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Pokok Bahasan 

• Data Demografi 

• Validitas 

• Faktor yang mempengaruhi validitas 

• Cara Perolehan data Demografi 

• Proses Perolehan Data 

• Analisis data 



DEMOGRAFI 

Ukuran 
 Struktur 
Distribusi 

Kelahiran 
Kematian 
 Migrasi 
Penuaan 

 PENDUDUK 

Dinamika kependudukan manusia 

Jumlah 

persebaran geografis :  kepadatan, lokasi 

Struktur  dan Komposisi, usia, jenis 
kelamin, ras, lapangan kerja 

faktor faktor yang mempengaruh 



Metode Pengumpulan data 

Seluruh Populasi SENSUS 

• Undang –Undang No 16 tahun 1997 tentang statistik 

Sampling SURVEY 

Catatan administrasi REGISTRASI 



KLASIFIKASI SENSUS PENDUDUK 

• Sensus de jure  

Pencacahan jiwa yang dilakukan di tempat penduduk tersebut tinggal 
secara resmi 

• Sensus de facto 

Pencacahan jiwa di tempat mereka ditemukan oleh petugas lapangan 

 

 Penduduk • Tahun berakhiran 0 

Pertanian • Tahun Berakhiran 3 

Ekonomi • Tahun Berakhiran 6 

Tempat Pengambilan Data 

Waktu 
Pelaksanaan 



KLASIFIKASI SENSUS PENDUDUK 

Metode Householder 

 Pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri.  

Cepat dan Praktis Kebenaran data ?? 

Data lengkap  
Meminimalisir pemalsuan 

data 

Lebih lama 
Keterbatasan SDM 

• Metode Canvasser  

 Petugas mendatangi tempat tinggal penduduk  

 Mengisi daftar pertanyaan.  



Kelebihan dan Kelemahan Sensus Penduduk 

Kelebihan: 

• Paling akurat 

• Cakupan seluruh populasi– 
Sampling eror 

• Sebagai dasar perencanaan 

• Sampling frame untuk survai 
lain. 

• Penyajian data sampai Unit 
terkecil – Kecamatan, Kelurahan 

Kekurangan: 

• Biaya >> 

• Kurang up date  

• Content error 

• Kemungkinan tidak semua 
tercacah 

• Kesulitan dalam mendata semua 
anggota populasi yang relevan. 



Faktor yang Mempengaruhi Rincian Data yang 
diambil Saat Sensus 
• Kebutuhan dan kepentingan negara 

• Keadaan keuangan negara 

• Kemampuan teknis pelaksanaan 

• Kesepakatan internasional, untuk perbandingan antar negara 

 



PERSIAPAN PELAKSANAAN SENSUS 

Menentukan sistem pencacahan Menentukan tanggal sensus dan waktu uji cobanya. 

Menentukan tipe dan isi kuesioner 

Uji Instrumen 

Mempersiapkan peta dan daftar semua rumah tangga yang ada 

Rekruitmen dan pelatihan petugas lapangan 

Merencanakan dan mengembangkan program untuk processing data 

Sosialisasi dan motivasi  



Sumber Data Demografi---- SURVEI 

Sebagian Populasi 

Dapat dilakukan kapan saja.  

Lebih hemat biaya, tenaga, dan waktu. 

Data yang diambil lebih rinci dan khusus. 

Perilaku penduduk, sikap, kepercayaan, 
pendapat, karakteristik, pengetahuan dan 
harapan responden 

Tehnik Sampling  

Reliabilitas 

Sesuai dengan 
keadaan 

Harus efisien.  



Manfaat Survei 

Bahan pertimbangan 
untuk sensus yang akan 
datang 

Estimasi hasil sensus yang 
akan datang 

Evaluasi hasil sensus yg 
lalu 

Mengetahui perubahan 
penduduk setelah 5 
tahun sensus 

Mengetahui kondisi 
penduduk antara dua 
sensus 
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Jenis Survei 

Singgle round survey  

Multi round survey  

Kombinasi metode Singgle 
dan Multi round survey. 

•Petugas melakukan kunjungan rumah berulang 
kali dengan interval waktu tertentu. 

•Kelemahannya:  

•Petugas dan responden bisa sama-sama bosan 
hingga timbul error data,  

•Kualitas kerja petugas tidak selalu konstan 
setiap waktu,  

•Kualitas kerja antar petugas bisa berbeda, 
karena petugas tidak selalu sama (mungkin ada 
pergantian petugas antar waktu). 



Survei Penduduk 

Kelebihan  

• Biaya lebih murah dibanding 
sensus 

• Kualitas data mungkin lebih baik 
dari pada sensus 

• Dapat digunakan untuk menguji 
ketelitian sensus dan registrasi 

Kelemahan 

Data yang dihasilkan tidak akan 
representatif bila terjadi 
kesalahan dalam pengambilan 
sampel 

 



Sumber Kesalahan Survei 

Sampling Error 

• Hanya mengamati sebagian 
populasi 

 

• Non Sampling Error 

Kesalahan pada Proses Survei 

Desain Sampling 

• Non Response 

• Bias Selection 

• Innacurate Response 

• Dishonest Interviewer 

• Human error and Resource quality 



Sensus Vs Survei 

• Cakupan penduduknya: 

 Sensus: seluruh penduduk 

 Survei: sebagian penduduk (sampel) 

• Fleksibilitasnya (waktu pelaksanaan): 

 Sensus: periodik (biasanya 10 tahun sekali 

 Survei: bisa kapan saja (biasanya 5 tahun sekali, bergantung ada 
tidaknya dana) 

• Materi: 

 Sensus: tetap dari tahun ke tahun 

 Survei: bisa berganti topik sesuai kebutuhan dan lebih mendalam 

 



Sumber Data Demografi  --- REGISTRASI 

•Pencatatan yang terus menerus mengenai kejadian vital 
yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan 
perpindahan.  

•Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 

•Bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melaporkan 
kejadian vital yang terjadi dalam keluarga. 

• Sebagai pembanding dan pelengkap seri data 
kependudukan 



Registrasi Vital 

KELEMAHAN 

• Pendaftaran penduduk de jure. 

• Informasi yang disajikan sedikit 

• Sangat tergantung sistem, 
petugas, kesadaran masyarakat 

• Kelengkapan dan kecermatan 
data tergantung konsistensi dan 
kontinyuitas pencatatan 

KEUNGGULAN 

• Sifatnya terus menerus 

• Lengkap apabila semua 
mendaftarkan diri 

• Akurat apabila dilaporkan segera 
setelah kejadian 

• Biaya lebih murah 

 

Registrasi di Negara Berkembang  
• kurang kesadaranMasyarakat sebagai pelapor 
• Petugas (pemerintah): kurang trampil, banyak yang terlibat, biaya 

tidak selalu murah. 



Perbedaan registrasi penduduk dibanding 
sensus dan survei 
• Registrasi: 

 Memberi gambaran tentang perubahan penduduk secara terus 
menerus 

 Dituntut partisipasi aktif penduduk untuk melapor kepada petugas 

 Dicatat oleh instansi atau badan yang berbeda 

• Sensus dan survei: 

 Memberi gambaran tentang keadaan penduduk pada saat tertentu saja 

 Petugas pendata yang aktif mendatangi penduduk 

 Dicatat oleh badan yang sama yaitu BPS 



Kesalahan Dalam Pengumpulan Data Demografi 

• Kesalahan cakupan (error of coverage) 

 orang tidak tercacah (mobilitas tinggi, daerah sulit dijangkau) 

 orang dicacah dua kali 

• Kesalahan isi pelaporan (error of content) 

 Umur/tanggal lahir 

 kelahiran bayi 

 kematian bayi 

 jenis kelamin 

 pekerjaan 

• Kesalahan ketepatan pelaporan (estimation error) 

Balita tapi tercatat sudah sekolah 

Laki-laki tapi tercatat pernah melahirkan 

Selisih umur anak dan orang tua kurang dari 10 tahun 



Faktor yang mempengaruhi ketelitian data 
saat sensus, survei atau registrasi 
• Partisipasi dan kerjasama masyarakat untuk memberikan jawaban yang 

benar 
• Masalah geografi: daerah terpencil, sulit dijangkau dan tak ada sarana 

trasportasi yang memadai 
• Kualitas dan kuantitas pencacah 
 Kualitas tidak sama, banyak yang berpendidikan menengah ke bawah 
 Kuantitas kurang mencukupi terutama untuk wilayah yang luas dengan 

jumlah penduduk sedikit 
• Pelaksanaan dan sarana yang tersedia 
 Pelaksanaan tidak selalu bisa sesuai dengan prosedur 
 Sarana tak selalu mencukupi 
 



Kesulitan Pengumpulan Data Demografi 

• Partisipasi dan kerjasama masyarakat 

• Masalah geografis 

• Kualitas petugas 

• Pelaksanaan sesuai aturan 

 




