Daftar Konsensus dan Erata Suseti 2
No

Variable
Permasalahan
Pak RT tidak di rumah
Wawancara
dengan Pak
RT

Solusi/Errata
Supervisor/pewawancara sehari sebelum masuk ke
wilcah perlu memberitahu Pak RT via telpon
tentang kedatangan team dan menanyakan tempat
penempelan dari RTS di desa tersebut. Kalau
tempatnya tidak jelas dan barangkali akan
menimbulkan adanya persepsi nama lain akan
tempat tersebut tanyakan ancer-ancer dari tempat
tersebut misalnya saat pak RT mengatakan di
mading dekat lapangan bulutangkis, ada responden
yang mengatakan tempat tersebut sebagai lapangan
volli. dengan bantuan dari Pak RT buat peta
responden yang kita akan dicari.
Pencatatan
alasan
1. RT yang tidak tercantum dalam listing,
Rumah
pengantian
tangga
untuk menghindari adanya kesalahan dalam
Pengganti
melihat nomor IDRT perlu di dauble cek ke
supervisor dan supervisor melihat di
komputernya untuk mendapatkan alasan
penggantian
RT
tersebut.
Alasan
penggantian rumah tangga karena tidak
terdapat di listing di dicatat di cov7, lingkari
5 dan tuliskan alasan ___________
Jumlah
Kalau kurang dari 5 dan Pewawancara perlu kembali ke wilcah tersebut
Rumah
ada yang baru bisa sehingga sedemikian rupa jumlah rumah tangga
tangga yang diwawancarai malem
untuk wilcah tersebut adalah 5
diwawancarai
COV1
RESPONDEN TARGET Gender dari responden target original
COV2
Responden
utama Perhatikan gender responden target original
diganti. Siapa yang harus (COV1)
Siapa penggantinya (urutan penggantian):
diwawancarai
1. Kalau gender target original laki-laki maka
responden penggantinya adalah KRT lakilaki, kalau tidak ada, ART laki-laki lain
yang berumur 18 tahun atau lebih dan dia
bukan pembantu rumah tangga (kalau
berikutnya ada dua ART lain yang
memenuhi syarat maka responden pengganti
yang duluan adalah yang nomor ARTnya
terkecil). Jika ART laki-laki tidak ada lagi
baru masuk ke responden perempuan, di
mulai dari pasangan Kepala Rumah tangga
kemudian pasangan responden (pasangan
respoden utama) dan selanjutnya responden
perempuan lainnya yang berumur 18 atau
lebih dan dia bukan pembantu rumah tangga
2. Kalau gender target original perempuan
maka responden penggantinya adalah
pasangan KRT (perempuan), kalau tidak
ada, ART perempuan lain yang berumur 18
tahun atau lebih dan dia bukan pembantu
rumah tangga (kalau berikutnya ada dua
ART lain yang memenuhi syarat maka
responden pengganti yang duluan adalah
yang nomor ARTnya terkecil). Jika ART
peremuan tidak ada lagi baru masuk ke
responden laki-laki, di mulai dari Kepala

Rumah tangga dan kemudian pasangan
responden (pasangan respoden utama) dan
selanjutnya responden laki-laki lainnya
yang berumur 18 atau lebih dan dia bukan
pembantu rumah tangga
3. Di preprinted daftar ART isikan nomor
urut penggantian responden (tulis setelah
nama) sebelum masuk ke rumah tangga
agar lebih cepat di rumah tangga dan
mengurangi resiko kesalahan
COV3

COV3

1. Kalau responden kurang pendengarannya
2. Kalau responden pengganti kelihatannya
ogah-ogahan sehingga cenderung menjawab
tidak tahu
3. Pembantu rumah tangga
Pencatatan alasan kalau Lingkari COV3, 3 berikan alas:
responden target diganti
a. Alasan kenapa responden diganti
b. Untuk mencatat alasan kenapa jenis kelamin
responden target diganti
Tertulis Nama KRT
Seharusnya ”Nama responden target”
Alasan lain penggantian
responden di dalam
rumah tangga

Preprinted
Lokasi dan
daftarART
Q1
Respoden
tidak tahu

Q2b
Q5b
Q6
Q7

Q8

Q8

Q7 & Q8

Q9
Q11

pengganti Tambahkan pilihan 8.TT

Ini akan banyak terjadi ketika responden pengganti
yang menjawab dan saat ditanyakan apakah ada
ART lain yang diwawancarai? dia bilang tidak
tahu
Responden tidak tahu
Tambahkan pilihan 8.TT
Responden tidak tahu
Tambahkan pilihan 8.TT
Jika Q2a=3, Q2b=3/8, Langsung Q6 dilingkari 8. responden tidak
Q3=3,Q5a=3, Q5b=3/8
mengetahui cara yang digunakan
Jika Q2a=3, Q2b=3/8, Tambahkan pilihan 8. responden tidak mengetahui
Q3=3,Q5a=3, Q5b=3/8
cara yang digunakan di RT ini
Langsung lingkari 8
Jika Q2a=3, Q2b=3/8, Perlihatkan daftar RTS untuk memprobing
Q3=3,Q5a=3, Q5b=3/8
bagaimana pendapat responden tentang ouput dari
metode yang digunakan di RT ini
Jika Q2a=3, Q2b=3/8, Tambahkan pilihan 6. TIDAK MEMILIKI
Q3=3,Q5a=3, Q5b=3/8;
PENDAPAT
Walau diperlihatkan RTS
tapi
responden
mengatakan
tidak
memiliki pendapat
Pertanyaan
tentang Tanyakan paling akhir setelah Q24
keseluruhan
dari
metode P2K08 (cara
dan output)
Untuk membantu probing Perlihatkan form 7 ( RTS )
Kalau pak RT hanya
1. Tuliskan di baris b. W pada kolom
menyebutkan 1
pertanyaan informasi dari Pak RT
2. Untuk baris jawaban responden catat
berapapun yang diinformasikan oleh
responden. Apabila hanya 1 yang
disebutkan maka di baris B pada kolom
diskripsi tuliskan W

Q14

Q16

Q23

Q23
Q24

CP

CP

3. Pada kolom salah/betul untuk jawaban
responden ditambahkan pilihan 6 untuk
tidak berlaku. 6 dilingkari apabila Pak RT
menyebutkan satu tempat dan responden
menyebutkan 2 tempat sehingga di baris
yang tidak disebutkan oleh pak RT lingkari
6 pada kolom betul/salah.
Sebaliknya
apabila Pak RT menjawab 2 tempat dan
respoden hanya 1 tempat maka di di baris
jawaban yang kedua untuk baris responden
pada kolom diskripsi isi W dan di kolom
salah - betul lingkari 6
Responden tidak begitu Tambahkan Pilihan 8. Tidak kenal warga lain
tahu tentang warga lain Q16
di RT-nya walau telah
diperlihatkan list namanamanya
Responden tidak begitu Tambahkan Pilihan 8. Tidak kenal warga dalam
tahu tentang orang-orang RTS Q18
dalam daftar RTS walau
telah diperlihatkan list
nama-namnya
Mengacu ke pertanyaan Maksud pertanyaan ini apakah ingin dilakukan
mana?
penentuan peringkat
lagi di RT ini dengan
menggunakan metode seperti disebutkan dalam Q2
dan Q5?

Jika Q2a=3, Q2b=3/8, Tambahkan pilihan 8. Tidak mengetahui cara yang
Q3=3,Q5a=3, Q5b=3/8
digunakan
Probingnya ?
Bagaimana caranya/apa yang harus diperhatikan
agar penentuan sasaran yang menerima bantuan
tepat
Apa saja yang dicatat
1. Alasan responden menambahkan nama
warga ke dalam daftar RTS ( nama yang
disebutkan di Q15)
2. Alasan responden mengeluarkan nama
warga yang disebutkan dalam RTS (nama
yang disebutkan dalam Q17)
3. Semua informasi yang disebutkan oleh
responden tentang jalannya proses P2K di
RT tersebut yang belum tercover dalam
pertanyaan
Bagaimana
cara Tuliskan code variable sebelum penjelasan seperti
mencatatnya
Q15a. xxxxxxxxxxxxxxxx untuk penjelasan dari
nama yang disebutkan dalam variable 15 baris a

