden sebagai refleksi data karyawan, maka bisa diestimasikan tentang 
kondisi perusahaan. Selanjutnya, mungkin akan bisa dianalisis lebih lanjut 
terkait hasil penilaiannya. 

Pada kenyataannya, isu karyawan kontrak dan karyawan tetap sangat 
menarik berbagai kalangan. Termasuk menjadi isu demo buruh dimana mana. 
Akan dilihat seberapa besar perbedaan antara peran dan partisipasi karyawan 
dalam Perusahaan. Terminologi mitra sekarang sedang berkembang untuk 
fungsi dan peran tertentu.  

www.penerbitwidina.com



  

336 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

d. Jenis kelamin 

 
Gambar 10.5 : Diagram jenis Kelamin (data pengolahan dari  sistem) 

 
Data identitas ini hanya terdiri dari : 

1) Laki laki 
2) Perempuan 

 
Selanjutnya didapatkan dari grafik bahwa  10,6% dan 89,4%, merupakan 

dominasi pekerja perempuan. Namun demikian perlu dilakukan penilaian 
bagaimana dengan data yang terkait dengan penilaian IEE. 

Identifikasi berbasis jender ini bukan untuk mempertanyakan perbedaan 
yang ada, tapi untuk menggali seberapa besar peran jender dalam penilaian IEE. 
Jenis dan komposisi yang ada menunjukkan bahwa, PT. BRA mayoritas 
karyawannya perempuan. 

 
e. Usia pekerja 

 
Gambar 10.6 : Diagram Usia (data pengolahan dari  sistem) 

 
Data Identitas ini meliputi 

1) Usia antara 17 sampai 30 tahun 
2) 30 sampai 50 tahun 
3) Diatas 50 tahun 

 

www.penerbitwidina.com



 

Index Of Employee Engagement (Iee)  | 337 

Data menunjukkan bahwa hanya ada 2 kategori dengan posisi 53,1% dan 
46,9%. Data terkait penilaian IEE akan menjadi informasi penting bagi 
perusahaan.  

 
3. Data Penilaian Responden 

Data penilaian pada setiap Variabel (dan dicantumkan indikator 
penyusunnya) atas employee engagement, terdiri ada dari : 
a. Penilaian Persepsi Responden 
b. Penilaian Partisipasi Responden 
c. Penilaian Akseptabilitas Responden 

 
Penilaian ini dengan menggunakan skor skala 1 sampai 9, dengan indikasi 

nilai : 1 adalah nilai paling jelek, 5 nilai rerata dan 9 adalah nilai paling bagus. 
Sama dan sejenis dengan skala Likert (9). Nilai dalam bentuk skor berupa 
numerik tanpa satuan, yang menggambarkan tingkatan atau level penilaian. 
Ada beberapa alasan, mengapa menggunakan rentang penilaian 1 sampai 9, 
diantaranya : 
a. Nilai dengan rentang 1 sampai 9, merupakan skala yang umum dan mudah 

dipahami oleh masyarakat sesuai dengan besaran angka desimal 0 sampai 
10, dengan menghilangkan kondisi ekstrim, 0 dan 10. Dengan demikian , 
penilaian ini sudah tidak lagi diperlukan konversi nilai. 

b. Rentang penilaian yang cukup untuk memberikan keputusan penilaian 
yang cukup detail atas objek penilaian. 

c. Secara empiris, penilaian sudah final dari responden, tidak diuji oleh 
beberapa sistem dan uji statistik lagi. 
 
Sedangkan makna atas besar penilaian diidentifikasi sebagai berikut; 

1) Nilai antara 1 sampai 2 adalah ilustrasi sangat “rendah/jelek/buruk” sekali 
2) Nilai antara 2 sampai 3 adalah ilustrasi sangat “/jelek/buruk/rendah” 
3) Nilai antara 3 sampai 4 adalah ilustrasi “jelek/buruk/rendah” 
4) Nilai antara 4 sampai 5 adalah ilustrasi cukup “jelek/buruk/rendah” 
5) Nilai antara 5 sampai 6 adalah ilustrasi cukup “baik/bagus/tinggi” 
6) Nilai antara 6 sampai 7 adalah ilustrasi “baik/bagus/tinggi” 
7) Nilai antara 7 sampai 8 adalah ilustrasi “baik/bagus/tinggi”sekali 
8) Nilai antara  8 sampai 9 adalah ilustrasi sangat “baik/bagus/tinggi” sekali  

 
Sedangkan nilai akhir, didapatkan dari hasil penjumlahan rata-rata atas 

penilaian personal/individu responden yang didapatkan dari kuesioner 
responden. Setiap responden mempunya bobot yang sama. 
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a. Nilai Persepsi Responden atas “Semangat dan Motivasi karyawan” 

 
Gambar 10.7: Diagram Nilai Persepsi atas Semangat dan Motivasi Kerja   

(data pengolahan dari  sistem) 

 
Gambar diatas adalah data responden yang diunduh dari cloud. Gambar ini 

secara otomatis dikerjakan oleh sistem, sebagai bagian dari konsep cloud 
computing. Dari data diatas kemudian di rinci sebagai berikut : 
1) Skor penilaian dengan skala 9, didapatkan nilai 7,04 (kategori baik sekali) 
2) Skor statistik mean (rerata)=7,04; median (nilai tengah rentang skala)=5; 

modus (adalah nilai yang sering keluar) =7 (sejumlah 43,4 responden) 
3) Polanya sudah membentuk pola distribusi normal. 

 
Secara keseluruhan penilaian sangat baik, distribusi penilaian juga 

menyebar dengan pola bentuk kurva distribusi normal. Hal ini menunjukkan 
penilaian yang dilakukan secara alamiah, tanpa tendensius yang menekan 
kebebasan responden. 

Dari segi penilaian Persepsi, yang dimaksudkan adalah pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran karyawan terkait “semangat dan motivasi kerja 
karyawan” terhadap ukuran IEE adalah suatu hal yang penting. Terutama 
dalam masa pandemi covid-19 (saat dilangsungkannya survei). Dengan respond 
rate responden yang melebihi 50 %, diasumsikan data ini cukup objektif cukup 
objektif sebagai data kajian ilmiah. 
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b. Nilai Partisipasi Responden atas “Semangat dan Motivasi karyawan” 

 
Gambar 10.8: Diagram Nilai Partisipasi atas Semangat dan Motivasi Kerja   

(data pengolahan dari  sistem) 

 
Gambar diatas diunduh dari cloud, sudah dalam bentuk grafiks. Data 

utama atas penilaian pada gambar diatas: 
1) Nilai rerata 6,70 kategori baik 
2) Nilai mean=6.70; median 5; modus 7 
3) Pola grafik menunjukkan pola distribusi normal, dan penilaian responden 

dimaknai sebagai bentuk objektif. 
 
Seringkali ada pertanyaan yang umum, kenapa nilai Persepsi lebih tinggi 

dari nilai Partisipasi? Secara umum ini bisa dipahami karena persepsi itu 
penilaian teori, sedangkan partisipasi itu nilai riil implementasi atau praktek. 
Maka secara umum hal ini boleh diujikan ke data selanjutnya. 

 
c. Nilai Akseptabilitas Responden atas “Semangat dan Motivasi karyawan” 

 
Gambar 10.9 : Diagram Nilai Akseptabilitas atas Semangat dan Motivasi Kerja   

(data pengolahan dari  sistem) 
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Data atas nilai akseptabilitas, adalah sebagai berikut : 
1) Nilai rerata akseptabilitas adalah 6,32 kategori baik. 
2) Rerata 6,32; nilai tengah 5 dan nilai sering muncul 7 
3) Bentuk grafiks lebih sempurna pola kurva distribusi normal. 

 
Membandingkan nilai akseptabilitas dan partisipasi, dimana nilai 

akseptabilitas biasanya lebih rendah. Secara umum, argumentasinya adalah 
bahwa partisipasi itu nilai diri sendiri, akseptabilitas itu menilai masyarakat 
sekitar. Maka umumnya penilaian partisipasi lebih tinggi adalah refleksi 
“kepercayaan-diri” yang cukup baik dalam objek yang di nilai. 

Secara keseluruhan, nilai Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) 
dengan skala bobot perbandingan 20:40:40 (ditetapkan dalam prosedur kaidah 
penilaian menurut wellbeing methodology (WM)). Sehingga penilaian akhir 
untuk variabel semangat dan motivasi kerja karyawan=6,62 (kategori baik) 

 
d. Nilai Persepsi  Responden atas “Komitmen Karyawan” 

 
Gambar 10.10 : Diagram Nilai Persepsi atas Komitmen Karyawan” 

(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,74 (kategori baik) 
2) Rerata 6,75; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (45%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
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e. Nilai Partisipasi  Responden atas “Komitmen Karyawan” 

 
Gambar 10.11: Diagram Nilai Partisipasi  atas Komitmen Karyawan” 

(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,65 (kategori baik) 
2) Rerata 6,65; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (41,6%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

f. Nilai Akseptabilitas  Responden atas “Komitmen Karyawan” 

 
Gambar 10.12: Diagram Nilai Partisipasi  atas Komitmen Karyawan” 

(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,65 (kategori baik) 
2) Rerata 6,65; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (41,6%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
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Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 
variabel komitmen karyawan adalah 6,55 (kategori baik) 

 
g. Nilai Persepsi  Responden atas “Rasa Memiliki dan Kebersamaan Karyawan” 

 
Gambar 10.13: Diagram Nilai Persepsi  atas Rasa Memiliki dan Kebersamaan 

Karyawan”(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 7,08 (kategori sangat baik) 
2) Rerata 7,08; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (39,8%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

h. Nilai Partisipasi  Responden atas “Rasa Memiliki da kebersamaan Karyawan” 

 
Gambar 10.14: Diagram Nilai Persepsi  atas Rasa Memiliki dan Kebersamaan 

Karyawan”(data pengolahan dari  sistem) 
 

1) Skor rerata 6,67 (kategori  baik) 
2) Rerata 6,67; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (43,4%) 
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3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 
distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

i. Nilai Akseptabilitas  Responden atas “rasa memiliki dan Kebersamaan 
Karyawan” 

 
Gambar 10.15: Diagram Nilai Akseptabilitas  atas Rasa Memiliki dan Kebersamaan 

Karyawan”(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,66 (kategori  baik) 
2) Rerata 6,66; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (44,2%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel Rasa memiliki dan Kebersamaan karyawan adalah 6,75 (kategori baik) 
 

j. Nilai Akseptabilitas  Responden atas “Disiplin Kerja dan Absensi Karyawan” 

 
Gambar 10.16: Diagram Nilai Persepsi  atas Disiplin Kerja dan absensi Karyawan” 

(data pengolahan dari  sistem) 
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1) Skor rerata 7,10 (kategori  sangat baik) 
2) Rerata 6,66; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (44,2%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

k. Nilai Partisipasi Responden atas “Disiplin Kerja dan Absensi Karyawan” 

 
Gambar 10.17: Diagram Nilai Partisipasi  atas Disiplin Kerja dan absensi Karyawan” 

(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,85 (kategori   baik) 
2) Rerata 6,85; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (36,3%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

l. Nilai Akseptabilitas Responden atas “Disiplin Kerja dan Absensi Karyawan” 

 
Gambar 10.18: Diagram Nilai Akseptabilitas atas Disiplin Kerja dan absensi Karyawan” 

(data pengolahan dari sistem) 
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1) Skor rerata 6,65 (kategori   baik) 
2) Rerata 6,65; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (36,3%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel Disiplin kerja dan Absensi Karyawan adalah 6,65 (kategori baik) 
 

m. Nilai Persepsi Responden atas “Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan” 

 
Gambar 10.19: Diagram Nilai Persepsi  atas Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan” 

(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,96 (kategori   baik) 
2) Rerata 6,96; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (38,1%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel Loyalitas dan Rasionalitas karyawan adalah 6,72 (kategori baik) 
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n. Nilai Partisipasi Responden atas “Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan” 

 
Gambar 10.20: Diagram Nilai Partisipasi  atas Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan” 

(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,67 (kategori   baik) 
2) Rerata 6,67; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (38,9%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

o. Nilai Akseptabilitas Responden atas “Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan” 

 
Gambar 10.21: Diagram Nilai akseptabilitas  atas Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan” 

(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,65 (kategori   baik) 
2) Rerata 6,65; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (42,5%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
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Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 
variabel Loyalitas dan Rasionalitas karyawan adalah 6,73 (kategori baik) 

 
p. Nilai Persepsi Responden atas “Prestasi dan Kualitas Kerja Karyawan” 

 
Gambar 10.22: Diagram Nilai Persepsi  atas Prestasi dan Kualitas Kerja ” 

(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 7,05  (kategori  sangat baik) 
2) Rerata 7,05; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (41,6%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Nilai Partisipasi Responden atas “Prestasi dan Kualitas Kerja Karyawan” 

 
Gambar 10.23: Diagram Nilai Partisipasi  atas Prestasi dan Kualitas Kerja” 

(data pengolahan dari  sistem) 
 

1) Skor rerata 6,79  (kategori  baik) 
2) Rerata 6,79; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (46,0%) 

www.penerbitwidina.com



  

348 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 
distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

q. Nilai Akseptabilitas Responden atas “Prestasi dan Kualitas Kerja Karyawan” 

 
Gambar 10.24: Diagram Nilai Akseptabilitas  atas Prestasi dan Kualitas Kerja ” 

(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,69  (kategori  baik) 
2) Rerata 6,69; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (37,2%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel Prestasi dan Kualitas Kerja karyawan adalah 6,80 (kategori baik) 
 

r. Nilai Persepsi  Responden atas “Pemahaman dan Kesadaran atas 
Perubahan” 

 
Gambar 10.25: Diagram Nilai Persepsi  atas Pemahaman dan Kesadaran atas 

Perubahan”(data pengolahan dari  sistem) 
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1) Skor rerata 6,85  (kategori  baik) 
2) Rerata 6,85; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (44,2%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

s. Nilai Partisipasi  Responden atas “Pemahaman dan Kesadaran atas 
Perubahan 

 
Gambar 10.26: Diagram Nilai Persepsi  atas Pemahaman dan Kesadaran atas 

Perubahan”(data pengolahan dari  sistem) 

 
1) Skor rerata 6,57  (kategori  baik) 
2) Rerata 6,57; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (45,1%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

t. Nilai Akseptabilitas  Responden atas “Pemahaman dan Kesadaran atas 
Perubahan 

 
Gambar 10.27: Diagram Nilai Akseptabilitas  atas “Pemahaman dan Kesadaran atas 

Perubahan”(data pengolahan dari  sistem) 
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1) Skor rerata 6,47  (kategori  baik) 
2) Rerata 6,47; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 7 dengan frekuensi 

sebesar (46%) 
3) Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel Pemahaman dan Kesadaran atas Perubahan adalah 6,58 (kategori baik) 
 

4. Tabulasi dan Data Matrik 
Data tabulasi adalah data awal berupa penilaian responden yang 

ditabulasikan dalam aplikasi spread sheet secara sederhana. Tujuan 
menampilkan data tabulasi adalah untuk menyajikan berbagai penjelasan yang 
secara spesifik tidak tercantum dalam software aplikasi yang digunakan. Data 
yang ditampilkan dalam tabulasi adalah 
a. Tabulasi Keseluruhan Penilaian 

Tabel 10.1 : Tabulasi nilai PPA secara keseluruhan 

 
 
Berdasarkan data tersebut diatas didapatkan informasi penting 

diantaranya adalah : 
1) Penilaian rata rata (rerata) atas Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas 

(PPA) Responden  terhadap semua variabel yang diuji. Dengan skor 
tertentu 

2) Penilaian rerata atas semua nilai variabel 
3) Penilaian keseluruhan yang diartikan sebagai nilai Index of Employee 

Engagement (IEE) dengan menggunakan formula tertentu yang didapatkan 
pada saat melakukan expert group discussion (EGD). 
 
Lihat tabel 10.1, bahwa semua skor ini digunakan untuk menjawab 

hipotesis penelitian. 
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Tabel 10.2 : Tabulasi Perbandingan Penilaian menurut Status Responden 

 
 
Berdasarkan tabel 10.2 diatas akan didapatkan beberapa data yang 

memberikan informasi yang sangat menarik bagi organisasi, dalam rangka 
melakukan perbaikan. Diantaranya: 
1) Perbandingan data penilaian bisa dilakukan secara langsung, baik pada 

penilaian setiap item PPA, penilaian variabel maupun data Indeks IEE. 
2) Dalam perbandingan skor secara umum, bisa dilakukan kelompok mana 

yang terbaik dan yang terburuk. 
3) Dalam perbandingan skor penilaian terlihat berapa angka tertinggi dan 

berapa terendah. 
4) Penilaian tertinggi pada variabel disiplin kerja dan absensi oleh kelompok 

Supervisor sampai Manajer dengan nilai 8,48 (excellent, out standing, 
sangat bagus sekali) 

5) Penilaian terendah oleh karyawan sampai level supervisor dengan nilai 
6,35  
 
Data perbandingan ini memberitahukan, bahwa semakin tinggi posisi, 

semakin memahami arti penting index of employee engagement (IEE), sebagai 
unsur utama daya saing dan keberlanjutan perusahaan. 

 
 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3 X7.1 X7.2 X7.3
Diatas supervisor sampai manajer 9 9 8 8 8 8 9 8 8 9 9 8 8 8 8 9 8 9 8 8 7

Diatas supervisor sampai manajer 9 9 5 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9

Diatas supervisor sampai manajer 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8

Diatas supervisor sampai manajer 8 8 9 8 8 9 9 9 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9

Diatas supervisor sampai manajer 8 8 8 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7

8,40 8,40 7,60 7,40 7,40 7,00 8,00 7,80 7,60 8,40 8,60 8,40 8,20 8,20 8,20 8,20 7,60 8,00 8,00 8,20 8,00

Karyawan sampai level supervisor 9 7 6 9 7 7 8 6 9 9 6 7 6 9 7 9 7 9 7 6 8

Karyawan sampai level supervisor 7 8 8 7 8 8 8 8 7 9 8 8 8 7 8 8 8 7 9 8 9

Karyawan sampai level supervisor 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4

Karyawan sampai level supervisor 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Karyawan sampai level supervisor 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6,93 6,49 6,01 6,59 6,47 6,11 7,00 6,49 6,48 7,00 6,68 6,41 6,85 6,47 6,46 6,94 6,65 6,48 6,71 6,33 6,20

Mitra dan Tetangga Perusahaan 9 7 8 8 7 7 8 7 8 8 7 7 8 7 8 9 7 8 8 7 8

Mitra dan Tetangga Perusahaan 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mitra dan Tetangga Perusahaan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mitra dan Tetangga Perusahaan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Mitra dan Tetangga Perusahaan 8 8 7 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9

7,17 6,83 6,44 6,99 6,77 6,47 7,34 6,80 6,79 7,37 6,98 6,78 7,22 6,80 6,79 7,32 6,91 6,82 7,11 6,69 6,59

 

6,746,74 6,69 6,90 6,98 6,88 6,96

8,08

6,39 6,35 6,59 6,64 6,54 6,64 6,35

6,84

7,96

6,50

8,08 7,24 7,76 8,48 8,20 7,88
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b. Tabulasi Perbandingan Penilaian Berdasarkan Masa Kerja Karyawan 
Tabel 10.3 : Tabulasi Perbandingan Penilaian menurut masa kerja 

 
 
Berdasarkan tabel 10.3 diatas akan didapatkan beberapa data yang 

memberikan informasi yang sangat menarik bagi organisasi, dalam rangka 
melakukan perbaikan. Diantaranya: 
1) Perbandingan data penilaian bisa dilakukan secara langsung, baik pada 

penilaian setiap item PPA, penilaian variabel maupun data Indeks IEE. 
2) Dalam perbandingan skor secara umum, bisa dilakukan kelompok mana 

yang terbaik dan yang terburuk. 
3) Dalam hasil penilaian terendah, masa kerja kurang dari 5 tahun, tertinggi 

masa kerja 5 sampai 10 tahun. Ada semacam masa kritis bagi karyawan, 
yang lolos dari 5 tahun  pertama akan mempunyai Peran dan Kontribusi 
terhadap indeks IEE tertinggi. Selanjutnya menurun pada masa kerja 10 
sampai 15 tahun dan diatas 15 tahun. 
 
 
 

Data  Masa Kerja X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3 X7.1 X7.2 X7.3
Lebih dari 15 tahun 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Lebih dari 15 tahun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Lebih dari 15 tahun 7 8 7 5 5 5 9 9 9 8 8 7 7 9 8 8 8 8 7 7 6

Lebih dari 15 tahun 6 8 5 5 7 5 8 7 5 5 4 4 6 7 6 6 5 9 5 4 5

6,62 6,92 6,46 6,54 6,69 6,23 7,08 6,92 6,77 6,77 6,62 6,62 6,69 6,92 6,85 6,85 6,54 7,08 6,77 6,54 6,46

10 sampai 15 tahun 9 7 8 8 7 7 8 7 8 8 7 7 8 7 8 9 7 8 8 7 8

10 sampai 15 tahun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

10 sampai 15 tahun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

10 sampai 15 tahun 5 5 4 7 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4

10 sampai 15 tahun 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 5 6 5 3 5 4

7,00 6,69 6,63 7,00 6,63 6,50 7,19 6,88 6,63 6,88 6,88 6,63 6,88 6,63 6,94 7,31 7,06 6,81 6,88 6,94 6,69

5 sampai 10 tahun 7 8 8 7 8 8 8 8 7 9 8 8 8 7 8 8 8 7 9 8 9

5 sampai 10 tahun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7

5 sampai 10 tahun 2 5 3 2 4 7 5 1 7 4 6 3 7 5 8 4 7 3 6 3 5

5 sampai 10 tahun 2 6 4 7 7 7 7 6 6 5 4 5 5 6 4 3 5 5 4 5 5

5 sampai 10 tahun 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6,82 7,00 6,45 6,95 7,23 6,73 7,32 6,77 7,14 7,32 7,18 6,95 7,23 7,00 7,18 7,09 7,27 6,95 7,27 6,91 7,05

Dibawah 5 tahun 9 7 6 9 7 7 8 6 9 9 6 7 6 9 7 9 7 9 7 6 8

Dibawah 5 tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Dibawah 5 tahun 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4

Dibawah 5 tahun 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7,23 6,55 6,16 6,65 6,44 6,21 6,97 6,53 6,48 7,15 6,77 6,55 6,94 6,52 6,37 7,02 6,60 6,48 6,71 6,35 6,21

 

6,64 6,37

7,02

6,53 6,39 6,60 6,76 6,54

7,01 6,83

6,80

6,75 6,97 7,03 7,12 7,12 7,11 7,04

6,70

6,73 6,65 6,84 6,78 6,80

6,55

6,68 6,48 6,89 6,65 6,85 6,82 6,55
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c. Tabulasi Perbandingan Penilaian Berdasarkan Usia Karyawan 
Tabel 10.4 : Tabulasi Perbandingan Penilaian menurut umur 

 
 
Berdasarkan tabel 10.4 diatas akan didapatkan beberapa data yang 

memberikan informasi yang sangat menarik bagi organisasi, dalam rangka 
melakukan perbaikan. Diantaranya: 
1) Perbandingan data penilaian bisa dilakukan secara langsung, baik pada 

penilaian setiap item PPA, penilaian variabel maupun data Indeks IEE. 
2) Dalam perbandingan skor secara umum, bisa dilakukan kelompok mana 

yang terbaik dan yang terburuk. 
3) Dalam hasil penilaian berdasarkan umur dengan 2 kelompok umur 

ternyata hanya memberikan perbedaan yang sedikit, atau boleh dikatakan 
sebagai tidak signifikan perbedaannya. 
 

d. Tabulasi Perbandingan Penilaian Berdasarkan Jender 
Tabel 10.5 : Tabulasi Perbandingan Penilaian menurut Jender 

 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3 X7.1 X7.2 X7.3
Laki-laki 8 8 8 7 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7

Laki-laki 9 7 7 9 8 7 9 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 8 8 7 7

Laki-laki 8 7 7 8 8 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 7 7 8 7 7 8

Laki-laki 9 7 5 7 7 6 7 6 6 7 7 8 8 7 7 7 6 6 7 7 7

Laki-laki 7 6 5 6 6 5 6 5 5 8 7 5 8 8 6 7 6 5 4 5 4

8,33 6,75 6,17 6,75 6,67 6,08 7,92 6,50 6,33 7,92 7,17 7,08 7,58 6,75 6,50 7,42 6,50 6,50 7,25 6,42 5,83

Perempuan 9 7 6 9 7 7 8 6 9 9 6 7 6 9 7 9 7 9 7 6 8

Perempuan 7 8 8 7 8 8 8 8 7 9 8 8 8 7 8 8 8 7 9 8 9

Perempuan 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4

Perempuan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Perempuan 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6,89 6,69 6,34 6,74 6,64 6,39 6,98 6,69 6,70 7,00 6,81 6,59 6,88 6,66 6,68 7,01 6,82 6,71 6,80 6,58 6,54

 

6,616,59 6,56 6,75 6,76 6,71 6,82

6,69

6,73

6,83 6,45 6,72 7,28 6,82 6,68 6,35
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Berdasarkan tabel 10.5 diatas akan didapatkan beberapa data yang 
memberikan informasi yang sangat menarik bagi organisasi, dalam rangka 
melakukan perbaikan. Diantaranya: 
1) Perbandingan data penilaian bisa dilakukan secara langsung, baik pada 

penilaian setiap item PPA, penilaian variabel maupun data Indeks IEE. 
2) Dalam perbandingan skor secara umum, bisa dilakukan kelompok mana 

yang terbaik dan yang terburuk. 
3) Dalam hasil penilaian berdasarkan jender, laki laki dan perempuan hanya 

memberikan perbedaan penilaian yang sedikit, atau boleh dikatakan 
sebagai tidak signifikan perbedaannya. 
 

5. Data Non-Struktural 
Data non struktural adalah semacam informasi bebas sesuai dengan data 

asli. Dalam hal ini, untuk menjaga orisinalitas, Peneliti tidak melakukan coding 
tertentu untuk analisis. Bagian ini merupakan informasi tambahan yang perlu 
diketahui oleh pimpinan institusi  

 
1) Saya akan mendukung keputusan pimpinan perusahaan 
2) Tingkatkan kesejahteraan karyawan 
3) Memperbaiki sistem dalam bekerja. Tidak ada kerja sama antara bagian 

satu dan lainnya 
4) Kesejahteraan n fasilitas harus segera di cukupi 
5) Buka kembali PT. Bra di Tangerang 
6) Saya akan membahas agar gaji karyawan bisa disesuaikan dengan UMR 

Tangerang 
7) Lebih disiplin dan saling terbuka 
8) Tunjangan mencukupi 
9) Tolong bapa/ibu Direkrur yang kami hormati, mempertimbangkan kembali 

maslah gaji, terimakasih  
10) tunjangan mencukupi  
11) Lengkapi fasilitas dan tempat serta peralatan kerja  
12) Minta kesejahteraan karyawan 
13) Fasilitas lengkap 
14) Semangat pantang menyerah 
15) Jangan mengajak ngopi diwaktu jam kerja, meskipun pekerjaan lagi santai� 
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16) Semoga sejahtera bagi semuanya baik untuk perusahaan maupun 
karyawan/ti nya 

17) Jangan mengajak ngopi dijam kerja, meskipun pekerjaan sedang santai 
bantuin yang lagi ada kerjaan numpuk 

18) Jangan mengajak ngopi dijam kerja 
19) Untuk meningkatkan mutu dan kualitas produksi yang bagus di bentuk 

team qc yang cepat tanggap dan mampu mencari solusi yang baik jika ada 
bahan yang kurang bagus dan hasil jahitan yang tidak sesuai spek 

20) Minta kesejahteraan karyawan  
21) Lengkapi fasilitas kerja (mendapat seragam) 
22) Untuk membentuk team qc yang cepat tanggap dalam mencari solusi 

untuk meningkatkan kualitas produksi yang maksimal 
23) Minta kesejahteraan karyawan, dan jika bisa upah yang sesuai, diatas 3jt 
24) Mengusulkan uang makan terus diadakan seragam. 
25) Meminta perusahaan meningkatkan kesejahteraan karyawan ketika 

karyawan telah meningkatkan kinerja & loyalitas kerja 
26) Ingin kesejahteraan karyawan lebih di perhatikan lagi, tidak ada 

kesenjangan sosial antara bawahan dan atasan. Contohnya pemberian 
bonus akhir tahun, bukan hanya atasan-atasan saja yang menikmatinya, v 
bawahan setidaknya sedikit merasakan, walaupun tidak sebesar atasan-
atasan. 

27) Mempertahankan perusahaan supaya lebih maju lagi untuk menghasilkan 
kualitas yang lebih. 

28) Agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban karyawan 
29) Minta gaji yang besar dan kesejahteraan karyawan  
30) Memperoleh upah yang layak, mendapatkan kesehatan dan keselamatan 

kerja 
31) Selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan 
32) Perusahaan harusnya lebih mensejahterakan karyawannya 
33) Kwaliti harus lebih baik lagi supaya lebih banyak lagi buyer yang datang 

mau ngasih order 
34) Bekerja sama yang saling tidak merugikan agar karyawan bersemangat 

memenuhi target dan bekerja sungguh-sungguh 
35) Berikan saya kesempatan untuk mengontrol dan mengatur kedisiplinan 

karyawan 
36) Fasilitas 
37) Lebih diperhatikan untuk kesejahteraan karyawan  
38) Saya akan mengusulkan agar perusahaan memberikan kesejahteraan 

terhadap karyawan/i nya 
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39) Peningkatan keadilan kepada seluruh karyawan tanpa harus memilah-
milah antara karyawan yang satu ke karyawan yang lain. 

40) Produktivitas kerja 
41) Pemberian reward kepada karyawan yang berjasa  
42) Memberikan usul agar bisa memberikan training atau pengetahuan 

kepada karyawan untuk memahami akan pentingnya penggunaan waktu, 
disiplin dan kesadaran untuk mempergunakan kesempatan sebaik baiknya . 

43) Insentif untuk memotivasi para operator jahit sehingga menambah output 
sehingga perusahaan ini akan tetap bertahan 

44) Apa yang harus Kita miliki jika Kita ingin menjadi seseorang yang berguna 
bagi orang lain? 

45) Meningkatkan kualitas kerja antar team dan departemen 
46) Semangat kerja harus ditingkatkan  
47) Diadakan bonus tahunan tidak hanya untuk staff tapi seluruh karyawan 

baik produksi maupun staff 
48) Perusahaan harus lebih memperhatikan hak-hak karyawan sesuai dengan 

aturan/undang-undang yang berlaku. 
49) Mengajukan beberapa improvement atau saran untuk mengembangkan 

perusahaan dari segi manapun 
50) Jaga kualitas dan kesejahteraan karyawan 
51) Kesejahteraan dan gaji 
52) Tetap solid antar karyawan  
53) Saling kerja sama 
54) Meningkatkan kesejahteraan 
55) Peningkatan sarana prasarana kerja  
56) Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemberian bonus 
57) Harus kompak selalu atasan dan bawahan 
58) Tingkatkan mutu dan kesejahteraan karyawan 
59) Meningkatkan kinerja karyawan dengan ditunjang gaji yang sesuai 
60) Pemberian bonus untuk semua bagian 
61) Mempertahankan PT di Tangerang dengan personil yang bekerja maksimal 

dan sedikit orang tapi output banyak dan maksimal 
62) Mempertahankan departemen yang dapat menciptakan produktivitas 

karena dalam mempertahankan sesuatu kita harus memiliki inti-inti atau 
bibitnya itu sendiri 

63) Saya akan mengusulkan mengenai hubungan mutual benefit antara 
karyawan dan perusahaan. Jika karyawan yang sudah bekerja keras dan 
loyal terhadap perusahaan maka sepatutnya perusahaan juga loyal 
terhadap karyawannya. Menjaga kebersihan lingkungan perusahaan 
bersama dari karyawan sampai level manajer 
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64) Jaminan yang pasti untuk pegawai/ karyawan untuk mempertahankan 
karyawan yang ada demi keberlanjutan perusahaan 

65) Menerapkan peraturan sesuai dengan peraturan kebijakan perusahaan 
dari pemerintah 

66) Tolong datangkan motivator untuk menambah pengetahuan karyawan 
karyawan,untuk menambah motivasi dalam bekerja 

67) Memotivasikan karyawan untuk lebih maju dan berkembang 
68) Jaminan kesejahteraan untuk karyawan, kenaikan gaji sesuai dengan 

pekerjaan 
69) Jaminan yang tercukupi 
70) Membangun Kedisiplinan untuk setiap anggota perusahaan sehingga 

kesadaran diri muncul seiring adanya tuntutan dan kebijakan bersama 
71) Meningkatkan keharmonisan antara seluruh karyawan  
72) Planning untuk improvement perusahaan dan training untuk karyawan 
73) Pak kenapa harus pindah ke Jogja bukan di Jogja susah mencari tenaga 

kerja bermutu. Di Tangerang akan lebih baik untuk mencari tenaga kerja 
74) Bagaimana dalam meningkatkan kualitas & mutu karyawan, kita adakan 

pelatihan/ training sesuai kebutuhan karyawan 
75) Saya akan mencoba mengusulkan untuk mengembangkan kemampuan 

SDM dan mempertahankan SDM yang punya potensi untuk memajukan 
perusahaan 

76) Bagaimana cara mempertahankan kualitas perusahaan dan SDM yang 
mulai banyak dan tidak semua bisa bekerja secara tekun dan teliti 

77) Kesejahteraan karyawannya lebih diperhatikan 
78) Saya mengusulkan secara terbuka apa yang di inginkan karyawan lalu 

menikah dan merealisasikannya 
79) Pak,apa yang harus kita miliki jika kita ingin menjadi orang yang berguna 

bagi orang lain ? Dan membuat mereka bangga dengan kita ? 
80) Perusahaan harus menyadari hak dan kewajiban setiap karyawannya 

terlebih dahulu, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meninjau 
selalu sistem di dalam perusahaan itu sendiri,guna meningkatkan kinerja 
dan efisiensi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perusahaan 

81) Kesejahteraan karyawan perlu diperhatikan lagi dan diperlukan sikap adil 
dan merata antara peraturan produksi dan karyawan kantor tidak 
dibedakan 

82) Kesejahteraan karyawan perlu diperhatikan dan perlunya sikap adil dan 
merata antara peraturan produksi dan karyawan kantor tidak dibedakan 

83) Menempatkan SDM sesuai keahlian, memfasilitasi kebutuhan karyawan, 
mengembangkan SDM 
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84) Meningkatkan kesejahteraan karyawan dari produksi hingga kantor, 
meningkatkan sistem kerja guna mengikuti kemajuan jaman dan teknologi, 
meningkatkan kualitas produk produk yang dihasilkan sehingga dapat lebih 
bersaing di pasar global 

85) Kesejahteraan karyawan yang perlu lebih diperhatikan dan diperlakukan 
sikap adil, memfasilitasi karyawan sesuai kemampuan 

86) Kesejahteraan yang lebih perlu diperhatikan dari karyawan itu sendiri, 
meningkatkan etos kerja dari setiap karyawan 

87) Meningkatkan etos kerja karyawan sehingga produk produk yang 
dihasilkan juga akan lebih bagus, meningkatkan kesejahteraan karyawan 

88) Dalam kondisi apapun tetap hak hak dan kewajiban karyawan harus tetap 
diberikan 

89) Gaji disesuaikan dengan pekerjaan (uang lembur dll) jam kerja harus 
disesuaikan dengan peraturan 

90) Fasilitas karyawan lebih ditingkatkan lagi agar karyawan lebih betah dan 
merasa nyaman 

91) Fleksibilitas jam kerja sesuai peraturan perundangan undangan yaitu hanya 
40 jam kerja dalam 1 minggu 

92) Kesejahteraan semua pihak 
93) Diadakan/diberikan penghargaan/reward untuk karyawan disiplin/ teladan 
94) Jalankan peraturan sesuai aturan dari pemerintah tanpa mengurangi 

kesejahteraan dan hak hak karyawan 
95) Menyediakan fasilitas kesehatan agar karyawan bisa terus aktif dalam 

bekerja 
96) Mengurangi karyawan yang sudah tidak produktif, seefisien mungkin 

memakai tenaga kerja tetapi yang berkualitas dan berkuantitas 
97) Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi 
98) Saling kerja sama antar team dan all departemen  
99) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil agar tetap berlanjut di 

Tangerang 
100) Tingkatkan kesejahteraan karyawan 
101) Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi 
102) Saling kerja sama antar team dan all departemen  
103) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil agar tetap berlanjut di 

Tangerang 
104) Meningkatkan kesejahteraan karyawan 
105) Pemberian gaji dan bonus bagi karyawan semua 
106) Harus kerja sama antar team agar tetap solid dan jaya 
107) Etos kerja harus ditingkatkan 
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108) Perlu diadakan motivasi training agar karyawan lebih semangat dalam  
bekerja 

109) – 
110) Saling bekerja sama agar tujuan dan target tercapai 
111) Perlu ditingkatkan fasilitas yang ada, kesejahteraan karyawan, adanya  

aturan yang sama untuk semua karyawan, disamakan untuk produksi 
dan staff 

112) Meningkatkan hasil produksi dan kualitas agar tetap bertahan di  
Tangerang 

113) Tingkatkan kesejahteraan karyawan 
 

C. PERMASALAHAN PENELITIAN, SIGNIFIKANSI ATAS HIPOTESIS DAN 
RESUME HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan penjelasan, yang diuraikan dalam latar belakang, pendekatan 

metodologi dan hasil pengukuran index of employee engaagement (IEE), 
sebagai studi kasus, maka dapat dijelaskan jawaban atas permasalahan 
penelitian dengan data dan pembuktian yang cukup meyakinkan dan 
berkesesuaian dengan kaidah ilmiah. Berikut uraikan tentang “permasalahan 
penelitian”: 
1. Berorientasi Pada Kepentingan Bersama antara Perusahaan dan 

Karyawan 
Secara umum, hampir semua objek kajian ilmu sosial diklaim “berorientasi 

kepada kepentingan karyawan”. Baik dalam argumentasi atau secara tersirat. 
Namun demikian, Riset Publik Inklusif, lebih mempertajam  posisi ini dengan 
beberapa hal yang sangat khusus, yaitu : 
a. Model dalam bentuk Indeks kemaslahatan publik (IKP), dan posisinya 

sebagai dependent variable. Yang berarti menjadi fokus konsiderasi. 
b. Yang menilai adalah masyarakat (puposive population). Unsur penilaiannya 

Persepsi, partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat. Rakyat menjadi 
aktor penting. 

c. Penetapan model melalui proses panjang, (kajian kepustakaan; observasi 
lapangan; wawancara ahli), dan melalui tahapan expert group discussion 
(EGD). 
 
Berdasarkan hasil electronic questionnaires (e-Q), tahapan dan proses yang 

dilakukan; hasil pengukuran berupa data skor berupa grafiks dan data tabulasi, 
membuktikan bahwa semua topik atau objek kajian memungkinkan untuk 
dirancang berorientasi pada kepentingan karyawan.  
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2. Merancang Instrument Alat Ukur 
Rancangan alat ukur, dalam konteks ini adalah instrumen survei berupa e-

Q. Secara online berbasis web (cloud computing), menyimpan data responden 
dan diolah sudah dalam bentuk grafik. Mudah dikelola dan dianalisis secara 
visual. Instrumen survei ini dihasilkan dengan beberapa dasar acuan: 
a. Premis dalam wellbeing methodology (WM), yang terdiri dari : complexity 

and endogeneity; participatory among agents; wellbeing function. 
b. Objek kajian bersifat kualitatif, ditransformasi ke kuantitatif dengan skala 

pengukuran, diterapkan secara empiris (data primer sesuai kebutuhan 
lapangan), eksploratif dan objektif atau melibatkan banyak orang. 

c. e-Q dibuat dalam bentuk sistem secara online.  
d. Data  bisa didapatkan dengan EETAK (efisien, efektif, transparan, akuntabel 

dan kredibel). 
 
Penjelasan yang ditampilkan dalam Data hasil, menunjukkan bahwa 

instrument survei sebagai alat ukur sudah bisa bekerja dengan baik.  
 

3. Implementasi Pengukuran 
Proses pengukuran, atau pengisian responden/karyawan terhadap e-Q 

memang masih menjadi kendala tersendiri. Banyak alasan mereka tidak 
mengerti sebelumnya, tidak paham apa isinya, tidak punya pulsa, atau tidak 
ada signal Hp dan berbagai macam alasan. Namun demikian beberapa hal 
penting perlu dicatat, 113 responden di PT. Busana Remaja Agracipta- 
Tangerang dengan respon rate sekitar 70% dari populasi. Dan kondisi dinamis 
karyawan berupa: 
a. Pandemic covid-19, order menjadi berkurang, keuangan tidak stabil dan 

akhirnya terjadi pengurangan karyawan secara massal. 
b. Organisir penyebaran e-Q ke karyawan via jalur struktur perusahaan. Dari 

Level manager, supervisor, staff sampai pada level Operator. Artinya 
jejaring ini memberi penguatan, bahwa semua karyawan berhak menilai, 
tentang masalah publik. Hal ini merupakan sosialisasi, edukasi dan 
kampanye publik, atas Gerakan Rakyat menilai (GMM). 

c. Pada prinsipnya, berdasarkan hasil pengukuran bisa dilakukan dengan data 
yang cukup baik. Potensi kedepan akan semakin baik. 
 
Penjelasan diatas, memvalidasi bahwa implementasi pengukuran 

dilapangan bisa dilakukan. 
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4. Desiminasi Publik hasil kajian dan edukasi publik 
Berdasarkan prosedur dan norma umum serta etika penelitian, desiminar 

publik perlu dilakukan. Desiminasi ini bisa dalam bentuk: 

 Hasil laporan kepada para pihak yang membantu pelaksanaan penelitian. 
Dibuatkan forum diskusi atau seminar membahas hasil penelitian 
 
Desiminasi publik ini memang sudah standar baku. Edukasi publik, sangat 

dimungkinkan dengan kemasan  materi hasil kajian dan sarana komunikasi 
modern, melalui media sosial. Bila hal ini dilakukan secara rutin dan reguler,  
akan semakin menguatkan, proses perubahan yang perlu secara gradual, 
bukan instan. 

 
5. Riset Publik Inklusif sebagai sarana edukasi publik 

Melibatkan Karyawan banyak, dengan berbagai macam kendala yang ada, 
akan tetapi sudah bisa diestimasi menjadi suatu keniscayaan yang tak 
terhindarkan. Sistem informasi terbuka, kesadaran hak dan kewajiban 
karyawan semakin menguat dan juga era kemajuan teknologi memungkinkan 
riset publik inklusif memungkinkan menjadi sarana edukasi publik yang efektif. 

Sedangkan dalam hal signifikansi skor hasil penelitian sebagaimana 
dinyatakan dalam hipotesis penelitian, terhadap semua variabel, yaitu :  
a. Semangat dan Motivasi Karyawan 
b. Komitmen karyawan 
c. Rasa Memiliki dan Kebersamaan Karyawan 
d. Disiplin Kerja dan Absensi Karyawan 
e. Loyalitas dan Rasionalitas Karyawan 
f. Prestasi dan Kualitas Kerja Karyawan 
g. Pemahaman dan kesadaran atas Perubahan 

 
Dengan skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) 

masyarakat sesuai dengan tabel dibawah, sebagai berikut:  
Tabel 10.6 Signifikansi 

Hasil Analisis Signifikansi Penilaian Responden 

No. Penilaian Responden Skor Std. Sign. Keterangan 

1 
Persepsi responden : Semangat dan motivasi 
karyawan 

7,04 5 

 

Signifikan 

2 
Partisipasi responden : Semangat dan 
motivasi karyawan 

6,70 5 
 

Signifikan 

3 
Akseptabilitas responden : Semangat dan 
motivasi karyawan 

6,32 5 

 

Signifikan 
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4 
Variabel X1 : Semangat dan motivasi 
karyawan 

6,62 5 

 

Signifikan 

5 Persepsi Responden : Komitmen Karyawan 6,74 5 

 

Signifikan 

6 Partisipasi Responden : Komitmen Karyawan 6,65 5 

 

Signifikan 

7 
Akseptabilitas Responden : Komitmen 
Karyawan 

6,35 5 
 

Signifikan 

8 Variabel X2 : Komitmen Karyawan 6,65 5 

 

Signifikan 

9 
Persepsi Responden : Rasa memiliki dan 
kebersamaan karyawan 

7,08 5 

 

Signifikan 

10 
Partisipasi Responden : Rasa memiliki dan 
kebersamaan karyawan 

6,67 5 

 

Signifikan 

11 
Akseptabilitas Responden : Rasa memiliki 
dan kebersamaan karyawan 

6,66 5 

 

Signifikan 

12 
Variabel X3 : Rasa memiliki dan 
kebersamaan karyawan 

6,75 5 

 

Signifikan 

13 
Persepsi Responden : Disiplin Kerja dan 
Absensi karyawan 

7,10 5 

 

Signifikan 

14 
Partisipasi Responden : Disiplin Kerja dan 
Absensi karyawan 

6,85 5 

 

Signifikan 

15 
Akseptabilitas Responden : Disiplin Kerja dan 
absensi karyawan 

6,65 5 

 

Signifikan 

16 
Variabel X4 : Disiplin Kerja dan Kebersamaan 
karyawan 

6,82 5 

 

Signifikan 

17 
Persepsi Responden :Loyalitas dan 
Rasionalitas Karyawan 

6,96 5 

 

Signifikan 

18 
Partisipasi Responden : Loyalitas dan 
Rasionalitas Karyawan 

6,67 5 

 

Signifikan 

19 
Akseptabilitas Responden : Loyalitas dan 
Rasionalitas Karyawan 

6,66 5 

 

Signifikan 

20 
Variabel X5 : Loyalitas dan Rasionalitas 
Karyawan 

6,73 5 

 

Signifikan 

21 
Persepsi Responden :Prestasi dan Kualitas 
Kerja karyawan 

7,05 5 

 

Signifikan 

22 
Partisipasi Responden : Prestasi dan Kualitas 
Kerja karyawan 

6,79 5 

 

Signifikan 

23 
Akseptabilitas Responden : Prestasi dan 
Kualitas Kerja karyawan 

6,69 5 

 

Signifikan 

24 
Variabel X6 : Prestasi dan Kualitas Kerja 
karyawan 

6,80 5 

 

Signifikan 

25 
Persepsi Responden : Pemahaman dan 
kesadaran atas perubahan 

6,85 5 

 

Signifikan 
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26 
Partisipasi Responden : Pemahaman dan 
kesd. atas perubahan 

6,57 5 

 

Signifikan 

27 
Akseptabilitas Responden : Pemahaman dan 
kesd. atas perubahan 

6,47 5 
 

Signifikan 

28 
Variabel X7 : Pemahaman dan kesadaran 
atas perubahan 

6,58 5 
 

Signifikan 

29 Index of employee engagement (IEE) 6,69 5 
 

Signifikan 

 
Berdasarkan data skor yang didapatkan dari penilaian responden/ 

karyawan, semua hipotesis yang diajukan ternyata skor penilaian lebih besar 
dari nilai standar acuan. Hasil hipotesisnya, signifikan.  

Resume hasil penelitian, dari penjelasan yang ada pada latar belakang, 
metodologi dan data memberikan gambaran yang meyakinkan; 1) meyakinkan 
solusi atas permasalahan penelitian; 2) menjawab signifikansi atas hipotesis 
penelitian; 3) menjelaskan secara naratif kualitatif, bahwa riset publik inklusif 
memungkinkan dikemas sebagai edukasi publik. Beberapa hal umum (common 
sense), terkait dengan, riset publik inklusif adalah sebagai berikut: 
1) Riset Publik inklusif secara online, dalam bidang ilmu sosial, maka kedepan 

merupakan keniscayaan, keharusan, murah dan cepat. 
2) Penilaian oleh responden secara purposive population,  membuat penilaian 

menjadi lebih objektif. Diperlukan partisipasi karyawan. Sekaligus 
meningkatkan kesadaran karyawan terkait hak dan kewajiban. 

3) Riset Publik Inklusif, mengatasi kekakuan pada riset akademik dengan 
metodologi kualitatif atau  kuantitatif, dan disisi lain mengatasi kekurang-
dalaman survei publik yang terlalu dangkal. Seperti survei petisi online, 
jajak pendapat popularitas, elektabilitas atau pun akseptabilitas. 
Pendekatan wellbeing methodology (WM) secara empiris merupakan 
alternatif untuk mengatasi kejenuhan, sesuai kondisi era media sosial. 

4) Edukasi publik atas objek kajian publik, perlu dilakukan secara gradual 
(bukan instan). Karenanya Riset Publik inklusif perlu dilakukan secara rutin 
dan reguler. Ada nilai pembelajaran dan motivasi yang di kemas dalam 
kegiatan komparasi dan kontestasi. 

5) Jejaring dalam  media sosial, banyak impurities (hoax, isu negatif), dalam 
ruang publik sangat mengganggu dan tak bisa dihilangkan. Salah satu 
upaya yang baik adalah mempublikasikan hasil riset publik dalam ruang 
komunikasi publik.  
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D. REKOMENDASI 
Berdasarkan data yang dihasilkan dari penilaian riset publik pada studi 

kasus IEE, terdapat beberapa hal pokok sebagai kesimpulan  adalah sebagai 
berikut:  
1) Secara umum  para cendekiawan dan akademisi di kampus  perlu 

mendorong Riset Publik  Inklusif secara online, untuk mengisi ruang publik 
dengan informasi berbasis riset. Untuk mendapatkan tingkat kebenaran 
informasi yang lebih objektif. Dalam hal keterlibatan karyawan dalam 
penilaian perusahaan, merupakan gerakan sosialisasi dan edukasi bahwa 
karyawan berhak menilai. Kampus perlu memprakarsai suatu isu positif 
“Gerakan Masyarakat Menilai”. Dengan teknologi informasi dan 
telekomunikasi (TI), suatu pekerjaan yang tidak mungkin pada masa lalu, 
menjadi mungkin saat ini.  

2) Hasil skor penilaian Riset Publik IEE menghasilkan data yang sangat kaya 
untuk dilakukan analisis. Sehingga secara umum objek kebijakan 
perusahaan perlu dilakukan dalam kajian riset publik, untuk 
diimplementasikan pada beberapa tahapan keperluan dalam objek kajian: 
a. Kajian atau studi kelayakan, pada berbagai rencana kegiatan. 
b. Kajian monitoring, untuk mengawasi jalannya kegiatan  
c. Kajian evaluasi untuk memberikan penilaian secara reguler, misalnya 

indeks kepuasan karyawan. 
3) Perlu dicoba untuk melakukan kajian riset publik pada program sustainable 

development goals (SDG’s), dengan melibatkan seluruh pejabat 
pemerintah dan masyarakat luas untuk menilai. Diharapkan hal ini juga 
merupakan materi edukasi publik. 

4) Data identitas responden secara personal tidak terekspos, hal ini berguna 
untuk meyakinkan responden agar menilai secara jujur, tanpa takut risiko 
kalau menilai jelek. Artinya banyak riset publik inklusif dengan topik lain 
bisa dilakukan tanpa mengganggu kondisi sosial di lingkungan masyarakat.  

5) Riset publik berbasis masyarakat, telah dan akan menjadi trend alam 
kebijakan publik kedepan. Dilakukan secara online, seluruh karyawan 
diajak untuk ikut berpartisipasi dalam masalah publik. Dalam hal ini 
memungkinkan berkolaborasi dengan pihak Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah, untuk melakukan kajian dengan topik “isu publik” dan 
mengikutkan partisipasi masyarakat sepenuhnya, sebagai subjek penilai. 
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BAB 11 

RESENSI HASIL KAJIAN RISET PUBLIK 

STUDI KASUS : EVALUASI 

PENDIDIKAN DASAR 

 
 

Riset Publik IEE mahasiswa strata pasca sarjana S-2, diajukan untuk 
memenuhi tugas dalam rangka untuk mendapatkan gelar magister 
Manajement (MM). 
Nama Mahasiswa : Sri Handayani 
Pembimbing I : Dr. Bobby Reza 
Pembimbing II : Dr. Jadi Suriadi 
Riset dilakukan selama Desember  2020, dan laporan diselesaikan Maret 2021. 

 
Berikut resensi hasil kajiannya : 

ABSTRACT 
        Sri Handayani. 2021. "Measurement of the Quality of Basic Education 
Based on Perceptions of Participation, the Activeness of Stakeholders, 9Study 
Case SMK, October 28, 1928)" 
       Education as an effort to improve the quality of human resources. Ki Hajar 
Dewantara taught the importance of three interrelated education centers 
between families, schools and communities in order to shape children's 
character and personality. It is undeniable that often parents are only involved 
in school selection without any role in the children's education process. This 
study aims to analyze the reasons for parents in choosing the quality of schools 
at SMK October 28, 1928, forms of participation and accessibility in education, 
teacher participation levels and the impact from parental participation to the 
quality of children's education. 
          The method used in this research is qualitative with the type of case study 
research. This research was conducted at SMK 28 October 1928. The data 
sources were obtained from the parents of students, teachers and principals. 
The results showed that the background for selecting parents based on the 
religious character applied by the school, the forms of parental roles have 
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several forms, the level of the role of parents in the empowerment stage, and 
the impact on students' academic and non-academic achievement is very good 
and can improve. student achievement effectively. 
         Based on this research, it is hoped that SMK 28 October 1928 will be able 
to create conditions that support the involvement of parents effectively, and 
parents can understand the importance of participation in children's education 
in schools for student achievement both academic and non-academic and can 
improve even better. 

 

A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

Definisi atau penafsiran atas prasa “Kualitas Pendidikan Dasar” bersifat 
sangat dinamis dan karenanya dimaknai secara spesifik dalam topik yang 
berbeda menjelaskan makna atas, menyatakan beberapa penafsiran sebagai 
berikut : 
a. Wulandari dan Kristiawan, (2017) Pendidikan merupakan salah satu hal 

yang sangat penting dalam menyiapkan generasi dimasa yang akan datang. 
Kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam 
perbaikan dinamika permasalahan yang ada dalam masyarakat di masa 
depan. Berdasarkan uraian di atas tersirat bahwasannya pendidikan 
senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik 
secara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Diperlukan 
pendidikan yang baik agar dapat menjadi aset masa depan. Pendidikan 
dapat dipandang sebagai investasi “modal manusia” karena pendidikan 
yang baik merupakan kunci untuk mengamankan masa depan dan meraih 
kesuksesan  

b. (Aulia, 2018). Upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa harus 
dilakukan melalui investasi sumber daya manusia yang bermutu tinggi  

c. (Rusdarti, 2017). Pendidikan berkualitas adalah tentang apa dan 
bagaimana orang belajar, relevansinya dengan hari ini tantangan dunia dan 
global, dan pengaruhnya terhadap pilihan orang. Pendidikan berkualitas 
untuk pembangunan berkelanjutan memperkuat akal sehat masyarakat 
yang tanggung jawab sebagai warga global dan lebih baik guna 
mempersiapkan untuk dunia yang akan mereka warisi 

d. Ansari (2018) menyatakan bahwa pentingnya pendidikan dasar yang 
berkualitas sebagai penentu keberhasilan jangka panjang pada anak-anak. 
Pendidikan memang peranan yang penting dalam upaya meningkatkan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan sebagai proses 
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pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman 
yang lebih tinggi.  

e. (Fadjrin, 2017). Sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat 
diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu (Widodo, 2015). Pendidikan 
memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi berkualitas tinggi, 
mulai dari masa kecil hingga dewasa tidak dipungkiri adanya perbedaan 
kualitas layanan antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta kini 
menjadi pilihan sebagai salah satu investasi pendidikan bagi anak.  

f. Benson, et al., (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sekolah 
swasta lebih unggul dibandingkan sekolah Negeri. Orang tua memilih 
sekolah atas dasar kualitas yang ditawarkan dari sekolah tersebut dalam 
menjalankan fungsi pembimbingan dan pendampingan anak, ada 
beberapa faktor yang saling mempengaruhi yaitu faktor lingkungan 
keluarga, masyarakat dan sekolah. faktor tersebut menjadi domain, ketika 
pola interaksi anak pada lingkungannya menjadi sesuatu yang kompleks 
dan saling terkait. 

g. Marisyah, et al. (2019) mengungkapkan konsep pendidikan dari Ki Hajar 
Dewantara mengajarkan pentingnya sistem pendidikan yang saling 
berkaitan yaitu pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat yang 
saling berpengaruh pada pembentukan watak dan kepribadian anak. Oleh 
sebab itu, Kualitas  pendidikan dasar menjadi hal yang penting dan utama, 
baik dalam segi proses belajar maupun prestasi akademik, sikap (moral), 
pengetahuan, dan keterampilan. 
 
Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan pemilihan 

sekolah dasar bagi anaknya (Prihantono, et al. 2018). Hal ini sebagaimana 
tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional pasal 7 yang berbunyi (1) Berhak berperan serta dalam 
memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 
pendidikan anaknya, (2) Orang tua dari anak usia belajar, berkewajiban 
memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Seringkali orang tua hanya 
memilih sekolah bagi anak tanpa ikut terlibat dalam pendidikannya. Orang tua 
memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan pemilihan sekolah dasar bagi 
anaknya (Prihantono, et al. 2018).  

Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 7 yang berbunyi (1) 
Berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh 
informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, (2) Orang tua dari anak 
usia belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. 
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Seringkali orang tua hanya memilih sekolah bagi anak tanpa ikut terlibat dalam 
pendidikannya. 

Dirjen PAUD (2016: 1) mengemukakan bahwa banyak penelitian yang 
menunjukkan keterlibatan berdasarkan persepsi partisipasi dan akseptabilitas 
para pemangku kepentingan (Study Kasus SMK 28 Oktober 1928) bermanfaat, 
antara lain: (1) bagi peserta didik mendukung prestasi akademik, 
meningkatkan kehadiran, kesadaran terhadap kehidupan yang sehat, dan 
meningkatkan perilaku positif; (2) bagi orang tua memperbaiki pandangan 
terhadap sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempererat 
hubungan dengan anak; dan (3) bagi sekolah memperbaiki iklim sekolah, 
meningkatkan kualitas sekolah, dan mengurangi Masalah kedisiplinan sekolah 
memperbaiki iklim sekolah, meningkatkan kualitas sekolah, dan pengawasan 
pelaksanaan pelayanan pendidikan. Namun partisipasi masyarakat di SMK 28 
Oktober 1928 walaupun sudah ada tetapi hanya sebatas administrasi dan 
keuangan saja seperti pengesahan  dan lainnya, karena  itu partisipasinya 
masih rendah. Melalui metode kuantitatif mendapatkan hasil dari 20 
penelitian yang dipelajari oleh mereka memiliki masalah dan masih harus 
dipelajari lebih dalam lagi, mereka menyarankan pada para peneliti setelah 
mereka untuk menggunakan metode kualitatif dalam penelitian kualitas 
pendidikan berdasarkan persepsi, bentuk keterlibatan persepsi partisipasi para 
pemangku kepentingan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh keterlibatan 
akseptabilitas para pemangku kepentingan di SMK 28 Oktober 1928 terhadap 
prestasi didapatkan hasil yang pasti bahwa keterlibatan para pemangku 
kepentingan study kasus SMK 28 Oktober 1928 memberi dampak positif pada 
prestasi anak. Namun dalam penelitian yang memfokuskan masalahnya 

Pada persepsi  partisipasi dan akseptabilitas para pemangku  study kasus 
SMK 28 Oktober 1928 pada pendidikan anak-anak mereka, masih belum 
memiliki hasil yang stabil, ada yang mendapatkan hasil kuat dan positif dan 
yang mendapatkan hasil kurang kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
partisipasi dan akseptabilitas para pemangku kepentingan  masih memiliki 
celah untuk diteliti kembali dalam rangka memberi penguatan, sebenarnya apa 
dan bagaimana bentuk serta partisipasi orang tua di sekolah pada pendidikan 
anak di sekolah dasar. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba lebih dalam latar 
belakang pemilihan sekolah, partisipasi orang tua di dalam konsep dalam 
pendidikan anak melalui enam bentuk pelibatan orang tua. 

Penelitian mengenai partisipasi dan akseptabilitas para pemangku 
kepentingan  study kasus di sekolah dasar ini penting karena dampaknya 
terhadap pencapaian prestasi siswa sangat kuat dan positif, bukan hanya 
dalam prestasi akademiknya semata tetapi juga pada prestasi non akademik 
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siswa, karena saat ini para siswa membutuhkan kualitas pendidikan dasar di 
sekolah sebagai dukungan dan kepedulian terhadap pendidikan mereka. 
Apabila diketahui strategi dan cara untuk meningkatkan partisipasi dan 
akseptabilitas para pemangku di sekolah sebagai bentuk keterlibatan mereka. 

Riset Publik Inklusif di SMK 28 Oktober 1928  dengan topik survei kualitas 
Pendidikan Dasar riset publik untuk laporan akhir, penulisan skripsi, tesis dan 
disertasi, merupakan langkah yang diharapkan akan memberikan motivasi 
untuk bisa melakukan berbagai topik lainnya. Survei ini nanti diharapkan 
dilakukan oleh seluruh guru secara keseluruhan dan murid dan masyarakat 
sekitar. Responden penilai bukan lagi sampling tetapi sudah bergerak ke 
purposive population. (semua orang berhak, kecuali yang tidak bisa karena 
keterbatasan tertentu. Tidak tahu, tidak mau, tidak mampu). Suatu kajian yang 
diharapkan akan memberikan informasi yang sangat baik bagi pimpinan SMK 
28 Oktober 1928.    

Mengapa pengukuran menjadi sangat penting dalam kehidupan di 
masyarakat? Sesuai dengan kaidah Kualitas Pendidikan Dasar: bila anda 
mampu mengukur maka anda akan mengetahui lebih baik bila anda 
mengetahui lebih baik, maka akan bisa mengelola lebih baik bila anda bisa 
mengelola lebih baik, maka anda akan lebih mudah mencapai tujuan 

Riset publik dengan objek kajian “Kualitas Pendidikan Dasar”, dipilih 
sebagai objek organisasi kemasyarakatan dan perlu didekati secara empiris 
semua stakeholder berhak menilai. 

Berdasarkan kaidah umum manajemen mutu (belum merupakan expert 
group discussion EGD), maksud dan tujuan pengukuran KPD, menurut 
perspektif Kualitas Pendidikan Dasar, berorientasi pada 7 aspek (variabel) 
utama yaitu: 
a. Kualitas Layanan Akademik 
b. Motivasi Kerja Pendidik dan Kependidikan 
c. Kualitas Kependidikan 
d. Disiplin  dalam belajar 
e. Tingkat Kependidikan 
f. Pengetahuan 
g. Metode Simulasi 

 
Dan kemudian, ke-7 variabel tersebut dikembangkan hipotesis sebagai 

research gap atau permasalahan penelitian yang dikembangkan berorientasi 
pada: esensi penilaian, variabel yang dinilai, dan perspektif Kualitas Pendidikan 
dasar sebagai berikut: 
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1) Apakah penilaian responden berdasarkan Persepsi terhadap objek 
“kualitas Pendidikan Dasar”, pada “Pengukuran Kualitas dasar” dalam 
persepsi  “Pengukuran Kualitas Pendidikan Dasar” signifikan? 

2) Apakah penilaian responden berdasarkan Partisipasi terhadap objek 
“Pengukuran Kualitas ”, pada “Aspek Efisiensi” dalam partisipasi “Kualitas 
Pendidikan” signifikan? 

3) Apakah penilaian responden berdasarkan Akseptabilitas terhadap objek 
“Pengukuran Kualitas Pendidikan dasar”, pada “Aspek Efisiensi” dalam 
perspektif “persepsi partisipasi” signifikan? 

4) Apakah penilaian responden secara keseluruhan pada “Aspek Efisiensi” 
dalam perspektif “Kualitas Pendidikan dasar” signifikan? 

5) Apakah penilaian responden berdasarkan Persepsi terhadap objek 
“Kualitas Pendidikan Dasar”, pada “Aspek Efektivitas” dalam perspektif 
“persepsi partisipasi dan akseptabilitas para pemangku” signifikan? 

6) Apakah penilaian responden berdasarkan Partisipasi terhadap objek 
“Kualitas Pendidikan Dasar”, pada “Para pemangku Kepentingan” dalam 
perspektif “persepsi partisipasi dan akseptabilitas” signifikan? 

7) Apakah penilaian responden berdasarkan Akseptabilitas terhadap objek 
“Kualitas Pendidikan dasar”, pada “Aspek Efektivitas” dalam perspektif 
“Persepsi Partisipasi” signifikan? 
 
Ruang lingkup penelitian, sebagaimana pada kasus topik sosial pada 

umumnya adalah dinamis berdasarkan ruang dan waktu. Dalam hal ini, MSE 
akan dilakukan pada ruang lingkup Sekolah dan kegiatan yang di lakukan.  
Karena data yang akan digali adalah data primer, maka identifikasi waktu 
adalah, sekarang (real time), dengan batasan durasi yang ditentukan. 

 
2. Pertanyaan Penelitian (Research Gap)  

Dengan estimasi bahwa, secara objektif Kualitas Pendidikan Dasar (SMK 28 
OKTOBER 1928) sangat memerlukan nilai nilai atas Kualitas Pendidikan Dasar 
untuk tetap bisa menjaga daya saing dan keberlanjutan operasionalnya, maka 
diperlukan pengukuran Kualitas Dasar Para Pemangku SMK 28 Oktober 1928 . 
Untuk dapat melakukan pengukuran dan mengambil benefit atas pengukuran 
tersebut “masalah penelitian” yang harus dijawab dan diselesaikan adalah 
sebagai berikut: 
1) Bagaimana merancang instrumen alat ukur untuk mengukur Pendidikan 

Kualitas Dasar pada SMK 28 OKTOBER 1928 ? 
a. Bagaimana melakukan preliminary study, untuk mendapatkan 

alternatif variabel atas Kualitas Pendidikan Dasar dalam rangka 
menjaga daya saing dan keberlanjutan di SMK 28 Oktober 1928 ? 
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b. Bagaimana melakukan expert group discussion (EGD) para ahli untuk 
menyaring alternatif variabel dan kemudian menetapkan menjadi 
variabel?  

c. Melakukan penilaian bobot variabel (lihat lampiran) 
2) Bagaimana mengimplementasikan alat ukur untuk mendapatkan nilai 

Kualitas Pendidikan Dasar pada SMK 28 OKTOBER 1928 ? 
a. Berapa nilai Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas pada setiap 

variabel dan apakah nilainya signifikan? 
b. Bagaimana pola persebaran penilaian Guru,Orang Tua Murid dan 

Masyarakat? 
c. Apa esensi usul, kritik dan saran yang disampaikan para Guru,Murid 

dan Orang tua Murid meningkatkan kualitas di SMK 28 OKTOBER 1928? 
3) Bagaimana melakukan analisis hasil Kualitas Pendidikan Dasar untuk 

sosialisasi, para Guru untuk meningkatkan nilai Kualitas Pendidikan Dasar? 
a. Variabel apa yang harus diperbaiki dan perlu disampaikan kepada para 

Guru,Murid dan masyarakat sekitar? Variabel apa yang cukup baik dan 
perlu dipertahankan? 

b. Bagaimana informasi nilai ditransformasi menjadi nilai pembelajaran?  
c. Bagaimana menyusun suatu nilai target acuan signifikansi pada 

penilaian periode berikutnya?  
 
Sebagaimana umumnya sebuah Riset Publik, dengan asumsi bahwa semua 

orang yang termasuk dalam kategori kualitas Pendidikan Dasar, mempunyai 
hak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Riset 
Publik Kualitas Pendidikan Dasar ini akan menggali data dari Guru, secara 
populasi.  

 
3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Riset Publik Kualitas Pendidikan Dasar (KPD) ini dirancang untuk maksud 
dan tujuan utama, yaitu menjawab semua pertanyaan penelitian sebagaimana 
disampaikan dalam I.2). Namun demikian, lebih jauh juga dimaksudkan untuk 
memberikan solusi atas berbagai persoalan, dan tidak terbatas pada: 
a. Riset Publik KPD sebagai project management. Sebagaimana layaknya 

sebuah project, memerlukan keterlibatan banyak pihak (kolaborasi) dan 
realisasi tingkat keberhasilannya merupakan refleksi atau respon atas apa 
yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Dalam hal ini hasil evaluasi 
keberhasilan berdasarkan target Perusahaan, atau mengikuti kaidah umum 
dan signifikansi hasil pengukuran. 
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b. KPD dikemas dalam Riset Publik dimana penilaiannya dilakukan oleh 
semua stakeholder secara populasi. Diperlukan aplikasi software berbasis 
web, instrumen e-Q bisa didistribusikan secara personal via jejaring (WA, 
messenger, email dan sebagainya),  bisa juga didistribusikan secara massal 
menggunakan QR Code atau Short URL lalu disebarkan melalui social 
media (Fb, IG dan tw), alat untuk download dan pengisian kuesioner bisa 
melalui HP Android. Lama mengisi kuesioner diperkirakan hanya 10-15 
menit. 

c. Data akan tersimpan di cloud dan sebagian hasil analisis data bisa diunduh 
dari web. Semacam cloud computing. 

d. Diharapkan data yang didapatkan, berupa respon penilaian stakeholder 
akan memberikan informasi yang sangat baik bagi perusahaan. Terutama 
terkait, terutama terkait upaya kegiatan inisiatif yang telah dilakukan oleh 
perusahaan. 

e. Data juga akan mengumpulkan pertanyaan terbuka, berupa usulan, saran 
dan kritik dari stakeholder. Dikumpulkan dalam bentuk orisinil sebagai 
masukan pihak manajemen Perusahaan dalam mengambil kebijakan. 

f. Instrumen e-Q, dilakukan secara digital atau online untuk keperluan dan 
maksud efisien, efektif, transparan, akuntabel dan kredibel. Sesuai dengan 
era digital saat ini.  

g. Riset Publik KPD diharapkan akan dilakukan secara reguler dan 
berkelanjutan oleh setiap institusi (Perusahaan). Dengan tetap 
mengakomodasi kondisi dinamis, dimana dimungkinkan revisi atau 
penyesuaian atas penetapan stakeholder mapping dan variabel dalam 
fokus Perusahaan. 

h. Penilaian KPD oleh stakeholder, merupakan kegiatan yang bersifat 
inklusivitas yang sedang dikampanyekan setiap organisasi. 

i. Bagi perusahaan yang berada dalam satu level (misalnya milik swasta), 
penilaian atas KPD bisa menjadi kegiatan “Kontestasi” dengan maksud 
untuk memotivasi perbaikan. 
 
Sedangkan secara lebih spesifik tujuan atas KPD, diharapkan berupa 

pengukuran Persepsi, Partisipasi dan akseptabilitas karyawan yang lebih detail 
yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sebagaimana 
dinyatakan diatas. Tujuan atas KPD diidentifikasi sebagai berikut:  
1) Mendapatkan data seberapa besar respon penilaian Stakeholder pada 

semua variabel atas daya saing dan keberlanjutan  Perusahaan. Penilaian 
atas setiap variabel akan meliputi 3 materi yaitu Persepsi, Partisipasi dan 
Akseptabilitas (PPA). Bila jumlah kategori stakeholder 7 kategori, jenis 
variabel ada 5 variabel, maka jumlah penilaian yang akan didapatkan, 
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secara matrik =(7x5x3)=105 nilai pengukuran. Suatu jumlah yang masif, 
sangat besar. 

2) Mendapatkan Analisis data dalam bentuk grafis (diunduh dari web atas 
data yang masuk), akan didapatkan pada setiap variabel dan setiap PPA. 
Jumlahnya = 5x3 = 15 grafik, dengan sebaran penilaian, yang umumnya 
akan mengikuti pola grafik distribusi normal.  

3) Melakukan analisis sebaran data penilaian stakeholder. Hal ini secara 
umum diperlukan untuk melihat berbagai analisis atas kecenderungan data. 

4) Mendapatkan nilai tunggal pengukuran KPD, secara komprehensif. Dan 
kemudian untuk bisa menetapkan signifikansi atau evaluasi hasil akhir. 
Nilai tunggal KPD juga menjadi sesuatu yang relevan untuk kegiatan 
“kontestasi”. 

5) Mendapatkan analisis yang sangat luas terkait komparasi atau 
perbandingan penilaian atas kategori stakehoder, untuk dilakukan analisis 
lebih lanjut. Misalnya Kategori Guru Vs Murid 

6) Komparasi data penilaian juga memungkinkan untuk dilakukan dengan 
segregasi stakeholder (sebagai responden) berdasarkan kategori: 
a. Gender 
b. Domisili 
c. Umur 
d. Tingkat pendidikan 

7) Memberikan saran dan rekomendasi pada Perusahaan terkait hasil 
pengukuran KPD, dan alternatif solusi untuk perbaikan pengukuran KPD 
berikutnya. 
 

4. Signifikansi Hasil Penelitian 
Pertanyaan serius yang perlu diperhatikan adalah, apakah hasil Riset Publik 

Kualitas Pendidikan Dasar ini secara signifikan bermanfaat bagi perusahaan? 
Peneliti sangat meyakini hasil Kualitas Pendidikan Dasar akan sangat 
bermanfaat. Variabel yang akan dinilai adalah variabel atas Kualitas Pendidikan 
dasar berdasarkan persepsi partisipasi, sesuatu yang menjadi pedoman atau 
manual book nya kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan Penilai adalah 
stakeholder (pemilik, karyawan, vendor/supplier, customer, agent/retailer, 
awak media endoser/influencer) dan isi penilaiannya adalah Persepsi, 
Partisipasi dan Akseptabilitas. Penilaian stakeholder, secara online, 
menggunakan HP android, tidak ada data pribadi (nama, alamat, no. Hp yang 
tercantum dalam data penilaian), sehingga diharapkan pengisian kuesioner 
lebih jujur, karena tidak ada risiko personal atas pengisian kuesioner. 
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Data merupakan data yang didapatkan secara empiris, dan diolah dengan 
menggunakan web, melibatkan banyak pihak. Suatu bentuk pola kegiatan yang 
mengadopsi inklusivitas. Diharapkan hasil penilaiannya akan sangat objektif.  

 
5. Sistematika Penulisan 

Penulisan sistematika, karya ilmiah terdiri dari 5 bab. Bab I akan 
membahas tentang pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, 
permasalahan penelitian, maksud dan tujuan penelitian, signifikansi penelitian 
dan sistematika penulisan. Sedangkan pada bab II akan membahas ulasan 
terkaji kajian kepustakaan. Bab ini akan mengulas berbagai data dan hasil 
penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian. 
Disamping itu juga mendefinisikan tentang konsep dan kerangka penelitian. 

Bab III, akan membahas tentang metodologi penelitian. Khusus hal ini akan 
dijelaskan lebih rinci terkait wellbeing methodology (WM), yang bisa dikatakan 
sebagai mixed method antara kualitatif dan kuantitatif dan lalu dilanjutkan 
dengan pengambilan data secara empiris. Suatu model kajian yang relatif baru 
dan perlu penjelasan yang lebih detail. Data yang dihasilkan sudah merupakan 
data empiris dan matang, tidak memerlukan pengolahan dengan sistem atau 
software aplikasi yang spesific. Bab IV akan menampilkan data, yang diunduh 
dari web, dan analisis akan nilai atas data. Secara umum data sudah 
merupakan data yang matang, yang sudah bisa dibaca secara langsung. Data 
ini didapatkan dari sistem (cloud computing),  namun demikian bila diperlukan 
berbagai analisis yang tidak terdapat dalam sistem, perlu dilakukan berbagai 
modifikasi perhitungan sesuai dengan keperluan. Bab V akan menampilkan 
kesimpulan dari hasil perhitungan yang ada. Termasuk diantaranya adalah 
jawaban atas hipotesis, Dalam bab ini juga akan disajikan usulan, saran dan 
kritik dari responden. 

 

B. DATA, ANALISIS DATA DAN SIGNIFIKANSI 
1. Data dan Penggalian Data 

Penggalian data dalam survei Riset Publik kualitas pendidikan dasar 
dilakukan dengan cara online, berbasis web dengan sistem cloud computing 
secara sederhana. Tahapan proses untuk mendapatkan data  bisa dijelaskan 
sebagai berikut  (lihat gambar 11.1 dibawah ini): 
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Gambar 11.1 Cloud Computing System (ies solution) 

1) Daftar instrumen kuesioner, baik pada tahapan expert group discussion 
(EGD), maupun dalam tahap penilaian responden (e-Q utama), dikonversi 
secara online dengan menggunakan form (template) yang sudah tersedia, 
dan sistem penyimpanan data di cloud. Hasilnya berupa link (URL) yang 
sederhana dan sangat mudah dibagikan kepada calon responden memalui 
sosial media, terutama aplikasi whatapps (WA). Lihat lampiran, draf 
kuesioner respondens. 

2) Template yang digunakan adalah google form dimana statusnya (saat 
dilakukan survei) adalah semacam open source, bisa digunakan siapa saja 
secara terbuka. 

3) Data yang diinput atau dimasukkan oleh responden bis menggunakan Hp 
Android melalui aplikasi WA atau mail account. 

4) Data yang dikirim, akan tersimpan di cloud (semacam server yang ada di 
awan). 

5) Cloud melakukan komputasi sederhana, menjumlahkan, menyeleksi data 
masuk dan mengkompilasi, sehingga hasil keluarannya sudah dalam 
bentuk grafik yang secara visual mudah untuk dibaca. 

6) Data Hasil kompilasi dari responden tinggal diunduh, dan memungkinkan 
disimpan secara offline. 
 
Secara teknik beberapa hal penting terkait kualitas data yang diidentifikasi 

sebagai keuntungan, dengan menggunakan electronic questionnaires (e-Q): 
1) Pelaksanaan survei Riset Publik akan memenuhi kaidah, efisien, efektif, 

transparan, akuntabel dan kredibel. 
2) Menjaga konfidensial (kerahasiaan) atas data pribadi responden, sehingga 

diharapkan responden akan memberikan respon yang jujur saat pengisian 
e-Q. 

3) Didapatkan data non-struktural dari usulan, saran dan kritikan responden 
yang merupakan data original (tidak dilakukan edit atau revisi apapun)  
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2. Data Identitas Responden 
a. Status Responden 

 
Gambar 11.2 Diagram Status Responden (data pengolahan dari sistem) 

Data atas identitas responden,  yang mempunyai kriteria sangat penting 
adalah status responden. Dengan pemahaman ceteris paribus bahwa kualitas 
pendidikan dasar adalah proksi dari stake holder kualitas pendidikan dasar, 
maka pilihan atas status responden meliputi 
1) Guru dan Tenaga Kependidikan level bawah (supervisor kebawah) 
2) Murid level bawah 
3) Orang tua murid level menengah atas (diatas guru) 
4) Masyarakat sekitar 

 
Dari data yang diunduh, didapatkan jumlah responden 363. Jumlah guru 

dan tenaga kependidikan 30 orang, guru dan tetangga kependidikan sebesar 
20,1%, maka return rate atau respond rate nya sekitar 31,7% dari populasi, 
dalam ruang lingkup survei. 75,2% murid 29,5% rendah, 20,4% guru dan 21,5% 
tenaga kependidikan, merupakan refleksi dari proporsionalitas responden. 
Return rate 70% merupakan suatu jumlah yang dianggap cukup memadai 
dalam Riset Publik dengan data purposive population. 

Grafik didapatkan dengan cara mengunduh dari web. Dengan sangat 
mudah dipahami secara visual. Selanjutnya kategori status responden ini, 
diharapkan akan menghasilkan data yang bisa dicermati dan dianalisis dengan 
baik. Informasi atas data kualitas pendidikan dasar (KPD) yang didapatkannya, 
akan memberikan informasi yang penting bagi sekolah.  
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b. Status Guru 

 
Gambar 11.3 Diagram Status karyawan (data pengolahan dari sistem) 

 
Data tentang identifikasi  status guru, merupakan hal yang penting untuk 

diketahui. Terutama dalam sudut pandang hubungan industrial yang terjadi di 
Indonesia. Survei ini membagi: 
1) Murid 
2) Guru dan Tenaga Kependidikan  
3) Orang Tua Murid 
4) Masyarakat sekitar 

 
Dalam data yang diunduh dari web,  tercatat secara berturut-turut 29,5%, 

20,1% dan 18,7%,31,7. Bila data yang ada menggambarkan proporsionalitas 
data responden sebagai refleksi data guru, maka bisa diestimasikan tentang 
kondisi sekolah. Selanjutnya, mungkin akan bisa dianalisis lebih lanjut terkait 
hasil penilaiannya. 

Pada kenyataannya, isu guru kontrak dan tenaga kependidikan tetap 
sangat menarik berbagai kalangan. Termasuk menjadi isu demo buruh dimana 
mana. Akan dilihat seberapa besar perbedaan antara peran dan partisipasi dan 
akseptabilitas. Terminologi guru dan tenaga kependidikan sekarang sedang 
berkembang untuk fungsi dan peran tertentu.  
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c. Jenis Kelamin  

 
Gambar 11.4 Diagram jenis Kelamin (data pengolahan dari sistem) 

 
Data identitas ini hanya terdiri dari : 

1) Laki-laki 
2) Perempuan 

 
Selanjutnya didapatkan dari grafik bahwa 58,4% dan 41,6%, merupakan 

dominasi pekerja perempuan. Namun demikian perlu dilakukan penilaian 
bagaimana dengan data yang terkait dengan penilaian KPD. 

Identifikasi berbasis jender ini bukan untuk mempertanyakan perbedaan 
yang ada, tapi untuk menggali seberapa besar peran jender dalam penilaian 
KPD. Jenis dan komposisi yang ada menunjukkan bahwa, SMK 28 Oktober 1928 
mayoritas guru adalah perempuan. 

 
d. Usia Guru dan Tenaga Kependidikan 

 
Gambar 11.5 Diagram Usia (data pengolahan dari sistem) 

 

www.penerbitwidina.com



  

380 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

Data Identitas ini meliputi 
1) Usia antara 17 sampai 30 tahun 
2) 30 sampai 50 tahun 
3) Diatas 50 tahun 

 
Data menunjukkan bahwa hanya ada 2 kategori dengan posisi 49,33% dan 

33,7%. Data terkait penilaian KPD akan menjadi informasi penting bagi sekolah 
 

3. Data Penilaian Responden 
Data penilaian pada setiap Variabel (dan dicantumkan indikator 

penyusunnya) atas kualitas pendidikan dasar, terdiri ada dari : 
a. Penilaian Persepsi Responden 
b. Penilaian Partisipasi Responden 
c. Penilaian Akseptabilitas Responden 

 
Penilaian ini dengan menggunakan skor skala 1 sampai 9, dengan indikasi 

nilai : 1 adalah nilai paling jelek, 5 nilai rerata dan 9 adalah nilai paling bagus. 
Sama dan sejenis dengan skala Likert (9). Nilai dalam bentuk skor berupa 
numerik tanpa satuan, yang menggambar kanting katan atau level penilaian. 
Ada beberapa alasan, mengapa menggunakan rentang penilaian 1 sampai 9, 
diantaranya : 
1) Nilai dengan rentang 1 sampai 9, merupakan skala yang umum dan mudah 

dipahami oleh masyarakat sesuai dengan besar angka desimal 0 sampai 10, 
dengan menghilangkan kondisi ekstrim, 0 dan 10. Dengan demikian, 
penilaian ini sudah tidak lagi diperlukan konversi nilai. 

2) Rentang penilaian yang cukup untuk memberikan keputusan penilaian 
yang cukup detail atas objek penilaian. 

3) Secara empiris, penilaian sudah final dari responden, tidak diuji oleh 
beberapa sistem dan uji statistik lagi. 
Sedangkan makna atas besar penilaian diidentifikasi sebagai berikut; 
a. Nilai antara 1 sampai 2 adalah ilustrasi sangat “rendah/jelek/buruk” 

sekali 
b. Nilai antara 2 sampai 3 adalah ilustrasi sangat “/jelek/buruk/rendah” 
c. Nilai antara 3 sampai 4 adalah ilustrasi “jelek/buruk/rendah” 
d. Nilai antara 4 sampai 5 adalah ilustrasi cukup “jelek/buruk/rendah” 
e. Nilai antara 5 sampai 6 adalah ilustrasi cukup “baik/bagus/tinggi” 
f. Nilai antara 6 sampai 7 adalah ilustrasi “baik/bagus/tinggi” 
g. Nilai antara 7 sampai 8 adalah ilustrasi “baik/bagus/tinggi”sekali 
h. Nilai antara 8 sampai 9 adalah ilustrasi sangat “baik/bagus/tinggi” 

sekali 
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Sedangkan nilai akhir, didapatkan dari hasil penjumlahan rata-rata atas 
penilaian personal/ individu responden yang didapatkan dari kuesioner 
responden. Setiap responden mempunyai bobot yang sama. 
1) Nilai Persepsi Responden atas “Kualitas Pendidikan Siswa” 

 
Gambar 11.6 Diagram Nilai Persepsi atas Kualitas Pendidikan Dasar   

(data pengolahan dari sistem) 

 
Gambar diatas adalah data responden yang diunduh dari cloud. Gambar ini 

secara otomatis dikerjakan oleh sistem, sebagai bagian dari konsep cloud 
computing. Dari data diatas kemudian di rinci sebagai berikut : 
a. Skor penilaian dengan skala 9, didapatkan nilai 7,04 (kategori baik sekali) 
b. Skor statistik mean (rerata)=7,04; median (nilai tengah rentang skala)=5; 

modus (adalah nilai yang sering keluar) =7 (sejumlah 36,2 responden) 
c. Polanya sudah membentuk pola distribusi normal. 

 
Secara keseluruhan penilaian sangat baik, distribusi penilaian juga 

menyebar dengan pola bentuk kurva distribusi normal. Hal ini menunjukkan 
penilaian yang dilakukan secara alamiah, tanpa tendensius yang menekan 
kebebasan responden. 

Dari segi penilaian Persepsi, yang dimaksudkan adalah pengetahuan, 
pemahaman dan kesadaran guru terkait “Kualitas Layanan Akademik” 
terhadap ukuran KPD adalah suatu hal yang penting. Terutama dalam masa 
pandemi covid-19 (saat dilangsungkannya survei). Dengan respond rate 
responden yang melebihi 50%, diasumsikan data ini cukup objektif sebagai 
data kajian ilmiah. 
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2) Nilai Partisipasi Responden atas “Kualitas Kelulusan Siswa” 

 
Gambar 11.7 Diagram Nilai Partisipasi atas Kualitas Kelulusan Siswa  

(data pengolahan dari sistem) 

Gambar diatas diunduh dari cloud, sudah dalam bentuk grafiks. Data 
utama atas penilaian pada gambar diatas: 
a. Nilai rerata 6,70 kategori baik 
b. Nilai mean =6.70; median 5; modus 7 
c. Pola grafik menunjukkan pola distribusi normal, dan penilaian responden 

dimaknai sebagai bentuk objektif. 
Sering kali ada pertanyaan yang umum, kenapa nilai Persepsi lebih tinggi 

dari nilai Partisipasi? Secara umum ini bisa dipahami karena persepsi itu 
penilaian teori, sedangkan partisi pasti itu nilai riil implementasi atau praktek. 
Maka secara umum hal ini boleh diujikan ke data selanjutnya. 
 
3) Nilai Akseptabilitas Responden atas “Kualitas Lulusan Siswa” 

 
Gambar 11.8 Diagram Nilai Akseptabilitas atas Kualitas Lulusan Siswa   

(data pengolahan dari sistem) 
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Data atas nilai akseptabilitas, adalah sebagai berikut : 
a. Nilai rerata akseptabilitas adalah 6,32 kategori baik. 
b. Rerata 6,32; nilai tengah 5 dan nilai sering muncul 8 
c. Bentuk grafik lebih sempurna pola kurva distribusi normal. 

 
Membandingkan nilai akseptabilitas dan partisipasi, dimana nilai 

akseptabilitas biasanya lebih rendah. Secara umum, argumentasinya adalah 
bahwa partisipasi itu nilai diri sendiri, akseptabilitas itu menilai masyarakat 
sekitar. Maka umumnya penilaian partisipasi lebih tinggi adalah refleksi 
“kepercayaan diri” yang cukup baik dalam objek yang di nilai. 

Secara keseluruhan, nilai Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) 
dengan skala bobot perbandingan 20:40:40 (ditetapkan dalam prosedur kaidah 
penilaian menurut wellbeing methodology (WM) Sehingga penilaian akhir 
untuk variabel semangat dan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan=6,62 
(kategori baik) 

 
4) Nilai Persepsi Responden atas “Proses Pembelajaran” 

 
Gambar 11.9 Diagram Nilai Persepsi atas Proses Pembelajaran” 

(data pengolahan dari sistem) 

 
a. Skor rerata 6,74 (kategori baik) 
b. Rerata 6,75; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (43,3%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
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5) Nilai Partisipasi Responden atas “Proses Pembelajaran” 

 
Gambar 11.10 Diagram Nilai Partisipasi atas Proses Pembelajaran” 

(data pengolahan dari sistem) 
 

a. Skor rerata 6,65 (kategori baik) 
b. Rerata 6,65; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (35,6%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

6) Nilai Akseptabilitas Responden atas “Proses Pembelajaran” 

 
Gambar 11.11 Diagram Nilai Partisipasi atas Proses Pembelajaran” 

(data pengolahan dari sistem) 
 

a. Skor rerata 6,65 (kategori baik) 
b. Rerata 6,65; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (41,6%) 
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c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai 
distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel komitmen guru adalah 6,55 (kategori baik) 
 

7) Nilai Persepsi Responden atas “Kualitas Layanan Pembelajaran” 

 
Gambar 11.12 Diagram Nilai Persepsi atas Rasa Memiliki dan Kebersamaan Guru ” 

(data pengolahan dari sistem) 

a. Skor rerata 8,08 (kategori sangat baik) 
b. Rerata 8,08; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (42,5%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

8) Nilai Partisipasi Responden atas “Kualitas Layanan Pembelajaran” 

 
Gambar 11.13 Diagram Nilai Persepsi atas Rasa Memiliki dan Kebersamaan Guru” 

(data pengolahan dari sistem) 
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a. Skor rerata 6,67 (kategori baik) 
b. Rerata 6,67; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (38,9%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

9) Nilai Akseptabilitas Responden atas “Kualitas Layanan Pembelajaran” 

 
Gambar 11.14 Diagram Nilai Akseptabilitas atas Kualitas Layanan Pembelajaran” 

(data pengolahan dari sistem) 

a. Skor rerata 6,66 (kategori baik) 
b. Rerata 6,66; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (38,9%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel komitmen karyawan adalah 6,75 (kategori baik) 
 

10) Nilai Akseptabilitas Responden atas “Pengetahuan dan Karakter/Budi 
Pekerti” 

 
Gambar 11.15 Diagram Nilai Pengetahuan dan Karakter/Budi Pekerti” 

(data pengolahan dari sistem) 
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a. Skor rerata 7,10 (kategori sangat baik) 
b. Rerata 6,66; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (48,8%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

11) Nilai Partisipasi Responden atas “Pendidikan dan Karakter Budi Pekerti” 

 
Gambar 11.16 Diagram Nilai Partisipasi atas Pendidikan dan Karakter Budi Pekerti” 

(data pengolahan dari sistem) 

a. Skor rerata 6,85 (kategori baik) 
b. Rerata 6,85; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (42,7%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

12) Nilai Akseptabilitas Responden atas “Keseimbangan Hak dan Kewajiban : 
Guru-Siswa-Orang tua Murid” 

 
Gambar 11.17 Diagram Nilai Akseptabilitas atas“Keseimbangan Hak dan Kewajiban : 

Guru-Siswa-Orang tua Murid”(data pengolahan dari sistem) 
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a. Skor rerata 6,65 (kategori baik) 
b. Rerata 6,65; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (45,8%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel komitmen karyawan adalah 6,65 (kategori baik) 
 

13) Nilai Persepsi Responden atas “Keseimbangan Hak dan Kewajiban : Guru-
Siswa-Orang tua Murid” 

 
Gambar 11.18 Diagram Nilai Persepsi atas “Keseimbangan Hak dan Kewajiban :  

Guru-Siswa-Orang tua Murid”(data pengolahan dari sistem) 

 
a. Skor rerata 6,96 (kategori baik) 
b. Rerata 6,96; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (42,5%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas adalah Keseimbangan Hak dan Kewajiban : 

Guru-Siswa-Orang tua Murid 6,72 (kategori baik) 
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14) Nilai Partisipasi Responden atas “Keseimbangan Hak dan Kewajiban”  

 
Gambar 11.19 Diagram Nilai Partisipasi atas Loyalitas dan Rasionalitas Guru ” 

(data pengolahan dari sistem) 

 
a. Skor rerata 6,67 (kategori baik) 
b. Rerata 6,67; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (46,3%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

15) Nilai Akseptabilitas Responden atas “Bimbingan orang tua murid dan 
motivasi Belajar Siswa” 

 
Gambar 11.20 Diagram Nilai akseptabilitas atas Bimbingan orang tua murid dan 

motivasi Belajar Siswa”(data pengolahan dari sistem) 
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a. Skor rerata 6,65 (kategori baik) 
b. Rerata 6,65; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (46,3%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel Loyalitas dan Rasionalitas guru adalah 43,6% (kategori baik) 
 

16) Nilai Persepsi Responden atas “Bimbingan Orang tua murid” Dan motivasi 
Belajar Siswa” 

 
Gambar 11.21 Diagram Nilai Persepsi atas Bimbingan Orang tua murid” Dan motivasi 

Belajar Siswa”(data pengolahan dari sistem) 

 
a. Skor rerata 7,05  (kategori sangat baik) 
b. Rerata 7,05; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (47,4%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
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17) Nilai Partisipasi Responden atas “Bimbingan Orang Tua” Dan motivasi 
Belajar siswa” 

 
Gambar 11.22 Diagram Nilai Partisipasi atas Prestasi dan Kualitas Kerja Guru ” 

(data pengolahan dari sistem) 

 
a. Skor rerata 6,79  (kategori baik) 
b. Rerata 6,79; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (41,4%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

18) Nilai Akseptabilitas Responden atas “Lingkungan Sekolah siswa” 

 
Gambar 11.23 Diagram Nilai Akseptabilitas atas Lingkungan Sekolah Siswa ” 

(data pengolahan dari sistem) 
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a. Skor rerata 6,69  (kategori baik) 
b. Rerata 6,69; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar(41,7%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel Prestasi dan Kualitas Kerja karyawan adalah 6,80 (kategori baik) 
 

19) Nilai Persepsi Responden atas “Kualitas Lingkungan Sekolah” 

 
Gambar 11.24 Diagram Nilai Persepsi atas Kualitas Lingkungan Siswa” 

(data pengolahan dari sistem) 

 
a. Skor rerata 6,85  (kategori baik) 
b. Rerata 6,85; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (47,9%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
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20) Nilai Partisipasi Responden atas “Kualitas Lingkungan Sekolah” 

 
Gambar 11.25  Diagram Nilai Persepsi atas Pemahaman dan Kesadaran atas Perubahan” 

(data pengolahan dari sistem) 

 
a. Skor rerata 6,57  (kategori baik) 
b. Rerata 6,57; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (40%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 

21) Nilai Akseptabilitas Responden atas “Metode Simulasi” 

 
Gambar 11.26  Diagram Nilai Akseptabilitas atas “Pemahaman dan Kesadaran atas 

Perubahan” (data pengolahan dari sistem) 
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a. Skor rerata 6,47  (kategori baik) 
b. Rerata 6,47; nilai tengah 5; nilai yang sering keluar 8 dengan frekuensi 

sebesar (43,3%) 
c. Distribusi penilaian responden, sudah mendekati sempurna sebagai kurva 

distribusi normal. Asumsi penilaian sudah obyektif. 
 
Penilaian keseluruhan atas persepsi partisipasi dan akseptabilitas pada 

variabel Pemahaman dan Kesadaran atas Perubahan adalah 6,58 (kategori baik) 
 

4. Tabulasi dan Data Matrik 
Data tabulasi adalah data awal berupa penilaian responden yang 

ditabulasikan dalam aplikasi spread sheet secara sederhana. Tujuan 
menampilkan data tabulasi adalah untuk menyajikan berbagai penjelasan yang 
secara spesifik tidak tercantum dalam software aplikasi yang digunakan. Data 
yang ditampilkan dalam tabulasi adalah 
a. Tabulasi Keseluruhan Penilaian 

Tabel 11.1 Tabulasi nilai PPA secara keseluruhan 

 
 
Berdasarkan data tersebut diatas didapatkan informasi penting 

diantaranya adalah: 
1) Penilaian rata rata (rerata) atas Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas 

(PPA) Responden terhadap semua variabel yang diuji. Dengan skor 
tertentu 

2) Penilaian rerata atas semua nilai variabel 
3) Penilaian keseluruhan yang diartikan sebagai nilai kualitas pendidikan 

dasar (KPD) dengan menggunakan formula tertentu yang didapatkan pada 
saat melakukan expert group discussion (EGD). 
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Lihat tabel 11.1, bahwa semua skor ini digunakan untuk menjawab 
hipotesis penelitian 

 
b. Tabulasi Perbandingan Penilaian Berdasarkan Status Guru 

Tabel 11.2  Tabulasi Perbandingan Penilaian menurut Status Responden 

 
Berdasarkan tabel 11.2 diatas akan didapatkan beberapa data yang 

memberikan informasi yang sangat menarik bagi sekolah, dalam rangka 
melakukan perbaikan. Diataranya: 
1) Perbandingan data penilaian bisa dilakukan secara langsung, baik pada 

penilaian setiap item PPA, penilaian variabel maupun data Indeks KPD. 
2) Dalam perbandingan skor secara umum, bisa dilakukan kelompok mana 

yang terbaik dan yang terburuk. 
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3) Dalam perbandingan skor penilaian terlihat berapa angka tertinggi dan 
berapa terendah. 

4) Penilaian tertinggi pada variabel disiplin dalam belajar dan absensi oleh 
kelompok Murid sampai Guru dengan nilai 8,48 (excellent, out standing, 
sangat bagus sekali) 

5) Penilaian terendah oleh masyarakat sekitar sampai level guru dan tenaga 
kependidikan dengan nilai 6,35  
 
Data perbandingan ini memberitahukan, bahwa semakin tinggi posisi, 

semakin memahami arti penting kualitas pendidikan dasar  (KPD), sebagai 
unsur utama daya saing dan keberlanjutan sekolah. 

  
c. Tabulasi Perbandingan Penilaian Berdasarkan Usia Guru 

Tabel 11.3 Tabulasi Perbandingan Penilaian menurut umur 

 
 
Berdasarkan tabel 11.3 diatas akan didapatkan beberapa data yang 

memberikan informasi yang sangat menarik bagi organisasi, dalam rangka 
melakukan perbaikan. Diataranya: 
1) Perbandingan data penilaian bisa dilakukan secara langsung, baik pada 

penilaian setiap item PPA, penilaian variabel maupun data KPD. 
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2) Dalam perbandingan skor secara umum, bisa dilakukan kelompok mana 
yang terbaik dan yang terburuk. 

3) Dalam hasil penilaian berdasarkan umur dengan 2 kelompok umur 
ternyata hanya memberikan perbedaan yang sedikit, atau boleh dikatakan 
sebagai tidak signifikan perbedaannya. 
 

d. Tabulasi Perbandingan Penilaian Berdasarkan Jender 
Tabel 11.4 Tabulasi Perbandingan Penilaian menurut Jender 

 
 
Berdasarkan tabel 11.4 diatas akan didapatkan beberapa data yang 

memberikan informasi yang sangat menarik bagi organisasi, dalam rangka 
melakukan perbaikan. Diantaranya: 
a. Perbandingan data penilaian bisa dilakukan secara langsung, baik pada 

penilaian setiap item PPA, penilaian variabel maupun data KPD. 
b. Dalam perbandingan skor secara umum, bisa dilakukan kelompok mana 

yang terbaik dan yang terburuk. 
c. Dalam hasil penilaian berdasarkan jender, laki-laki dan perempuan hanya 

memberikan perbedaan penilaian yang sedikit, atau boleh dikatakan 
sebagai tidak signifikan perbedaannya. 
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5. Data Non Struktural 
Data non struktural adalah semacam informasi bebas sesuai dengan data 

asli. Dalam hal ini, untuk menjaga orisinalitas, Peneliti tidak melakukan coding 
tertentu untuk analisis. Bagian ini merupakan informasi tambahan yang perlu 
diketahui oleh pimpinan institusi 
1) Saya akan mendukung Keputusan pimpinan perusahaan 
2) Memberi pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menambah 

wawasan anak 
3) Pendidikan yang mencakupi ilmu pengetahuan dan budi pekerti. 
4) Sinkronisasikan antara peran wali murid, guru dan murid 
5) Sejahterakan guru 
6) Tingkatkanlah kualitas pembelajaran siswa 
7) Bagaimana caranya agar siswa mencintai para pahlawannya 
8) Jangan jadikan sekolah sebagai ladang bisnis, 
9) Buatlah brendit sekolah atau kebiasaan yang dilakukan disekolah tentunya 

kebiasaan 
10) Fasilitas guru pengajar di tambah agar guru semangat dalam mengajar 
11) Memberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan guru dalam proses 

belajar mengajar 
12) Peningkatan sarana dan prasaran, guna menunjang KBM disekolah 
13) Tingkatkan fasilitas, seperti kipas, karena anak saya dikelas sering 

kepanasan 
14) Pelayanan harus ditingkatkan lagi dan sekolah harus dibaguskan lagi 
15) Kebijakan terhadap keterlambatan biaya SPP untuk tidak mempersulit 

orang tua 
16) Ditingkatkan Lagi lingkungan keadaan kebersihan sekolah 
17) Untuk lebih meningkatkan sholat Zuhur berjamaah 
18) Fasilitas sekolah dan cara bekerja guru 
19) Moga sekolah 28 Oktober untuk ke depan lebih sukses lagi 
20) Saya mengusulkan biar sekolah tambah bagus lagi 
21) Renovasi sekolah kalau bisa menggunakan AC 
22) Buku paket kalau bisa di pinjamkan 
23) Mohon di adakan setiap kelas AC, jika tidak ya kipas angin 3 biji 
24) Mohon di adakan setiap kelas AC, jika tidak ya kipas angin 3 biji 
25) Tingkatkan lagi fasilitasnya seperti kipas angin dll 
26) Ditingkatkan ilmu pengetahuannya 
27) Untuk lebih meningkatkan sholat Zuhur berjamaah 
28) Fasilitas sekolah dan cara bekerja guru 
29) Moga sekolah 28 Oktober untuk kedepan lebih sukses lagi 
30) Saya mengusulkan biar sekolah tambah bagus lagi 
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31) Renovasi sekolah kalau bisa menggunakan AC 
32) Buku paket kalau bisa di pinjamkan 
33) Mohon di adakan setiap kelas AC, jika tidak ya kipas angin 3 biji 
34) Tingkatkan lagi fasilitasnya seperti kipas angin dll 
35) Ditingkatkan ilmu pengetahuannya 
36) Dipertingkatkan kualitas lingkungan sekolah dan pengetahuan 
37) Sarana prasarana sekolah di tingkat lagi (di perbaiki) supaya di lihat lebih 

bagus lagi 
38) Untuk lebih mementingkan sekolah dan kualitas sekolah supaya menjadi 

lebih nyaman 
39) Perbaiki lingkungan atau bangunan sekolah untuk belajar yang nyaman 
40) Lebih meningkatkan shalat berjamaah 
41) Tingkatkan agama islam. Sopan kepada yang kasih ilmu pada kita 
42) Tidak ada usul 
43) Penambahan praktek lapangan 
44) Memperluas karya-karyanya 
45) Utamakan teknologi baru 
46) Ya... memperdalam tugas-tugas yang berkualitas dan dapat di mengerti 

sama siswa 
47) Untuk lebih mementingkan dan memperhatikan sekolah dan kualitas 

sekolah supaya lebih nyaman untuk mahasiswanya 
48) Di perbarui tempat & pendidikannya yang bagus 
49) Tingkatkan lagi fasilitas sekolah dan keamanan 
50) Tidak mempersulit siswa/i dalam mengikuti pembelajaran sekolah jika 

belum melunasi SPP 
51) Tidak mempersulit siswa/i dalam mengikuti pembelajaran sekolah jika 

belum melunasi SPP 
52) Meningkatkan mutu pendidikan, sekolah dibaguskan lagi, ada AC-nya. 
53) Proses belajarnya Lebih diperketat, potong biaya-biaya yang tidak 

diperlukan, tidak menaikkan iuran dan biaya-biaya lainnya setiap tahun 
54) Saya mengusulkan agar ada tambahan fasilitas peralatan sekolah seperti 

kipas angin ditambahkan atau disediakan disetiap kelas dan kayu yang 
dijadikan tembok untuk batasan diganti dengan tembok 

55) Tidak mempersulit siswa/i dalam mengikuti pembelajaran sekolah jika 
belum melunasi SPP 

56) Meningkatkan mutu pendidikan, sekolah dibaguskan lagi, ada AC-nya. 
57) Proses belajarnya Lebih diperketat, potong biaya-biaya yang tidak 

diperlukan, tidak menaikkan iuran dan biaya-biaya lainnya setiap tahun 
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58) Saya mengusulkan agar ada tambahan fasilitas peralatan sekolah seperti 
kipas angin ditambahkan atau disediakan disetiap kelas dan kayu yang 
dijadikan tembok untuk batasan diganti dengan tembok 

59) Saya mengusulkan agar ada tambahan fasilitas peralatan sekolah seperti 
kipas angin ditambahkan atau disediakan disetiap kelas 

60) Renovasi 
61) Pendidikan bahasa Arab & Al-qur’an 
62) Memperluas teknologi yang modern 
63) Kapan sekolah di upgrade 
64) Ya bagus 
65) Menambahkan kipas angin 
66) Tiap kelas pasang AC, Sekolah di renovasi, Rambut bebas 
67) Pintu ganti 
68) Kapan sekolah kita di renovasi dan kualitasnya. 
69) Beli AC 
70) Bila saya bertemu ketua yayasan saya ingin memasang AC 
71) Pasang AC dan kualitas sekolah di upgrade 
72) Kapan 28 di setiap ruangan pakai AC 
73) Diperbagus lagi sekolahnya di perbaiki dll 
74) Belajar tatap muka 
75) Guru harus lebih fokus mengajar karena bayaran disekolah sangat mahal 
76) Kebersihan dan kekeluargaan antarsiswa dan guru selama waktu 

pembelajaran berlangsung 
77) Keramik dan kipas 
78) Keramik dan kipas 
79) Di perbanyak fasilitas sekolah di lengkapi. 
80) Meningkatkan kualitas belajar 
81) Di tambahkan kipas baru disetiap kelas 
82) Jika ada seorang murid yang mencari uang sendiri untuk bayar SPP tolong 

dijelaskan jangan sampai tidak dijelaskan 
83) Memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi 
84) I dont have any idea 
85) Memberikan diskon pada saat pandemic 
86) Memberikan diskon pada saat pandemic agar sekolah memperhatikan 

anak muridnya 
87) Perbanyak kegiatan positive 
88) Masuk Sekolah Secepatnya 
89) Pembelajaran 
90) Sarana dan prasarana agar di perbaiki lagi agar kualitas dan semangat 

belajar siswa timbul 
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91) Pembelajaran lebih aktif lagi 
92) Di kembangkan lagi pembelajaran 
93) Meningkatkan kualitas belajar online 
94) Saya berharap sarana dan prasarana di SMK 28 di tahun lagi dan 

meningkatkan gaji guru karena jika pendapatan guru sesuai dengan 
ijazahnya maka guru tidak akan banyak yang keluar dan semangat untuk 
mengajar tapi memikir kebutuhan hidup. 

95) Meningkatkan visi dan misi 
96) Meringankan pembayaran sekolah di masa pandemi 
97) Midel pembelajaran yang berlaku global internasional. 
98) Jangan korupsi 
99) Belajar lebih giat lagi 
100) Jangan bayaran mulu 
101) Jangan bayaran mulu 
102) Jangan bayaran mulu 
103) Pelajaran ditambahkan 
104) Semoga bisa beraktivitas kembali 
105) Sarana dan prasarana 
106) Tambahkan pelajarannya 
107) Harus ikutin apa yang di katakan sama guru & murid 
108) Kita harus patuh apa yang di kasih pendidikan yang berkualitas 
109) Yang diutamakan tempat & kesehatan lingkungan 
110) Jika belajar daring online bantu dengan Paketan yang bukan hanya  

buat classroom. Tapi buat internetnya juga karena buka google juga 
harus pakai internet 

111) Gedungnya harus di cat lagi terutama sarana dan prasarana harus di  
tambahkan lagi 

112) Atap yang mau roboh harusnya di ganti 
113) Perpustakaan di atas lebih di perluas lagi ruangannya 
114) Pembayaran jangan naik terus 
115) uang SPP jangan mahal biar peminat banyak 

 
6. Analisis Data 
a. Analisis Signifikansi 

Analisis terhadap signifikan diatas penilaian responden menjadi suatu 
kebutuhan yang harus dilakukan untuk menjawab atas hipotesis yang telah 
diketengahkan dalam Bab I  sebelumnya. Namun demikian perlu dipahami 
bahwa, Riset Publik, Pengukuran kualitas pendidikan dasar (KPD) ini adalah 
suatu kajian empiris, dimana hasil penilaian responden merupakan nilai final 
yang tidak memerlukan proses kajian statistika lebih lanjut (tak ada uji klasik, 
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validitas, reliabilitas)  atas penilaian responden, maka signifikansi ditentukan 
oleh acuan atau standar yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

Secara umum beberapa yang digunakan sebagai acuan yaitu : 
1) Menggunakan nilai median (nilai tengah), skor pada rentang skala yang 

digunakan. Pada rentang skala sembilan, misalnya dengan nilai median 5, 
maka nilai acuan signifikansi adalah 5. Diatas 5 signifikan dan dibawah 5 
adalah tidak signifikan. 

2) Acuan signifikan menggunakan ukuran yang dinamis, disesuaikan dengan 
kondisi dengan mengingat potensi perbaikan. Misalnya rerata 3 periode 
yang lalu dengan perbaikan 5%. Bila 3 periode yang lalu nilainya 7,2; 7,0; 
7,1 maka acuannya menjadi (7,2+7,0+7,1)/3 + 5% = 7,455. Skor acuan 
signifikansi adalah 7,455 

3) Ditetapkan oleh pimpinan institusi sebagai suatu ukuran target tertentu. 
Misalnya 7,5 sebagai acuan atau standar signifikansi. 
 
Dalam hal ini SMK 28 Oktober 1928 belum pernah melakukan pengukuran 

KPD dengan menguji hipotesisnya maka di asumsikan penilaian signifikansi 
dengan menggunakan nilai tengah dari rentang penilaian (5). Sehingga tabel 
signifikansi bisa disajikan adalah untuk menjawab hipotesis penelitian, sebagai 
berikut : 

Tabel 11.5  Signifikansi Penilaian Responden 

Hasil Analisis Signifikansi penilaian Responden 

No. Penilaian Responden Skor Std. Sign. Keterangan 

1 
Persepsi responden : Kualitas Layanan 
Akademik 

7,04 5 

 

Signifikan 

2 
Partisipasi responden : Kualitas Layanan 
Akademik 

6,70 5 
 

Signifikan 

3 
Akseptabilitas responden : Kualitas Layanan 
Akademik 

6,32 5 

 

Signifikan 

4 Variabel X1 : Kualitas Layanan Akademik 6,62 5 

 

Signifikan 

5 
Persepsi Responden : Kualitas Layanan 
Akademik 

6,74 5 

 

Signifikan 

6 
Partisipasi Responden : Kualitas Layanan 
Akademik 

6,65 5 

 

Signifikan 

7 
Akseptabilitas Responden : Kualitas Layanan 
Akademik 

6,35 5 

 

Signifikan 

8 Variabel X2 : Kualitas Layanan Akademik 6,65 5 

 

Signifikan 
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9 Persepsi Responden : Kualitas Pendidikan 7,08 5 

 

Signifikan 

10 Partisipasi Responden : Kualitas Pendidikan 6,67 5 

 

Signifikan 

11 
Akseptabilitas Responden : Kualitas 
Pendidikan 

6,66 5 

 

Signifikan 

12 Variabel X3 : Kualitas Pendidikan 6,75 5 

 

Signifikan 

13 Persepsi Responden : Disiplin dalam Belajar 7,10 5 

 

Signifikan 

14 
Partisipasi Responden : Disiplin dalam 
Belajar 

6,85 5 

 

Signifikan 

15 
Akseptabilitas Responden : Disiplin dalam 
Belajar 

6,65 5 

 

Signifikan 

16 Variabel X4 : Disiplin dalam Belajar 6,82 5 

 

Signifikan 

17 Persepsi Responden :Tingkat Pendidikan 6,96 5 

 

Signifikan 

18 Partisipasi Responden : Tingkat Pendidikan 6,67 5 

 

Signifikan 

19 
Akseptabilitas Responden : Tingkat 
Pendidikan 

6,66 5 

 

Signifikan 

20 Variabel X5 : Tingkat Pendidikan 6,73 5 

 

Signifikan 

21 Persepsi Responden :Pengetahuan  7,05 5 

 

Signifikan 

22 Partisipasi Responden : Pengetahuan 6,79 5 

 

Signifikan 

23 Akseptabilitas Responden : Pengetahuan 6,69 5 

 

Signifikan 

24 Variabel X6 : Pengetahuan 6,80 5 

 

Signifikan 

25 Persepsi Responden : Metode Simulasi 6,85 5 

 

Signifikan 

26 Partisipasi Responden : Metode Simulasi 6,57 5 

 

Signifikan 

27 Akseptabilitas Responden : Metode Simulasi 6,47 5 

 

Signifikan 

28 Variabel X7 : Metode Simulasi 6,58 5 

 

Signifikan 

29 Kualitas pendidikan dasar (KPD) 6,69 5 

 

Signifikan 
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b. Analisis Pertanyaan Penelitian 
Analisis yang diajukan dalam Bab I, adalah sebagai berikut : 
1) Bagaimana merancang instrumen alat ukur untuk mengukur KPD  pada 

SMK 28 Oktober 1928 ? 

 Bagaimana melakukan preliminary study, untuk mendapatkan 
alternatif variabel atas kualitas pendidikan dasar dalam rangka 
menjaga daya saing dan keberlanjutan operasional SMK 28 
Oktober 1928? 

 Bagaimana melakukan expert group discussion (EGD) para ahli 
untuk menyaring alternatif variabel dan kemudian menetapkan 
menjadi variabel?  

 Melakukan penilaian bobot variabel (lihat lampiran) 
 
Preliminary study (PS); 

Beberapa hal yang terkait dengan kegiatan PS, yang dilakukan 
dalam rangka pengukuran kualitas pendidikan dasar (KPD) dalam 
rangka peningkatan daya saing dan keberlanjutan perusahaan, 
terutama untuk studi kasus SMK 28 Oktober 1928 , sebagai berikut: 
 Melakukan kajian kepustakaan, mencari referensi (penelitian 

terdahulu) terkait komponen atau variabel atau unsur terkait 
kualitas pendidikan dasar (KPD) atau stakeholders engagement. 
Hasilnya tampak dan disajikan dalam Bab II. 

 Observasi lapangan, datang langsung ke lokasi SMK 28 Oktober 
1928 Ini sudah lama dilakukan karena Peneliti adalah  SMK 28 
Oktober 1928 

 Wawancara Ahli, peneliti sebelum melakukan kegiatan telah 
berdiskusi dan meminta arahan  Kepala Sekolah. 
 
Hasil dari kegiatan ini adalah usulan alternatif variabel (Xa), 

yang kemudian akan diuji dengan tahapan dan prosedur expert 
group discussion (EGD). Tema yang diuji adalah hasil dari PS. 
 
EGD 

EGD adalah suatu diskusi semi tertutup para ahli untuk menilai 
alternatif variabel (Xa) yang diajukan Peneliti untuk diuji korelasi, 
relevansi dan signifikansinya terhadap KPD. Tahapan yang 
dilakukan adalah : 
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 Membuatkan sistem aplikasi agar EGD bisa dilakukan secara 
online. Untuk menguji alternatif variabel (Xa), dengan 
memberikan penilaian. Skala penilaian 9. Rentang penilaian 
cukup baik, dan tidak perlu dilakukan konversi atas skor yang 
didapatkan. 

 Kategori para ahli, berstatus akademisi, profesional dan 
masyarakat karyawan. (Lihat data EGD) 

 Jumlah orang yang menilai minimal 50 
Hasil dari EGD ini kemudian dianggap sebagai variabel (Xi), dan Xi ini 
dirancang telah memenuhi unsur kemaslahatan sebagaimana 
dimaksudkan dalam metodologi Bab III, dan diasumsikan sebagai X(θ)i. 
Usulan para ahli dimasukkan sebagai unsur yang baru dari para ahli 
adalah variabel “Pemahaman dan Kesadaran atas Perubahan”. 
Pembobotan dilakukan dengan cara penilaian Para ahli. (lihat lampiran 
EGD). Sehingga model dan formula penilaian IEE didapatkan sebagai 
berikut: 
IEE=14,79%X1+14,56%X2+14,56%X3+14,52%X4+14,29%X5+14,24%X6+13,04%X7 

2) Bagaimana mengimplementasikan alat ukur untuk mendapatkan nilai 
KPD pada SMK 28 Oktober 1928? 

 Berapa nilai Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas pada setiap 
variabel dan apakah nilainya signifikan? 

 Bagaimana pola persebaran penilaian  guru? 

 Apa esensi usul, kritik dan saran yang disampaikan guru untuk 
menjaga daya saing dan keberlanjutan operasional SMK 28 
Oktober 1928 
Formula hasil EGD telah diketahui, kemudian dibuatkan sistem 

aplikasi secara online, dalam bentuk electronic questionnaires (e-Q). 
Dalam rancangan itu, tujuannya didapatkan nilai variabel (Xi), berupa 
“data primer” dari guru.  Beberapa tahapan, penilaian: 

 Responden/karyawan menilai secara online, dikirim melalui 
aplikasi WA (whatapp), dan hanya diperlukan waktu sekitar 10 
sampai 15 menit untuk mengisi e-Q. Menggunakan Hp Android 

 Data primer atas variabel Xi berupa: 
 Penilaian Persepsi responden 
 Penilaian Partisipasi Responden 
 Penilaian Akseptabilitas Responden 

 Sistem penilaian menggunakan skala numerik (likert 9). Rentang 
penilaian cukup lebar dan tidak memerlukan konversi. 

 Penilaian signifikansi telah dijelaskan dalam sub-bab terdahulu 
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Data persebaran penilaian responden/karyawan ada di sub-bab 
terdahulu, umumnya mempunyai pola umum berbentuk kurva 
distribusi normal. Penilaian ini obyektif dan memenuhi pola distribusi 
kurva normal. Secara visual digambarkan dalam grafik, dan mudah 
untuk dilihat, nilai yang sering keluar (modus)=7, dan nilai akhir juga 
sekitar 7. 

Usul dan saran ada dalam sub-bab tersendiri yang merupakan data 
(informasi) non-struktural. Disajikan dalam bentuk yang masih orisinil, 
sesuai dengan aslinya. Analisa sementara memang masih banyak 
karyawan, yang memikirkan (fokus) pada diri sendiri, sekalipun sudah 
diarahkan dengan objek kondisi perusahaan. 

3) Bagaimana melakukan analisis hasil KPD  untuk sosialisasi, edukasi dan 
kampanye kepada  SMK 28 Oktober  untuk meningkatkan nilai KPD? 

 Variabel apa yang harus diperbaiki dan perlu disampaikan kepada 
para karyawan? Variabel apa yang cukup baik dan perlu 
dipertahankan? 

 Bagaimana informasi nilai ditransformasi menjadi nilai 
pembelajaran?  

 Bagaimana menyusun suatu nilai target acuan signifikansi pada 
penilaian periode berikutnya?  

 
Data menunjukkan hampir semua variabel yang dinilai memberikan 

penilaian yang baik (skor rerata, antara 6 sampai 7). Namun demikian 
terdapat; 

 Skor tertinggi : disiplin kerja dan absensi karyawan (6,82) 

 Skor terendah ; komitmen (6,55) 
 
Perbedaan yang kecil, mengharapkan ada perbaikan pada semua 

variabel. 
Pembelajaran adalah inti dalam setiap proses kehidupan. Demikian 

juga operasional perusahaan yang menghendaki keberlanjutan, tentu saja 
harus melakukan pembelajaran. Misalnya dalam penerapan standar 
signifikansi dengan nilai median (nilai tengah) ternyata cukup rendah dan 
sudah terlewati, perlu dilakukan nilai acuan signifikansi menjadi nilai 
dinamis, untuk memacu motivasi karyawan dalam mencapai target sasaran. 

Hal ini dipahami agar pengukuran  KPD diperlukan beberapa hal: 

 Pengukuran KPD  hendaknya secara reguler dan berkelanjutan (setiap 
6 bulan sekali) 
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 Penetapan acuan signifikansi harus dinamis (disesuaikan dengan 
kebutuhan), tidak harus memakai nilai median 

 Evaluasi setiap periode harus dilakukan untuk perbandingan 

 Diinformasikan secara terus menerus kepada karyawan sebagai bagian 
dari sosialisasi, edukasi dan kampanye kepada karyawan untuk 
mencapai nilai tujuan  KPD 

 

C. PENUTUP 
1. Penjelasan/Jawaban Atas Pertanyaan Penelitian  
a. Menurut pendapat ahli (anda), seberapa besar nilai korelasi, signifikansi  

dan relevansi, “variabel Sarana dan Prasarana” terhadap “kualitas 
pendidikan dasar sekolah” tersebut. 

Beberapa indikator yang termasuk dalam kategori kualitas layanan 
pembelajaran, diantaranya adalah: 
1) Kemampuan (Kualitas)/tingkat pendidikan Guru (sesuai dengan 

kualifikasi yang diatur oleh Pemerintah) 
2) Kesesuaian latar belakang pendidikan Guru dengan mata pelajaran 

yang diampu 
3) Kedisiplinan para guru 
4) Komitmen dan motivasi mengajar para guru 
Renumerasi (gaji) yang diperoleh guru 

b. Menurut pendapat ahli (anda), seberapa besar nilai korelasi, signifikansi  
dan relevansi, “Kualitas Layanan Pembelajaran” terhadap “kualitas 
pendidikan dasar sekolah” tersebut 

Beberapa indikator yang termasuk dalam “Proses Pembelajaran” 
diantaranya adalah 
1) Tata tertib proses pembelajaran dari sekolah yang ditegakan. Diikuti 

oleh Guru dan Murid. 
2) Disiplin waktu pembelajaran dan jadwal pembelajaran yang ketat. 
3) Komunikasi dan informasi Guru-murid via berbagai saluran komunikasi 

terjalin dengan baik. (misalnya Guru Terlambat, Murid absen sakit, 
catatan dan atau tugas pembelajaran) 

 
Saling memahami atau mengerti batas batas toleransi, sebagai bentuk 

pemahaman ketidaksempurnaan rencana dan pribadi manusia. 
c. Menurut pendapat ahli (anda), seberapa besar nilai korelasi, signifikansi  

dan relevansi, “variabel Proses Pembelajaran” terhadap “kualitas 
pendidikan dasar sekolah” tersebut. 
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Beberapa indikator yang termasuk dalam variabel ini diantaranya adalah : 
1) Peran orang tua murid dalam mengawasi kegiatan diluar sekolah 

(mengarahkan putra putrinya) 
2) Motivasi belajar siswa, yang harus tetap terjaga dengan baik 
3) Pendidikan etika, sopan santun dan karakter siswa di rumah 
4) Pengawasan Siswa untuk berbagai perilaku negatif siswa. 

d. Menurut pendapat ahli (anda), seberapa besar nilai korelasi, signifikansi  
dan relevansi, “variabel Sarana dan Prasarana” terhadap “kualitas 
pendidikan dasar sekolah” tersebut. 
Indikator yang termasuk dalam variabel ini diantaranya adalah 
1) Ruang pergaulan siswa dalam waktu sekolah. Terutama terkait dengan 

extra ordinary crime Narkoba dan Obat terlarang lainnya.  
2) Menghindari, mencegah dan menjaga (jangan sampai terjadi) budaya 

tawuran antar sekolah atau warga. 
3) Perilaku siswa taat dan patuh terhadap guru, dan pegawai 

kependidikan lainnya  
Perilaku siswa sopan terhadap masyarakat sekitar 

e. Menurut pendapat ahli (anda), seberapa besar nilai korelasi, signifikansi  
dan relevansi, “variabel Lingkungan Sekolah” terhadap “kualitas 
pendidikan dasar sekolah” tersebut. 
   Indikator yang termasuk dalam variabel ini diantaranya adalah 
1) Masing-masing pihak, memahami dan menyadari keseimbangan hak 

dan kewajiban Guru-Siswa-Orang Tua Murid. 
2) Menghindari perselisihan, mengutamakan introspeksi diri (SPP 

terlambat, Guru melecehkan siswa, Orang tua menyiksa Guru dsb) 
3) Semua pihak Komitmen pada cita cita pembelajaran siswa dan Visi Misi 

Sekolah Selalu menjaga komunikasi 
f. Menurut pendapat ahli (anda), seberapa besar nilai korelasi, signifikansi  

dan relevansi, “variabel Keseimbangan Hak dan Kewajiban ; Guru-Siswa-
Orang tua Murid” terhadap “kualitas pendidikan dasar sekolah” tersebut 
 Indikator yang termasuk dalam variabel ini diantaranya adalah 
1) Tujuan pendidikan “Pintar saja tidak cukup”, harus ada nilai nilai 

kemanusiaan yang lebih luas. 
2) Meningkatkan karakter/budi pekerti siswa 
3) Memotivasi untuk “rajin bekerja”, ulet berjuang, berani berkarya 

inovasi Kesiapan bersaing mengikuti tuntutan jaman 
g. Menurut pendapat ahli (anda), seberapa besar nilai korelasi, signifikansi  

dan relevansi, “variabel Pendidikan = Ilmu Pengetahuan dan Karakter/Budi 
Pekerti” terhadap “kualitas pendidikan dasar sekolah” tersebut. 
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Indikator yang termasuk dalam variabel ini diantaranya adalah 
1) Kelulusan siswa mendapatkan bekal kemampuan dan didikan perilaku 

yang siap melangkah selanjutnya 
2) Kelulusan siswa, memberikan manfaat pada masyarakat, terutama 

dunia industri/bisnis yang memerlukan tenaga kerja. 
Kelulusan siswa, memberikan mental positif pemuda/pemudi sebagai 

warga negara Indonesia. 
 
2. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas Para Pemangku SMK 28 

Oktober 1928 Jakarta, terhadap variabel “Kualitas Layanan Akademik” 
berpengaruh signifikan secara parsial guna menjaga daya saing dan 
keberlanjutan sekolah. 

b. Penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas Para Pemangku SMK 28 
Oktober 1928 – Jakarta, terhadap variabel “Motivasi Kerja Pendidik dan 
Kependidikan” berpengaruh signifikan secara parsial guna menjaga daya 
saing dan keberlanjutan sekolah.  

c. Penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas Para Pemangku SMK 28 
Oktober 1928 – Jakarta, terhadap variabel “Kualitas Pendidikan” 
berpengaruh signifikan secara parsial guna menjaga daya saing dan 
keberlanjutan sekolah  

d. Penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas Para Pemangku SMK 28 
Oktober 1928 – Jakarta, terhadap variabel “Disiplin Dalam Belajar ”  
berpengaruh signifikan secara parsial guna menjaga daya saing dan 
keberlanjutan sekolah.  

e. Penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas Para Pemangku SMK 28 
Oktober 1928 – Jakarta terhadap variabel “Tingkat Pendidikan” 
berpengaruh signifikan secara parsial guna menjaga daya saing dan 
keberlanjutan sekolah  

f. Penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas Para Pemangku SMK 28 
Oktober 1928 – Jakarta, terhadap variabel “Pengetahuan” berpengaruh 
signifikan secara parsial guna menjaga daya saing dan keberlanjutan 
sekolah 

g. Penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas Para Pemangku SMK 28 
Oktober 1928 – Jakarta, terhadap variabel “Metode Simulasi” tidak 
berpengaruh signifikan secara parsial guna menjaga daya saing dan 
keberlanjutan sekolah.  
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3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini yaitu : 
a. Bagi Sekolah 

1) Secara keseluruhan guru dan tenaga kependidikan – SMK 28 Oktober 
1928 Jakarta memiliki tingkat kualitas yang tinggi terhadap 
pekerjaannya. Sebagai sekolah untuk dapat bersaing terhadap 
hendaknya lebih meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, 
khususnya bagi guru agar dapat memberikan pembelajaran yang baik 
dengan kualitas terbaik dan sesuai kurikulum yang telah di terapkan. 

2) Sangat penting bagi sekolah  untuk terus keterikatan dengan para guru, 
agar guru termotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. 
Salah satu contoh upaya yang dapat dilakukan membina dan menjaga 
hubungan antara guru dan tenaga kependidikan, melakukan 
peningkatan kesejahteraan baik sarana maupun prasarana, dll. 
 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 
1) Memperluas populasi dan sampel penelitian yang digunakan. 

Banyaknya jumlah populasi dan sampel yang digunakan untuk melihat 
guru secara lebih kreatif. Diharapkan penelitian yang selanjutnya 
memilih populasi yang lebih besar agar mendapatkan hasil yang lebih 
baik. 

2) Memperbanyak jumlah responden yang menjadi objek penelitian. 
Dengan banyaknya populasi yang diteliti. Salah satu cara untuk 
mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik adalah dengan 
meningkatkan taraf signifikansi responden jika menggunakan rumus 
slovin dan menentukan jumlah sampel. 

3) Berikut saran bagi sekolah penyelenggara pelayanan agar tetap dapat 
melayani dengan baik di masa pandemi Covid-19: 

4) Kinerja yang terukur saat WFH, kinerja guru harus terukur khususnya 
dalam pelayanan kepada siswa dan orang tua murid, sehingga apa saja 
yang dikerjakan dapat sesuai dengan target dan output yang ingin 
dicapai, serta dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat walaupun bekerja dari rumah. 

5) Belajar secara online. Guru yang bertugas sebagai pelayanan publik 
hendaknya melaksanakan pelayanan secara online dengan 
memanfaatkan teknologi sehingga guru dam murid sebagai pengguna 
pelayanan publik dapat mengakses pembelajaran secara online dan 
tetap belajar walaupun sekolah tersebut memberlakukan WFH. 
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6) Penyederhanaan prosedur layanan. Hendaknya prosedur layanan yang 
rumit disederhanakan sehingga sekolah pelayanan publik dapat 
memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada guru dan orang 
tua murid 

7) Tersedianya pengaduan penyelenggara pembelajaran online 
hendaknya menyediakan kuota pembelajaran buat hari ini. 
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BAB 12 

RESUME MODEL 

 
 

Resume Model & Perbandingan Metodologi 
Kuantitatif Klasik vs. Wellbeing 

Identifikasi Model Kuantitatif Klasik Model Wellbeing 

Filosofi Membuktikan teori, konsep 
dan hipotesis dengan 
mengolah data data  
ilmiah. Mengikuti berbagai 
pendekatan 
matematis/statistika, 
menggunakan alat tertentu 
(software), dan dengan 
acuan signifikansi hipotesis 
pada tabel para  ahli 
terdahulu. Misalnya uji 
data klasik reliabilitas 
Cronbah. 
(terutama kuantitatif data 
primer) 

Mengukur tingkat “kebenaran” objek 
kajian. Kebenaran kemudian diproksi 
sebagai ukuran Indeks Kemaslahatan 
Publik (IKP), terhadap semua agregat 
variabel Xi(θ) atas objek kajian. 
Pengukuran selanjutnya berisikan data 
skor penilaian variabel berupa : 

1. Persepsi Masyarakat 
2. Partisipasi masyarakat  
3. Akseptabilitas masyarakat 

Tak diperlukan uji klasik atas data skor 
penilaian masyarakat 

Coverage  
Ruang 
lingkup 
kajian 

1. Kajian kuantitatif atas 
objek, yang didekati 
dengan Basis Ilmu 
“Psikologi” 

2. Instrument alat 
ukurnya “Psikometrik”. 
Konsep pendekatan 
Individu. 

3. Desain instrument 
berdasarkan acuan 
atau teori yang 
spesifik,   

1. Kajian kuantitatif didekati dengan 
basis ilmu “Sosiologi”. 

2. Instrumen alat ukurnya electronic 
questionnaires (e-Q) Riset Publik 

3. Desain instrumen berdasarkan 
berdasarkan premis :  

a. Complexity and 
endogeneity 

b. Participatory among 
agent 

c. Wellbeing function 
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4. Lalu digunakan 
software tertentu 
untuk menguji “data 
yang didapatkan” 

5. Hasilnya berupa model 
(formula) tertentu 

4. Pengukuran sederhana,  tak perlu 
software 

5. e-Q dirancang dengan sistem 
cloud computing 

6. Hasilnya berupa skor penilaian  

Maksud & 
Tujuan  

1. Memvalidasi konsep 
dan teori yang sudah 
ada dengan 
menggunakan data 
data, atas objek kajian 

2. Menguji model 
(hipotesis) dengan 
menggunakan data 
data 

3. Me-running data data 
dengan menggunakan 
software “aplikasi 
tertentu” dan 
mendapatkan Model 
atau formula baru. 

4. Mengolah data data 
untuk menjelaskan 
pola hubungan antar 
variabel 

Model berdasarkan teori dan konsep 
dari penjabaran 3 permis utama.   
1. Mengukur skor penilaian atas 

Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) 
atas objek kajian, sebagai proksi 
atas kebenaran dalam masyarakat 
yang kompleks (majemuk dan 
beragam) 

2. Konsep, teori dan model 
(mengikuti premis), telah 
ditetapkan  

3. Data adalah skor penilaian 
masyarakat, bersifat final 

Research 
Gap dan 
hipotesis 

1. Menguji hipotesis yang 
diajukan 

2. Mencari pola 
hubungan antar 
variabel, (korelasi, 
relevansi dan 
signifikansi) 
berdasarkan data data 
dan pengolahan data 
data 

3.  apakah “menerima” 
atau “menolak” atas 
hipotesis yang 
diajukan.  

Research Gap, sudah menjadi hal yang 
baku: 
1. Merancang alat ukur. Untuk 

model pengukuran IKP objek 
kajian berdasarkan persepsi, 
partisipasi dan akseptabilitas 
(PPA) masyarakat. 

2. Melakukan/implementasi 
pengukuran  (perlu organisasi dan 
kolaborasi) 

3. Mengemas hasil pengukuran 
sebagai edukasi publik. Hasil 
kajian harus disebar luaskan ke 
masyarakat. 
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Sedangkan  hipotesis yang 
dikembangkan adalah : 

 Apakah penilaian Persepsi 
masyarakat terhadap variabel 
objek yang dinilai mempunyai 
skor yang signifikan? 

 Apakah penilaian Partisipasi 
masyarakat terhadap variabel 
objek yang dinilai mempunyai 
skor yang signifikan? 

Model  
umum 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + 
β3X3 + β4X4 + .....βnXn 
Y = dependent variable 
Xi = indenpent variables 
 Simbol β= Coefficient 
(indikator korelasi variabel 
secara matematis) 
Persamaan matematis 
(Hasil kalkulasi statistikal) 
biasanya menggunakan 
alat software  statistik: 
SPSS, AMOS, EVIEWS dan 
berbagai macam lainnya  

W(θ) = IKP = k1X1(θ)+ k2X2(θ) 
+k3X3(θ) + k4X4(θ) +....... knXn(θ)  
W(θ) = dependent variable, selalu 
berupa ukuran kemaslahatan publik. 
Xi(θ)= adalah independent variables. 
Simbol (θ), agar pemilihan rasional 
selalu di induksi kebajikan (moralitas) 
Simbol ki = tingkat partisipasi atau 
bobot variabel dalam objek kajian 
Persamaan Empiris (model sederhana) 
tak perlu software 

Fokus 
Kajian 

Fokus kajian : Menetapkan 
βi  atau koefisien variabel 
untuk menetapkan korelasi 
dependet-independent 
variable 
Signifikansi ditentukan 
berapa nilai tertentu dan 
diperbandingkan dengan 
data yang ada dalam tabel 
(berdasarkan teori 
tertentu)  

Fokus kajian : pada berapa nilai 
variabel Xi(θ) sebagai agregat dan nilai 
W(θ) atau IKP, sebagai hasil akhir 
ukuran/indeks  
Signifikansi ditentukan oleh skala 
numerik yang digunakan. Misalnya 
skala 9 (1 sampai 9): 

1. Batas acuan signifikansi 
adalah nilai tengah (5) 

2. Nilai target tertentu oleh 
pihak manajemen, misalnya 
skor 6,5 

3. Prosedur/ditetapkan, 
misalnya rata rata nilai 3 bulan 
terakhir plus mark up 5%.  
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Jenis 
Model 
Data 
sekunder 

Kuantitatif Dengan Data 
Sekunder : 
1. Regresi 

Linier/Berganda (dan 
banyak turunannya) 

2. Regresi Data Panel 
3. Autho regresi 

(VAR/VECM).... 
4. Eksponential (termasuk 

model 
initiatif/eksploratif) 

Modelnya sudah baku  : W(θ) = 
k1X1(θ)+ k2X2(θ) +....... knXn(θ)  
Data primer 
1. Instrumen kajian berbasis 

persepsi, partisipasi dan 
akseptabilitas (PPA) masyarakat, 
atas variabel Xi(θ) 

2. Ditampilkan dalam grafiks dan 
dibuat  cloud computing 

 

Data Data digunakan untuk 
membangun model atau 
menguji teori dan atau 
untuk diolah dan 
mendapatkan korelasi, 
antar variabel. 
Perlu dilakukan uji klasik 
Apakah datanya 
mengikuti/sesuai dengan 
kaidah umum 

- Validitas 
- Normalitas 
- Heteroskedastisitas 

Validitas dan kualitas 
Ilmiah yang sangat bagus, 
namun demikian masih 
menyisakan penjelasan : 
1. Diperlukan instrumen 

dan data yang spesifik, 
pada objek tertentu 
(psikometrik bersifat 
individual). 

2. Mengacu pada Teori 
dan Konsep dari Expert 
yang rigit 

3. Bagaimana untuk, 
topik, ruang dan waktu 
yang berbeda?  

Data adalah skor penilaian responden 
(rakyat). Sudah final 
Tidak diperlukan validasi atas data. 
 
1. Bentuk model/topik umum (refer 

ke pendekatan sosiologi) 
2. Yang menilai masyarakat 
3. Agar bisa menilai dilakukan 

sosialisasi dan pendampingan 
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Cara 
mendapatk
-an data 

Banyak macam : primer, 
sekunder (times series), 
data panel 
Data primer dilakukan 
dengan survei manual 

1. Survei dengan electronic 
questionnaires (e-Q) dan cloud 
computing 

2. Data primer dari masyarakat 
3. Diunduh dari sistem 

Cara 
penilaian 

Tahapan penilaian objek 
kajian 

1. Variabel..... (Y dan 
X) 

2. Indikator (deskripsi 
turunan dari 
variabel) 

3. Instrumen 
kuesioner  

4. Penilaian dilakukan 
pada sisi 
instrumen. 
(Dengan model dan 
teori tertentu dan 
berbagi macam uji 
klasik) 

Penilaian objek Kajian W(θ) atau IKP 
1. Variabel Xi(θ) 
2. Indikator 
3. Yang dinilai pada level variabel 

Xi(θ): 
a. Persepsi 
b. Partisipasi 
c. Akseptabilitas 

4. Model sudah dianggap fit, dan 
penilaian akhir tidak 
diperlukan uji validitas. 

Peran 
peneliti 

Peneliti merupakan aktor 
yang sangat dominan. 

1. Mempelajari dan 
menetapkan 
variabel 

2. Mencari data, 
mengolah data 

3. Menginterpretasik
an hasil 
pengolahan data 

Peneliti hanya bagian dari keseluruhan 
aktor dalam penelitian. 
1. Melakukan preliminary study, 

mendapatkan hasil alternatif 
variabel. dan diuji dalam expert 
group discussion (EGD). EGD oleh 
akademisi, praktisi dan pemuka 
masyarakat. 

2. EGD dibuatkan e-Q lalu dinilai 
masyarakat 

3. Hasil data tersimpan dalam cloud 
4. Efektif, efisien, transparan, 

akuntabel dan kredibel 

Kualitas 
Data baku 

Rentan diduplikasi atau 
plagiasi data (sulit 
diverifikasi : terutama 
dikampus kampus yang, 
memasang target jumlah 

Data tersimpan di cloud yang validitas 
datanya dijaga secara elektronik 
Keaslian data mudah diverifikasi 
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lulusan) 

Kemudah-
an 
Pelaksana-
an 

Kulitnya (konsep 
memahami diawal mudah), 
tapi filosofi dan 
implementasinya 
kompleks. 
Terutama dilakukan secara 
manual 

Awalnya sulit (memahami filosofinya) 
Pelaksanaannya /dalamnya menjadi 
sangat mudah 
Dengan e-Q ; efisien efektif & 
transparan 

Sampling 
vs 
purposive 
Population 

Secara umum ditentukan 
dengan cara sampling: 
1. Jumlah responden dan 

menetapkan margin 
error 

2. Proporsional  
3. MSRS multi stage 

random sampling 
Catatan : 
1. Margin error digunakan 

pendekatan validitas  
data, secara statistik. 
Ditentukan di 
perencanaan 
(ditetapkan dulu) 

2. Matematis dan teoritis 
3. Masih digunakan untuk 

riset/kajian publik  
4. Belum mengadopsi 

sistem digital 

Purposive population : semua populasi 
(dalam definisi dan ruang lingkup) 
berhak menilai, dengan berbagai 
pengecualian 
1. Kualitas data dinilai dari, respon 

rate 
2. Standar deviasi penilaian 
 
Catatan : 
1. Respond rate dan standard 

deviasi, merupakan validitas data . 
Ditetapkan setelah dilakukan 
evaluasi data (dibelakang) 

2. Model Empiris  dan dinilai 
langsung oleh masyarakat 

3. Pendekatan sosiologi, sangat 
cocok untuk riset publik dengan 
tema :public policy 

 
Contoh implementasi adalah pada 
Pemilu : 

 Dinilai oleh seluruh 
masyarakat (populasi, pemilik 
suara) 

 Tapi kenyataannya tidak 
semua memilih (katakanlah 
participation rate hanya 80%) 

 Pilihan rakyat tak usah di 
check validitasnya 

 Bagus bila Pemilu dilakukan 
secara digital.  
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Hasil kajian Berupa model: Y = β0 + 
β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 
+ .....βnβn 
1. Nilai koefisien 
2. Pola hubungan var X 

dengan var Y, dengan 
nilai koefisien 

3. Signifikan dan tidaknya 
berdasarkan tabel yang 
disajikan.  

Nilai Indeks : W(θ) = k1X1(θ)+ k2X2(θ) 
+....... knXn(θ) 
1. Nilai skor IKP atau W(θ), dari 

agregat skor variabel  Xi(θ) 
2. Pada setiap variabel Xi(θ): 

a. Nilai skor Persepsi variabel 
Xi(θ) 

b. Nilai skor Partisipasi 
variabel Xi(θ) 

c. Nilai skor Akseptabilitas 
variabel Xi(θ) 

d. Nilai skor Variabel Xi(θ) 
keseluruhan 

3. Bila ada 7 variabel, maka nilai skor 
(yang memungkinkan dijadikan 
hipotesis sebanyak (7x2 + 7 =1 
=29) 

4. Data identitas responden, ada 
misalnya 4 jenis, maka ada data 
matrik dengan titik analisis 
sejumlah 4x29 = 108 titik analisis. 
(misalnya : Skor penilaian 
partisipasi variabel X5(θ), oleh 
responden kategori umur dibawah 
30 tahun.....dan seterusnya) 

5. Data sejumlah pertanyaan 
spesifik. Yang tidak termasuk 
dalam penilaian IKP 

6. Data dari pertanyaan terbuka. 
(berupa data kualitatif atau non-
struktural) 

Analisis 
data hasil 

Untuk menguji  kesesuaian  
hasil analisis data dengan 
model dan atau teori  

1. Banyak macam skor penilaian 
masyarakat 

2. Grafik persebaran penilaian, 
dengan analisis kurva distribusi 
dan maknanya. 

3. Hasil analisis perbandingan 
(komparasi) data matrik 

4. Analisis data kualitatif atas 
pertanyaan terbuka 
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Analisis 
Visual 

Hasil kajian berupa, data 
angka angka dan 
keterangan berupa naratif. 
Hampir tak ada visualisasi 

Salah satu keunggulan , model 
wellbeing mendapatkan data dalam 
bentuk grafiks yang mudah dibaca 
secara visual. Model skewness 

   
Skewness, menunjukkan signifikansi 
skor penilaian. (Acuan titik tengah) 
Skewness positif; nilai rendah =skor 
tidak signifikan 
Skeweness negatif ; nilai tinggi = skor 
signifikan 
Contoh hasil 

 
Tanpa mengetahui hasil penilaian 
skor, tapi sudah ketahuan hasilnya 
karena skewnessnya ke kiri. Skor 
signifikan. 
 
Pola penilaian ekstrim: 

 
Pola penilaian ekstrim : 
Sering terjadi, nilai tertinggi dan 
terendah dinilai oleh banyak 
responden. Sehingga data standard 
deviasi tinggi. Nilai cukup rendah, dan 
makna yang lebih serius  adalah 
perbedaan persepsi responden yang 
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tajam. Dalam konteks sosiologi 
dimaknai berpotensi konflik. 

 
Data ektrem bagus (istimewa) : 
Data ini menunjukkan harmonisasi 
/keselarasan dengan skor nilai tinggi. 

Implement
-asi Ilmiah 

Sudah terbukti dan 
dinyatakan sangat valid 
sebagai kajian ilmiah, 
sepanjang sejarah riset 
ilmiah umat manusia. 
Dengan catatan saat ini : 

1. Kurang 
mengadopsi 
kondisi dinamis 
umat manusia saat 
ini (terutama kajian 
ilmu sosial 
humaniora) 

2. Kurang responsif 
3. Biasanya masih 

dilakukan secara 
manual 

Masih relatif baru, dan sedang 
berargumentasi untuk diterapkan 
dalam kajian ilmiah. Sudah diterapkan 
secara sporadis (puluhan kasus di 
kampus tertentu), dengan keunggulan 
: 

1. Sesuai dengan sistem 
demokratis. (kebenaran dinilai 
oleh masyarakat) 

2. Orientasi utamanya pada 
ukuran kemaslahatan 
masyarakat. 

3. Sesuai dengan era digital. 
Sebagian data diolah oleh 
software sistem (cloud 
computing) 

4. Dilakukan secara online 

Jenis Riset  Kajian ilmiah yang berbasis 
pada teori, konsep dan 
rasionalitas terhadap objek 
kajian.  

1. Kajian objek 
dengan 
pemahaman 
konten yang dalam 

2. Ruang lingkup 
kajian terbatas 

Kajian Empiris ; sederhana, mudah 
dipahami, bisa diamati oleh panca 
indra manusia dan disesuaikan dengan 
kehendak manusia 

1. Objek kajian disederhanakan 
agar mudah dipahami oleh 
masyarakat 

2. Ruang lingkupnya luas. 

Ekspektasi  
ke depan 

Masih akan tetap dipakai 
oleh para akademisi senior 
(legalitas dan idealisme) 

Akan terus berkembang terutama 
dikalangan anak anak muda 
 

Hasil Skor = 8,36 
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1. Memahami persoalan yang riil 
dimasyarakat 

2. Mahir menggunakan gadget 
dan menggali data dari 
masyarakat via sosial media 

Implement
-asi Riset 
Praktis 

Masih banyak digunakan 
dalam “Kajian Akademis” di 
instansi pemerintah. 

Pada saat ini metodologi Wellbeing, 
dengan fokus untuk mendapatkan 
skor penilaian ukuran kemanfaatan 
objek kajian, sangat relevan untuk 
menjadi referensi pada : 

1. Penilaian pada kajian projek 
baru “Feasibility study”. FS 
dengan WM merupakan 
referensi yang sangat bagus. 

2. Penilaian objek kajian yang 
on-going atau rutin secara 
periodik, misalnya : 

a. Indeks air minum 
b. Indeks pelayanan 

publik 
c. Indeks Literasi Publik 

atas Gizi Anak dan 
pengendalian Stunting 

d. Indeks pengendalian 
paham radikal; dan 
sebaginya 

3. Penilaian objek kajian sebagai 
evaluasi. Misalnya evaluasi 
projek pembangunan sarana 
Pembangunan, evaluasi 
kinerja karyawan,  

4. Penilaian dengan unsur 
Komparasi dan Kontestasi. 
Objek yang memungkinkan 
untuk perbandingan nilai pada 
ruang lingkup tertentu. Indeks 
kepemimpinan Kepala daerah  
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Resume 

Persepsi 
peneliti 

1. Sebagian besar  potensi 
masalah pada running 
data dengan software 
statistik tertentu.  
Terutama bagi peneliti 
yang “statistical 
phobia”  

2. Dominasi Peneliti kuat 
sekali 

3. Hasil kajian tidak 
mudah dipahami 
publik. 

4. Masih bersifat Eksklusif 

1. Tak ada statistik. Data empiris, 
mudah ditelaah oleh panca indra. 
Hasil dalam bentuk grafik, bisa 
dilakukan analisis secara visual. 

2. Peneliti tidak dominan di proses 
dan penggalian data 

3. Hasilnya mudah dipahami. Bahkan 
diwajibkan untuk disosialisasi ke 
masyarakat. 

4. Bersifat inklusif. 

Trending 
for future 

1. Diperlukan 
penyesuaian dan 
era digital 

2. Software yang ada 
masih sangat 
spesifik 

1. Sudah berorientasi ke sistem 
elektronik 

2. Software bersifat umum, dalam 
proses mendapatkan data. 
Selanjutnya tak perlu software 

suggestion Datanya didapatkan secara 
electronik 

Dikembangkan implementasinya di 
Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah 
dan Instansi Bisnis. 
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BAB 13 

DISKURSUS PUBLIK 

Diskusi, Dispute-claim, Kritik, Saran dan Usul 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Diakhir bagian buku “Riset Publik Model Wellbeing Methdology” akan 

memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk sharing apa saja terkait 
materi, ekspektasi dan rencana implementasi yang digambarkan dengan dari 
ide, pemikiran dan analisis oleh Penulis. Dari masalah yang ringan kenapa ini 
kenapa itu, sampai pada persoalan yang mendalam, seharusnya Penulis begini 
tahu begitu. Penulis akan berusaha untuk terbuka menerima beberapa respon 
dari pembaca : 
1. Dispute dan/ atau claim ada bagian dari orisinalitas yang telah menjadi hak 

seseorang. Sehingga secara etika seharusnya tidak dilakukan oleh penulis. 
Harus dilakukan langkah langkah tertentu. Dipersilahkan pembaca untuk 
menyampaikan kepada penulis. 

2. Penulis juga menyadari masih jauh dari kesempurnaan, kritik apapun 
terkait isi materi dan interpretasi makna kajian dari para Pembaca sekalian 
sangat diharapkan. Intinya dalam kajian indeks kemaslahatan publik, 
pemikiran bersama secara berjamaah adalah suatu niat kebajikan. Allah 
yang akan membalasnya nanti. 

3. Usul dan saran dari pembaca juga kami perlukan dari, untuk melakukan 
revisi dan perbaikan, lebih realistik sesuai dengan Peneliti yang melakukan 
kajian implementasinya. 

4. Menjadi kehormatan kami para Penulis, manakala ada Mahasiswa akan 
melakukan kajian Model Wellbeing Methodology (WM). Para Peneliti pada 
ranah Riset Publik di Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang 
menghendaki diskusi atau konsultasi, silahkan hubungi kami : 
Wellbe.institute@gmail.com 
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Kami para Penulis yang terlibat dalam buku ini diantaranya adalah : 
1. Dr. Jadi Suriadi 
2. Prof. Dr. Paisal Halim 
3. Dr. Heire Saksono 
4. Dr. Asep Kususanto 
5. Dr. Ayub Muktiono 
6. Boni Hargens, Ph.D 

 

B. INSTRUKSI MEMBUAT E-Q (ELECTRONIC QUESTIONS) 
Dari tulisan ini, diharapkan kalian semua mampu membuat electronic 

questions, terutama untuk membantu anda dalam mengerjakan proses 
merancang sistem untuk expert group discussion (EGD) dan merancang sistem 
instrumen survei utama, berupa electronic questionnaires (e-Q). Namun bukan 
berarti electronic questions hanya bias digunakan untuk kegiatan akademis, 
tapi juga untuk kegiatan non akademis.  

Aplikasi yang saya gunakan ketika membuat electronic questions adalah 
Google Forms. Ada beberapa pilihan lain, namun kali ini saya menekankan 
bagaimana caranya membuat electronic questions melalui Google Forms, 
karena saya yakin, hanya Google Forms nyaman digunakan dan mudah untuk 
menyebarkan electronic questions. 

Berikut step by step untuk membuat e-Q 
1. Buka tautan/link: 

https://www.google.com/intl/id/forms/aboutatauhttps://www.google.co
m/forms/about 

2. Kemudian pilih form Pribadi/Personal, lalu klik “buka Google Formulir”. 
3. Setelah itu, ada beberapa pilihan layout form yang tersedia seperti 

digambar ini. 
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4. Jika sudah memilih salah satu dari layout tersebut, terutama “blank” 
layout, maka anda harus menamai form anda terlebih dahulu. 

 
5. Setelah anda menamai form anda, anda bias mulai mengisi pertanyaan 

yang ingin ditanyakan. 
6. Kemudian, untuk merubah bentuk pilihan pertanyaannya, anda bisa 

merubahnya di sebelah kanan dari pertanyaan anda. 

 
7. Kemudian anda bias pilih, dari yang dilingkari, bentuk pertanyaannya. 
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8. Anda mungkin membutuhkan beberapa box pertanyaan, jadi anda bias 
menduplikasi box pertanyaannya dan merubah isinya sesuai dengan 
pertanyaan berikutnya. 

9. Jika anda ingin semua pertanyaan “harus” diisi, anda bias menyalakan 
“Required” di kanan bawah box pertanyaan.  

 
 

10. Setelah selesai, anda bias mengirim form anda kepada 
tim/kelompok/target pertanyaan anda melalui e-mail/link/media social. 

 
 
Selamat, anda selesai membuat form anda! Anda bias melihat respon dari 

form anda di tab “Respons” di samping tab “Questions” 

 
Sekian, terimakasih 
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C. KONTESTASI: ALTERNATIF CARA PENILAIAN 
Alternatif cara penilaian telah berkembang sejak dan sepanjang masa 

peradaban manusia. Cara menilai mempunyai sejarah panjang dan legitimasi 
dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pada peradaban modern saat ini alat 
mengukur panjang, secara internasional adalah “meter, kilo meter, sentimeter” 
dan seterusnya, akan tetapi Bangsa Inggris menggunakan “inchi, feet, yard” 
yang keduanya mempunya legitimasi kuat dimasing-masing komunitas. 

Dalam riset publik kita mau menyoroti berbagai macam cara penilaian 
yang sekarang ini “sangat kuat legitimasinya’. Dan konsepnya juga sederhana: 
1. Pemilihan Umum, (Pilkada dan Pilpres) 

Dari sudut pandang cara penilaian: 
a. Objek Kajian (Kontestan) 

1) Jumlahnya kecil (2-5 orang) pada pilkada dan pil pres. 
2) Informasi terkait objek yang dipilih, sudah disampaikan. (asumsinya) 

masyarakat sudah paham. 
3) Demikian juga untuk Pemilihan DPR/DPD dan DPRD jumlahnya banyak. 
4) Responden/ Masyarakat tinggal coblos pilihannya 

b. Subjek 
1) Penilai adalah masyarakat keseluruhan dan ruang lingkup (17 th 

keatas/dsb., domisili, dalam DPT) 
2) Secara purposive population, semuanya kecuali yang tidak mampu dan 

tidak mau. 
c. Proses  

1) Suara berbobot sama, dan tak ada tendensi skala nilai. 
2) KPU menerapkan segala UU dan peraturan, dan bertanggung jawab 

atas hasilnya. 
   
Kasus penilaian para Kontestan oleh Pemilih dalam Pemilu, menjadi sangat 

sederhana dan mudah dipahami. Masalah terbesarnya adalah kualitas pemilih 
yang baik, sehingga apa yang dipilih adalah keyakinan yang terbaik. Kesimpulan 
ini membuka peluang pada generasi muda mendatang, untuk melakukan 
edupaksi dan pembelajaran politik kepada masyarakat, dan bila etika politik 
sudah baik, maka Pemilu yang dilakukan secara online, akan sangat membantu 
meringankan beban anggaran pengeluaran pemerintah. 

Persoalan yang sekarang harus dijawab adalah, siapa yang memastikan 
bahwa kontestan adalah “calon terbaik”? Apakah partai politik yang 
mencalonkan Kontestan, telah melakukan kajian Riset Publik? Apa ukuran 
(variabel apa saja) yang digunakan untuk menilai calon kontestan untuk 
mendapatkan kriteria terbaik? Bila semuanya disiapkan oleh partai politik, 
masih ada pertanyaan, calon sekarang ditetapkan oleh siapa? 
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2. Kajian “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”  
Dalam hal pelayanan Institusi penyelenggara “Layanan Masyarakat” 

berdasarkan Permenpan RB no.25 tahun 2005 tentang “Penilaian Kinerja Unit 
Pelayanan Publik, dan no.14 tahun 2017 tentang “Pedoman penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat”, secara garis besar adalah sebagai berikut :  

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat : Survei Kepuasan Masyarakat 

Objek Yang Diukur Cara Pengukuran Contoh Hasil Pengukuran 

Secara Umum Adopsi dari 
Permenpan RB, 
diinterpretasikan menjadi 
variabel sbb: 
1. Prosedur Pelayanan,  
2. Persyaratan Pelayanan,  
3. Kejelasan Petugas 

Pelayanan 
4. Kedisiplinan Petugas 

Pelayanan 
5. Tanggung Jawab petugas 

Pelayanan 
6. Kemampuan Petugas 

Pelayanan 
7. Kecepatan Pelayanan 
8. Keadilan mendapatkan 

Pelayanan 
9. Kesopanan dan 

keramahan Petugas 
10. Kewajaran Biaya 

Pelayanan 
11. Kepastian Biaya 

Pelayanan 
12. Kepastian jadwal 

Pelayanan 
13. Kenyamanan Lingkungan 
14. Keamanan Pelayanan 

1. Mengadopsi 
Permenpan no 25; 
2005  & 14;2017 

2. Sampling 75 0rang 
dan 384 orang 

3. Survei masih 
cenderung 
manual. 

4. Penilaian dengan 
prosedur tertentu 
(tidak diekspos) 

5. Umumnya 
nilainya sangat 
tinggi, tapi 
umumnya belum 
tahu berapa nilai 
acuan signifikansi 
dalam 
hipotesisnya 

 

 
https://www.google.com/search?q 
=indeks+kepuasan+masyarakat (28 
Maret 2021) 

 
Berdasarkan kajian IKM yang telah mengadopsi Permenpan, adalah 

sesuatu yang baik. Suatu inisiatif yang dipublikasinya sehingga terbuka ke pada 
masyarakat untuk ikut melakukan evaluasi dan bisa juga menjadi bagian dari 
edukasi publik. Namun demikian kritik yang perlu dilakukan bahwa nilai yang 
terlalu tinggi, memberikan penjelasan bahwa: 
a. Nilai yang terlalu besar, seringkali ada kesan meragukan akan pencapaian 

hasil. Bila itu benar perlu skor acuan/preferensi untuk nilai “signifikansi 
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dalam hipotesisnya. Berapa skor acuan signifikansinya dan untuk nilai 
pencapaian 90,42? Dalam Permenpan 14 th 2017, mengacu skala (0-100). 

b. Bila nilai 90,42 itu sudah benar, dilakukan dengan kaidah dan etika riset 
yang baik, ada potensi kesulitan untuk dilakukan pada periode berikutnya, 
karena tetap harus ada perbaikan atas nilai yang hendak dicapai. 

c. Pandangan sebagian peneliti, hasil 90 adalah kategori “outstanding”, 
pencapaian luar biasa. Sedangkan realitas tidak menunjukkan indikasi 
tersebut. Ada dugaan pengukuran yang kurang sesuai. 

d. Hal ini masuk dalam contoh, pidato pengukuhan Prof Agus Pramusinto 
(UGM) yang menyatakan sistem birokrasi di Indonesia belum “people, 
demand side orientation”. 
 

3. Alternatif Pengukuran Model Wellbeing  
Dengan menggunakan pendekatan wellbeing, mengadopsi 14 variabel 

yang sama dikonversikan dalam draft e-Q, sebagai berikut : 
Survei Kepuasan Masyarakat: Model Wellbeing Methodology (WM) 

Objek Yang Diukur Cara Pengukuran 
Hasil 

Pengukuran 

Sesuai Permenpan 
1). Prosedur Pelayanan,  
2). Persyaratan Pelayanan,  
3). Kejelasan Petugas 

Pelayanan 
4). Kedisiplinan Petugas 

Pelayanan 
5). Tanggung Jawab petugas 

Pelayanan 
6). Kemampuan Petugas 

Pelayanan 
7). Kecepatan Pelayanan 
8). Keadilan mendapatkan 

Pelayanan 
9). Kesopanan dan 

keramahan Petugas 
10). Kewajaran Biaya 

Pelayanan 
11). Kepastian Biaya 

Pelayanan 
12). Kepastian Jadwal 

Pelayanan 
13). Kenyamanan Lingkungan 
14). Keamanan Pelayanan 

a. Oleh masyarakat (dalam 
cakupan objek) secara 
purposive population 

b. Data sementara 146 0f 600-
an (response rate 25%) 

c. Skala (9) dengan skor acuan 
signifikansi 5 

d. Penilaian setiap variabel 
meliputi : Persepsi, 
Partisipasi dan Akseptabilitas 

e. Persebaran penilaian 
responden ditampilkan. 

f. Umumnya nilainya sangat 
tinggi, tapi umumnya belum 
tahu berapa nilai acuan 
signifikansi dalam 
hipotesisnya 

g. Efisien, efektif, transparan, 
akuntabel, kredibel 

X1=6,44 
X2=6,57 
X3=6,55 
X4=6,80 
X5=6,94 
X6=6,91 
X7=6,44 
X8=6,71 
X9=7,05 
X10=6,44 
X11=6,43 
X12=6,73 
X13=6,95 
X14=6,85 
Skor Nilai IKM 
keseluruhan = 
6,72 
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Indeks Kepuasan Masyarakat (Siswa) 
SMU 6 Kota Tangerang Selatan 

================================================================
============== 

Assalamualaikum Wr.Wb 
Salam Sejahtera  
Yth. Para Mahasiswa Sekalian 

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB no.25 tahun 2005, dan diperbarui 
No.14 tahun 2017, yang intinya bahwa setiap unit pelayanan publik, harus 
melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), secara reguler. Maksud 
dan tujuannya adalah agar setiap saat unit pelayanan pemerintah/swasta 
mendapatkan umpan balik dari pengguna jasa pelayanan. Mereka adalah 
masyarakat atau kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai pengguna 
jasa.  

Item atau variabel apa saja yang akan dinilai? Sudah tercantum dalam 
Peraturan Menteri PAB&RB, yang secara umum meliputi :  

15. Prosedur Pelayanan, di SMU 6 Tangsel 
16. Persyaratan Pelayanan,  
17. Kejelasan Petugas Pelayanan 
18. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
19. Tanggung Jawab petugas Pelayanan 
20. Kemampuan Petugas Pelayanan 
21. Kecepatan Pelayanan 
22. Keadilan mendapatkan Pelayanan 
23. Kesopanan dan keramahan Petugas 
24. Kewajaran Biaya Pelayanan 
25. Kepastian Biaya Pelayanan 
26. Kepastian jadwal Pelayanan 
27. Kenyamanan Lingkungan 
28. Keamanan Pelayanan 

Daftar ini boleh disesuaikan dengan tingkat keperluan institusi. Apakah SMU 
adalah Unit Pelayanan Publik? Anggap saja ya dan dijadikan “Pilot Project”, 
biarkan para siswa menilai, seberapa besar tingkat kepuasan mereka. 

Berdasarkan metodologi wellbeing, Pengukuran “Indeks kepuasan siswa”, 
dalam hal ini sebagai pengguna jasa layanan SMU 6, akan menguji setiap 
variabel, dengan esensi materi berupa Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas 
(PPA) mahasiswa/wi.  Penafsiran makna PPA adalah : 
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a) Persepsi adalah penilaian terkait dengan pengetahuan, pemahaman 
dan kepedulian mahasiswa/wi 

b) Partisipasi adalah tindakan, peran dan kontribusi siswa/wi.  
c) Akseptabilitas, adalah suatu penilaian penerimaan atas realitas 

dilapangan. 

Skala penilaian 9, nilai 1 paling jelek, 9 paling bagus dan 5 nilai tengah, dengan 
rincian sbb:  

 1  sangat amat (buruk/kurang/rendah/kecil) sekali 
 2  buruk sekali 
 3  buruk  
 4  cukup buruk 
 5  netral /nilai tengah 
 6  cukup baik/bagus/tinggi/besar 
 7  baik 
 8  sangat baik 
 9  sangat baik sekali (istimewa) 

Hasil Kajian akan diupayakan menjadi materi edukasi mahasiswa. 
Pembelajaran dari mahasiswa untuk siswa. Suatu konsep baru dalam riset 
publik 
 

Salam 
Komunitas Riset Publik 
Wellbeing Institute 
Identitas Responden 

1. Posisi Status  
a. Kelas 10  
b. Kelas 11 
c. Kelas 12 

2. Pekerjaan (Orang Tua Murid) 
a. PNS/ASN 
b. Karyawan Swasta 
c. Wira Usaha (Pengusaha) 
d. Usaha Sendiri 

3. Jenis kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
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Variabel #1 : Prosedur Pelayanan, di sekolah Untara 
Penilaian ini termasuk diantaranya : 
i) Marketing/front Office  
j) Kantor TU/Akademik 
k) Keuangan  

1. Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “Prosedur 
pelayanan” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Apakah anda sudah mengikuti dan/ 
atau berusaha untuk mengikuti 
prosedur pelayanan di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi  dan menerima 
prosedur sekolah dengan baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #2 : Persyaratan Pelayanan : Biasanya terdiri dari 
f) Persyaratan pembayaran 
g) Persyaratan kelulusan kuliah dan penilaian mata kuliah. 
h) Persyaratan melakukan kegiatan di sekolah 

4 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “ persyaratan” 
di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Apakah anda sudah mengikuti dan 
/atau berusaha untuk mengikuti 
persyaratan di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
persyaratan sekolah dengan baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #3 : Kejelasan Petugas Pelayanan 
Petugas TU/Keuangan; staf akademik; Sekuriti; Guru; Pimpinan.  

7. Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “ kejelasan 
petugas” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Apakah anda sudah mendapatkan 
dan/atau berusaha untuk mendapatkan 
“kejelasan petugas “ di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“kejelasan petugas” sekolah dengan 
baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Variabel #4 : Kedisiplinan Petugas Pelayanan   
Petugas TU/Keuangan; staf akademik; Sekuriti; Guru; Pimpinan. 

10 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “ kedisiplinan 
petugas” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Apakah anda sudah mendapatkan dan/ 
atau berusaha untuk mendapatkan 
“kedisiplinan petugas “ di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“kedisiplinan petugas” sekolah dengan 
baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #5 : Tanggung jawab Pelayanan :  Guru; Pimpinan. 

13 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “ tanggung 
jawab Guru/pimpinan” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Apakah anda sudah mendapatkan 
dan/atau berusaha untuk mendapatkan 
“tanggung jawab Guru/pimpinan “ di 
sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“tanggung jawab Guru/pimpinan” 
sekolah dengan baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #6 : Kemampuan Petugas Pelayanan : Utamanya Guru. 

16 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “ kemampuan 
Guru” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 Apakah anda sudah mendapatkan dan/ 
atau berusaha untuk mendapatkan 
“kemampuan Guru “ di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“kedisiplinan Guru” sekolah dengan 
baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #7 : Kecepatan Pelayanan : Tim TU/Akademik 

19 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “ kecepatan Tim 
TU/Akademik” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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20 Apakah anda sudah mendapatkan dan/ 
atau berusaha untuk mendapatkan 
“kecepatan Tim TU/Akademik “ di 
sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“kecepatan Tim TU/Akademik ” sekolah 
dengan baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #8 : Keadilan mendapatkan pelayanan 
Petugas TU/Keuangan; Guru; Pimpinan. 

22 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “ keadilan 
petugas” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Apakah anda sudah mendapatkan 
dan/atau berusaha untuk mendapatkan 
“keadilan petugas “ di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“keadilan petugas” sekolah dengan 
baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel 9# : Kesopanan dan keramahan Petugas 
Petugas TU/Keuangan; staf akademik; Sekuriti; Guru; Pimpinan. 

25 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “Kesopanan dan 
keramahan Petugas” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 Apakah anda sudah mendapatkan 
dan/atau berusaha untuk mendapatkan 
“Kesopanan dan keramahan Petugas“ di 
sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“Kesopanan dan keramahan Petugas” 
sekolah dengan baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #10 : Kewajaran biaya  Pelayanan  : SPP dan non-SPP 

28 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “kewajaran 
biaya” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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29 Apakah anda sudah mendapatkan 
dan/atau berusaha untuk mendapatkan 
“kewajaran biaya“ di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“kewajaran biaya” sekolah dengan 
baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #11 : kepastian biaya : SPP & Non SPP. 

31 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “kepastian 
biaya” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 Apakah anda sudah mendapatkan 
dan/atau berusaha untuk mendapatkan 
“kepastian biaya“ di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“kepastian biaya” sekolah dengan baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #12 : Kepastian jadwal pelayanan : Pembayaran dan sistem 
perkuliahan 

34 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “kepastian 
jadwal” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 Apakah anda sudah mendapatkan 
dan/atau berusaha untuk mendapatkan 
“kepastian jadwal“ di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“kepastian jadwal” sekolah dengan 
baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #13 : Kenyamanan lingkungan : lingkungan sekolah   
Petugas TU/Keuangan; staf akademik; Sekuriti; Guru; Pimpinan. 

37 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “kenyamanan 
lingkungan” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38 Apakah anda sudah mendapatkan 
dan/atau berusaha untuk mendapatkan 
“kenyamanan lingkungan“ di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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39 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“kenyamanan lingkungan” sekolah 
dengan baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel # 14 : Keamanan Pelayanan : secara umum; penipuan  

40 Apakah anda mengerti, memahami dan 
menyadari  pentingnya “keamanan 
Pelayanan” di sekolah?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 Apakah anda sudah mendapatkan 
dan/atau berusaha untuk mendapatkan 
“keamanan Pelayanan“ di sekolah?   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42 Realitasnya, apakah teman-teman 
anda, bisa beradaptasi dan menerima 
“keamanan Pelayanan” sekolah dengan 
baik?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

43 Pertanyaan Terbuka 
Bila suatu saat anda ditanya, apa usulan anda agar para siswa 
mendapatkan kepuasan pada pelayanan di sekolah SMU 6?  

 

 

Hasil penilaiannya adalah sebagai berikut (per tanggal 28 Maret 2021) sbb: 
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Nilai dalam tabulasi : 

 
4. Resume 

Dengan membandingkan cara penilaian (pemberian skor) tersebut diatas, 
akan bisa dianalisis mana lebih fair dalam penilaian indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) pada unit penyelenggaraan layanan masyarakat. 

Kedepan kelayakan penilaian akan memberikan dampak motivasi yang baik, 
dan sebaliknya ketidak-layakan penilaian akan selalu menyembunyikan 
kebenaran informasi kepada masyarakat. 
 

D. SAMPLE DAN PURPOSIVE POPULATION 
Terminologi atas kata sample, diinterpretasikan sebagai: 
A complete sample is a set of objects from a parent population that 

includes all such objects that satisfy a set of well-defined selection criteria. 
Kumpulan set-data yang diasumsikan mewakili populasi dengan kriteria 

dan definisi tertentu. Berbagi jenis sample seperti, random sampling, 
proporsional sampling atau multi stage random sampling termasuk dalam cara 
merancang dan menetapkan sampling. Sampling masih merupakan kekuatan 
utama pada kegiatan kajian ilmiah berupa riset atau penelitian. Validitasnya 
masih mendapatkan pengakuan sangat bagus dari para Peneliti dan Akademisi. 

Namun demikian kemajuan teknologi komputer dan informasi pelan tapi 
pasti akan menggeser konsep sampling. Hal ini perlu dipertimbangkan bagi 
para peneliti kedepan, dimana hak menilai masyarakat tidak bisa begitu saja 
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diwakili oleh responden dalam sampling. Secara detail, dalam konteks 
keseimbangan antara hak-kewajiban pribadi, pada kasus tertentu tak bisa lagi 
diwakili secara sampling oleh responden. Urgensi ini semakin meningkat, 
karena unsur hak pribadi dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap isi 
yang sensitif. 

Sebagai contoh pada Pemilium Umum (pemilihan), baik Pilkada maupun 
Pilpres, masyarakat pemilih secara population sangat besar, tidak bisa diwakili 
dalam sampling. Hak memilih seluruh masyarakat, tidak bisa diwakilkan oleh 
siapa pun. Di Indonesia masih dilakukan secara manual, semua pemilik hak 
pilih melakukan pemilihan. Kedepan dalam kadar sensitivitas tertentu, suatu 
objek kajian memerlukan penilaian secara keseluruhan oleh responden yang 
berhak. 

Bisakah sampling diganti dengan population? Dengan bantuan IT hal ini 
bisa dilakukan dengan terminologi sebagai purposive population (PP). PP 
mempunyai ketentuan sebagai berikut : 
1. Meliputi semua populasi dengan rancangan cakupan yang didefinisikan 

dalam kajian. Misalkan indeks kepuasan Masyarakat (mahasiswa) terhadap 
pelayanan kampus, meliputi semua mahasiswa. 

2. Purposive diartikan dengan maksud, untuk memberikan pengecualian 
kepada mereka (mahasiswa) yang tidak mau dan tidak mampu. Tak punya 
alat (Hp Android), tak punya pulsa, Jaringan jelek, tidak memahami makna 
dan berbagai alasan lainnya. 

3. Peneliti menyiapkan segala sesuatunya sebagai manajemen dan organisasi 
Riset Publik, untuk menyampaikan instrumen survei sampai ke tangan 
responden. 

4. Dalam instrumen survei diberikan kata pengantar agar masyarakat paham, 
persolan yang akan ditanyakan dalam survei. 

5. Pengisian instrumen survei jangan terlalu panjang sehingga responden 
cukup menyisakan waktu sekitar 10 menit untuk mengisi survei. 

6. Direncanakan ada tenaga pendampingan (umumnya para mahasiswa), 
untuk memberikan akses bagi masyarakat yang kesulitan untuk mengisinya. 

7. Survei dilakukan secara online, instrumen survei (e-Q) 
 
PP memberikan alternatif baru yang sangat relevan dalam Riset Publik, 

sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan no. 25 tahun 2005 dan No.14 
tahun 2017 tentang “Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Institusi Penyelenggara Layanan Masyarakat” . Misalnya riset berupa 
kajian “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” atas Institusi Publik. Cara pandang 
IKM menjadi semacam Riset Publik perlu mulai diterapkan dengan cara 
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pengukuran yang dilakukan. Beberapa hal yang menjadi usulan atas IKM 
adalah sebagai berikut : 
1. Bahwa IKM perlu dianggap sebagai Riset Publik. Dimana objek kajian 

difokuskan untuk selalu berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. 
Subjek Penilai adalah masyarakat. Proses pengukurannya melibatkan 
rakyat. Cakupan masyarakat yang berhak menilai didefinisikan baik. 

2. Manajemen dan organisasi Penelitian  IKM, harus meyakinkan semua pihak 
bahwa secara populasi mempunyai akses, instrumen survei sampai ke 
masyarakat. 

3. Bilamana ada kesulitan, disediakan layanan pendampingan terhadap 
masyarakat. semacam hotline dengan berbagai saluran komunikasi yang 
ada. 
 
Selanjutnya bisa dibuatkan tabel perbandingan antara Sampling dan 

Purposive Population, sebagai berikut: 

Tabel data Perbandingan Responden Dalam Riset Publik 

Sampling Purposive Population 

Asumsi Dasar : 
Masyarakat sebagai responden 
asumsinya homogen, uvive 

Masyarakat majemuk, terdiversifikasi, 
kompleks 
Masyarakat bersifat Uniqueness, 
dengan sudut pandang yang beragam 

Penetapan akurasi jumlah responden 
dengan 
Margin Error. Suatu keputusan 
penetapan responden jumlah 
tertentu dengan populasi tertentu. 
Bisa ditentukan. 

Akurasinya berdasarkan response rate. 
Berapa yang isi dari berapa jumlah 
populasi. Contohnya pada pemilu 
Presiden di Indonesia 2019 dengan 
participation rate 80%. Bagus sekali. 
Response rate tak bisa ditentukan, tapi 
berdasarkan realitas yang ada. 

Kualitas data hasil penilaian dengan 
angka dan margin error. 

Kualitas data hasil ditentukan dengan 
standar deviasi dan persebaran data 
responden 

Peneliti Dominan menetapkan 
sample 

Peneliti tidak berhak menetapkan 
sample atau responden yang akan 
menilai. 

Masih berorientasi pada Institusi Berorientasi pada masyarakat 

Biasanya masih manual Sudah online 

Banyak kegiatan Efisien efektif transparan akuntabel 
dan kredibel 
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E. KENAPA MESKI SKALA 9 
Kenapa mesti skala 9? Begitu pertanyaan yang sering terdengar ketiga 

Penulis menjelaskan instrumen survei e-Q wellbeing methodology kepada 
mahasiswa, akademisi atau peneliti lainnya. Bukan sesuatu yang istimewa 
memang tapa angka 9 tentu mempunyai banyak makna dan interpretasi. Dari 
yang baik hingga yang mistis. 

Penetapan skala numerik pada berbagai keperluan pengukuran berbagai 
objek kajian adalah hal yang biasa saja. Tidak mempunyai standar acuan atau 
prosedur tertentu. Namun demikian pemilihan jenis skala numerik perlu 
disesuaikan dengan keperluan riset dan juga argumentasi dalam proses 
pelaksanaan kegiatan. berikut ini beberapa contoh skala numerik yang sering 
digunakan : 
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Alternatif penggunaan penilaian dengan skala, terbuka luas untuk 
mengukur objek kajian yang pada mulanya bersifat kualitatif. 
1. Rentang Penilaian Umum 

Secara umum tidak ada aturan baku dalam penetapan skala penilaian. 
Bentuk dan konfigurasi skala penilaian dalam perspektif objek kajian bisa 
mengilustrasikan tahapan kondisi objek yang negatif/menurun (pain scale), 
atau atau sebaliknya agreement scale. Dalam kasus ini, wellbeing methodology 
lebih cenderung dalam tahapan positif. 

Kembali ke pertanyaan awal kenapa  skala 9? Tidak ada sesuatu yang 
sangat khusus tentang penetapan skala 9, namun demikian, dalam sejarah 
pemikiran WM bisa dijelaskan sebagai berikut : 
a. Dalam riset publik empiris dimana, skor penilaian PPA responden adalah 

data final, maka lebih baik bilamana rentang penilaian responden 
merupakan rentang dengan skala yang umum digunakan dalam dalam 
masyarakat, sebagaimana nilai desimal dimulai dari 0 sampai dengan 10. 
Dilakukan perbaikan dengan asumsi dasar nilai sempurna 10, hanya untuk 
Tuhan dan nilai 0 adalah nilai oleh orang yang kritis sekali tapi tak punya 
hati. Realitas yang baik, nilai 0 sampai 10, dipotong skor nilai 0 dan 10, 
pada 2 sisi ekor (tail) dalam persebaran distribusi normal. Sehingga 
penilaian yang wajar adalah nilai 1 sampai 9. 

b. Jenis skala yang digunakan adalah ratio scale dengan penjelasan, dapat 
dioperasionalkan dengan matematika dasar, sehingga nilai rata rata 
merupakan nilai rasio, misalnya 7,88. Jenis skala sebagai berikut: 

 
c. Nilai dengan basis 9 tidak memerlukan konversi lagi setelah dilakukan 

perhitungan konversi lagi atas penjumlahan. Misalnya pada perhitungan 
nilai skala 4 (sesuai pedoman survei Kemenpan RB no.14 tahun 2017) 
responden secara sampling, dan skor penilaian model wellbeing  
dinyatakan sebagai berikut : 
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Sebagian besar data dalam baris 
disembunyikan (hiden) 

 
Skor penilaian WM, langsung diolah menggunakan excel, tanpa melalui 

rumus dan konversi 
d. Analisis visual. Penilaian dengan skor 1 sampai 9, memberikan akurasi 

penilaian yang cukup jelas. Hasil dalam bentuk grafik mudah dianalisis skor 
signifikansi mudah untuk dianalisis. 

 
 

2. Makna, Interpretasi dan Sajian Informasi Pengukuran 
Pada suatu saat diskusi terbuka, seorang Akademisi bidang Ilmu Ekonomi, 

mengajukan pertanyaan, kenapa WM menggunakan skala 1 sampai 9? 
Bukankah lebih mudah dipahami dengan skor penilaian (-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4) 
sehingga nilai netralnya lebih mudah untuk dibaca yaitu nilai 0. Dengan 
berbagai pertimbangan dan argumentasi, WM menjelaskan beberapa hal 
sebagai berikut : 
a. Secara makna pengukuran skor dengan skala, penggunaan skala (1 sampai 

9) maupun skala (-4 sampai 4), sama sama menggunakan rentang skala 
pengukuran 9 tahap. Keduanya mungkin memiliki makna dan arti 
pengukuran yang serupa. Bedanya mungkin pada responden yang akan 
melakukan penilaian. Pada WM dengan responden adalah masyarakat 
(secara purposive population)  diartikan bukanlah kelompok masyarakat 
terdidik yang paham atas atas makna skala, maka pilihan WM adalah skala 
yang mudah untuk dipahami. Dalam hal ini nilai 1 sampai 9 sudah 

X 1.1 X1.2 X1.3 X 2.1 X2.2 X2.3
4 5 4 6 5 6

7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7

6,35 6,59 6,33 6,98 7,08 6,60

6,44 6,87
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merupakan angka, skor penilaian umum dalam angka desimal matematika 
dasar. Mudah dipahami masyarakat. 

b. Interpretasi skala pengukuran yang dianjurkan dalam Permenpan RB No.14 
tahun 2017, yang hanya berupa skala 1 sampai 4, pada tampilan akhirnya 
juga dikonversikan, sehingga menjadi skor dengan skala (0 sampai 100). 
Misalnya hasil akhirnya pada angka 3 maka akan dikonversi menjadi 
=(3/4)*100 =75. 

c. Dalam tampilan hasil akhir, diinformasikan secara jelas nilai akhir adalah 
skor 75 dengan skala 0 sampai 100. Tampilan ini menjadi sangat jelas dan 
menarik, namun demikian skor penilaian 75 bukan pemahaman responden, 
tapi interpretasi Peneliti. Dalam artian ini, kurang menampilkan orisinalitas 
data  responden. 
 

3. Membangun Indeks Sebagai Standar Acuan Skor 
Pada umumnya standar acuan skor penilaian responden menjadi sangat 

penting untuk disosialisasikan, dijadikan materi pembelajaran/edukasi publik 
dengan harapan orang memahami dengan baik dan di kampanyekan, menjadi 
semacam Indeks. Lebih lanjut apa maksud dan tujuan membangun indeks. 
Beberapa alasan adalah sebagai berikut: 
a. Bahwa Indeks adalah semacam nilai acuan yang mudah dipahami oleh 

masyarakat luas, dengan rentang kualitas pendidikan yang beragam. 
Karena nilai desimal dalam bilangan yang umum adalah 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), Dan WM menghapus nilai 0 dan 10, karena 
memotong 2 sebaran ekor kurva distribusi normal (kanan dan kiri) dan 
akhirnya menjadi skor skala (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Angka ini sudah merupakan 
angka universal. 

b. Indeks  dimaksudkan untuk standar skor penilaian. Ilustrasi ini menjadi 
sangat penting atas objek kajian, agar memudahkan masyarakat untuk 
memahami kondisi terkait objek kajian. Misalnya orang menilai Indeks 
kepuasan masyarakat (IKM) dengan nilai 6,50. Maka orang paham akan 
seberapa bagus kualitas Institusi penyelenggaraan Layanan Publik. 
Pemahaman masyarakat bisa diartikan sebagai “partisipasi publik” untuk 
ikut mengawasi kualitas Institusi. 

c. Indeks merupakan indikasi atas kualitas secara umum. Bila nilainya tinggi 
berarti kualitas objek yang dinilai tinggi, dan sebaliknya. 

d. Indeks inside motivation, artinya indeks dalam Riset Publik dimana objek 
dan subjeknya adalah masyarakat, merupakan suatu materi pengingat 
kepada masyarakat agar  termotivasi, untuk mencapai skor tertentu sesuai 
yang diharapkan. 
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e. Indeks merupakan potret atau ilustrasi kondisi objek kajian tertentu. Perlu 
dilakukan secara reguler dan berkelanjutan, agar menjadi peta dan 
indikator untuk dianalisis. Apakah nilai indeks kemaslahatan publik (IKP) 
menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan? Bagaimana kondisi terbaik 
atau terburuk terjadi? Apa usah yang perlu dilakukan agar tercapai kondisi 
“sustainabilitas” dalam hal perbaikan nilai. 
 

F. KUALITAS DAN AKURASI DATA SKOR PENILAIAN RISET PUBLIK 
Diskusi yang sering muncul dipermukaan adalah bagaimana cara menilai 

objek kajian, dan apa perbedaannya antara metodologi kuantitatif dan 
wellbeing? Hai ini merupakan masalah serius yang harus dijawab untuk 
menghilangkan keraguan bagi para peneliti yang mengkaji objek Riset Publik.  

Secara umum objek kajian diasumsikan sebagai suatu himpunan, dimana 
terdiri dari beberapa bagian level kategori agregat penyusunnya : 
1. Objek kajian adalah himpunan S dengan ruang lingkup tertentu 
2. Objek kajian, terdiri dari beberapa variabel (sub-objek) 
3. Variabel tersusun dari beberapa indikator (sub-subobjek) 

Penjelasan “apa yang dinilai” bisa diilustrasikan sebagi berikut : 

 
1. Pada penilaian model wellbeing, yang dinilai adalah variabel. Bukan pada 

indikator sebagaimana dilakukan pada umumnya metodologi kuantitatif. 
2. Penilaian atas setiap variabel menggunakan 3 sudut pandang sebagai 

esensi kebenaran, yaitu persepsi, partisipasi da akseptabilitas. 
3. Model wellbeing adalah riset publik secara empiris, data publik merupakan 

penilaian responden yang final. Buka data untuk membuktikan model atau 
teori. 

4. Simplisitas dan detail adalah keseimbangan ilmiah, tergantung 
implementasinya. Dalam hal ini riset publik dengan bantuan sistem 
komputer, penilaian agak simple dengan responden bersifat purposive 
popuation lebih cocok untuk diterapkan. 
 
Pertanyaan  selanjutnya, apakah model wellbeing memberikan cara 

pengukuran yang lebih baik? Marilah kita lihat penjelasan berikut : 
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1. Model wellbeing yang dinilai adalah level variabel. Hal ini memberikan 
penjelasan atas objek secara lebih umum, walaupun akan disertakan 
variabelnya. Penilaian dengan 3 sudut pandang persepsi, partisipasi dan 
akseptabilitas masyarakat, merupakan dinamika yang mengadopsi 
masyarakat yang kompleks. 

2. Pelaksanaan penilaian bisa dilakukan secara online. Instrumen e-Q bisa 
disebarluaskan dengan berbagai komunikasi media masa lainnya.  
Monitoring data yang masuk secara live, bisa dimonitor setiap saat. 

 
3. Skor Penilaian ditampilkan dalam grafik yang sangat bagus. Perhitungan 

terklasifikasi dan terhitung dengan jelas. Tak ada konversi data. 

 
4. Identifikasi responden secara personal tidak ada, artinya confidensialitas 

responden dijaga. Responden akan lebih jujur dalam memberikan 
penilaian. 

5. Data Yang masuk adalah data final, skala yang digunakan juga sudah dalam 
kaidah umum sehingga penilaian responden adalah data yang orisinil : 
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6. Ada data non struktural, sebagai informasi dan feedback kepada Peneliti 
7. Responden purposive population. Konfigurasi keseimbangan hak dan 

kewajiban. 
 

G. DARI MANA PERSEPSI PARTISIPASI & AKSEPTABILITAS (PPA) 
MASYARAKAT  
Secara umum teori da konsep dasar wellbeing methodology bermuara 

pada instrumen pengukuran berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan 
akseptabilitas. Jika pertanyaannya dari mana ide itu? Tentu perlu penjabaran 
panjang lebar termasuk argumentasi ilmiah yang dituliskan oleh pemikiran 
orisinilitas Prof. Masudul Choudhury, dan pencarian Kami (Suriadi.J, dan M 
Zulhilmi) untuk kemudian menginterpretasikan kebenaran sebagai proksi dari 
kemaslahatan (maslahah mursalah), dan secara umum dinamakan wellbeing. 
Berdasarkan premis dasar : complexity and endogeneity; participatory among 
agents; wellbeing function,  maka diperoleh model persamaan empiris sebagai 
berikut: 

W(θ )= k1.X1 (θ) + k2.X2 (θ) + k3.X3 (θ) + ....................kn.Xn (θ). 
Dalam Riset Publik, model ini tidak lagi diuji dengan menggunakan data. 

Tetapi dianggap sebagai konsolidasi dan eksplorasi atas 3 premis diatas dengan 
pemahaman sebagai berikut : 
a. W(θ) adalah suatu nilai atau ukuran kemaslahatan objek kajian. Suatu 

besaran tanpa satuan, yang nilainya menunjukkan tingkat kebajikan, 
kemaslahatan atau kemanfaatan. Dalam hal ini sudah embedded antara 
rasionalitas manusia dan esensi kebajikan dari Allah SWT. 

b. Jenis variabel Xi(θ) dan bobot variabel (ki), belum ditetapkan. Akan 
diputuskan berdasarkan  expert group discussion (EGD). 

c. Nilai dari Xi(θ), juga merupakan esensi rasionalitas dan elemen ilmu Allah. 
Berapa atau nilai ukurannya akan ditentukan oleh masyarakat/Umat/ 
responden dengan cakupan yang di definisikan. 
 
Persoalan yang muncul kemudian adalah mengukur nilai variabel Xi(θ), 

bagaimana caranya? Mari kita gunakan analogi interaksi antara objek kajian (S), 
penilaian masyarakat Xi(θ) & (ki)  dan nilai nilai kemaslahatan universal W(θ), 
dengan tahapan umum sebagai berikut : 
1. Bahwa pada dasarnya, nilai nilai kemaslahatan (wellbeing) itu  bagian dari 

kebenaran adalah suatu pengetahuan yang harus di sebar luaskan kepada 
masyarakat. Agar masyarakat mengetahui dengan baik, memahami 
dengan baik dan kemudian menyadari atau peduli, terhadap variabel Xi(θ), 
yang akan diukur. Keseluruhan penilaian tersebut merupakan refleksi 
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kondisi individu sebagai “Persepsi Masyarakat”. Semacam identifikasi 
kognitif berupa pemikiran, pemahaman dan kesadaran dalam manusia. 

2. Setelah logika rasionalitas dan esensi kebajikan disampaikan, kemudian 
melangkah ke penilaian, apakah kita telah melaksanakan apa yang kita 
ketahui, pahami dan sadari. Penilaian ini  direfleksikan sebagai “Partisipasi 
Masyarakat”. Suatu ukuran seberapa besar masyarakat berperan aktif, 
berpartisipasi dan berusaha pada apa yang diyakini benar. 

3. Akhirnya pada realitasnya seberapa baik kondisi yang ada dibandingkan 
dengan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Penilaian ini 
kemudian direfleksikan sebagai Akseptabilitas masyarakat.  
 
Siklus atas penilaian PPA kemudian digambarkan sebagai berikut: 

 
 

Penilaian model wellbeing akan mengalir terus sebagai siklus, dan para 
saat diuji merupakan potret yang akan memberikan nilai W(θ). Dilakukan lagi 
secara reguler dan berkelanjutan sehingga akan menjadikan figure circular 
causation, sebagai berikut : 
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H. OPINI PUBLIK BERDASARKAN  PPA MASYARAKAT 
Pada akhir bulan Februari 2021, kondisi politik di Indonesia diramaikan 

peristiwa konflik Partai Demokrat. Banyak komentar di media sosial. Biasanya 
“opini publik” menilai langsung ke objek permasalahan melalui media sosial 
yang, tidak terstruktur dengan baik. Spontanitas, kurang mencerminkan logika 
rasionalitas, mengedepankan sentimen dan pada umum yang banyak adalah 
sebagai berikut : 
1. Tendensi negatif ke Kubu AHY 
2. Tendensi Negatif ke Kubu Moeldoko 

 
Namun demikian, hanya ada dua objek pilihan, yang sedang berebut kuasa 

di “Partai Demokrat”. Sebagai organisasi partai,  kubu mana yang 
mendapatkan opini yang lebih baik dari masyarakat? penilaian menurut PPA 
masyarakat adalah sebagai berikut : 

OPINI PUBLIK 
Kisruh KLB PD 2021 Dalam Perspektif Etika dan Edukasi Politik di Indonesia 

================================================================
============== 

Assalamualaikum Wr.Wb 
Selamat Pagi/Siang/Malam 
Yth. Bapak/ibu/Sdr. Sekalian 

Kisruh KLB PD 2021, dan perang sosial media dan buzzer, sangat partisan. 
Masing-masing pihak bicara untuk pada perspektif dirinya sendiri dan mencela 
pihak lain. Belum ada esensi etika dan edukasi politik yang muncul 
dipermukaan. 

Gerakan Masyarakat Menilai (GMM), mencoba  merangkum pokok pokok 
persoalan yang didapatkan dalam berbagai media cetak dan sosial media, 
kemudian disajikan dalam bentuk “Opini Publik” dan dipersilahkan masyarakat 
untuk menilai 2 ha saja : 

1. Penilaian dalam sudut pandang legal formal 
2. Penilaian Etika dan Edukasi Politik 

Isilah dengan jujur dan juga, share ke kolega anda . Semua masyarakat harus 
mulai berani menilai, agar keberadaan masyarakat diperhitungkan serius oleh 
para elit politik. 
Salam 
Gerakan Masyarakat Menilai 
 
Identifikasi Responden 

www.penerbitwidina.com



  

452 | Riset Publik Model Wellbeing Methodology 

4. Domisili 
a. Jabodetabek 
b. Jawa Bali (non jabodetabek) 
c. Indonesia (non-jawa bali) 

5. Afiliasi/Pengikut Partai Politik 
a. Partai Demokrat 
b. Non-Partai Demokrat 

6. Usia 
a. Kurang dari 17 tahun 
b. Antara 17 s/d 30 tahun 
c. Antara 30 s/d 50 tahun 
d. Diatas 50 Tahun 

7. Pendidikan 
a. Sampai dengan SLTA 
b. Sampai dengan S1 
c. Sudah Selesai S2/S3 

 
Penilaian Alternatif variabel dari Peneliti 

 
Variabel #1 : Penilaian dalam sudut pandang “Legal Formal”, PD Pihak AHY  (Sisi 

Claim) 

Penilaian ini termasuk diantaranya : 

l) Pihak yang syah, legal dan konstitusional adalah PD kepemimpinan AHY 

m) Sesuai keputusan Kongress 2020, dengan terpilihnya AHY sebagai ketua umum. 

n) KLB tidak syah karena tak ada persetujuan Pimpinan Majelis Tinggi 

1. Seberapa besar pengetahuan, 

pemahaman dan kesetujuan anda atas 

klaim PD pimpinan AHY? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel #2 : Penilaian Dalam Sudut Pandang “Etika dan Edukasi Politik”  (Sisi Kritik) 
Penilaian ini diantaranya meliputi : 
i) Pimpinan PD versi AHY, baper, partainya di kudeta dan berkirim surat ke 

Presiden. Sekalipun mereka tahu, Presiden tak mencampuri urusan partai 
j) Pimpinan PD kurang etis menerapkan Partai dinasti dengan semua anggota 

keluarga menjadi pucuk pimpinan, tidak mengakomodasi potensi SDM bagus 
diluar partai. 

k) Sistem keuangan partai tertutup, banyak klaim ketidakadilan. 

2 Seberapa besar akseptabilitas anda 

terhadap kondisi partai PD pimpinan 

AHY? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Variabel #3 : Penilaian dalam sudut pandang “Legal Formal”, PD Pihak KLB  (Sisi 

Claim) 

Penilaian ini termasuk diantaranya : 

a) Dinamika Partai telah beku. Partai Demokrat masuk jurang sistem yang tidak 

demokrasi. Perlu KLB untuk menyelesaikan berbagai persoalan. 

b) KLB Legal dan konstitusional via KLB 

c) Hasil KLB memilih Moldoko sebagai Ketua Umum KLB 

3 Seberapa besar pengetahuan, 

pemahaman dan kesetujuan anda atas 

klaim PD pimpinan Moeldoko? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variabel 4 : Penilaian dalam sudut pandang “Etika dan Edukasi Politik”, PD Pihak KLB  

(Sisi kritik) 

Penilaian ini termasuk diantaranya : 

a) Hasil KLM memilih Moeldoko, yang masih aktif sebagai Kepala Kantor 

Kepresidenan (KSP). 

b) KLB memilih pimpinan yang diluar Partai dengan asumsi tidak umum 

c) KLB telah dituduh sebagai intrik pemerintah terhadap partai oposisi 

4 Seberapa besar akseptabilitas anda 

terhadap kondisi partai PD pimpinan 

Moeldoko? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
5 Perpecahan partai politik, turut mendorong instabilitas dan biaya 

konflik yang tinggi. Legalitas, yuridis formal dan aspek hukum, 
dikesampingkan. Ambisi pribadi/partisan sangat kuat. Etika dan 
Edukasi Politik, tak pernah menjadi agenda. 
Apa yang anda usulkan agar tak terjadi perpecahan partai lagi 
kedepan? 

 

TERIMAKASIH 
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Data hasil penilaian responden, sebagai contoh  menggunakan PPA 
berdasarkan WM adalah sebagai berikut : 
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Catatan : 
a. Data diambil dalam waktu satu minggu, random, jumlah terbatas. 

Penilaian diasumsikan dengan kondisi bisa dielaborasi skala besar. 
b. Penilaian masyarakat masih kepada pihak AHY (5,11)  
c. Pada kondisi opini kontestasi ini, pilihan terbaik pada kondisi jelek (5,11 

dam 5,10) 
d. Mari lihat, kondisi pergerakan opini masyarakat, dimana banyak informasi 

yang terungkap dipermukaan.  
Saran dan kritik Responden 

1 Pilih partai yang efisien biaya politiknya 
2 Menurut saya, lebih baik benar benar melalu pilihan rakyat bukan 

hanya sebagian saja. Karena pada dasarnya yang sudah sudah, seperti 
presiden. Ada yang setuju calon A mencalonkan lagi atau tidak. Hal 
yang seperti itu yang menyebabkan perpecahan. Jadi kalau bisa benar 
benar hasil seleksi rakyat yang mereka pimpin.  

3 Ini trik politik pecah belah  
4 Amanah 
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5 Toleransi 
6 Indonesia merupakan negara demokrasi, maka dari itu seluruhnya 

harus di selesaikan secara demokratis 
7 Tidak tahu 
8 Mempercayakan dan mempertimbangkan segala aspek yang 

bersangkutan dengan wadah /partai dengan musyawarah mufakat.  
9 Lebih bijak dalam pengambilan keputusan, pengambilan keputusan 

sepihak sangat berdampak besar kepada perpecahan partai politik 
10 - 
11 Perlu adanya komunikasi yang baik. 
12 Lebih menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam mengambil tindakan dan 

terus berpatokan pada UUD 1945 supaya tidak terjadi perpecahan 
secara konstan. Tetap pertahanan etika politik dalam pemilihan 
pemimpin partai yang baru 

13 bagi partai politik, seleksi kandidat di internal merupakan perwujudan 
dari demokrasi internal di partai. Untuk itu, perlu melibatkan kader 
atau anggota partai dan dilakukan dengan transparan, sehingga 
kandidat yang muncul tidak ditentukan hanya oleh elit politik dan bisa 
dilihat rekam jejaknya. Partai juga bisa melakukan semacam pemilihan 
pendahuluan di internal. Selain itu, sudah semestinya partai 
mengoptimalkan kaderisasi sehingga partai akan lebih siap 
menyiapkan kader mereka dalam menghadapi Pilkada. 

14 Menjunjung tinggi sikap toleransi dan transparansi dalam melakukan 
suatu kegiatan dalam partai 

15 Kesadaran diri masing-masing, mau siapapun seseorang tapi tidak ada 
kesadaran, tidak akan pernah tetap satu.  

16 Perpecahan politik itu pasti selalu ada bahkan sudah tidak aneh 
karena, partai politik itu keras 

17 Menegakkan keadilan 
18 Diselesaikan dengan musyawarah bersama sesuai UU dan nilai-nilai 

Pancasila tidak saling menjatuhkan satu sama lain. 
19 Semua pemimpin partai harus berlaku bijak dan adil begitu juga 

dengan semua anggota partai harus berlaku dengan bijak 
20 Bergabung kesatuan mencari solusi terbaik dengan instansi terkait 
21 Saling menyatukan pendapat masing-masing Dan tidak ada perdebatan 

antara pihak 
22 Tidak usah berdebat dalam sosial kritis dilakukan dengan per sekutuan  
23 Jangan saling menuduh sama partai yang lain  
24 Menjunjung keadilan dan kejujuran dalam berpartai 
25 Semua orang memilik kepentingan masing-masing, semoga selalu 
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dijalan yang benar dan bermanfaat untuk diri sendiri,keluarga dan 
orang lain 

26 Tidak adanya miss komunikasi antar pihak satu ke pihak yang lainnya  
27 Dimusyawarahkan lagi  
28 Janganlah saling menjatuhkan satu sama lain 
29 Lebih baik memilih pimpinan dari luar partai dengan asumsi 

tidak/bukan kondisi yang umum. 
30 Harus punya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain 

dan jika ada masalah dalam suatu partai politik lebih baik di 
musyawarahkan 

31 Saling membantu dan saling menghargai satu sama lain  
32 solusi terbaik lebih mengarah pada ideologisme anggota sehingga tidak 

terjadi dua pandangan berbeda dalam satu partai. Tentunya 
perbedaan pendapat ini mengakibatkan partai tidak sehat karena akan 
menjunjung kepentingan pribadi bukan partai sebagai satu kesatuan. 
Untuk mengantisipasi hal tersebut ditambahkannya, sebuah partai 
harus menjaga ideologi di antara anggota untuk mencegah konflik 
kepentingan pribadi. Harus ditentukan pengikat anggota agar kadernya 
tetap setia menjunjung kesatuan partai. 

33 Mempererat tali persaudaraan  
34 Tidak adanya golput 
35 harus saling mengerti dan menghargai dan harus bersatu serta bekerja 

sama dalam bidang partai politik 
36 Rakyat yang utama buat apa banyak partai jika suara rakyat tidak 

pernah di dengar cuma dijadikan alat saja untuk kaum tertentu 
37 Masing-masing partai politik harus konsisten 
38 Dalam upaya penyelesaian konflik itu, saya kira harus diatur melalui 

UU Partai Politik. Dalam UU Partai Politik tersebut perlu dicantumkan 
tentang mekanisme penyelesaian konflik dengan membentuk 
semacam badan penyelesaian konflik (atau apa pun namanya), yang 
berfungsi menyelesaikan setiap perbedaan atau konflik yang terjadi di 
dalam tubuh partai politik. Badan ini tercantum dalam partai politik. 

39 Agar lebih memperkuat persatuan dalam berpendapat 
40 Saling percaya satu sama lain 
41 Yang terpenting satu misi dan visi. Agak tidak perpecahan lagi 
42 Harus lebih ditingkatkan  
43 Diselesaikan dengan pihak terkait secara kekeluargaan untuk 

mendapatkan kesepakatan bersama 
44 Kerja sama yang baik 
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I. KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT 
Perjalanan pemikiran dan pemahaman tentang konstruksi wellbeing 

methodology, mengacu pada epistemologi, filosofi dan metodologi yang 
bersumber pada Islam. Suatu pencarian kebenaran dengan objek masyarakat 
luas (umat) dengan hasil keluarannya adalah esensi kebenaran yang kemudian 
diproksi dalam makna kebajikan atau kemaslahatan. Secara umum dipahami 
sebagai maslahah mursalah. Dengan kata lain, dalam riset publik selalu 
melakukan elaborasi, bagaimana agar objek kajian memberikan ukuran 
kemaslahatan, yang mempunyai nilai positif kepada warga masyarakat. 

Dalam perkembangannya, Riset publik mengacu pada objek kajian 
berorientasi pada kepentingan masyarakat, subjek penilai adalah masyarakat 
dan proses kegiatannya melibatkan masyarakat. diperlukan kerja keras untuk 
memahami dan melaksanakan kajian riset publik.  Kaidah riset berbasis teori 
dan konseptual sudah bergerak ke riset empiris, skor penilaian secara sampling 
dikembalikan secara purposive population, dan sistem manual digantikan oleh 
online dan data digital. Semua berjalan menyesuaikan dinamika masyarakat, 
sampai pada ukuran nilai kemaslahatan variabel atas objek kajian di 
interpretasikan sebagai ukuran Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat 
dan Akseptabilitas Masyarakat. 

Dalam tatanan sosial, begitu Penulis (Dr. Asep Khususanto) menjelaskan, 
bahwa dalam memandang “isu publik”, sebaiknya menggunakan platform 
tatanan sosial masyarakat terdiri  dari 3 unsur, yaitu; 1) State (pemegang 
kekuasaan atas negara); 2) Community  (warga masyarakat, sebagai lembaga) ; 
3) Enterprises (kelompok masyarakat yang menggerakkan kegiatan sosial-
ekonomi). Ketiganya berkolaborasi atau bersekutu menghasilkan. Untuk lebih 
memahaminya mari kita lihat ilustrasi sebagai berikut : 

   

  
 

    
Konsep keseimbangan sebagaimana digambarkan, dalam tatanan 

masyarakat yang majemuk, plural dan kompleks, sulit diujikan dalam posisi 
yang “customize”, semua sama, serupa dan simetris. Beberapa ilustrasi yang 
digambarkan diatas dimaknai sebagai berikut: 
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1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan berbagai interpretasi 
yang mencitrakan hal itu. Misalnya dalam gambar batu, keseimbangan 
didapatkan dengan kondisi fisik yang asimmetris. 

2. Keseimbangan hak dan kewajiban itu bisa mengakomodasi dan 
berorientasi pada masyarakat luas. Selain untuk menampakkan realitas 
atas kewajiban yang ada. juga untuk menjawab tuntutan atau ekspektasi 
(hak) masyarakat luas yang cenderung semakin tinggi. 

3. Contoh riil. Keseimbangan hak-kewajiban di PDAM,  berapa biaya atas 
meter cubik produk air bersih yang digunakan? 
 
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, alat ukur apa yang digunakan 

untuk mengetahui suatu objek kajian sudah pada keseimbangan sudah benar 
atau belum. Instrumen apa yang digunakan? Bagaimana cara mengukurnya? 
Wellbeing Methodology (WM) memberikan alternatif pengukuran dengan cara 
mengukur dengan menggunakan instrumen Persepsi, Partisipasi dan 
Akseptabilitas masyarakat. 

Sebagai contoh pengukuran “Indeks Kepuasan Masyarakat (Siswa)” pada 
sekolah tingkat atas di Kota Tangerang selatan, dengan posisi sebagai berikut : 
a. Penyelenggaraan layanan publik : adalah pihak Sekolah 
b. Penerima layanan adalah : Siswa 
c. Keseimbangan akan dilihat sebagai hubungan timbal balik atas hak-

kewajiban yang direleksikan dan diukur sebagai indeks Kepuasan Siswa. 
 
Hasil penilaiannya adalah sebagai berikut : 

  
Penilaian Persepsi Siswa merupakan hak siswa. Skor penilaian yang 

meliputi banyak indikator  terutama fokus pada variabel “prosedur” pelayanan. 
a. Siswa perlu untuk mengetahui apa isinya (pengetahuan), siswa perlu 

memahami kenapa diperlukan, dan akhirnya menyadari pentingnya. 
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b. Penilaian keseluruhan Persepsi dimaknai sebagai pemikiran cognitif para 
siswa mengekspresikan skor penilaian terhadap prosedur pelayanan 
disekolah 

c. Semacam penilaian apresiasi “prosedur pelayanan”. 
 
Dan melihat hasilnya ada yang menilai kurang (1sampai 4) sebanyak (8%), 

padahal yang menilai baik (6 sampai 9) sebanyak (67,8%). Akumulasi ini 
menjadi nilai keseluruhan. Hal ini menunjukkan persebaran skor penilaian 
responden, suatu ilustrasi yang menggambarkan realitas. 

 
 
Penilaian atas Partisipasi Siswa (kewajiban), seberapa besar para siswa 

berpartisipasi memenuhi prosedur pelayanan.  
Dan akhirnya yang lebih riil adalah skor penilaian akseptabilitas  

  
Penilaian akseptabilitas menggambarkan, penerimaan siswa terhadap 

pelayanan pihak sekolah, yang komponen utamanya meliputi : 
a. Penilaian kondisi riil (atas prosedur pelayanan) yang ada disekolah 
b. Ekspektasi atau harapan siswa terhadap sekolah 
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Kembali pada pemikiran bagaimana menyelesaikan “isu publik”, maka 
rekomendasinya adalah dipetakan, dijabarkan yang rinci dan diukur? Kenapa 
mesti diukur? Menurut kaidah manajemen : 
a. Bila anda mampu mengukur, maka anda akan mengetahui lebih baik 
b. Bila mengetahui lebih baik, maka anda akan lebih mudah mengelola 
c. Bila anda mampu mengelola dengan baik, maka akan lebih mudah 

mencapai tujuan. 
 
Dengan argumentasi diatas, maka WM menjadi instrumen alat ukur untuk: 

1. Membantu menguraikan masalah dalam “Isu Publik”, kemudian 
merancang instrumen alat ukurnya. 

2. Melakukan pengukuran, dengan kaidah manajemen, untuk mempermudah 
mencapai tujuan. 

3. Hasil kajian merupakan edukasi publik, berisikan keseimbangan antara hak 
dan kewajiban. 

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban berarti, motivasi untuk 
memperbaiki kondisi riil yang ada dan mengendalikan ekspektasi (agar tak 
mengawang awang). 
 

J. MODEL KURVA DAN INTERPRETASINYA 
Berdasarkan data terkait dengan kurva distribusi normal, dan beberapa 

pola atau model yang bisa diperhatikan dan diperbandingkan dengan secara 
teoritis sebagai berikut: 
1. Kurva Normal Sempurna (teoritis) 

Yang termasuk dalam kategori ini, digambarkan sebagai berikut : 
    

  

Dalam realitaskan pola normal, didapatkan dari skor penilaian responden 
pada riset publik, sebagai berikut : 
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2. Kurva Persebaran Ekstrim 
Dalam data lapangan bisa juga ditemukan pola persebaran skor penilaian 

responden yang tidak lazim sebagai kurva normal. Dalam riset publik disebut 
sebagai kurva ekstrim sebagai berikut : 

 
Pola kurva ekstrim ini didapatkan sebagai “pertanyaan khusus” pada Riset 

Publik Indeks Kesejahteraan Keluarga (IKK). Replikasi riset dari LPPKN, Malaysia 
(2011) dengan judul sama, cakupan ruang lingkup dan metodologi berbeda. 
Hasil akhir yang didapatkan hampir mirip. Namun demikian ada detail grafiks 
yang agak berbeda dengan pola pada umumnya. Pertanyaannya apa, 
bagaimana dan mengapa skor penilaian responden seperti itu? 

Dalam riset publik dengan pendekatan wellbeing, hal ini bisa terjadi 
a. Bahwa skor penilaian responden adalah final dan benar, tak ada yang salah 

dengan skor penilaian responden. Masalah yang mungkin terjadi adalah 
objek kajian yang dinilai yang tidak normal. Objek kajian sensitif. 

b. Data umumnya (karena modelnya wellbeing, sebagian besar memang pada 
posisi ekstrim baik. Penyebaran skor penilaian terbesar, pada skala yang 
paling besar (9), dan berturut turut dibawahnya (9,8,7,6,5,4). 

c. Objek yang dinilai sangat sensitif (bukan objek yang umum) dalam hal 
tersebut diatas adalah pertanyaan niat dan usaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan keluarga. 
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 Pertanyaannya kemudian adalah, apakah penilaian tersebut diatas hanya 
pertanyaan umum atau kebetulan saja. Apakah ada data lain yang serupa 
dengan kurva diatas? 

  

 

 

 
Dalam beberapa kasus memang ada (data tidak sesempurna teori). Namun 

demikian apakah instrumen survei (pertanyaan) yang demikian itu bagus? 
Dalam perspektif teori harus ada potensi perbaikan, asalkan masih ada potensi 
perbaikan pertanyaan itu dianggap wajar atau baik saja. 
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Kurva ekstrim juga terjadi, dengan pola yang sebaliknya seperti cembung 
dengan nilai, misalnya sebagai berikut : 

 
 
Data ini berasal dari riset publik yang berjudul “Indeks Pengendalian 

Paham Radikal-Generasi Muda (IPPRGM)” ruang lingkup responden adalah 
mahasiswa di 12 Kampus . Interpretasi atas skor penilaian mahasiswa, masih 
terpengaruh sensitivitas kata “radikal” lalu sentimen sensitivitas ini tercermin 
dalam skor yang paling banyak (9) dan (1). Persoalannya apakah ini nilai yang 
baik? Berdasarkan nilai nilai universal atas kebenaran, apapun skor penilaian 
yang dihasilkan adalah benar dan final.  Informasi kebenaran merupakan unsur 
kebaikan. Dalam riset IPPR GM ada saran dan rekomendasi yang menarik 
untuk diperhatikan :  
1. Karena pentingnya pengendalian paham radikal generasi muda (15 -25 

tahun), direkomendasikan agar semua institusi sekolah pada generasi 
muda usia tersebut yaitu level SLTA (SMU-SMK-Aliah-Pesantren) sampai 
level sarjana S-1, perlu melakukan survei Riset Publik IPPR GM. 

2. Paham radikal tak bisa dihilangkan, tapi perlu dikendalikan. Survei perlu 
dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Direkomendasikan untuk 
dilakukan setiap 6 bulan sekali.  

3. Perlu dilakukan diskusi terbuka, untuk memperbaiki kondisi, terutama 
ketegangan karena perbedaan persepsi terkait isu paham radikal, yang 
masih terlalu tajam. 
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K. TABULASI DATA, SKOR PPA , SKOR VARIABEL DAN SKOR IKP 
Pertanyaan sederhana dan serius, yang perlu dielaborasi adalah 

bagaimana mendapatkan data tabulasi? Lihat gambar ini : 

 

Karyawan Swasta Perempuan 7 

PNS/ASN Perempuan 8 

Karyawan Swasta Perempuan 7 

Wira Usaha (Pengusaha) Laki-laki 5 

Usaha sendiri Laki-laki 9 

Karyawan Swasta Perempuan 5 

Karyawan Swasta Perempuan 3 

PNS/ASN Laki-laki 5 

Karyawan Swasta Perempuan 7 
 

 
 Lihat dalam format Google drive, lihat “respons” lalu klik tanda hijau. 

Setelah itu klik “lihat spreadsheet” akan akan muncul data dalam tabulasi. 
Pindah ke excel dan kemudian lakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan. 
1. Data Tabulasi Skor Penilaian Responden  
Data tabulasi didapatkan dengan mengolah sedikit sebagai berikut : 

 
 
Didapatkan data tabulasi skor penilaian responden dengan mudah dan 

cepat. Dari data ini kita bisa melakukan tabulasi dan penilaian data dengan 
mudah menggunakan formula yang ada di excel, maka hasil skor rata rata akan 
dengan menggunakan  ∑ Auto sum ; dibagi jumlah data (N), maka nanti akan 
diperoleh. Notasi simbol sudah dilakukan modifikasi : 
a. X1.1 = Persepsi Variabel X1 
b. X1.2 = Partisipasi Variabel X1 
c. X6.3 = Akseptabilitas variabel 6; dan seterusnya. 
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2. Data skor PPA 
Tinggal klik di excel, mudah disesuaikan sebagai berikut: 

 
 

3. Data Skor Variabel 
Pada data skor penilaian variabel, pada prinsipnya sama saja tentang 

penjumlahan rata rata. Namun karena bobot atas instrumen survei yang 
diajukan mempunyai nilai yang berbeda maka ada nilai pembobotan; Persepsi 
(20%): Partisipasi 40%; Akseptabilitas 40%. Sehingga nilai rata ratanya 
memasukan unsur bobot tersebut sehingga didapatkan sebagai berikut : 

 
 

4. Skor Keseluruhan Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) 
Dalam hal ini untuk kajian “indeks kepuasan masyarakat (siswa)”, sebuah 

SMU di Tangerang Selatan didapatkan data sebagai berikut : 

 
Dalam perhitungan ini, bisa nilai bobot pada setiap variabel (ki) didapatkan, 

maka faktor bobot (ki) dimasukkan dalam perhitungan, tapi bila tidak ada 
maka nilai bobot (ki) di anggap sama. 

 

L. KOMPARASI DAN KONTESTASI 
Riset Publik pada dasarnya adalah merupakan kegiatan kajian yang harus 

dilakukan secara reguler dan berkelanjutan. Terus menerus, selama 
keberadaan isu dan masalah publik itu ada. Bukan hanya untuk memotret satu 
titik pada tempat dan waktu tertentu, lalu selesai. Konsekuensi logisnya setiap 
titik yang terukur, selalu diperbandingkan dengan titik lainnya. Perubahan skor 
penilaian responden, bisa selalu dimonitor dari waktu ke waktu, dan ekspektasi 
perubahan secara perlahan (evolutiontary), perubahan yang semakin baik. 

X 1.1 X1.2 X1.3 X 2.1 X2.2 X2.3 X 3.1 X3.2 X3.3 X 4.1 X4.2 X4.3 X 5.1 X5.2 X5.3 X 6.1 X6.2 X6.3 X 7.1 X7.2 X7.3 X 8.1 X8.2 X8.3 X 9.1 X9.2 X9.3 X 10.1 X10.2 X10.3 X 11.1 X11.2 X11.3 X 12.1 X12.2 X12.3 X 12.1 X13.2 X13.3 X 13.1 X14.2 X14.3
4 5 4 6 5 6 4 5 6 6 5 5 6 5 5 7 6 5 5 5 4 5 4 5 5 6 6 6 6 1 5 1 1 5 5 5 5 6 5 5 5 5

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6,35 6,59 6,33 6,98 7,08 6,60 6,79 6,48 6,49 7,08 6,85 6,60 7,30 6,96 6,73 7,25 6,90 6,75 6,54 6,45 6,37 7,00 6,66 6,61 7,36 7,05 6,88 6,59 6,49 6,32 6,75 6,45 6,25 7,01 6,74 6,58 7,32 6,93 6,79 7,11 6,84 6,72

6,95 6,85

6,72

6,44 6,71 7,05 6,44 6,43 6,736,44 6,87 6,55 6,80 6,94 6,91
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Karena itu hasil akhir (out put) dirancang dalam bentuk skor penilaian 
dengan skala tertentu, dan menggunakan acuan tertentu untuk mendapatkan 
figure yang mudah dipahami, posisi tersebut. Misalnya dilakukan komparasi 
atau kontestasi. Dalam hal ini “komparasi” dimaknai sebagai perbandingan 
skor nilai dalam ruang lingkup internal, sedangkan “kontestasi” dalam ruang 
lingkup eksternal. 
1. Komparasi. 
a. Komparasi skor Nilai Internal 

Komparasi adalah perbandingan dalam ruang lingkup internal. Sebagai 
contoh akan mudah didapatkan dalam data tabel (kajian : Index of county 
branding) berikut : 

 
 

1) Dalam satu Objek kajian perlu diketahui perbandingan skor penilaian 
responden atas variabel. Dalam contoh diatas variabel dengan skor nilai 
terbaik terbaik adalah X1., yaitu 6,96. 

2) Dalam satu variabel X1, skor nilai atas instrumen apa yang paling baik? 
Skor nilai Persepsi X1 atau (X1.1) dengan skor 7,18 

3) Secara keseluruhan nilai mana yang terjelek, yaitu Akseptabilitas X3 atau 
X3.3 dengan nilai 6,62 dan masih banyak lagi perbandingan skor penilaian 
yang bisa dilakukan. 

Dalam hal Data matrik data nilai yang dilakukan “cross section” dengan 
data identifikasi responden, sebagai berikut : 

 

Row X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3

1 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 7 6 7 6 6

2 6 7 6 6 8 6 4 7 4 4 6 5 8 9 8 4 7 6

1250 5 8 7 5 6 9 8 4 6 8 8 6 8 6 5 9 6 8

7,18 7,11 6,70 6,94 7,01 6,70 6,72 6,72 6,62 6,85 6,81 6,78 6,79 6,83 6,77 6,72 6,74 6,73
1,53 1,691 1,738 1,851 1,815 1,759 1,807 1,847 1,8 1,836 1,763 1,765 1,859 1,822 1,791 1,806 1,803 1,82

Skor PPA, Rerata

Stan.Deviasi

Skor variabel

Skor ICB

6,80 6,73

6,81

6,96 6,87 6,68 6,81

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
ASN/PNS 5 8 7 5 6 9 8 4 6 8 8 6 8 6 5 9 6 8

Skor PPA, Rerata 7,24 7,05 6,78 6,59 6,87 6,93 6,82 6,91 6,84 6,92 6,96 6,96 6,86 7,04 6,72 6,77 6,86 6,88
Skor variabel

Skor ICB

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Bekerja sendiri/Mandiri 7 8 9 6 8 9 6 8 5 9 7 8 6 9 6 8 9 6

Skor PPA, Rerata 7,15 7,08 6,85 6,94 6,96 6,68 6,69 6,69 6,70 6,81 6,64 6,79 6,59 6,72 6,68 6,73 6,70 6,59
Skor variabel

Skor ICB

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Belum Bekerja 7 5 8 6 7 6 7 5 8 3 6 4 7 5 7 6 5 8

Skor PPA, Rerata 7,16 7,13 6,49 6,93 7,03 6,52 6,62 6,62 6,50 6,75 6,82 6,64 6,79 6,73 6,78 6,60 6,71 6,60
Skor variabel

Skor ICB

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X2.3 X3.1 X3.2 X3.3 X4.1 X4.2 X4.3 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X6.3
Pegawai Swasta 4 6 7 8 5 5 7 8 6 6 7 8 8 5 7 8 7 8

Skor PPA, Rerata 7,21 7,15 6,85 7,20 7,13 6,85 6,80 6,77 6,59 6,99 6,81 6,88 6,89 6,91 6,84 6,87 6,74 6,94
Skor variabel

Skor ICB

6,98 6,84

6,68 6,66

6,77

6,76

6,89

6,73

7,00 6,84 6,70 6,73

6,86

6,88 6,85

6,90

6,88 6,80 6,57 6,73

7,04 7,03 6,70 6,88

6,96 6,88 6,85

6,64
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4) Dalam identifikasi jenis pekerjaan, siapa yang memberikan nilai tertinggi? 
Pegawai swasta dengan Nilai 6,90 

5) Penilaian variabel apa yang tertinggi, Variabel X1 yang dinilai oleh Pegawai 
swasta dengan nilai 7,04. 

6) Dan seterusnya, banyak sekali (ratusan) komparasi skor penilaian yang bisa 
dilakukan dengan data matrik. 
 

b. Komparasi Skor Reguler  
Komparasi juga dilakukan secara keseluruhan dalam satu institusi 

berdasarkan periode penilaian. Misalnya tahun skor penilaian periode ini 
dibandingkan dengan skor penilaian periode lalu. Dengan harapan bisa 
digunakan sebagai acuan 
1) Untuk memahami apakah tahun ini lebih baik dengan tahun kemarin? 

Berapa % kenaikannya? 
2) Untuk memotivasi organisasi dalam institusi, menetapkan target 

pencapaian. Hal ini umum dilakukan di berbagai manajemen. 
3) Untuk monitoring dan evaluasi program edukasi publik. 

Mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk ikut dalam 
peningkatan hasil skor penilaian. 
 

2. Kontestasi 
Kontestasi dimaknai sebagai suatu perbandingan yang dilakukan terhadap 

kondisi luar dengan level institusi yang setara dan dengan menggunakan 
standar acuan dan metodologi yang sama. Salah satu contoh adalah skor 
penilaian “Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)” sebagai berikut : 

 
 
Berdasarkan tabulasi nilai akan mudah dikelola. 
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M. STUDI SUSTAINABILITAS 
Riset Publik dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM), akan 

mengikuti siklus dalam konsep dan teori circular causation (CC). Perhatikan 
skema 17 langkah Diagram Alir sebagai berikut: 

 
 
Pada langkah 17 akan kembali ke langkah 8, diulangi-ulangi dengan survei 

baru, setelah diadakan beberapa langkah edukasi publik dan kampanye publik. 
Sustainabilitas dimaknai dengan sederhana sebagai suatu kemampuan 

mempertahankan eksistensi (skor nilai IKP) kondisi saat ini. Implementasinya 
dalam Riset Publik adalah suatu kondisi untuk menjaga penilaian responden 
terhadap IKP, pada kondisi yang terjaga dengan baik. Penilaian IKP dilakukan 
berdasarkan instrumen survei yang berisikan pengukuran : 
1) Persepsi masyarakat 
2) Partisipasi masyarakat  
3) Akseptabilitas masyarakat 

 
Bagaimana menjaga kondisi IKP agar stabil dan cenderung meningkat terus 

dikemudian hari. Mari kita urai satu persatu bahan baku atau input, terhadap 
stabilitas IKP. 
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Studi terkait sustainabilitas nilai skor IKP ini merupakan diskursus dengan 
konsep terbuka bagi setiap objek kajian dalam Riset Publik menggunakan 
metodologi wellbeing. Namun secara umum bisa diidentifikasi langkah langkah 
untuk IKP menjadi sustain, diantaranya: 
1. Menjaga skor nilai Persepsi Masyarakat. Maksud dan tujuan pengukuran  

IKP harus selalu diinformasikan dan dikampanyekan kepada masyarakat. 
Agar masyarakat mengetahui, memahami dan menafsirkan dengan baik. 
Pada kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), perlu dipahami dan 
ditafsirkan maksud dan tujuannya dengan baik. Respon skornya akan 
menjadi baik. 

2. Partisipasi masyarakat. Merupakan komponen utama dalam berbagai 
objek kegiatan, dan secara umum tingkat partisipasi masyarakat telah 
menjadi indikator keberhasilan dalam program dan kegiatan pemerintah. 
Dalam Riset Publik, partisipasi merupakan refleksi langkah nyata atas 
kesetujuan dalam maksud dan tujuan kajian. Karenanya untuk menjaga IKP 
yang sustain, perlu dijaga tingkat partisipasi masyarakat. Dalam hal ini juga 
perlu edukasi masyarakat. Partisipasi adalah hak dan kewajiban 
masyarakat. 

3. Ekspektasi masyarakat. Ekspektasi atau tuntutan masyarakat, merupakan 
nilai yang berlawanan dengan IKP. Semakin tinggi ekspektasi semakin 
rendah nilai IKP. Hal ini perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat dengan 
baik. 

4. Nilai Realitas. Nilai realitas linier dengan nilai IKP. Semakin tinggi skor 
penilaian Realitas, maka akan semakin tinggi nilai IKP. 

5. Data terakhir yang sangat bagus untuk dikaji yang mendalam dengan 
berbagai perspektif, berapa jauh selisih skor Realitas dan ekspektasi, untuk 
membuat suatu keseimbangan dinamis yang optimum untuk menjadi IKP 
yang stabil? Tentu perlu penelitian panjang. Terlalu jauh akan 
menyebabkan orang kecewa dan frustrasi. Terlalu dekat menyebabkan 
orang tak termotivasi, karena ekspektasinya sebagian besar sudah tercapai. 
 
Bila dirangkum secara keseluruhan, Sustainabilitas merupakan faktor dari 

persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat, nilai kondisi riil saat ini dan 
ekspektasi masyarakat. 

S sus = ƒ( S pers; S part; S real; s sksp) 
Dimana nilai realitas atau nilai aktual dan nilai ekspektasi merupakan unsur 

dominan, didalam ilmu sosial. Keduanya harus menggambarkan suatu ilustrasi 
keseimbangan antara hak dan kewajiban dimana: 
1. Nilai realitas atau aktual, lebih dominan merupakan “kewajiban” para 

pemegang otoritas. 
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2. Nilai ekspektasi atau harapan, lebih dominan merupakan “hak” masyarakat, 
maka akan didapatkan contoh sebagai berikut : 

 
 

Dalam ilmu sosial yang sangat kompleks, maka nilai sustainabilitas, lebih 
cenderung pada nilai aktual/realitas dan nilai ekspektasi, untuk dikendalikan 
berada pada angka tertentu. 
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