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Ada (hampir) 75 ribu desa di Indonesia, bisa kah
mereka dipahami menggunakan metode big data?





PENCARIAN
VIA 

GOOGLE: 
PANGGUNG

HARJO



SISTEM
APLIKASI/

JASA
LAYANAN

YANG 
DIJUAL DI 
TOKPED



MUNGKIN MASIH ADA YANG INGAT….
KKN DESA PENARI



Metode
penelitian
big data 

perlu
dibedakan

dari…

a. Sistem managemen berbasis
elektronik seperti: e-government, e-
voting, 

b. Smart villages (desa pintar)

c. Aplikasi-aplikasi yang digunakan
oleh pemerintah desa. 

DATA dari poin (a), (b), dan (c) di atas
yang menjadi sumber big data



APA ITU BIG DATA DAN 
METODENYA DALAM

PENELITIAN



Sebelum 
mulai, 3 poin 

pengingat

1. Kita ini ilmuwan sosial, dan bukan orang 
IT/sains yang paham bahasa program

2. Kekuatan kita adalah pada sensitifitas
pada fenomena sosial (insight)

3. Kesulitan di aspek teknis big data,  
solusinya 

a) Investasi waktu dengan belajar sendiri

b) berkolaborasi dengan tim yang memiliki 
keahlian teknis



Definisi dasar (1)

◦Big data: tipe data 
dengan ciri 5 V 
(volume, velocity, 
variety, veracity, dan 
value), 

◦Big data adalah data 
yang terdigitalisasi



Definisi dasar (2)

◦ Big data bukan hanya kajian berbasis data di media 
konvensional atau media sosial, dan dekat dengan disiplin ilmu
komunikasi
◦ Big data yang berasal dari media basisnya adalah pencarian

kata kunci. Kata kunci ini adalah representasi dari topik
riset/rumusan masalah kita. 
◦ Big data dalam ilmu sosial bisa sebagai dua hal sekaligus

a) Subyek riset
b) Metode riset (sebagai tools)



PERBEDAAN 
BIG DATA 

DAN SMALL 
DATA

Sumber: diadaptasi dari Kitchin (2014) dan Stephen-Davodowitz (2018)

Small data Big data

Volume Terbatas
(n=definite)

Tak terbatas (n=infinite)

Skala Sampling Seluruh populasi

Kecepatan akumulasi data 
(velocity)

Lambat dan statis Cepat dan dinamis (terus
bergerak)

Keragaman (variety) Terbatas Tinggi 

Fleksibilitas penggunaan Rendah Tinggi

Tipe data Teks Teks, data audio-visual, 



CONTOH RISET
BIG DATA 
TERKAIT
DAMPAK

PENGGUNAAN



2 contoh buku
berisi “apa itu
big data”
dan
penggunaan
big data



Contoh riset 
dengan metode 
big data dengan 
sumber data 
media online
Sumber: Merlyna Lim 
(2017), “Freedom to Hate: 
social media, algorithm 
enclave and tribal 
nationalism” 



Tingkatan penelitian 
dalam ilmu sosial dan 
kompleksitas jenis big 
data
◦ Analisa deskriptif menjawab pertanyaan 

“What happened?” (Apa yang terjadi?)
◦ Analisa diagnostik menjawab pertanyaan 

“How and why it happened” (Mengapa 
dan bagaimana sesuatu terjadi?)

◦ Analisa prediktif menjawab pertanyaan: what 
to do? (Apa yang harus dilakukan) --> 
policy/intervensi recommendation

◦ Analisa preskriptif menjawab pertanyaan if 
we do this, what will happen? (Kalau kita 
melakukan ini, apa yang akan terjadi?) -> 
prediksi dampak dari policy/intervensi 

Sumber: Bekker 2017



Contoh rumusan 
masalah terkait 

big data dengan 
topik desa (big 
data sebagai (a) 

fenomena 
sosial/dampak 

big data dan (b) 
big data sebagai 

metode)

3 contoh rumusan masalah di bawah ini, mana yang 
(a) dan (b) di atas?

1. Bagaimana dampak sistem keberadaan big 
data (melalui sistem aplikasi desa) di 
pemerintahan desa telah (atau belum
mendukung) jaminan hak sosial ekonomi warga
negara?

2. Bagaimana data dari sistem aplikasi desa
membawa perbaikan hak perempuan di desa

3. Bagaimana persepsi netizen terhadap desa
Panggungharjo, Sewon Bantul? (atau Desa
Ponggok, Klaten)?



Contoh riset big data berbasia data biologis: 
detak jantung manusia via Apple Watch 
(predictive/tipe riset big data ke-3)



Contoh
penggunaa
n praktis big 
data dalam
politik à
preskriptif
(tipe riset
ke-4)



Big data tidak hanya bersumber dari data di 
media sosial
◦ Semua data yang sudah didigitalisasi dan bisa

diakses (baik secara cuma-cuma dan berbayar), 
adalah sumber big data

◦ Misalnya, kalau di Amerika, data pembayar pajak
sudah didigitalisasi dan diakses oleh public 
adalah sumber big data, demikian juga dengan
data cuaca

◦ Di Indonesia, ada 1 portal data.go.id yang berisi
kumpulan data-data yang sudah terdigitalisasi
(meski banyak yang tidak update, tapi lumayan). 

◦ Big data dengan menggunakan variasi data (data 
dilapis/layer) akan semakin baik, ketimbang kalau
hanya 1 jenis big data

◦ Misal: perilaku pemilih pemula.



Belum banyak 
riset berbasis 

big data 
dengan topik 

desa

Ini adalah peluang bagi teman-teman 
untuk bisa memanfaatkan big data 
yang tersedia terkait topik desa. 
Sehingga teman—teman peserta bisa 
mengambil peluang ini

Selamat melakukan riset big data 
dengan topik desa!



Alur penelitian menggunakan big data

Penentuan fokus, kata 
kunci (used case)

Penggalian data (aspek
teknis scrapping data) Analisa data

Peneliti kualitatif Peneliti kualitatifPeneliti kuantitatif
(Tim ahli

data/programmer)

Memilih “used case”
1. “Used case” harus sangat spesifik
2. Misalnya: a) persepsi publik (netizen) terhadap inisiatif yang dilakukan

desa Panggungharjo, b) persepsi publik (netizen) terhadap desa Ponari



Contoh riset politik berbasis big data



BUKU BIG 
DATA 

FISIPOL
UGM 

(AKAN
TERBIT 2021)



Terimakasih

Semoga materi ini berguna

Salam sehat selalu


