
 

 

BAB VII 
OBSERVASI 

 

 Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah 

pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau 

pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan.  

7.1. Mengamati Perilaku Para Pembuat Keputsan 

 Jenis informasi yang dicari saat mengamati perilaku para pembuat keputusan 

berikut lingkungan fisiknya adalah : 

a. Mengumpulkan pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya 

dilakukan para pembuat keputusan. 

b. Melihat secara langsung hubungan yang ada antara pembuat keputusan dengan 

anggota organisasional lainnya. 

c. Mengamati pengaruh yang ditimbulkan pembuat keputusan terhadap unsur-

unsur  fisik ruang kerja mereka. 

d. Memahami pesan-pesan yang dikirim lewat kontrolnya (misalnya cara 

berpakaian, posisi meja)  

 Observasii membantu menegaskan atau menolak serta melihat kembali tentang 

apa saja yang telah ditemukan lewat wawancara, kuesioner. 

 Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengamati kegiatan-kegiatan 

pembuat keputusan seorang manajer : 

a. Putuskan apa yang diobsevasi (kegiatan). 

b. Putuskan pada level berapa kegiatan-kegiatan konkret tersebut diobservasi. 

c. Menciptakan kategori-kategori yang memadai untuk menangkap kegiatan-

kegiatan utama. 

d. Menyiapkan skala, daftar nama atau materi-materi lainnya yang tepat untuk 

observasi. 

e. Memutuskan kapan melakukan observasi. 

 Setiap pendekatan terhadap kapan harus melakukan observasi memiliki masing-

masing kelebihan dan kekurangannya. Sampling waktu memungkinkan penganalisis 
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menyusun interval-interval tertentu untuk mengamati kegiatan para manajer. 

Sedangkan sampling peristiwa menampilkan pengamatan suatu perilaku integral 

menurut konteks alamiahnya.  

7.2. Mengamati Suatu Kegiatan 

 Pada waktu melakukan observasi kegiatan, penganalisis dapat ikut juga 

berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu 

kegiatan tertentu yang diobservasi. 

 Observasi mempunyai beberapa kebaikan dan juga kekurangan dibandingkan 

dengan teknik pengumpulan data lainnya.  

 Kebaikan dari observasi adalah sebagai berikut : 

a.  Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan 

yang tinggi. Kadang observasi dilakukan untuk mengecek validitas dari data 

yang telah diperoleh sebelumnya dari individu-individu.  

b.  Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan, pekerjaan-pekerjaan yang 

rumit kadang-kadang sulit untuk diterangkan.  

c.  Dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan-kegiatan, misalnya tata 

letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain-lain. 

d. Dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan satu unit pekerjaaan tertentu. 

Sedangkan kekurangannya adalah sebagai berikut : 

a. Umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman, sehingga 

akan melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya. 

b.  Pekerjaan yang sedang diamati mungkin tidak mewakili suatu tingkat kesulitan 

pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu dilakukan 

atau volume-volume kegiatan tertentu. 

c. Dapat mengganggu proses yang sedang diamati.    

d. Orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari 

biasanya dan sering menutup-nutupi kejelekan-kejelekannya. 
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Petunjuk-petunjuk yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan observasi yang 

efektif adalah sebagai berikut : 

1.  Yang harus dilakukan   

untuk melakukan observasi, hal-hal yang harus dilakukan : 

a. Rencanakan terlebih dahulu observasi yang akan dilakukan, meliputi : 

• Apa yang akan diobservasi 

• Dimana letak lokasi observasi  

• Kapan observasi akan dilakukan 

• Siapa yang  akan melaksanakan observasi tersebut 

• Siapa yang akan diobservasi 

• Bagaimana melaksanakan observasi tersebut. 

b. Mintalah ijin terlebih dahulu dari manajer dan atau pegawai yang terlibat  

c. Bertindaklah dengan rendah hati (low profile) 

d. Lengkapilah dengan catatan selama observasi 

e. kaji ulang hasil observasi dengan individu-individu yang terlibat. 

2. Yang tidak boleh dilakukan, yaitu :  

a.  Menggangu kerja individu yang diobservasi maupun individu lainnya. 

b. Terlalu menekankan pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting. 

c. Jangan membuat asumsi-asumsi. 
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