
B
U

K
U

 A
J
A

R
 M

E
T

O
D

E
 P

E
N

E
L

IT
IA

N



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUKU AJAR 

METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

 

Ns. Siti Rapingah, S. Kep., MKM. 

Mochamad Sugiarto, S. Pt., M.M., Ph.D. 

Muh. Sabir. M, S.E., M. Si. 

Totok Haryanto, S. E., M.M. 

Neneng Nurmalasari, M.Pd. 

Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak.    

Alfalisyado, S.E.Sy., M.E. 

 

 

 

 

 

  



ii 
 

BUKU AJAR 

METODE PENELITIAN 

 

Oleh: Siti Rapingah, Mochamad Sugiarto, 

Muh. Sabir. M, Totok Haryanto, 

Neneng Nurmalasari, Muhammad Ichsan Gaffar 

Alfalisyado 

 

Copyright © 2022, Siti Rapingah, dkk 

 

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia 

Oleh Penerbit CV. Feniks Muda Sejahtera, 

Anggota IKAPI 

 

 

Desain Sampul: August Leonardo 

Tata Letak: August Leonardo 

 

Cetakan Pertama: Maret, 2022 

 

 

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. 

Dilarang memperbanyak dan memperjual-belikan sebagian 

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 

 

Isi di luar tanggung jawab Percetakan 

 

 

ISBN No. 978-623-5950-61-7 

 

 

  



iii 
 

DAFTAR ISI 

BAB I Pengertian Dan Konsep Dasar Penelitian Ilmiah ............ 1 

BAB II Penelitian Kuantitatif  Dan Kualitatif ....................... 14 

BAB III Konsep Hipotesis Penelitian ...................................... 26 

BAB IV Teknik Uji Hipotesis Penelitian ................................. 34 

BAB V Variabel Penelitian...................................................... 51 

BAB VI Konsep Dasar Penelitian............................................ 59 

BAB VII Populasi dan Sampel ................................................ 65 

Tentang Para Penulis ............................................................... 76 

  



iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, Puji Syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Mahaesa atas 

segala berkat dan rahmat-Nya sehingga buku ini dapat diterbitkan. 

 

Penelitian atau biasa disebut juga dengan riset adalah studi yang wajib 

diketahui oleh semua profesi, tidak terbatas pada bidang pendidikan saja. 

Penelitian dikatakan sebagai "the activity of finding information about 

something that you are interested in or need to know about." Penelitian adalah 

cara memperoleh pengetahuan dengan data empiris yang memadai. Data 

empiris diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu fenomena. Memang, 

mungkin saja awalnya karena keyakinan, pernyataan yang berasal dari sumber 

terpercaya/otoritas, dan atau sikap apriori. 

 

Semoga dengan diterbitkannya buku ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum 

yang membacanya dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan. 

 

Para Penulis   
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BAB I  

PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR PENELITIAN ILMIAH 

Ns. Siti Rapingah, S.Kep., MKM 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini akan memaparkan konsep dasar penelitian ilmiah sebagai dasar 

anda dalam melakukan penelitian ilmiah. Setelah mempelajari materi dalam 

BAB I ini diharapkan anda dapat memahami serta menjelaskan konsep dasar 

penelitian iIlmiah yang meliputi:  

1. Definisi Penelitian/Research 

2. Tujuan penelitian 

3. Jenis-jenis penelitian 

4. Jenis-jenis data dalam penelitian 

5. Langkah-langkah penelitian ilmiah 

6.  

B. PENJELASAN MATERI 

PENGANTAR 

Penelitian atau biasa disebut juga dengan riset adalah studi yang wajib 

diketahui oleh semua profesi, tidak terbatas pada bidang pendidikan saja. 

Beberapa ahli mendefinisikan penelitian atau riset dengan berbagai batasan. 

Menurut Patricia Ann Dempsey, penelitian adalah eksperimentasi ilmiah yang 

melibatkan pengumpulan dan interpretasi data guna mengembangkan 

kerangka pengetahuan ilmiah yang terorganisir (Patricia & Arthur, 2002 dan 

Hajar & Khabib, 1996). Sedangkan Fellin, et al (1996), berpendapat bahwa 

penelitian adalah suatu cara sistematik untuk meningkatkan, memodifikasi, 

dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan serta di verifikasi 

oleh peneliti lain.  Penelitian dikatakan sebagai "the activity of finding 

information about something that you are interested in or need to know about." 

Penelitian adalah cara memperoleh pengetahuan dengan data empiris yang 

memadai. Data empiris diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu 

fenomena. Memang, mungkin saja awalnya karena keyakinan, pernyataan 

yang berasal dari sumber terpercaya/otoritas, dan atau sikap apriorl. Namun 

pengetahuan empiris diperoleh melalui proses yang memungkinkan kita 

mengeksternalisasikannya, yaitu berupa hasil penelitian berdasarkan 

pengetahuan empiris yang terbuka terhadap pemeriksaan dan uji kebenaran 

jika nantinya dikehendaki.  
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Penelitian adalah bagian integral dari setiap pembelajaran akademik dan non-

akademik, inovasi, dan kegiatan pengembangan. Ciri yang melekat pada 

manusia adalah menambahkan sesuatu yang baru, untuk memperluas 

pengetahuan dengan pemikiran ke depan, kebetulan atau ilmiah dan perolehan 

fakta dan angka secara sistematis, karena manusia adalah makhluk dengan rasa 

ingin tahu (curiosity), sebenarnya tidak sulit mengembangkan kapasitas ini 

(RC Goyal, 2013). Tinggal bagaimana lingkungan, termasuk orangtua dan 

guru, menyediakan kesempatan agar bisa berkembang, 

Dalam kehidupan sehari-sehari sebenarnya kita pernah bahkan mungkin sering 

mengalami atau sekedar menyaksikan suatu peristiwa yang sejatinya terdapat 

unsur penelitian di dalamnya. Sebagai contoh : ketika anak menangis 

kemudian kita mencoba memberikan mainan. Ternyata masih tetap menangis. 

Sehingga kita mencoba mendiamkan tangisannya dengan cara lain yaitu 

memberikan susu. Dari peristiwa ini bisa kita munculkan dugaan sementara 

bahwa menangisnya anak tersebut karena haus atau lapar.  

Meskipun unsur-unsur dasar penelitian terdapat dalam pengalaman sehari-hari, 

penelitian tetap merupakan cara mengakses pengetahuan baru yang lain dari 

yang lain (tidak cukup dengan mengandalkan akal sehat atau sesuatu yang 

diyakini), karena penelitian membutuhkan informasi, data, atau bukti yang 

cukup, sehingga dalam merumuskan dugaan sementara atau hipotesa 

diperlukan dukungan informasi lebih jauh seperti literatur, pernyataan orang-

orang berpengaruh atau memiliki otoritas agar penelitiannya lebih terarah. 

Sebuah aspek yang sangat penting, yang membedakan penelitian dari yang 

bukan penelitian, adalah peneliti berkewajiban menjelaskan secara rinci 

prosedur yang ia lalui dalam melaksanakan penelitian sebagai wujud 

transparansi dan pengecekan kebenaran hasil penelitiannya. Dalam situasi 

pertama pengetahuan didasarkan pada keyakinan dan argumen semata, tidak 

ada upaya pencarian bukti. Sedangkan dalam situasi kedua pengetahuan 

didasarkan pada fakta/data empiris (Suwartono, 2014). 

 

DEFINISI : 

Beberapa ahli mendefinisikan penelitian atau riset  dengan berbagai batasan. 

Riset atau penelitian menurut : 

a) Dictionary meaning  : penelitian adalah "Penyelidikan yang cermat atau" 

penyelidikan terutama melalui pencarian fakta-fakta baru di setiap cabang 

pengetahuan  
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b) FN Kerlinger mendefinisikan penelitian ilmiah sebagai “Sebuah sistematik, 

terkontrol,  penyelidikan empiris dan kritis dari proposisi hipotetis tentang 

hubungan yang diduga di antara fenomena alam.”  

c) Theobald Smith mendefinisikan penelitian sebagai “Keadaan pikiran yang 

mendasar” melibatkan pemeriksaan ulang terus menerus terhadap doktrin 

dan aksioma yang menjadi dasar pemikiran dan tindakan saat ini.  

d) Clifford Woody menyatakan bahwa penelitian harus terdiri dari 

"mendefinisikan dan" mendefinisikan kembali masalah, merumuskan 

hipotesis atau menyarankan solusi, mengumpulkan, menganalisis dan 

menginterpretasi data, membuat kesimpulan penelitian dan dengan menguji 

kesimpulannya. 

 

Secara singkat, “Penelitian adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data 

untuk menjawab pertanyaan tertentu atau memecahkan masalah yang ditandai 

dengan orisinalitas; harus memiliki investigasi sebagai tujuan utama dan 

potensi untuk menghasilkan hasil yang mengeneralisir dan dapat untuk 

meningkatkan pengetahuan umat manusia yaitu secara teoritis dan/atau praktis 

(RC Goyal, 2013). 

Secara garis besar yang dimaksud penelitian (Suwartono, 2014), yaitu:  

a) Penelitian adalah kegiatan menelaah atau mencari informasi tentang 

sesuatu.  

b) Penelitian dilakukan secara berhati-hati.  

c) Penelitian mungkin dilakukan guna menemukan fakta-fakta baru, 

mungkin juga untuk menguji kebenaran gagasan-gagasan baru. 

d) Penelitian adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, 

membuat kesimpulan penelitian dan dengan menguji kesimpulannya. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Ada beberapa alasan seseorang melakukan penelitian, diantaranya adalah (RC 

Goyal, 2013): 

a) Menambah pengetahuan ilmiah.  

b) Meningkatkan praktik medis dan kesehatan.  

c) Bermanfaat bagi pasien dan masyarakat.  

d) Mempelajari fenomena baru untuk membangun fakta.  

e) Membantu dalam perencanaan program medis dan kesehatan.  

f) Mendukung aspek manajerial pembangunan kesehatan.  
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g) Meningkatkan teknik diagnostik dengan tes yang lebih baru, lebih 

murah dan akurat. 

h) Bantuan dalam manajemen perawatan pasien yang efektif.  

i) Penelitian menanamkan pemikiran induktif ilmiah dan 

mempromosikan pengembangan kebiasaan berpikir logis dan 

terorganisir 

 

JENIS-JENIS PENELITIAN 

Menurut Putra (2012), jenis-jenis penelitian dikelompokkan berdasarkan:  

a. Penelitian Berdasarkan Tujuan 

1) Penelitian Murni 

 Penelitian yang diarahkan untuk memahami masalah 

organisasi secara mendalam 

 Hasilnya untuk pengembangan ilmu administrasi atau 

manajemen 

2) Penelitian Terapan 

 Penelitian yang diarahkan untuk mendapatan informasi 

 Hasilnya berguna untuk memecahkan masalah (problem 

solving) 

 

b. Penelitian Berdasarkan Pendekatan 

1) Penelitian Survei 

 Penelitian yang dilakukan pada suatu populasi dengan data 

yang diambil hanya sampel dari populasi tersebut, sehingga 

didapatkan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan 

antarvariabel.  

 Contoh: penelitian untuk mengetahui kualitas SDM 

masyarakat Indonesia, penelitian untuk mengetahui tingkat 

pendidikan masyarakat Indonesia, dll. 

2) Penelitian Ex Post Facto 

 Penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah 

terjadi dan merunut ke belakang unruk mengetahuo factor-

faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejadian tersebut.  

 Contoh: penelitian untuk mengungkapkan sebab-sebab 

terjadinya banjir di Ibukota, penelitian untuk mengungkapkan 

sebab-sebab terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Barat, 

dll. 
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3) Penelitian Eksperimen 

 Penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh variabel 

tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi terkontrol 

ketat. Penelitian ini memiliki empat metode, yakni pre-

experimental, true experimental, factorial, dan quay 

experimental. 

 Contoh: penelitian pengaruh moda transportasi umum terhadap 

angka kemacetan lalu lintas 

4) Penelitian Naturalistic 

 Penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek 

alamiah. Penelitian ini disebut juga dengan metode kualitatif. 

 Contoh: penelitian untuk mengetahui manfaat pemberian Kartu 

Indonesia Pintar bagi masyarakat marginal 

5) Penelitian Kebijakan (Policy Research) 

 Penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah sosial, 

sehingga dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan 

mengenai kebijakan yang akan dibuat.  

 Contoh: Penelitian yang dilakukan sebagai bahan pengesahan 

Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang 

6) Penelitian Action 

 Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja 

yang paling efisien, sehingga produktivitas suatu lembaga 

meningkat. 

 Contoh: penelitian untuk memperbaiki SOP kerja, penelitian 

dalam mencari metode pelayanan yang baik untuk customer, 

dll.  

7) Penelitian Evaluasi 

 Penelitian yang berfungsi menjelaskan fenomena suatu 

kejadian, kegiatan, dan produk.  

 Contoh: penelitian terhadap vaksinasi, penelitian mengenai 

pelaksanaan Peraturan Daerah, dll.  

8) Penelitian Sejarah 

 Penelitian yang berkaitan dengan analisa logis terhadap 

kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu.  

 Contoh: Penelitian untuk mengetahui perkembangan 

peradaban kelompok masyarakat tertentu 
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c. Penelitian Berdasarkan Tingkat Eksplanasinya 

1) Penelitian Deskriptif 

 Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel lain. 

 Contoh: Penelitian untuk menjawab jumlah ibukota Indonesia, 

penelitian untuk mengetahui kinerja karyawan di perusahaan 

telekomunikasi X   

2) Penelitian Komparatif 

 Penelitian yang bersifat membandingkan. 

 Contoh: Adakah perbedaan kemampuan bekerja antara lulusan 

Vokasi dan Sarjana? 

3) Penelitian Asosiatif 

 Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

dua atau lebih variabel. 

 Contoh: Adakah hubungan antara reward terhadap stress kerja? 

d. Penelitian Berdasarkan Tempat 

1) Penelitian Lapangan (Field Research), dilaksanakan langsung di 

lapangan. 

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research), dilakukan dengan 

menggunakan literatur penelitian sebelumnya. 

3) Penelitian Laboratorium (Laboratory Research), dilaksanakan 

pada laboratorium atau tempat eksperimen/percobaan. 

e. Penelitian Berdasarkan Hasil yang Diperoleh 

1) Penelitian Dasar (Basic Research), penelitian yang digunakan 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

2) Penelitian Terapan (Applied Research), penelitian yang hasilnya 

dapat digunakan untuk perbaikan. 

f. Penelitian Berdasarkan Bidang Ilmu yang Diteliti 

1) Penelitian Sosial, meneliti bidang sosial seperti: ekonomi, 

pendidikan, hukum, dan lain-lain. 

2) Penelitian Eksakta, meneliti bidang eksakta seperti: kimia, 

fisika, teknik, dan lain-lain.  

g. Penelitian Berdasarkan Keilmiahan 

1) Penelitian Ilmiah 

Penelitian yang menggunakan kaidah ilmiah dengan 

mengemukakan pokok-pokok pikiran, menyimpulkan melalui 
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prosedur yang sistematis menggunakan pembuktian ilmiah. 

Standar mutu dari suatu penelitian ilmiah dapat diketahui dari 2 

hal, pertama yaitu kemampuan menjelaskan mengenai masalah 

yang diteliti; kedua, kemampuan memprediksi dimana kesimpulan 

yang sama dapat dicapai dari data yang dikumpulkan di tempat 

atau waktu berbeda. Ciri-cirinya, antara lain: 

- Purposiveness, fokus pada tujuan yang jelas. 

- Rigor, teliti; memiliki dasar teori dan desain metodologi yang 

baik. 

- Testability, prosedur pengujian hipotesis jelas. 

- Replicability, pengujian dapat diulang bagi kasus yang sejenis. 

- Objectivity, berdasarkan fakta dari data aktual, tidak subjektif, 

dan emosional. 

- Generalizability, semakin luas ruang lingkup kegunaannya, 

hasilnya makin berguna. 

- Precision, peluang kejadian semakin real dan confidence 

maka estimasi dapat dilihat. 

- Parsimony, kesederhanaan dalam memaparkan masalah dan 

metode penelitian. 

2) Penelitian Non-Ilmiah 

Tidak menggunakan metode atau kaidah ilmiah dalam prosesnya.  

h. Penelitian Berdasarkan Jenis dan Analisis Data 

1) Penelitian Kualitatif 

 Penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan 

fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Penelitian 

ini dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. 

 Contoh: Peran Humas dalam Membangun Citra Perusahaan 

Perusahaan XY  

2) Penelitian Kuantitatif 

 Penelitian yang jenis datanya berbentuk numerik atau sistem 

angka. Analisis data pada penelitian kuantitatif dilakukan pada 

tahap akhir sebelum penyusunan laporan. 

 Contoh: Studi Komparasi Efektivitas Pembelajaran Sekolah 

Menengah Atas dengan Sekolah Menengah Kejuruan 

3) Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 

 Penelitian yang menggabungkan penelitian kualitatif dan 

kuantitatif.  
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JENIS DATA DALAM RISET/PENELITIAN 

Sebelumnya sudah menjelaskan tentang jenis riset. Dalam riset, data juga 

terbagi atas beberapa jenis, yaitu: 

a. Data Kualitatif : merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata-

kata atau kalimat, sketsa maupun gambar 

b. Data kuantitatif : yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-

angka  

c. Data diskrit (nominal) : data yang hanya digolongkan secara diskrit/ 

kategori dan tidak menunjukkan tingkatan. Misalnya kategori jenis 

kelamin : laki-laki dan perempuan (tidak ada yang lebih tinggi dan 

lebih rendah) 

d. Data kontinum: data yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh 

dari hasil pengukuran 

e. Ordinal : data yang berbentuk rangking /peringkat misalnya : baik-

buruk, tinggi rendah (menunjukkan tingkatan) 

f. Interval: data yang jaraknya sama tetapi tidak memiliki nol mutlak, 

misalnya: suhu  

g. Rasio : data yang jaraknya sama dan memiliki nilai nol mutlak, 

misalnya : BB 

 

LANGKAH-LANGKAH DASAR PENELITIAN ILMIAH 

a. Persiapan Perencanaan 

1) Menentukan permasalahan yang akan dikaji  

Hal ini agar penelitian kita berkualitas maka perlu ada semacam 

studi kelayakan permasalahan, diketahui dari:  

a) Pertimbangan pribadi  

 Apakah Anda benar-benar tertarik untuk mengkaji 

permasalahan dimaksud?  

 Apakah Anda memiliki kemampuan atau pengetahuan latar 

yang cukup untuk mengkaji permasalahan tersebut? 

 Apakah Anda memiliki akses terhadap peralatan, 

perlengkapan, dan subjek yang dibutuhkan untuk melakukan 

penelitian dengan permasalahan dimaksud?  

 Apakah Anda memiliki cukup waktu dan dana untuk 

melakukan pengkajian permasalahan dimaksud?  

 Bisakah Anda memperoleh cukup data?  
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 Dapatkah Anda memperoleh dukungan administratif, 

bimbingan, dan kerjasama untuk melakukan pengkajian?  

b) Pertimbangan sosial  

 Apakah jawaban atas permasalahan/pertanyaan penelitian 

akan menambah pengetahuan dalam bidang terkait (manfaat 

teoretis)?  

 Apakah temuan penelitian kira-kira akan memberikan 

manfaat praktis bagi khalayak?  

 Apakah penelitian ini sama dengan yang telah atau tengah 

dilakukan oleh orang lain?  

Dalam hal ini, menurut hemat penulis, seorang peneliti harus 

bisa menujukkan sisi/segi apa yang membedakan 

penelitiannya dari penelitian serupa yang telah ada. lnilah 

yang dinamakan sebagai genuinity atau originality. Tanpa itu, 

seorang peneliti terancam julukan plagiat atau terjebak dalam 

plagiarisme. Oleh karena itu, seorang peneliti mutlak 

memeriksa penelitian-penelitian terdahulu. Yang terbaik 

adalah dengan berlanggangan jurnal ilmiah dan mengakses 

jurnal ilmiah online.  

 Apakah penelitian ini dengan permasalahan tersebut akan 

memicu dilakukannya penelitian-penelitian lanjutan? 

 

2) Mengkaji literatur yang berkaitan dengan permasalahan  

Setelah memutuskan permasalahan yang akan dikaji, kita harus 

mencari informasi yang relevan sebanyak-banyaknya. Hal ini 

dilakukan untuk membangun hipotesis yang kokoh atau arahan serta 

penguasaan yang lebih baik tentang hal yang diteliti (teoretis), maupun 

seluk beluk bagaimana penelitian sebaiknya dilakukan (metodologis). 

Adapun sumber informasi yang perlu diprioritaskan berupa jurnal 

ilmiah, baik cetak ataupun elektronik/internet. Sayangnya hal ini 

masih jarang dilakukan, mungkin karena ketidaktahuan, padahal 

sumber ini mempunyai keunggulan dalam hal kemutakhiran, 

kespesifikan, dan biaya yang relatif murah. Berlangganan jurnal 

ilmiah adalah gagasan yang bijaksana, karena bermanfaat untuk 

pengembangan profesi. Sumber umum lainnya bisa didapatkan dari 

buku yang terdapat di perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi. 

Yang harus diingat adalah prinsip relevansi dan kemutakhiran. 
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Upayakan sumber yang dijadikan acuan memiliki tahun terbit minimal 

10 tahun dari penelitian ilmiah yang akan dibuat. 

3. Merumuskan permasalahan dengan jelas dan spesifik 

Perumusan suatu masalah dilakukan dalam bentuk pertanyaan singkat 

yang jelas. Rumusan masalah yang benar menunjukkan bagaimana 

data diperoleh dan bagaimana data tersebut dianalisis, misalnya: 

 Bagaimana kondisi keamanan pangan berdasarkan faktor 

kebersihan pangan dan kebersihan penjamah makanan di kantin 

PT ABC Bogor? 

 Bagaimana hubungan antara beban kerja dengan stress kerja pada 

guru SMPN dan SMPIT di Cipayung? 

 

4. Menentukan metodologi penelitian  

Metodologi penelitian mengacu kepada desain yang direncanakan 

untuk mengumpulkan data dan prosedur analisis untuk menyelidiki 

permasalahan penelitian (Putra, 2012). Dalam bukunya, David 

Silverman mengatakan bahwa metodologi merupakan “general 

approach to studying research topic” (Untung, 2019). 

Dengan cara: 

a) Penentuan subjek penelitian (sampling) = Terkadang jumlah 

subjek penelitian kita terlalu besar untuk diambil datanya. Oleh 

karena itu, sebaiknya kita mengambil data dari sebagian subjek. 

Namun, porsi/sebagian yang dikenal dengan sebutan sampel ini 

harus benar-benar mewakili kelompok asalnya secara keseluruhan 

(populasi), sebab simpulan yang diperoleh dari sampel atau 

sampel itu akan diasumsikan juga berlaku bagi populasinya. 

Penyimpulan yang demikian diistilahkan dengan "generalisasi." 

b) Penentuan rancangan atau pendekatan penelitian 

Rancangan atau pendekatan yang dimaksud, seperti: eksperimen, 

etnogradi, ex-post facto, dst. Rancangan penelitian yang 

digunakan harus diperjelas dengan alasan dipilihnya suatu 

rancangan tersebut, sehingga mampu menjawab pertanyaan, 

“Mengapa rancangan itu dinilai paling tepat?”. 

c) Pemilihan teknik atau metode pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan angket, 

wawancara, observasi, dan sebagainya yang paling mungkin untuk 

menemukan fakta yang sedang diteliti. Instrumen penelitian yang 
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berkualitas harus dihadirkan agar menghindari bias dalam 

penelitian.  

d) Upaya mengawal keabsahan data 

Mengawal keabsahan data dilakukan dengan 

menganalisis/mengolah data yang sudah dikumpulkan guna 

menjauhkan dari data sampah. Terkadang sebuah penelitian tidak 

cukup dengan hanya menggunakan satu metode pengumpulan 

data. 

e) Metode analisis data 

Analisi data adalah mengubah hasil data dari penelitian menjadi 

informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. 

Oleh karena itu, memerlukan cara yang sistematis sehingga dapat 

dengan mudah ditafsirkan oleh pembaca. Metode analisis data 

merupakan bagian dari proses analisis data. Secara garis besar 

metode analisis data dibagi menjadi analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis data dengan menggunakan teknik statistik 

adalah untuk metode analisis kuantitatif, dan analisis data 

menggunakan daya interpretatif melalui pengkodean dan berupa 

tulisan merupakan metode analisis kualitatif. 

 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

1) Penjajakan lapangan 

Penjajakan lapangan disebut juga dengan tinjauan lapangan, dimana 

hal ini umum dilakukan untuk memahami latar penelitian, misalnya 

mengurus perizinan penelitian dan kesesuaian lokasi penelitian 

sebagai sampel tempat yang akan diteliti agar menghindari hasil data 

yang bias. Peneliti melengkapi dirinya dengan peralatan untuk 

merekam dan mencatat. 

2) Pengambilan subjek penelitian 

Subjek penelitian dikenal dengan sebutan responden, informan, 

partisipan, subjek penelitian, dan sebagainya. Subjek penelitian tidak 

hanya manusia, bisa saja yang diteliti seperti tanaman, hewan, kondisi 

alam, dan lainnya. Untuk menghindari terjadinya bias, terdapat dua 

dimensi untuk menentukan subjek penelitian, yakni: dimensi jumlah 

(sample size) dan dimensi penentuan sampel (sampling technique). 

Dimensi untuk penentuan sampel sering menggunakan istilah-istilah 

seperti: random, purposive, stratified, cluster, dan proporsional.  
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c. Penyusunan Laporan 

Laporan penelitian perlu segera disusun untuk dapat dipublikasikan 

ataupun disosialisasikan agar hasil penelitian bisa dimanfaatkan oleh orang 

lain, serta untuk akuntabilitas. Laporan disusun secara sistematis. Tak 

sedikit orang yang merasa kesulitan dalam menyusun laporan. Namun, 

apabila seorang peneliti tidak membuat laporan penelitian maka tidak 

dapat dikatakan telah melaksanakan penelitian. Penyusunan laporan 

mencakup, apa saja yang telah Anda lakukan, apa saja yang Anda 

temukan, dan kesimpulan apa yang Anda dapatkan dari penelitian tersebut. 

Penyusunan laporan penelitian harus benar-benar akurat, tidak ambigu, 

logis dan ringkas. Dalam penyusunan laporan, peneliti tidak boleh menulis 

berdasarkan asumsi yang dimiliki oleh pembaca. Seorang peneliti hatus 

bisa mempertahankan tulisannya jika ada yang menentang. Tidak 

menggunakan bahasa yang superficial dan dangkal.  Seorang peneliti yang 

baik biasanya membuat sejumlah draf tulisan agar dapat merangkumnya. 

Perlu diketahui bahwa gaya penulisan setiap peneliti bervariasi, meskipun 

begitu semua laporan harus ditulis dengan jelas. 

Sebaiknya sebelum Anda menulis laporan penelitian, langkah pertama 

yang dilakukan adalah mengembangkan rangkuman/ikhtisar 

(developing an outline as chapterisation), dalam tiga bagian yaitu: 

pendahuluan, perceived model, kesimpulan dan saran. Selanjutnya ketiga 

bagian tersebut akan dikembangkan kedalam tinjauan pustaka, kerangka 

teori, tujuan penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel dan 

prosedur pengukuran (Kumar, 2011).  

 

C. Rangkuman 

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data 

untuk menjawab pertanyaan tertentu atau memecahkan masalah yang 

ditandai dengan orisinalitas; harus memiliki investigasi sebagai tujuan 

utama dan potensi untuk menghasilkan hasil yang mengeneralisir dan 

dapat untuk meningkatkan pengetahuan umat manusia yaitu secara 

teoritis dan/atau praktis. Jenis-jenis penelitian dapat dibedakan 

berdasarkan tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasinya, berdasarkan 

tempat penelitian, berdasarkan hasil yang diperoleh, berdasarkan 

bidang ilmu yang diteliti, berdasarkan keilmiahan, berdasarkan jenis 

dan analisa data kemudian jenis-jenis data dalam penelitian serta 

Langkah-langkah dasar dalam melakukan penelitian ilmiah yaitu 
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melalui tahapan persiapan perencanaan, pelaksanaan penelitian dan 

penyusunan laporan.  

 

D. Tugas 

Setelah anda mempelajari BAB I diatas, selanjutnya coba kerjakan 

soal-soal latihan dibawah ini 

1. Jelaskan secara singkat dengan bahasa anda apakah defiisi 

riset/penelitian ? 

2. Jelaskan jenis-jenis riset yang anda ketahui.. 

3. Jelaskan jenis-jenis data yang biasa digunakan dalam 

penelitian.. 

4. Jelaskan langkah-langkah dasar dalam menyusun penelitian 

ilmiah 
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BAB II  

PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF 

Mochamad Sugiarto, S.Pt., M.M., Ph.D. 

 

A. Tujuan pembelajaran 
Mampu memahami konsep penelitian kuantitatif dan kualitatif serta 

mengidentifikasi perbedaan perbedaan yang signifikan antara kedua jenis 

penelitian tersebut 

 

B. Materi 

1. Pendahuluan 

Penelitian ilmu sosial telah banyak dilakukan secara masif dan telah 

mampu mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian 

tersebut mencakup banyak topik di berbagai bidang seperti kebijakan 

publik, hukum, kesehatan masyarakat, keluarga, politik, dan bisnis serta 

hubungan internasional dan tren sosial lainnya. Penelitian sosial tidak 

hanya ditujukan untuk pembelajaran di perguruan tinggi, aktifitas 

professor, guru sekolah, namun juga untuk masyarakat, manajer bisnis, 

tenaga pemasaran, penyedia layanan kesehatan, profesional perawatan 

kesehatan, dan penggunaan lainnya. Penelitian sosial digunakan untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat, mengendalikan kriminalisasi, 

mengendalikan masalah kesehatan, pemasaran produk atau layanan, dan 

sebagainya. Walaupun terkadang dijumpai keraguan terkait urgensi dan 

kualitas penelitian sosial, penelitian sosial sangat relevan untuk memahami 

kehidupan sosial secara umum dan untuk membuat keputusan keputusan 

penting setiap hari. 

Secara umum penelitian merupakan upaya sistematis dalam melakukan 

investigasi terkait suatu hal/permasalahan, mengumpulkan data dan 

studi/sumber bahan untuk menetapkan fakta sampai pada tahap mencapai 

kesimpulan baru. Penelitian merupakan investigasi yang dilakukan secara 

sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan 

mengendalikan fenomena yang diamati dengan melibatkan metode 

induktif dan deduktif. Penelitian sosial sangat penting dengan basis realitas 

masyarakat. Penelitian sosial mempelajari pengalaman, peristiwa, dan 

fakta dengan cermat dalam realitas sosial. Sementara penelitian sosial 

membantu menjawab pertanyaan tentang fenomena sosial, mengapa 

fenomena tersebut terjadi, dan bagaimana mengendalikan fenomena 

tersebut (Neuman, 2002). Metode penelitian induktif menarasikan suatu 

peristiwa, menganalisis peristiwa yang diamati dan dikaitkan dengan 

penelitian kualitatif, sedangkan metode deduktif memverifikasi peristiwa 

yang diamati dan dikaitkan dengan penelitian kuantitatif.  

Trochim, Donnelly and Arora (2016) menggambarkan dua metode 

penalaran yang luas sebagai induktif dan deduktif. Pendekatan induktif 
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didefinisikan sebagai penalaran yang bergerak dari khusus ke umum, 

sementara deduksi dimulai dengan yang umum dan diakhiri dengan yang 

khusus. Argumen berdasarkan pengalaman atau observasi paling baik 

diekspresikan secara induktif, sedangkan argumen berdasarkan hukum, 

aturan, atau prinsip lainnya yang secara luas diterima paling baik 

diungkapkan secara deduktif. Peneliti induktif merupakan seseorang yang 

bekerja dari bottom-up, menggunakan pandangan peneliti dan sasaran 

untuk membangun tema yang lebih luas dan menghasilkan teori yang 

menghubungkan tema-tema tersebut. Sedangkan peneliti deduktif bekerja 

dari atas ke bawah, dari teori ke hipotesis ke data untuk memperkaya atau 

melawan teori. Pilihan penggunaan pendekatan deduktif ataupun induktif 

dalam penelitian selanjutnya mempengaruhi teknik pengambilan data dan 

analisis data. Creswell (2013) menggambarkan bahwa pendekatan 

penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang mencakup 

langkah-langkah untuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data. 

Rencana ini melibatkan beberapa keputusan yang melibatkan pendekatan 

mana yang harus digunakan untuk mempelajari topik penelitian. 

Keputusan tersebut harus menjadi asumsi filosofis yang dibawa peneliti ke 

dalam penelitian, prosedur/ desain penelitian, dan metode penelitian 

khususnya dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pemilihan 

pendekatan penelitian juga didasarkan pada sifat masalah penelitian atau 

isu yang sedang ditangani, pengalaman pribadi peneliti, dan khalayak 

untuk studi. 

Dua komponen penting dalam setiap pendekatan penelitian melibatkan 

filosofis asumsi dan metode/prosedur yang berbeda. Pendekatan penelitian 

memiliki pengertian yang luas yaitu rencana atau proposal untuk 

melakukan penelitian, melibatkan filosofi, desain penelitian, dan spesifik 

metode penelitian. Filosofi merupakan orientasi umum tentang sifat 

penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Filosofi dan orientasi 

penelitian didasarkan pada kecenderungan pembimbing, kepercayaan 

peneliti, dan pengalaman penelitian masa lalu. Jenis-jenis kepercayaan dan 

orientasi peneliti sering mengarah pada pendekatan kualitatif, kuantitatif, 

atau campuran pendekatan metode dalam penelitian mereka. Filosofi dan 

orientasi penelitian meliputi postpositivist, constructivist, transformative, 

dan pragmatic.  
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Gambar 1. Kerangka penelitian : hubungan antara filosofi,desain, dan 

metode penelitian (Creswell, 2013) 

 

Filosofi penelitian memiliki keterkaitan dengan desain penelitian. Desain 

penelitian merupakan jenis penyelidikan dalam pendekatan metode 

kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang memberikan arah dan prosedur 

dalam desain penelitian. Peneliti tidak hanya memilih penelitian kualitatif, 

kuantitatif, atau metode campuran untuk dilakukan, namun juga 

memutuskan jenis studi dalam tiga pilihan tersebut. Sebagai contoh : 

penelitian kuantitatif memiliki pilihan jenis studi eksperimen dan survey, 

sedangkan penelitian kualitatif memiliki pilihan jenis studi studi kasus, 

etnografi, fenomenologi, naratif, grounded theory. Pilihan jenis studi 

selanjutnya mempengaruhi metode penelitian yang meliputi jenis 

kuisioner yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik analisis data, 

interpretasi data, dan validasi. 

 

2. Penelitian Kuantitatif 

Tiga pendekatan penelitian yang dikembangkan dan sering digunakan 

adalah: (a) kuantitatif, (b) kualitatif, dan (c) campuran. Penelitian 

kuantitatif adalah suatu pendekatan untuk menguji teori-teori objektif 

dengan menguji hubungan di antara variabel. Variabel-variabel tersebut 

pada gilirannya dapat diukur menggunakan instrument tertentu dan diberi 

nomor data agar dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Laporan 

tertulis akhir memiliki struktur yang terdiri dari: pendahuluan, literatur dan 

teori, metode, hasil, dan pembahasan. Penelitian kuantitatif terlibat dalam 
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bentuk penyelidikan untuk pengujian teori secara deduktif, mengendalikan 

bias, dan mampu menggeneralisasi temuan.  

Secara tradisional, terdapat perbedaan yang kuat antara metode penelitian 

yang diterapkan pada ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial/humaniora. 

Ilmu pengetahuan alam cenderung menerapkan metode kuantitatif 

sedangkan ilmu pengetahuan sosial khususnya psikologi, kemanusiaan, 

geografi, dan sosiologi cendrung menggunakan pendekatan kualitatif. 

Namun demikian terdapat pengecualian, seperti ilmu ekonomi yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif (Strijker, Bosworth and Bouter, 

2020). 

 

a. Definisi 

Penelitian kuantitatif merupakan penyelidikan terorganisir tentang 

fenomena atau permasalahan melalui pengumpulan data numerik dan 

pelaksanaan teknik statistik atau komputasi. Sumber penelitian kuantitatif 

adalah paradigma positivisme yang menganjurkan pendekatan statistik 

seperti statistik inferensial, pengujian hipotesis, pengacakan desain 

eksperimental dan kuasi-eksperimental, dan kuesioner dengan variasi 

terbatas dan jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah komprehensif yang 

digunakan seorang peneliti dalam memulai dan melaksanakan penelitian. 

Oleh karena itu, metode penelitian kuantitatif berkaitan dengan 

kuantifikasi dan analisis variabel untuk mendapatkan output penelitian dan 

melibatkan pemanfaatan dan analisis data numerik menggunakan teknik 

statistik tertentu untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, berapa banyak, 

apa, di mana, kapan, berapa banyak, dan bagaimana. Metode penelitian 

kuantitatif menjelaskan suatu masalah atau fenomena melalui 

pengumpulan data dalam bentuk numerik dan dianalisis dengan bantuan 

metode statistik (Leedy and Ormrod, 2016). Penelitian kuantitatif 

melibatkan pengumpulan data sehingga informasi dapat diukur dan 

dilakukan analisis statistik untuk mendukung atau menolak hipotesis atau 

dugaan dugaan penelitian. Penelitian kuantitatif dimulai dengan 

pernyataan/rumusan masalah, menghasilkan hipotesis atau pertanyaan 

penelitian, meninjau literatur terkait, dan analisis data kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif menggunakan desain dan jenis penelitian seperti  

penelitian eksperimen dan survei, serta mengumpulkan data menggunakan 

instrumen yang ditentukan untuk menghasilkan data statistik. 

b. Desain Penelitian Kuantitatif 

Tujuan penelitian kuantitatif bersifat terukur dan tidak dapat dipisahkan 

dari variabel dan hipotesis. Variabel adalah konsep yang memiliki variasi 

yang dapat mengambil banyak nilai, sedangkan hipotesis adalah asumsi 

atau proposisi hubungan antar variabel yang belum teruji. Desain 

penelitian merupakan langkah langkah dan bentuk aktifitas merencanakan 



18 
 

dan melaksanakan penelitian yang meliputi mengidentifikasi masalah 

hingga pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Desain penelitian 

cenderung menggambarkan hubungan antara pertanyaan 

penelitian/permasalahan dan pengumpulan data. Punch (1998) 

menggambarkan desain penelitian sebagai suatu rencana dasar untuk 

sebuah penelitian, dan mencakup empat gagasan utama yaitu strategi, 

kerangka konseptual,  tema studi, dan alat/prosedur yang akan digunakan 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data empiris.  

Beberapa desain dan strategi penelitian kuantitatif yang seringkali 

digunakan adalah survey (non eksperimental) dan eksperimental. 

Pertama, ide dasar dari desain penelitian eksperimen dalam penelitian 

ilmu sosial, adalah bahwa dua kelompok pembanding disiapkan untuk 

melihat dampak intervensi ke kelompok eksperimen tersebut. Tujuan 

desain penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bahwa perbedaan 

dalam output variabel antar kelompok disebabkan oleh perlakuan atau 

variabel bebas. Eksperimen didasarkan pada perbandingan antar 

kelompok. Dalam beberapa kasus paling sederhana terkait penelitian 

eksperimen di ilmu sosial, tujuan yang seringkali ditemukan adalah untuk 

mendapatkan pengaruh perlakuan pada dua kelompok yang sama atau 

mendapatkan gambaran perbedaan dari kelompok yang menerima 

perlakuan berbeda. Desain penelitian ekeperiman merupakan desain yang 

paling disukai oleh peneliti kuantitatif di ilmu sosial. 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka desain penelitian eksperimen 

 

Kedua, penelitian survey merupakan desain yang lainnya dalam penelitian 

kuantitatif. Penelitian survei didefinisikan sebagai pengumpulan informasi 

dari sampel individu melalui jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang 

dimiliki. Jenis penelitian survey menuntut peneliti melakukan pemilihan 

responden, mengumpulkan data menggunakan kuisioner, dan 

menganalisis data yang diperoleh dengan asumsi asumsi ketat yang 

disyaratkan. Penelitian survey berbasis kuantitatif menggunakan kuesioner 

dengan penilaian numerik untuk item yang digunakan). Desain penelitian 
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survey ini sering digunakan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi 

perilaku manusia, sehingga penelitian survei seringkali digunakan dalam 

penelitian sosial dan psikologi (Newby, 2014).  

 

      c. Contoh Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif adalah proses pengumpulan dan analisis data 

numerik untuk digunakan menemukan pola dan rata-rata, membuat 

prediksi, menguji hubungan sebab akibat, dan menggeneralisasi hasil ke 

populasi yang lebih luas. Metode penelitian kuantitatif dapat digunakan 

untuk penelitian deskriptif, korelasional atau eksperimental. Pada 

penelitian deskriptif, menjadi sangat penting untuk menyusun ringkasan 

keseluruhan dari variabel penelitian yang diteliti. Penelitian korelasional, 

peneliti dituntut melakukan analisis hubungan antara variabel yang dikaji. 

Sedangkan penelitian eksperimental, peneliti wajib secara sistematis 

memeriksa apakah terdapat hubungan sebab-akibat antara variabel 

tersebut. 

Pada penelitian deskriptif, dapat digambarkan contoh terkait berapa lama 

rataan waktu yang dibutuhkan oleh peternak ayam broiler untuk 

melakukan pengelolaan usaha dalam setiap hari. Tujuan penelitian adalah 

mendapatkan gambaran rataan waktu peternak yang dibutuhkan untuk 

mengelola usaha ternak ayam broiler setiap hari. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dengan pertanyaan khusus 

terkait varibel yang diamati secara numerik. Data disebarkan kepada 

responden yang terpilih yang mewakili populasi peternak ayam broiler di 

suatu wilayah tertentu menggunakan teknik sampling tertentu dan formula 

slovin atau lainnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan bantuan 

instrumen statistik (statistik deskriptif). Penelitian deskriptif tidak diakhiri 

dengan penjelasan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Beberapa 

contoh lain terkait penelitian deskriptif diantara survei yang menanyakan 

kepada remaja berapa banyak mereka minum, kapan mereka minum, dan 

dengan siapa mereka minum. Peneliti dapat melakukan survei selama 

beberapa waktu untuk melihat bagaimana konsumsi remaja pada minuman 

tertentu dapat berubah seiring waktu. 

Pada penelitian korelasional, dapat digambarkan contoh hubungan antara 

frekuensi makan dan volume pangan yang dikonsumsi dengan tingkat 

depresi pegawai. Pada dasarnya tujuan dari penelitian korelasional adalah 

untuk menguji dan menentukan hubungan antara beberapa variabel yang 

diuji. Seperti penelitian deskriptif, penelitian korelasional tidak berusaha 

mengidentifikasi alasan hubungan antar variabel atau menemukan 

penyebab hubungan. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan pola 

atau tren antara variabel yang diuji. Seorang peneliti yang melakukan 

penelitian korelasional tidak boleh memanipulasi atau menyesuaikan data. 
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Gambaran contoh lain penelitian korelasional adalah peneliti bertujuan 

memahami kebiasaan gaya hidup masyarakat, seperti berapa banyak 

alkohol yang mereka minum setiap hari atau setiap minggu atau berapa 

banyak rokok yang mereka hisap, dan selanjutnya untuk melihat apakah 

ada hubungan antara gaya hidup masyarakat dan prevalensi penyakit. 

Orang yang merokok mungkin lebih banyak memiliki tingkat kanker paru-

paru yang lebih tinggi atau lebih banyak masalah pernapasan daripada 

orang yang tidak merokok. 

Data yang diperoleh ditanyakan menggunakan kuisioner terstruktur 

dengan pertanyaan yang relevan dan terkait dengan data yang diinginkan 

peneliti. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan uji korelasi 

dan regresi untuk menguji hipotesis yang dimiliki oleh peneliti. Hasil 

analisis akan mendukung perumusan kesimpulan apakah dugaan 

penelitian benar ataukah tidak. 

Pada penelitian eksperimen, ditujukan untuk menguji efektifitas 

perlakuan atau inovasi dengan membandingkannya dengan kontrol (tanpa 

perlakuan). Pendekatan penelitian eksperimental bergantung pada metode 

ilmiah untuk memanipulasi dan mengontrol variabel untuk menentukan 

hubungan sebab-akibat. Eksperimen dapat dilakukan di laboratorium, 

tetapi peneliti juga dapat melakukannya di bengkel atau ruang kelas. Untuk 

dianggap sebagai eksperimen yang benar, penelitian perlu memiliki 

kelompok kontrol yang dimanipulasi oleh peneliti. Partisipan dalam 

eksperimen ditempatkan ke dalam kelompok acak daripada dipilih sendiri. 

Gambaran penelitian eksperimental diantaranya keinginan peneliti untuk 

melihat efektifitas metode tutorial dalam peningkatkan kinerja belajar 

siswa. Peneliti membagi satu kelas siswa menjadi dua kelompok. Kedua 

kelompok menerima instruksi di dalam kelas. Namun satu kelompok juga 

mendapat satu jam bimbingan pribadi (tutorial) tiga kali seminggu. Di 

akhir uji coba, para siswa harus mengikuti tes. Para peneliti ingin 

mengetahui nilai siswa apakah mereka yang menerima bimbingan belajar 

berkinerja lebih baik daripada mereka yang tidak menerima tutorial. Data 

yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan uji komparasi untuk menguji 

hipotesis yang dimiliki oleh peneliti apakah sekelompok siswa yang 

mengikuti tutorial memiliki nilai belajar yang berbeda dengan sekelompok 

siswa yang tidak mengikuti tutorial. Hasil analisis membantu peneliti 

untuk merumuskan kesimpulan penelitian. 

 

3. Penelitian Kualitatif 

Berbagai metodologi pendekatan dapat digunakan untuk peneliti sesuai 

ketertarikan dalam melakukan riset. Pemilihan penelitian pendekatan 

tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tujuan penelitian, jenis 

penelitian pertanyaan yang harus dijawab, dan ketersediaan sumber daya 

(Ponto, 2015). Penelitian kualitatif dapat menjadi alternatif pemecahan 
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masalah dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dibandingkan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih cenderung memberikan 

gambaran apa yang dipikirkan manusia dan mengapa mereka berpikir hal 

tersebut. Sebagai contoh, terdapat pengamatan sistematis menyimpulkan 

bahwa jumlah pria yang mengunjungi suatu toko ternak/hewan lebih 

banyak dibanding wanita. Salah satu metode yang baik untuk 

mengidentifikasi mengapa wanita tidak mengunjungi toko tersebut adalah 

dengan melakukan wawancara mendalam dengan pelanggan dalam 

kategori tersebut. Pada penelitian kualitatif, peneliti cenderung melakukan 

penyelidikan dan pencarian informasi lebih mendalam melalui komunikasi 

interaktif dengan informan atau menggunakan kuisione terbuka. 

a. Definisi 

Busetto, Wick and Gumbinger (2020) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif didefinisikan sebagai studi tentang ciri dan sifat fenomena 

termasuk kualitas fenomena, perbedaan manifestasi, konteks di mana 

mereka muncul, atau dari mana perspektif yang dapat dirasakan, tetapi 

tidak termasuk jangkauan, frekuensi, dan rantai sebab akibat yang 

ditentukan. Definisi penelitian kualitatif tersebut dilengkapi bahwa 

penelitian kualitatif secara umum termasuk data dalam bentuk kata-kata 

daripada angka.  

Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian ilmiah. Secara 

umum, penelitian ilmiah terdiri dari penyelidikan yang 

 mencari jawaban atas pertanyaan 

 secara sistematis menggunakan serangkaian prosedur yang telah 

ditentukan untuk menjawab pertanyaan 

• mengumpulkan bukti/data empiris 

• menghasilkan temuan yang tidak direkayasa 

• menghasilkan temuan yang dapat diterapkan (diseminasi dan 

generalisasi) 

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri tersebut dan penelitian kualitatif 

fokus pada suatu permasalahan penting yang dirasakan masyarakat atau 

penduduk lokal yang terlibat. Penelitian kualitatif sangat efektif dalam 

memperoleh informasi budaya tertentu tentang nilai-nilai, opini, perilaku, 

dan konteks sosial dari masyarakat tertentu.  

Pendekatan kualitatif secara umum memiliki dua hal, pertama, penelitian 

kualitatif cenderung fokus pada fenomena yang terjadi atau telah terjadi 

sebelumnya di alam/dunia nyata, kedua, mereka terlibat dalam menangkap 

dan mempelajari kompleksitas fenomena tersebut. Peneliti kualitatif 

jarang mencoba untuk menyederhanakan atau mengukur apa yang mereka 

amati. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa masalah yang mereka pelajari 

memiliki banyak dimensi dan mereka mencoba menggambarkannya dalam 

bentuk yang beragam. 
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b. Metode 

Kekuatan penelitian kualitatif adalah kemampuannya untuk memberikan 

deskripsi tekstual yang kompleks dan komprehensif tentang bagaimana 

orang mengalami masalah penelitian tertentu yang datanya dapat 

dikumpulkan melalui interview mendalam dan focus group discussion 

(FGD) (Gill et al., 2008). Gambaran tersebut memberikan informasi 

tentang sisi "manusia" dari sebuah masalah – yaitu, perilaku, keyakinan, 

opini, emosi, dan hubungan individu yang sering kontradiktif. Metode 

kualitatif juga efektif dalam mengidentifikasi faktor faktor yang tidak 

berbentuk dan tidak dapat disentuh (intangible), seperti sosial, norma, 

status sosial ekonomi, peran gender, suku, dan agama yang berperan dalam 

penelitian tertentu. 

Dalam penelitian kualitatif, bagaimanapun, metodologi sering melibatkan 

proses berulang dan rekursif di mana peneliti bergerak bolak-balik antara 

pengumpulan data dan analisis data (Leedy and Ormrod, 2016). Peneliti 

kualitatif mungkin (a) mengumpulkan beberapa data pendahuluan; (b) 

memeriksa data untuk mengidentifikasi pola pola yang mungkin terjadi; 

(c) kembali ke pengaturan untuk mengumpulkan data tambahan yang 

mungkin akan mendukung, memperjelas, atau bertentangan dengan pola-

pola awal tersebut; dan (d) melakukan analisis data yang lebih teliti dan 

terperinci—serta memungkinkan mengulangi langkah C dan D. 

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kualitatif riset diawali dengan 

ketidaktahuan peneliti atau dugaan dugaan peneliti namun peneliti fokus 

pada permasalahan tentu dan sangat penting sehingga peneliti ingin 

memahami lebih dalam terkait fenomena permasalahan tersebut. Pada 

penelitian kualitatif terdapat beberapa metode penelitian kualitatif seperti 

grounded theory, etnografi, penelitian naratif, dan penelitian 

fenomenologi (Creswell, 2014).  

Pada pengumpulan data, penelitian kualitatif menggunakan participant 

observation (pengamatan sebagai pelaku), depth interview (wawancara 

mendalam), dan focus group discussion (diskusi kelompok terfokus). 

Setiap metode sangat cocok untuk mendapatkan jenis jenis data tertentu 

(Corbetta, 2003). Pengamatan sebagai partisipan (participant observation) 

tepat untuk mengumpulkan data tentang perilaku yang terjadi secara 

alamiah di konteks yang biasa dilakukan oleh target penelitian. Teknik ini 

meningkatkan keterlibatan peneliti dalam situasi sosial yang dipelajari dan 

interaksinya dengan subyek penelitian yang terlibat. Teknik ini akan dapat 

mendorong peneliti memperoleh data yang dalam dan signifikan untuk 

menceritakan dan menggambarkan kondisi riil yang terjadi, persepsi 

subyek penelitian yang mengalami situasi tersebut dan interaksi berbagai 

pihak yang terlibat. In-depth interview (wawancara mendalam) merupakan 

teknik yang optimal untuk mengumpulkan data tentang sejarah pribadi 

individu, perspektif, dan pengalaman, terutama ketika topik sensitif sedang 
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dieksplorasi. Sedangkan focus group discussion/FGD (kelompok diskusi 

terfokus) efektif dalam memperoleh data tentang norma budaya suatu 

kelompok dan dalam menghasilkan ikhtisar luas isu-isu yang menjadi 

perhatian kelompok budaya atau subkelompok yang diwakili. 

Pengumpulan informasi menggunakan FGD dilakukan dengan melibatkan 

5-10 orang subyek penelitian yang memahami isu isu penting terkait 

permasalahan tertentu untuk diminta pandangan/opininya sehingga dapat 

diurai penyelesaian masalah secara komprehensif dari pihak pihak yang 

terlibat. Gill et al. (2008) menambahkan bahwa diskusi kelompok terfokus 

(FGD) digunakan untuk menghasilkan informasi tentang pandangan 

kolektif, dan makna yang ada di balik pandangan tersebut. FGD juga 

berguna untuk menghasilkan pemahaman yang dalam terkait pengalaman 

dan keyakinan peserta FGD. 

 

c. Contoh 

Penelitian kualitatif dapat ditemukan di banyak disiplin ilmu, termasuk 

antropologi, sosiologi, psikologi, biologi, sejarah, ilmu politik, 

pendidikan, dan kedokteran. Penelitian dalam disiplin ilmu apa pun 

dimulai dalam bentuk kualitatif dengan mempertanyakan permasalahan 

apa yang terjadi dan bagaimana permasalahan tersebut dapat terjadi. 

Ketika peneliti hanya memiliki sedikit informasi terkait dengan topik, 

jumlah responden yang terbatas, variabelnya juga tidak diketahui, atau 

dasar teori yang relevan tidak memadai, studi kualitatif dapat membantu 

menentukan hal yang penting—yaitu, apa yang dibutuhkan untuk 

dipelajari.  

Sebagai contoh, bidang obat mendorong penggunaan yang luas dari 

metode kualitatif, kapan kasus yang unik atau membingungkan pertama 

kali diamati, bagaimana kasus unik tersebut dapat terjadi serta bagaimana 

opini masyarakat terkait kasus tersebut.  Ahli biologi sebagian besar 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengklasifikasikan spesies 

baru yang diamati, membuat taksonomi, dan menggambarkan perilaku 

sosial primata dan spesies hewan tertentu lainnya. Banyak analisis data 

historis hampir seluruhnya bersifat kualitatif. Dan ilmuwan sosial sering 

melihat pola interaksi dalam fenomena kompleks yang diamati 

menggunakan metode kualitatif. Demikian juga ahli masyarakat 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui perilaku 

masyarakat di komunitas adat terpencil, menggambarkan kebiasaan hidup 

mereka dan bagaimana mereka bertahan dalam menghadapi perubahan 

perubahan eksternal. 

 

C. Rangkuman 
Penelitian dilakukan untuk menginformasikan dan menggambarkan suatu 

fenomena, mengumpulkan bukti empiris untuk teori, dan berkontribusi untuk 
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mengembangkan pengetahuan di suatu bidang ilmu tertentu. Pendekatan 

penelitian dapat dilakukan secara kuantitatif ataupun kualitatif sesuai dengan 

tujuan penelitian, populasi/responden yang diperlukan, ketersediaan teori 

pendukung penelitian, dan jenis variabel yang digunakan.  

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif yang secara umum 

memiliki tujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum dari kejadian-

kejadian yang khusus. Pendekatan induktif dalam penelitian kualitatif berawal 

dari data yang ada bukan dari suatu teori dan tidak dimaksudkan untuk menguji 

teori. Pendekatan ini memberikan gambaran terkait situasi atau proses 

penelitian secara mendalam seperti apa adanya. Penelitian kualitatif fokus pada 

mengeksplorasi ide dan merumuskan teori atau hipotesis. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Hasil analisis 

data utamanya ditujukkan dengan kalimat. Penelitian kualitatif cenderung 

hanya membutuhkan sedikit responden/informan. Pengambilan data dilakukan 

dengan menggunakan interview mendalam menggunakan kuisioner terbuka, 

FGD, dan pengamatan melalui keterlibatan dalam kegiatan informan.  

Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif (dari umum ke 

khusus) karena mendasarkan pada teori/hipotesis. Penelitian ini ditujukan 

untuk menguji teori/hipotesis dengan menggunakan data empiris/fakta. 

Penelitian kuantitatif harus menggunakan dan didukung dengan ketersediaan 

teori teori yang memadai. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan survey, 

eksperimen, atau observasi menggunakan kuisioner terstruktur untuk jumlah 

responden yang lebih banyak. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan bantuan alat statistik untuk menghasilkan data berupa angka 

angka dan grafik. 

 

D. Tugas 
Kerjakan soal berikut secara singkat dan akurat 

4. Jelaskan perbedaan signifikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif 

(25 point) 

5. Jelaskan keunggulan penelitian kualitatif dibandingkan dengan kuantitatif 

(20 point) 

6. Berikan contoh satu perumusan masalah pada penelitian kuantitatif dan 

kualitatif (20 point) 

7. Jelaskan perbedaan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif dan kuantitatif (20 point) 

8. Jelaskan perbedaan pendekatan deduktif dan induktif serta kaitkan 

dengan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif (15 point) 
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BAB III 

KONSEP HIPOTESIS PENELITIAN 

Muh. Sabir. M, SE., M.Si 

 

A. Tujuan pembelajaran :  
Mampu memahami konsep hipotesis penelitian baik dari pengertian hipotesis, 

manfaat hipotesis, jenis-jenis Hipotesi, Hipotesis yang baik, syarat-syarat uji 

hipotesis dan Kekeliruan Pengujian Hipotesis. 

 

B. Materi 

Charles Darwin pernah berkata bahwa tanpa hipotesis seorang ahli 

geologi mungkin juga masuk ke lubang kerikil dan menghitung batu. 

Maksudnya mengumpulkan fakta untuk kepentingan mereka sendiri mungkin 

akan membuang-buang waktu (Barnard, Gilbert, & McGregor, 2017). Untuk 

memudahkan mencari data yang dibutuhkan, ada baiknya kita merumuskan 

hipotesis penelitian terlebih dahulu, sehingga data yang dicari akan lebih 

mudah diperoleh. (Sinambela, 2014). Selanjutnya hipotesis statistik itu ada, 

bila penelitian bekerja dengan sampel dan jika penelitian tidak menggunakan 

sampel, maka tidak ada hipotesis statistic (Sugiyono, 2013) 

1. Pengertian Hipotesis 

Apabila ditinjau secara etimologi, hipotesis adalah perpaduan dua 

kata, hypo dan thesis. Hypo berarti kurang dari; thesis adalah pendapat atau 

tesis. Dan secara harfiah hipotesis dapat diartikan sebagai sesuatu 

pernyataan yang belum merupakan suatu tesis; suatu kesimpulan 

sementara; suatu pendapat yang belum final, karena masih harus dibuktikan 

kebenarannya (Yusuf, 2014). Sedangkan menurut (Kurniawan & 

Puspitaningtyas, 2016), Hipotesis penelitian pada dasarnya merupakan 

jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan yang perlu 

diuji kebenarannya melalui uji statistik. 

Hipotesis adalah pernyataan formal yang menjelaskan beberapa 

hasil. Dalam bentuknya yang paling sederhana, hipotesis adalah dugaan. 

Seorang manajer penjualan mungkin berhipotesis bahwa tenaga penjual 

yang memiliki pengetahuan produk tertinggi akan menjadi yang paling 

produktif. Seorang manajer periklanan dapat berhipotesis bahwa jika sikap 

konsumen terhadap suatu produk berubah ke arah yang positif, maka akan 

terjadi peningkatan konsumsi produk tersebut. Seorang manajer sumber 

daya manusia mungkin berhipotesis bahwa calon karyawan dengan jurusan 

tertentu akan menjadi karyawan yang lebih sukses. Hipotesis adalah 

proposisi yang dapat diuji secara empiris. Dengan kata lain, ketika 

seseorang menyatakan hipotesis, itu harus ditulis dengan cara yang dapat 

didukung atau terbukti salah melalui uji empiris (Zikmund, Carr, & Griffin, 

2018) 
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Menurut (Indrawati, 2015), hipotesis merupakan pernyataan 

sementara yang diperkirakan akan didukung oleh data empiris dalam 

penelitian. Sedangkan menurut (Solimun, Armanu, & Fernandes, 2018), 

hipotesis diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah berdasarkan 

rumusan masalah atau tujuan penelitian dan kerangka teori hasil tinjauan 

terhadap pustaka. Hipotesis merupakan estimasi jawaban yang mungkin 

dapat diperoleh atau tidak dari masalah penelitian yang dikemukakan 

(Samsu, 2017). 

Berdasarkan pengertian di atas, hipotesis merupakan asumsi awal 

oleh penulis. Dalam bentuk proposisi, hipotesis yang masih tentatif masih 

perlu dikaji ulang melalui serangkaian penelitian. 

 

2.  Manfaat Hipotesis 

Manfaat pengajuan hipotesis penelitia menurut (Kurniawan & 

Puspitaningtyas, 2016), antara lain: 

a. Memudahkan peneliti dalam membuat penarikan kesimpulan 

penelitian,  

b. Memudahkan peneliti dalam melaksanakan proses dan langkah 

penelitian terutama dalam menentukan proses pengumpulan data, 

instrumen yang harus digunakan, sampel atau sumber data, dan teknik 

analisis data. 

c. Sebagai arah bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya,  

d. Untuk mengetahui/ menjelaskan/ membuktikan hubungan antar 

variable 

Adapun manfaat hipotesis menurut Freddy Yakob (2014) adalah: 

a. Menetapkan batasan dan mengurangi ruang lingkup penelitian dan 

pekerjaan penelitian. 

b. Untuk mengingatkan peneliti tentang keadaan fakta dan hubungan 

antar fakta yang terkadang hilang begitu saja dari perhatian peneliti. 

c. Sebagai alat sederhana untuk mengumpulkan fakta-fakta yang tersebar 

menjadi satu kesatuan yang penting dan menyeluruh. 

d. Sebagai pedoman saat menguji dan mencocokkan antar fakta 

 

3. Jenis – Jenis Hipotesis 

Bentuk-bentuk hipotesis penelitian berkaitan erat dengan rumusan 

masalah penelitian. Dari tataran eksplanatori, terdapat tiga bentuk rumusan 

masalah penelitian, yaitu rumusan masalah deskriptif (variabel bebas), 

komparatif (perbandingan) dan asosiatif (hubungan). Bentuk hipotesis 

penelitian ada tiga (Sinambela, 2014) yakni: 

a. Hipotesis deskriptif: jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri.  

Contoh: Kinerja pegawai paling sedikit 60% dari kriteria ideal yang 

ditetapkan. 
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b. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama 

tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda.  

Contoh: Tidak terdapat perbedaan kinerja pegawai PT ABC jika 

dibandingkan dengan PT DEF atau Terdapat perbedaan kinerja 

pegawai PT ABC jika dibandingkan dengan PT DEF. 

c. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau 

lebih.  

Contoh: Terdapat hubungan yang positif antara komitmen organisasi 

dengan kinerja pegawai di Kantor XYZ atau Tidak terdapat hubungan 

yang positif antara komitmen organisasi dengan kinerja pegawai di 

Kantor XYZ 

Terdapat beberapa sudut pandang tentang jenis-jenis hipotesis (Solimun et 

al., 2018) antara lain: 

a. Jenis Hipotesis dari sudut pandang Rumusannya 

 Hipotesis Kerja,  

Contoh: Harga berpengaruh terhadap minat beli 

 Hipotesis Operasional,  

Contoh: H0: Harga tidak berpengaruh terhadap minat beli versus 

H1: Harga berpengaruh terhadap minat beli 

 Hipotesis Statistik,  

Contoh: H0 : β1 = 0 versus H1 : β1 ≠ 0 

b. Jenis Hipotesis dari sudut pandang Entitas Hubungan 

 Hipotesis Mayor merupakan hubungan antar entitas berupa 

variable 

Contoh: Kompetensi (variabel) berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai (variabel) 

 Hipotesis Minor merupakan hubungan antar entitas berupa 

konsep 

Contoh: Budaya Organisasi (konsep) berpengaruh terhadap 

Organizational Citizenship Behavior/OCB (konsep) 

c. Jenis Hipotesis dari sudut pandang arah hubungan 

 Inderectional (tidak ada arah hubungan) 

Contoh: Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

 Directional (+ atau -) 

Contoh: Kompetensi berpengaruh positif/negatif terhadap kinerja 

pegawai 

d. Jenis Hipotesis dari sudut pandang jenis data variable 

 Asosiatif/korelasional 

Contoh: Motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

 Komparatif 
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Contoh: Produktivitas karyawan wanita lebih tinggi dibandingkan 

dengan karyawan pria 

Sedangkan menurut (Indrawati, 2015) hipotesis terbagi atas dua jenis, 

yaitu: 

a. Hipotesis nihil atau nol merupakan hipotesis atau dugaan yang 

biasanya bertentangan dengan pernyataan yang ingin dibuktikan. 

Contoh: H0: Kemudahan penggunaan teknologi tidak berpengaruh 

terhadap niat seseorang untuk menggunakan teknologi 

b. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang ingin dibuktikan 

Contoh: H1: Kemudahan penggunaan teknologi berpengaruh terhadap 

niat seseorang untuk menggunakan teknologi. 

 

Apapun bentuk penelitiannya, pada umumnya hipotesis ada dua 

yaitu hipotesis penelitian yang dirumuskan dengan kata-kata verbal, apakah 

berkaitan dengan hubungan atau perbedaan dan hipotesis statistik yang 

ditulis dengan notasi-notasi parameter yang dapat diuji dan memiliki dua 

macam hipotesis yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis 1 atau alternatif 

(H1/Ha). Hanya hipotesis inilah yang dapat diuji dengan statistika 

inferensial (Samsu, 2017). Dalam statistik juga terdapat dua macam 

hipotesis yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif (hipotesis alternatif 

tidak sama dengan hipotesis kerja). Dalam kegiatan penelitian, yang diuji 

terlebih dulu adalah hipotesis penelitian terutama pada hipotesis kerjanya. 

Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu 

signifikansi atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Teknik statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah statistik inferensial 

(Sugiyono, 2013). 

 

4.  Hipotesis yang baik 

Menurut berbagai pakar metodologi penelitian, terdapat berbagai 

ciri hipotesis yang baik (Sinambela, 2014) antara lain: 

 Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan 

keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. 

 Dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak menimbulkan 

berbagai penafsiran. 

 Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode 

ilmiah 

Menurut (Sugiyono, 2013) karakteristik hipotesis yang baik adalah: 

 Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan 

keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. (Pada umumnya 

hipotesis deskriptif tidak dirumuskan) 
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 Dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak menimbulkan 

berbagai penafsiran. 

 Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode 

ilmiah. 

Terdapat beberapa ciri hipotesis yang baik (Pendidikan, 2019) 

dantaranya harus menyatakan hubungan, berhubungan dengan ilmu dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, sederhana dan dapat diuji, serta sesuai fakta 

dan dapat menerangkan fakta. Untuk dapat mengungkapkan hipotesis dengan 

benar, peneliti harus memahami terlebih dahulu pola hubungan yang terdapat 

dan mungkin terjadi, atau tipe hubungan di antara variabel yang diteliti. 

Sekurang-kurangnya ada tiga tipe hubungan dalam penelitian (Yusuf, 2014). 

Hubungan pertama, yang menunjuk dan dapat dikatakan pengaruh, yaitu 

hubungan yang bersifat asymetris. Hubungan kedua, dan tidak menyatakan 

pengaruh, yaitu hubungan yang bersifat symetris; dan tipe hubungan ketiga 

adalah reciprocal (Yusuf, 2014). 

o Tipe hubungan asymetris biasanya digambarkan dengan anak panah 

 

 

 

o Hubungan symetris tidak menunjukkan pengaruh dan biasanya 

dilambangkan dengan garis sedikit melengkung, yang menunjuk pada 

masing-masing variabel. 

 

 

 

 

Hubungan tersebut menjelaskan bahwa variabel I mempunyai 

hubungan dengan variabel II, tetapi tidak dapat diinterpretasikan variabel I 

memengaruhi variabel II, sebab variabel I setara dengan variabel II dan 

tidak mungkin memberikan sumbangan terhadap variabel II. Mana yang 

lebih menentukan tidak dapat dinyatakan dengan pasti, karena banyak 

variabel lain yang tersembunyi yang tidak diteliti dan dapat memengaruhi 

variabel yang diteliti. Kalau mau mengetahui lebih lanjut apakah ada 

pengaruhnya, silakan uji dengan memasukkan test factor dalam analisis 

untuk membuktikan kebenaran hubungan tersebut (Yusuf, 2014). 

 

5.  Prosedur Pengujian Hipotesis 

Langkah-langkah berikut ini merupakan prosedur dalam pengujian 

hipotesis (Malhotra, 2010) diataranya: 

a. Merumuskan hipotesis nol H0 dan hipotesis alternatif H1 

b. Memilih prosedur statistik yang sesuai dan statistik uji yang sesuai 

c. Memilih tingkat signifikansi 
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d. Menentukan ukuran sampel dan kumpulkan datanya serta hitung nilai 

statistik ujinya. 

e. Menentukan probabilitas yang terkait dengan uji statistik di bawah 

hipotesis nol dengan menggunakan distribusi sampling dari uji 

statistik. Atau, menentukan nilai kritis yang terkait dengan uji statistik 

f. Membandingkan probabilitas yang terkait uji statistik dengan tingkat 

signifikansi yang ditentukan. Atau, tentukan apakah uji statistik berada 

dalam kisaran ditolak atau kisaran tidak-ditolak. 

g. Membuat keputusan statistik untuk menolak atau tidak menolak 

hipotesis nol. 

h. Nyatakan keputusan statistik yang terkait dengan masalah riset pasar 

Prosedur diatas dapat digambarkan sebagaimana berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur Pengujian Hipotesis 
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6. Kekeliruan Pengujian Hipotesis 

Terdapat beberata kekeliruan dalam melakukan pengujian hipotesis 

menurut (Marhaendro, 2021) diataranya: 

 Kekeliruan I: menolak hipotesis yang seharusnya diterima.  

 Kekeliruan II: menerima hipotesis yang seharusnya ditolak 

Sehingga saat pengujian hipotesis, kedua tipe kekeliruan harus dibuat 

sekecil mungkin. Agar penelitian dapat dilakukan, kedua tipe kekeliruan 

dinyatakan dalam peluang dimana peluang kekeliruan I dinyatakan dengan 

α (alfa) dan peluang kekeliruan II dinyatakan dengan β (beta). 

Contoh: 

Belajar tidak mempengaruhi prestasi. Dari data yang terkumpul, ternyata 

anak-anak yang tidak belajar dapat lulus. Maka ditarik kesimpulan bahwa 

hipotesis terbukti 

 

C. Rangkuman 

Hipotesis penelitian pada dasarnya adalah jawaban awal untuk 

masalah yang diberikan yang harus diperiksa kebenarannya dengan uji 

statistik. Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka proses berpikir, dan kerangka 

konseptual yang telah ditetapkan. Pada dasarnya terdapat tiga jenis hipotesis 

yakni hipotesis deskriptif, komparatif dan asosiatif. Namun dalam menetapkan 

hipotesis tetap memperhatikan kaidah hiotesis yang baik sehingga dapat 

terhindar dari kekeliruan dalam penyusunan hipotesis. 

 

D.  Tugas 
1. Apa yang dimaksud dengan hipotesis penelitian? 

2. Sebutkan Jenis – Jenis Hipotesis 

3. Bagaimana hipotesis penelitian dirumuskan? 

4. Apakah pada penelitian kuantitatif harus selalu dirumuskan hipotesis? 

Mengapa? 

5. Berikan contoh penyusunan hipotesi deskriptif, komparatif dan asosiatif! 
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BAB IV 

TEKNIK UJI HIPOTESIS PENELITIAN 

Totok Haryanto, S.E., M.M. 

 

A. Tujuan Pembelajaran: 

1. Mempelajari terminologi dasar yang berhubungan dengan pengujian 

hipotesis. 

2. Memahami kerangka logika pengujian hipotesis. 

3. Untuk mempelajari fakta-fakta mendasar tentang pengujian hipotesis 

 

B. Materi 

1.  Hipotesis 

Jika ditinjau dari pengertian asal bahasa, hipotesis (dalam bahasa 

Yunani), yaitu hypo yang artinya lemah atau kurang, dan thesis yang 

mempunayi arti pendapat atau kebenaran (www.zenius.net, 2022). Sehingga 

hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang lemah dan masih perlu 

dilakukan pengujian kebenarannya. Sebuah hipotesis akan menjadi sebuah 

pendapat atau kebenaran atau teori (thesa), jika sudah diuji dengan 

menggunakan metode ilmiah. Hipotesis merupakan pernyataan suatu hal yang 

harus diuji kebenarannya (Djarwanto & Subagyo, 2005). 

Dalam sebuah penelitian, baik dalam bidang sains dan tehnologi, 

kesehatan, sosial humaniora, dan bidang lainnya, tentu saja akan sangat 

penting artinya dalam menentukan hipotesis yang relevan. Kemudian akan 

diuji dengan tehnik pengujian hipotesis yang sesuai dan dapat diberikan 

penjelasan lebih lanjut. 

Sebelum membahas lebih rinci mengenai tehnik pengujian hipotesis 

penelitian, maka perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai beberapa 

hal yang terkait dengan hipotesis. Hal tersebut diantaranya adalah jenis 

hipotesis, manfaat hipotesis dan dasar pengembangan hipotesis. 

a. Jenis Hipotesis 

Hipotesis biasanya dinyatakan dalam bentuk null hypothesis dan 

alternative hypothesis. Null Hypothesis atau Hipotesis nol yang 

dilambangkan H0, merupakan pernyataan tentang parameter populasi yang 

dianggap benar kecuali ada bukti yang meyakinkan sebaliknya. Sedangkan 

alternative hypothesis (hipotesis alternatif) yang dilambangkan Ha, adalah 

pernyataan tentang parameter populasi yang bertentangan dengan 

hipotesis nol, dan diterima sebagai benar hanya jika ada bukti yang 

meyakinkan yang mendukungnya. 
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Misalnya: 

a. Hipotesis nol (Ho) 

H0 : µ1 = µ2 : Tidak terdapat perbedaan antara kualitas pelayanan 

customer service di kantor pos dengan kualitas 

pelayanan customer service di jasa ekspedisi 

swasta lainnya. 

H0 : r = 0    : Tidak terdapat hubungan antara tingkat 

pengalaman kerja dengan kualitas pelayanan 

customer service. 

H0 : β = 0     :Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan 

customer service terhadap loyalitas pelanggan. 

b. Hipotesis alternatif (Ha) 

H0 : µ1 ≠ µ2 : Terdapat perbedaan antara kualitas pelayanan 

customer service di kantor pos dengan kualitas 

pelayanan customer service di jasa ekspedisi 

swasta lainnya. 

H0 : r ≠ 0    : Terdapat hubungan antara tingkat pengalaman 

kerja dengan kualitas pelayanan customer 

service. 

H0 : β ≠ 0    : Terdapat pengaruh kualitas pelayanan customer 

service terhadap loyalitas pelanggan. 

 

Dalam menentukan hipotesis, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan, salah satunya jenis hipotesis apa yang akan dikembangkan. 

Menurut Suliyanto (2018), berikut adalah beberapa jenis hipotesis: 

a. Hipotesis deskriptif 

Hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap 

pertanyaan penelitian yang tidak membandingkan atau tidak 

menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya (bersifat 

deskriptif). Dalam arti lainnya, hipotesis deskriptif merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkaitan dengan 

variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (Sugiyono, 2013). 

Sehingga, dalam upaya untuk membuktikan kebenaran sebuah 

hipotesis deskriptif, maka seorang peneliti dapat dengan sengaja 

menciptakan suatu gejala dengan melalui sebuah eksperimen. Apabila 

sebuah hipotesis deskriptif tersebut telah teruji kebenarannya, maka 

hipotesis akan disebut teori.  

Dalam menguji hipotesis jenis deskriptif, pada dasarnya 

merupakan proses pengujian yang bersifat umum (generalisasi) hasil 

penelitian yang didasarkan pada suatu sampel. Variabel bersifat 

mandiri, oleh karena itu hipotesis deskriptif tidak berbentuk 

perbandingan ataupun hubungan dua variabel atau lebih. Sehingga 

dapat diberikan kesimpulan mengenai pengertian hipotesis deskriptif, 
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yaitu suatu jawaban yang bersifat sementara pada suatu masalah 

deskriptif yang memiliki hubungan dengan suatu variabel mandiri. 

Menurut Nazir (2011), dalam penyusunan atau penulisan 

hipotesis deskriptif, memiliki beberapa unsur atau karakteristik 

sebagai berikut. 

1) Hipotesis harus menyatakan hubungan (mempunyai 

korelasi antar variabel). 

2) Hipotesis harus sesuai dengan fakta atau kenyataan dan 

harus dapat menerangkan fakta (berdasarkan sebuah 

realitas). 

3) Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, dan sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

4) Hipotesis yang ditetapkan harus dapat diuji. 

5) Hipotesis yang dibuat harus sederhana (tidak menimbulkan 

ambiguitas pemahaman dan mudah dimengerti). 

Berikut adalah contoh hipotesis deskriptif. 

Contoh 1 

Uraian Peneliti ingin mengetahui tentang salah satu perilaku 

mahasiswa dalam menggunakan OOTD (outfit of the 

day) saat mereka sedang kuliah. Apakah mereka suka 

menggunakan pakaian kasual atau tidak. Kemudian, 

peneliti mengamati dari satu kampus dan ditemukan 

bahwa diantara tujuh mahasiswa, terdapat lima orang 

menggunakan OOTD kasual.  

Kemudian, peneliti dapat membuat sebuah rumusan 

masalah, apakah mahasiswa suka menggunakan OOTD 

kasual saat ke kampus? 

 

Varibel yang digunakan adalah jenis variabel tunggal, 

yaitu mahasiswa di salah satu kampus, sehingga 

hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif.  

H0 Mahasiswa suka menggunakan OOTD kasual saat ke 

kampus 

H1 Mahasiswa tidak suka menggunakan OOTD kasual saat 

ke kampus 
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Contoh 2 

Uraian Seorang peneliti ingin mengetahui apakah saos sambal 

yang diproduksi oleh pabrik X mengandung bahan 

pengawet atau tidak. 

Kemudian, peneliti dapat membuat rumusan masalah, 

“apakah saos sambal di pabrik X mengandung bahan 

pengawet?  

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah jenis variabel tunggal, yaitu saos sambal yang 

diproduksi oleh pabrik X. Sehingga, hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan hipotesis 

deskriptif. 

H0 Saos sambal yang diproduksi di pabrik X mengandung 

bahan pengawet. 

H1 Saos sambal yang diproduksi di pabrik X tidak 

mengandung bahan pengawet. 

 

Contoh 3 

Hipotesis yang langsung dinyatakan sebagaimana dengan arah 

penelitian yang akan dilakukan, misalnya: 

- Kualitas pelayanan customer service di kantor pos baik. 

- Prestasi mahasiswa di kampus X sedang. 

- Pertumbuhan laba di perusahaan X rendah. 

 

b. Hipotesis komparatif 

Menurut Suliyanto (2018), hipotesis komparatif merupakan 

jawaban sementara terhadap pertanyaan sebuah penelitian yang 

sifatnya membandingkan (komparatif). Selain itu, hipotesis 

komparatif dapat juga dikatakan sebagai sebauah pernyataan yang 

menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel 

yang berbeda (Sugiyono, 2013). Jika disederhanakan, maka hipotesis 

komparatif merupakan dugaan sementara dari rumusan masalah yang 

sifatnya komparatif, dimana variabelnya sama, namun populasi, 

sampel, waktu atau keadaannya berbeda. 

Berikut merupakan contoh hipotesis dari sampel bebas dan sampel 

berpasangan. 

1) Sampel bebas 

Sampel yang diambil dari populasi yang berbeda, misalnya 

antara perusahaan swasta dengan BUMN. Misalnya: 

a) Kualitas pelayanan di jasa ekspedisi swasta lebih 

baik jika dibandingkan dengan jasa ekspedisi 

milik pemerintah. 
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b) Prestasi mahasiswi di perguruan tinggi swasta 

lebih baik jika dibandingkan dengan mahasiswa. 

2) Sampel berpasangan 

Sampel yang digunakan adalah dengan variabel yang sama, 

namun waktunya berbeda. Misalnya: 

a) Jumlah pelanggan setelah dilakukan akuisisi 

melalui promosi, lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan sebelum dilakukan promosi. 

b) Prestasi mahasiswa semakin meningkat setelah 

diberikan mentoring, jika dibandingkan dengan 

sebelum diberikan mentoring. 

c. Hipotesis Asosiatif  

Hipotesis yang dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap 

pertanyaan sebuah penelitian yang berjenis asosiatif kausal maupun 

asosiatif korelasional.  

1) Hipotesis kausal 

a) Terdapat pengaruh positif akusisi melalui 

promosi terhadap jumlah pelanggan di perbankan 

swasta. 

b) Terdapat pengaruh positif diadakannya 

mentoring terhadap prestasi mahasiswa di 

perguruan tinggi swasta. 

2) Hipotesis korelasional 

a) Terdapat hubungan positif antara pengalaman 

kerja dengan kualitas pelayanan customer service 

di bank swasta. 

b) Terdapat hubungan positif antara mentoring 

dengan prestasi mahasiswa di perguruan tinggi 

swasta. 

 

2.   Manfaat Hipotesis 

Dalam sebuah penelitian, hipotesis diperlukan karena ada beberapa 

manfaat yang akan membantu dalam proses pelaksanaan penelitian. 

Adapun manfaat adanya hipotesis adalah sebagai berikut. 

a. Dapat memperjelas masalah penelitian. 

b. Dapat menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. 

c. Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan pemilihan 

alat atau instrument analisis data. 

d. Dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat simpulan 

penelitian. 

Contoh: 

Pada sebuah penelitian, dirumuskan tiga hipotesis sebagai berikut. 
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H1 :  Inovasi teknis berpengaruh positif terhadap 

keungguan bersaing. 

H2 :  Inovasi administratif berpengaruh positif terhadap 

keunggulan bersaing. 

H3 :  Keunggulan bersaing berpengaruh positif terhadap 

kinerja pemasaran. 

Berdasarkan ketiga hipotesis di atas, dapat digunakan untuk 

menunjukkan: 

a. Masalah dalam penelitian 

Apabila sebuah penelitian dilakukan merupakan 

penelitian yang bersifat terapan, maka berdasarkan hipotesis di 

atas (H1, H2, dan H3), dapat diidentifikasi adanya phenomenon gap 

(kesenjangan fenomena) kinerja pemasaran berkaitan dengan 

masalah inovasi dan keunggulan bersaing yang ada di lapangan. 

Namun jika penelitian adalah penelitian yang sifatnya teoritis, 

maka berdasarkan ketiga hipotesis di atas dapat diidentifikasi 

adanya research gap (kesenjangan hasil penelitian) hubungan 

antara inovasi teknis, inovasi admininstratif, keunggulan bersaing 

dan kinerja pemasaran yang perlu dijelaskan lebih lanjut dengan 

penelitian. 

Berdasarkan dari ketiga hipotesis di atas, dapat 

diidentifikasi ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1) Apakah terdapat pengaruh positif antara inovasi 

teknis terhadap keunggulan bersaing? 

2) Apakah terdapat pengaruh positif antara inovasi 

administrative terhadap keunggulan bersaing? 

3) Apakah terdapat pengaruh positif antara keunggulan 

bersaing terhadap kinerja pemasaran? 

b. Variabel penelitian 

Berdasarkan dari ketiga hipotesis di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa variabel sebagai berikut. 

1) Variabel eksogen (variabel yang variabilitasnya 

diasumsikan ditentukan oleh sebab-sebab yang 

berada di luar model).  

Variabel eksogen dari hipotesis di atas adalah inovasi 

teknis dan inovasi administratif. 

2) Variabel endogen (variabel dalam model statistik 

yang diubah atau ditentukan oleh hubungannya 

dengan variabel lain dalam model). 

Variabel eksogen dari hipotesis di atas adalah 

keunggulan bersaing dan kinerja pemasaran. 
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c. Metode analisis data 

Berdasarkan hubungan antar variabel hipotesis di atas 

termasuk pada hipotesis kausal. Sehingga, instrument analisis 

yang digunakan adalah instrument analisis asosiatif kausal, seperti 

path analysis (analisis jalur), regression analysis (analisis regresi), 

dan structural equational modelling (SEM). 

d. Simpulan 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang 

digunakan untuk membangn hipotesis, maka dapat diproyeksikan 

simpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. 

1) Terdapat pengaruh positif antara inovasi tehnik 

terhadap keunggulan bersaing. 

2) Terdapat pengaruh positif antara inovasi 

administrative terhadap keunggulan bersaing. 

3) Terdapat pengaruh positif antara keunggulan bersaing 

terhadap kinerja pemasaran. 

Akan tetapi, jika ternyata hipotesis yang diajukan ditolak, 

maka simpulan yang diperoleh sebaliknya antara lain: 

1) Tidak terdapat pengaruh positif antara inovasi tehnik 

terhadap keunggulan bersaing. 

2) Tidak terdapat pengaruh positif antara inovasi 

administrative terhadap keunggulan bersaing. 

3) Tidak terdapat pengaruh positif antara keunggulan 

bersaing terhadap kinerja pemasaran. 

 

3.   Dasar Pengembangan Hipotesis 

Meskipun secara teori hipotesis merupakan jawaban sementara atas 

sebuah penelitian, bukan berarti dalam menentukannya tidak melalui studi 

empiris. Namun perlu memiliki dasar yang kuat sebelum hipotesis tersebut 

ditentukan atau diajukan. Berikut adalah dasar yang dapat digunakan 

dalam upaya mengembangkan hipotesis, antara lain: 

a. Berdasarkan pada teori 

Teori merupakan dasar yang paling kuat untuk dijadikan 

seabagai dasar dalam merusmuskan hipotesis. Hal ini 

dikarenakan, teori merupakan pernyataan umum yang telah 

diakui kebenarannya dan dapat juga diartikan sebagai kumpulan 

dalil atau konsep untuk menjelaskan sesuatu. 

Berikut adalah contoh penentuan hipotesis berdasarkan teori: 

1) Teori 

Dalam teori penawaran dan permintaan dinyatakan 

bahwa dengan adanya penurunan harga, maka akan 

meingkatkan permintaan. 

2) Hipotesis yang akan dikembangkan 
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Jika peneliti akan melakukan sebuah penelitian untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh harga 

terhadap penjualan, maka hipotesis yang dapat 

dikembangkan adalah, “harga berpengaruh negatif 

terhadap penjualan”. Berarti, hipotesis tersebut 

ditentukan atas dasar teori permintaan dan penawaran. 

b. Berdsarkan pada riset terdahulu atau sebelumnya 

Riset atau penelitian terdahulu yang memeiliki tema 

yang relatif sama, dapat digunakan sebagai acuan dalam 

merumuskan dan mengembangkan hipotesis. 

Berikut adalah contoh penentuan hipotesis berdasarkan 

peneltian atau pada riset terdahulu: 

Pada contoh penelitian sebelumnya diperoleh simpulan bahwa 

peningkatan program promosi berpengaruh positif terhadap 

jumlah pelanggan. Jadi, berdasarkan penelitian terdahulu 

tersebut, maka peneliti berikutnya dapat merumuskan dan 

mengembangkan hipotesis, “peningkatan iklan melalui media 

sosial berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah 

pengguna kartu prabayar XO”. 

c. Berdasarkan pada riset pendahuluan 

Riset pendahuluan merupakan tahap awal dalam 

melakukan penelitian dan pengembangan model. Pada tahap ini, 

peneliti melakukan observasi dan mengumpulkan data-data 

terkait dengan penerapan model riset. Dalam melakukan 

penelitian, jika tidak memperoleh sumber acuan (referensi) yang 

dijadikan dasar untuk mengembangkan hipotesis, maka peneliti 

dapat menggunakan dasar penelitian atau pada riset 

pendahuluan. 

Berikut adalah contoh penentuan hipotesis berdasarkan pada 

riset pendahuluan: 

Peneliti akan melakukan sebuah riset untuk mengetahui dan 

menganalisis kualitas pelayanan customer service di jasa 

ekspedisi swasta di Yogyakarta. Sehubungan dengan peneliti 

yang berdomisili di daerah tersebut, maka peneliti dapat 

melakukan observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada pengguna jasa ekspedisi tersebut. Dari hasil observasi 

awal terhadap pengguna tersebut, diperoleh hasil sementara 

bahwa pengguna merasa belum puas dengan layanan jasa 

ekspedisi, khsususnya layanan customer service yang masih 

kurang cepat. Berdasarkan respon dari pengguna jasa ekspedisi 

tersebut, maka peneliti dapat merusmuskan hipotesis bahwa 

pengguna jasa ekspedisi belum merasakan kepuasan atas 
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pelayanan customer service di jasa ekspedisi swasta di 

Yogyakarta. 

 

4.  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dapat diartikan sebagai proses menguji suatu 

pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil 

pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis, seorang peneliti harus menetapkan 

terlebih dahulu hipotesis tersebut terlrbih dahulu. Hipotesis adalah 

pernyataan yang kebenarannya masih lemah dan masih perlu dibuktikan 

kebenarannya. Kemdian, agar pernyataan pada hipotesis tidak diragukan 

lagi maka kita melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian 

secara statistik. 

Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, peneliti 

dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima, dimana data tidak 

memberikan bukti untuk menolak hipotesis. Atau sebaliknya, data 

memberikan bukti untuk menolak hipotesis, sehingga hipotesis ditolak. 

Tehnik pengujian hipotesis penelitian akan disesuaikan dengan jenis 

hipotesis yang akan dikembangkan. Berikut penjelasan tehnik pengujian 

hipotesis penelitian dari beberapa jenis hipotesis. 

a. Teknik Pengujian Hipotesis Deskriptif 

Jenis angka (statistik parametrik) yang dapat digunakan dalam 

pengujian hipotesis deskriptif apabila datanya interval atau rasio, 

yakni: 

1) Uji t atau t-test satu sampel (bila simpangan baku populasi tidak 

diketahui) 

2) Rumus z digunakan jika simpangan baku populasi diketahui. 

Dikarenakan pada dasarnya simpangan baku untuk setiap 

populasi jarang diketahui, maka rumus z jarang digunakan dalam 

penelitian.  

Rumus Uji t atau t-test (satu sampel) 

Keterangan:  

t   = nilai t yang dihitung, disebut nilai t hitung  

x = rata-rata  

β0  = Nilai yang dihipotesiskan 

s  = simpangan baku 

n  = jumlah anggota sampel 

 

Pengujian Hipotesis Deskriptif 

Untuk melakukan pengujian hipotesis deskriptif, dapat digunakan dua 

jenis uji sebagai berikut. 
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1) Uji dua arah (two tail test) 

Uji dua arah digunakan bila hipotesis nol (H0) diyantakan “sama 

dengan”, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya (Ha) “tidak 

sama dengan nol”. 

a) Rumusan hipotesis 

H0: β = 0 

Ha: β ≠ 0 

Contoh rumusan hipotesis: 

- Ho: β1 = 0, artinya bahwa kualitas layanan customer 

service tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah 

pelanggan. 

- Ha: β1 ≠ 0, artinya bahwa kualitas layanan customer 

service berpengaruh terhadap peningkatan jumlah 

pelanggan. 

 

b) Kriteria pengujian 

H0 diterima jika dan harga diperoleh dari daftar distribusi t 

dengan peluang, sebaliknya H0 ditolak pada harga lainnya. 

Derajat kebebasan dk = n-1. 

Contoh dalam sebuah pernyataan dalam penelitian sebagai 

berikut. 

Tingkat signifikan α yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan sebesar 0,05 dan tingkat keyakinan atau 

kepercayaan yakni sebesar 95% serta derajat kebebasan 

(degree of freedom) sebesar (n-k-1). Menurut Ghozali 

(2013) kriteria signifikansinya sebagai berikut. 

- Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak Ha diterima. 

- Jika -t tabel ≤ t hitung, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

 

c) Kurva pengujian 

Berikut gambar kurva Uji t dua arah 

 
Gambar 3. Kurva uji t dua arah 
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2) Uji satu arah (one tail test) 

Uji arah kanan (positif) 

a) Rumusan Hipotesis 

Uji arah kanan digunakan apabila H0 berbunyi “kurang dari 

atau sama dengan (≤) dan H1 berbunyi lebih besar dari nol”.  

Contoh rumusan hipotesis: 

- Ho: β2 ≤ 0, artinya bahwa program promosi tidak 

berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah 

pelanggan. 

- Ha: β2 > 0, artinya bahwa program promosi berpengaruh 

positif terhadap peningkatan jumlah pelanggan. 

 

b) Kriteria pengujian: 

H0 terima, jika harga diperoleh dari daftar distribusi sampel 

(t) dengan peluang 1-α, sebaliknya H0 ditolak pada harga 

lainnya. 

                                   atau 

Bila harga t hitung lebih kecil atau sama dengan (≤) harga t 

tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Contoh pernyataan dalam kriteria pengujian. 

Tingkat signifikan ɑ yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan sebesar 0,05 dan tingkat keyakinan 95 %, 

kemudian derajat kepercayaan dari kebebasan atau disebut 

(degree freedom) sebesar (n-k-1). Sedangkan kriteria 

signifikansinya sebagai berikut (Ghozali, 2013). 

- Jika ɑ > 0,05 maka tidak signifikan. 

- Jika ɑ < 0,05 maka signifikan. 

 

d) Kurva pengujian 

Berikut gambar kurva Uji t satu arah kanan (positif) 

 

Gambar 4. Kurva uji t satu arah kanan (positif) 
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Uji arah kiri (negatif) 

a) Rumusan Hipotesis 

Uji arah kanan digunakan apabila H0 berbunyi “lebih besar 

atau sama dengan (>) dan H1 berbunyi kurang dari nol”.  

Contoh rumusan hipotesis: 

- Ho: β3 > 0, artinya bahwa komplain tidak berpengaruh 

negatif terhadap peningkatan jumlah pelanggan. 

- Ha: β3 < 0, artinya bahwa komplain berpengaruh negatif 

terhadap peningkatan jumlah pelanggan. 

 

b) Kriteria pengujian: 

H0 terima jika t ≥ t (1-α), harga t (1-α) diperoleh dari daftar 

distribusi sampel (t) dengan peluang 1-α, sebaliknya H0 

ditolak pada harga lainnya. 

atau 
Bila harga t hitung jatuh pada daerah penerimaan H0 lebih 

besar atau sama dengan (≥) dari t tabel, maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. 

Contoh pernyataan dalam kriteria pengujian. 

Tingkat signifikan ɑ yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan sebesar 0,05 dan tingkat keyakinan 95 %, 

kemudian derajat kepercayaan dari kebebasan atau disebut 

(degree freedom) sebesar (n-k-1). Kemudian untuk kriteria 

signifikansinya sebagai berikut (Ghozali, 2013). 

- Jika ɑ > 0,05 maka tidak signifikan. 

- Jika ɑ < 0,05 maka signifikan. 

 

c) Kurva pengujian 

Berikut gambar kurva Uji t satu arah kiri (negatif) 

 

Gambar 5. Kurva uji t satu arah kiri (negatif) 
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b. Teknik Pengujian Hipotesis Komparatif 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hipotesis 

komparatif adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel 

atau lebih, maka dalam penjelasan lebih lanjut akan digambarkan 

mengenai tehnik pengujian hipotesisnya. Terkait dengan komparasi ini 

terdapat beberapa macam, antara lain: 

1) Komparasi berpasangan (related) dalam dua sampel dan lebih 

dari dua sampel (k sampel)  

2) Komparasi independen dalam dua sampel dan lebih dari dua 

sampel (k sampel). 

Selain itu, hipotesis komparatif juga dapat digunakan untuk 

memkomparasikan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subyek 

yang berbeda. Sehingga variabelnya satu digunakan pada subyek 

(populasi/sampel) yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda.  

1) Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter 

populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel 

yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti 

menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil 

penelitian) yang berupa perbandingan keadaan variabel dari 

dua sampel atau lebih.  

2) Bila H0 dalam pengujian diterima, berarti nilai perbandingan 

dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk 

seluruh populasi, dimana sampel diambil dengan taraf 

kesalahan (error) tertentu. 

 

c.  Pengujian Hipotesis Komparatif 

Untuk melakukan pengujian hipotesis komparatif, dapat 

digunakan dua jenis uji sebagai berikut. 

1) Uji dua arah (two tail test) untuk komparatif dua sampel 

Uji dua arah digunakan bila hipotesis nol (H0) diyantakan “sama 

dengan”, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya (Ha) “tidak sama 

dengan nol”. 

a) Rumusan hipotesis 

H0: β = 0 

Ha: β ≠ 0 

Contoh rumusan hipotesis: 

- Ho: β1 = 0, artinya, tidak terdapat perbedaan antara 

produktivitas kerja antara karyawan yang mempunyai 

pengalaman kerja dengan yang tidak. 

- Ha: β1 ≠ 0, artinya, terdapat perbedaan antara 

produktivitas kerja antara karyawan yang mempunyai 

pengalaman kerja dengan yang tidak. 
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b) Kriteria pengujian 

H0 diterima jika dan harga diperoleh dari daftar distribusi t 

dengan peluang, sebaliknya H0 ditolak pada harga lainnya. 

Derajat kebebasan dk = n-1. 

 

c) Kurva pengujian 

Berikut gambar kurva Uji t dua arah untuk hipotesis 

komparatif. 

 

Gambar 6. Kurva uji hipotesis komparatif dua arah 

 

2) Uji satu arah (one tail test) 

Uji arah kanan (positif) 

a) Rumusan Hipotesis 

Uji arah kanan digunakan apabila H0 berbunyi “kurang dari 

atau sama dengan (≤) dan H1 berbunyi lebih besar dari nol”.  

Contoh rumusan hipotesis: 

- Ho: β2 ≤ 0, artinya bahwa prestasi kinerja karyawan 

yang memiliki pengalaman kerja lebih kecil atau sama 

dengan yang tidak memiliki pengalaman kerja. 

- Ha: β2 > 0, artinya bahwa prestasi kinerja karyawan 

yang memiliki pengalaman kerja lebih besar dengan 

yang tidak memiliki pengalaman kerja. 

 

b) Kurva pengujian 

Berikut gambar kurva Uji t satu arah kanan (positif) untuk 

hipotesis komparatif. 
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Gambar 5. Kurva uji t satu arah kanan (positif) 

 

Uji arah kiri (negatif) 

a) Rumusan Hipotesis 

Uji arah kanan digunakan apabila H0 berbunyi “lebih besar 

atau sama dengan (>) dan H1 berbunyi kurang dari nol”.  

Contoh rumusan hipotesis: 

- Ho: β3 > 0, artinya bahwa prestasi kinerja karyawan 

yang memiliki pengalaman kerja lebih besar atau sama 

dengan yang tidak memiliki pengalaman kerja. 

- Ha: β3 < 0, artinya bahwa prestasi kinerja karyawan 

yang memiliki pengalaman kerja lebih rendah dengan 

yang tidak memiliki pengalaman kerja. 

 

b) Kurva pengujian 

Berikut gambar kurva Uji t satu arah kiri (negatif) untuk 

hipotesis komparatif. 

 

Gambar 6. Kurva uji t satu arah kiri (negatif) 

 

 

d. Teknik Pengujian Hipotesis Asosiatif 

Hipotesis asosiatif, merupakan dugaan sementara mengenai 

adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui 

hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi 

tersebut. Tahap pertama untuk melakukan pembuktiannya, maka perlu 

dihitung terlebih dahulu koefisien korelasi antar variabel dalam sampel. 

Setelah itu, barulah koefisien yang ditemukan itu diuji signifikansinya. 
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Sehingga, menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisiensi 

korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh 

populasi.  

Untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih 

dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari 

hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan 

kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam 

bentuk hubungan positif atau negatif. Sedangkan kuatnya hubungan 

dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Koefisien relasi korelasi 

positif sebesar = 1 dan koefisien korelasi negatif sebesar = −1, 

sedangkan yang terkecil adalah nol. Untuk besaran nilai korelasi, dapat 

dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Interval Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

1) Pengujian hipotesis asosisatif kausal 

Berikut adalah contoh hipotesis kausalitas yang penjelasannya 

sebagaimana berikut.  

Rumusan hipotesis: 

- H0: β = 0, artiya bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

tingkat kesadaran atas produk (brand awarenenss) dengan 

pengetahuan konsumen. 

- H1: β ≠ 0, artiya bahwa terdapat pengaruh antara tingkat 

kesadaran atas produk (brand awarenenss) dengan 

pengetahuan konsumen 

Pada hipotesis di atas angkat yang bukan nol nilainya bisa jadi 

negatif, bisa juga positif. Digunakan pada hipotesis tak terarah, 

dengan menolak H0, pengaruhnya bisa jadi positif, mungkin 

negatif. 

 

2) Pengujian hipotesis asosiatif korelasional 

Berikut adalah contoh hipotesis kerelasional yang penjelasannya 

sebagaimana berikut. 

Rumusan hipotesis: 

Ada hubungan antara tingkat disiplin mahasiswa dan nilai yang 

diperoleh. 
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- H0: β ≤ 0, artiya bahwa makin kurang disiplin mahasiswa, 

maka nilai yang akan didapatkan akan semakin tinggi. 

- H1: β > 0, makin tinggi disiplin mahasiswa, maka nilai yang 

akan didapatkan akan semakin tinggi. 
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BAB V 

VARIABEL PENELITIAN 

Neneng Nurmalasari 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa mampu memahami variabel-variabel dalam penelitian 

 

B. Materi 

1. Pendahuluan 

Penentuan variabel dalam sebuah penelitian merupakan hal yang paling 

penting dan tidak dapat dilewatkan oleh seorang peneliti. Jika peneliti salah 

dalam menentukan variabel penelitiannya, maka memungkikan akan terjadi 

kesalahan akan berlanjut dalam penggunaan teori, bahkan sampai kedalam 

tahapan mendefinisikan secara operasional.  

Variabel penelitian merupakan objek yang menempel (dimiliki) pada 

diri subjek. Objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi, atau 

kejadian yang dikumpulkan dari subjek penelitian yang menggambarkan suatu 

kondisi atau nilai masing-masing subjek penelitian.  

Nama variabel sesungguhnya berasal dari fakta bahwa karakteristik 

tertentu bisa bervariasi di antara objek dalam suatu populasi. Fenomena yang 

sering dihadapi peneliti sebelum melaksanakan penelitian biasanya berkenan 

dengan pertanyaan tentang variabel penelitian. Karena tanpa jawaban pasti 

tentang variabel, penelitian yang dilakukan mahasiswa akan mengalami 

kesulitan dalam memperoleh informasi yang akan digunakan untuk mengambil 

kesimpulan.  

Hal ini terjadi dikarenakan rumusan masalah penelitian yang dibuat 

peneliti, dibuat tanpa melalui studi pendahuluan atau mengetahui potret pada 

objek yang akan diteliti, sehingga setelah ditetapkan rumusan masalah, 

ternyata masalah tersebut tidak menjadi masalah pada objek penelitian.  

Seharusnya peneliti dapat menentukan variabel-variabel penelitiannya 

setelah masalah penelitian dapat dipahami dengan jelas dan dikaji secara 

teoritis. Dengan demikian, Menurut Hardani (2020:304) penting bagi peneliti 

untuk mengenali variabel dalam penelitian, hal ini dikarenakan untuk: 

a) Menemukan fokus kajian agar peneliti tetap konsisten pada tujuan dan 

fokus penelitian.  

b) Untuk menemukan keterkaitan logis dengan variabel lain berdasarkan 

teori dan paradigma ilmu yang mendasarinya.  

c) Merumuskan indikator, dimensi, dan pilihan instrumen keilmuan yang 

akan digunakan data penelitian beserta turunannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, variabel perlu diidentifikasikan, 

diklasifikasikan dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas 

oleh peneliti. Bisa jadi pengoperasionalannya berbeda antara peneliti satu 
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dengan lainnya, karena selain tujuan penelitian berbeda, karakteristik data 

yang dihadapi juga berlainan.  

Dari hal itu maka satu variabel yang digunakan oleh beberapa peneliti, 

bisa memiliki pemahaman operasional yang berbeda tergantung maksud dan 

tujuan yang ingin dicapainya. Selain penting dalam menentukan variabel, 

peneliti juga harus menentukan bagaimana cara mengukur variabel.  

Kajian teori khususnya mengenai aspek-aspek dari masing-masing 

variabel beserta penjabaran indikatornya merupakan langkah penting dalam 

upaya mengukur keberadaan masing-masing variabel. Adapun tujuan tulisan 

ini adalah untuk mengetahui tentang konsep variabel penelitian dalam 

pendidikan beserta definesi operasionalnya. 

 

2. Definisi Variabel  

Variabel berasal dari bahasa inggris variable dengan arti: “ubahan”, 

“faktor tak tetap”, atau “gejala yang dapat diubahubah”. Istilah variabel dapat 

diartikan bermacam-macam. Menurut Sugiyono (2017:38), variabel penelitian 

pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

 Kelinger (2000:348) menyatakan bahwa variabel adalah konstruk 

(constructs) atau sifat yang akan dipelajari, sehingga merupakan representasi 

konkrit dari konsep abstrak. Sebagai contoh tingkat aspirasi, penghasilan, 

pendidikan, status sosisal, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja dan 

lain-lain. Di bagian lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan 

sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different 

values).  

Dengan demikian variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. 

Selanjutnya Keddles dalam Surahman menyatakan bahwa variabel adalah 

suatu kualitas (qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan 

darinya. 

 Secara teoritis, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau 

subyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain atau 

satu objek dengan objek lain. Bervariasi berarti pada veriabel tersebut 

mempunyai nilai, skor, ukuran yang berbeda.  

Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau 

kegiatan tertentu. Diantaranya : 

a) Tinggi, berat badan, sikap, kepemimpinan kepala sekolah, disiplin guru, 

merupakan atribut dari objek.  

b) Hasil belajar, kinerja guru, kreativitas belajar adalah merupakan contoh 

variabel penelitian pendidikan.  

c) Berat badan dapat dikatan variabel, Karena berat badan sekolompok orang 

itu bervariasi antara satu dengan yang lain, (ada berat badannya 25 kg, 50 

kg, 67 kg dst).  
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Demikian juga motivasi belajar dari siswa tentu bervariasi. Jadi kalau 

peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang objek, 

maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya.  

Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. 

Untuk dapat bervariasi, maka peneliti harus didasarkan pada sekelompok 

sumber data atau objek yang bervariasi. Selain itu definisi variabel penelitian 

merupakan suatu objek, atau sifat, atau atribut atau nilai dari orang, atau 

kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi antara satu dengan 

lainnya yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diartikan bahwa variabel 

merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, 

dimana didalamnya terdapat faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang 

akan diteliti. Variabel dapat diartikan sebagai sifat yang akan diukur atau 

diamati yang nilainnya bervariasi antara satu objek ke objek lainnya.  

Dengan demikian, penekanan pada variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Untuk menentukan variabel yang baik ditentukan oleh lanadasan teoritis, 

ditegaskan oleh hipotesis dan tergantung dari rumit dan sederhana rancangan 

penelitian.  

JadI, jika peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki 

orang, objek maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada 

variasinya. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian haus didasarkan pada 

sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi.  

Fungsi ditetapkannya variabel adalah untuk mempersiapkan alat dan 

metode analisis/ pengolahan data dan untuk pengujian hipotesis. Dengan 

demikian, variabel adalah suatu atribut, sifat tau nilai yang didapat dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan sekurang-kurangnya 

mempunyai dua klasifikasi yang diambil dari suatu nilai yang berbeda 

(different values), ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik 

kesimpulannya.  

Jadi jika dikaitkan dengan proses pengukuran, maka variabel 

merupakan:  

a) Besaran tertentu dari sifat suatu objek/orang (characteristic of objects or 

person)  

b) Besarnya dapat ditangkap oleh pancaindra (observable)  

c) Nilainya berbeda-beda dari pengamatan ke pengamatan berikutnya (differs 

from observation to observation) 

3. Jenis-jenis Variabel Penelitian 

Terdapat beberapa jenis variabel dalam penelitian diantaranya: 

a) Variabel Diskrit dan Variabel Kontinyu 
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Nilai numerik yang diberikan pada variabel didasarkan pada 

sifat yang beragam. Misalnya untuk variabel yang bersifat dikotomi 

mempunyai dua nilai yang menunjukkan ada atau tidak adanya sifat 

tertentu, contohnya pria-wanita, pengangguran-bukan 

pengangguran. Variabel juga bisa terdiri dari dua kategori, 

misalnya, suku, agama, jenis perusahaan, dan lain-lain. Semua 

variabel-variabel dalam bentuk kategorikategori tersebut disebut 

variabel diskrit. Sedangkan pendapatan, suhu, umur, nilai ujian 

adalah contoh-contoh variabel kontinyu. 

b) Variabel Bebas (Independent) dan Variabel Tak Bebas (Dependent) 

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi pengaruh 

bagi variabel tak bebas. Sedangkan variabel tak bebas adalah 

variabel yang dipengaruhi. Jenis variabel ini terutama digunakan 

dalam menganalisis hubungan antara variabel, yaitu variabel tak 

bebas dipengaruhi oleh variabel bebas. Misalnya, gaya belajar 

(variabel bebas) akan mempengaruhi prestasi belajar siswa (variabel 

tak bebas). 

c) Variabel nominal, ordinal, interval, dan ratio 

Pengklasifikasikan ini didasarkan pada tingkat 

pengukurannya, yang akan dijelaskan secara lengkap pada kegiatan 

belajar berikutnya. 

d) Variabel Kuantitatif dan Kualitatif 

Variabel kuantitatif menggunakan skala numerik atau metrik 

sehingga bisa ditransformasikan melalui operasi matematika dan 

analisis statistika yang lengkap. Sedangkan variabel kualitatif 

menggunakan skala non numerik (karakter atau string) atau non 

metrik. Teknik analisinya, baik operasi matematika atau teknik 

statistikanya, relatif lebih terbatas dibandingkan variabel kuantitatif. 

 

4. Macam-macam variabel penelitian 

Berdasarkan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang 

lain, maka variabel penelitian dapat dibedakan menjadi: 

a) Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen, sering disebut juga sebagai variabel 

bebas, variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas juga dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka 

akan memunculkan (mengubah) kondisi atau nilai yang lain. 

Menurut Tritjahjo Danny Soesilo, variabel Independen merupakan 

variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independent 

variable), adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki 

kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Variabel bebas 
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umumnya dilambangkan dengan huruf X. Dengan demikian, jika 

ditinjau keberadaannya, variabel bebas pada umumnya terlebih 

dahulu muncul (ada), dan akan diikuti variabel yang lainnya. 

b) Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang 

secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan 

oleh adanya perubahan variabel lainnya. Variabel tak bebas ini 

menjadi primaryinterest to the researcher atau persoalan pokok bagi 

si peneliti, yang selanjutnya menjadi objek penelitian.  

Dengan demikian, variabel dependen merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. Sehingga variabel ini merupakan variabel terikat yang 

besarannya tergantung dari besaran variabel indpenden ini, akan 

memberi peluang terhadap perubahan variabel dependen (terikat) 

sebesar koefisien (besaran) perubahan dalam variabel independen. 

 

Gambar : Contoh hubungan variabel indevenden – dependen 

 

 

 

 

Gambar 7.  Contoh hubungan variabel indevenden – dependen 

 

c) Variabel Moderator 

Variabel Moderasi (moderating variable), adalah yang 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel tak bebas. Variabel itu terkadang tidak dimasukkan 

ke dalam model statistik namun memengaruhi mutu hubungan 

antarvariabelvariabel tersebut. Variabel moderator adalah variabel 

yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan 

antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga 

sebagai variabel independen kedua. 

 Analisis hubungan yang menggunakan minimal dua 

variabel, yakni satu variabel dependen dan satu atau beberapa 

variabel independen, ada kalanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak dimasukkan dalam model statistik yang kita 

gunakan.  

Dalam analisis statistik ada yang dikenal dengan variabel 

moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang selain bisa 

memperkuat hubungan antara satu atau beberapa variabel yang 

selain bisa memperlemah hubungan antara satu atau beberapa 

variabel independen dan variabel dependen.  

 

 variabel indevenden  variabel dependen 
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Gambar : contoh hubungan variabel independen – moderator – dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. contoh hubungan variabel independen – moderator – dependen 

 

d) Variabel Intervening 

Variabel antara (intervening variable), adalah variabel yang 

menjadi antara atau penyelang di antara hubungan variabel bebas 

dan tak bebas. Munculnya variabel antara setelah peneliti menelisik 

lebih mendalam teori yang diacu. Tuckman dalam Suherman 

menyatakan bahwa “intervening variable is an intervening variabel 

as that factor that theoretically offect the observed phenomenon but 

can not be seen, measured, or manipulated”. 

Variabel yang secara teoritis mempengaruhi (memperlemah 

dan memperkuat) hubungan antara variabel independent dengan 

dependent, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini 

merupakan variabel penyela/antara yang terletak diantara variabel 

bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara 

langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 

terikat. Variabel ini berperan menambah atau mengurangi efek 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Ganbar : contoh hubungan variabel independen – moderator 

– intervening – dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganbar 9. 

Contoh hubungan variabel independen – moderator – intervening – dependen 

Variabel independen 

Variabel moderator 

Variabel dependen 

Variabel 
independen 

Variabel 
intervenin

g 

Variabel 
dependen 

Variabel 
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e) Variabel Kontrol 

Variabel kontrol (control variable) merupakan variabel yang 

mengontrol pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. 

Menurut Sugiyono, variabel kontrol merupakan variabel yang 

dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel 

independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar 

yang tidak diteliti. 

 

Gambar : Hubungan variabel independen – kontrol – dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hubungan variabel independen – kontrol – dependen 

 

C. RANGKUMAN 

Kesimpulannya adalah dalam menentukan kedudukan variabel 

penelitian, baik variabel independen, dependen, moderator dan variabel 

intervening atau bahkan variabel lainnya, maka peneliti harus melihat 

kontekstualnya terlebih dahulu, dengan dilandasi konsep teoritis yang 

mendasari maupun hasil pengamatan yang empiris yang ada ditempat 

penelitian. Hal ini berarti bahwa tinjauan teoritis harus benar-benar disiapkan 

oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Dengan kejelasan teoritis yang 

mendasari penelitian, tentunya dapat diidentifikasi mana variabel independen, 

dependen, moderator dan variabel intervening atau bahkan variabel lainnya. 

Untuk itu sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti sebaiknya 

perlu melakukan tinjauan teoritis dulu dan melakukan studi pendahuluan untuk 

mencari potret pada objek yang akan diteliti dan tidak membuat rancangan 

penelitian terlebih dahulu tanpa terebih dahulu mengetahui permasalahan yang 

ada di objek penelitian. 

 

D. TUGAS 

1. Apa yang dimaksud dengan variabel penelitian? 

2. Sebutkan jeis-jenis variabel penelitian ! 

3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam variabel penelitian ! 

 

 

 

 

Variabel 
independen 

Variabel 
dependen 

Variabel kontrol  
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BAB VI 

KONSEP DESAIN PENELITIAN 

Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak.    

 

 

A. Tujuan pembelajaran 

Mampu memahami pengertian desain penelitian, membedakan jenis - jenis 

desain penelitian dan tahapan desain penelitian 

 

B. Materi 
Desain penelitian akan menjadi rencana umum tentang bagaimana 

menjawab pertanyaan penelitian. Ini akan berisi tujuan yang jelas, berasal dari 

pertanyaan penelitian, menentukan sumber dari mana mengumpulkan data dan 

mempertimbangkan kendala yang dihadapi (misalnya, akses data, waktu, 

lokasi dan uang). Yang terpenting bahwa penelitian harus mencerminkan fakta 

dan telah memikirkan dengan hati-hati tentang mengapa menggunakan desain 

penelitian (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). 

1. Pengertian Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah langkah paling penting dalam 

memberikan arah pada masalah penelitian. Desain penelitian adalah 

rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari 

jenis studi, pendekatan pengumpulan data, dan pendekatan statistik untuk 

sampel data. Menurut (Samsu, 2017), Desain penelitian diperlukan untuk 

membimbing peneliti dari perspektif jenis data yang dapat digunakan, 

metode pengumpulan yang dapat diterapkan, metode yang cocok untuk 

masalah yang dihadapi dan memperoleh hasil yang kongkrit. Desain 

penelitian menuntun peneliti untuk mengikuti langkah-langkah atau 

prosedur penelitian yang mesti diikuti dan tidak boleh melenceng dari 

langkah-langkah atau prosedur tersebut. Apabila melenceng dari langkah-

langkah atau prosedur yang ada, maka konsistensi penelitian tidak 

terwujud dan ini akan menyebabkan penelitian yang baik tidak akan 

terwujud. 

Menurut Sugiyono dalam (Sinambela, 2014), Desain atau 

proposal penelitian merupakan pedoman dan langkah-langkah yang akan 

diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam menyusun 

rencana penelitian ini tentu peneliti sudah dapat mengantisipasi tentang 

berbagai sumber yang dapat mendukung dan yang menghambat 

terlaksananya penelitian. Desain penelitian adalah prosedur untuk 

pengumpulan, analisis, interpretasi dan pelaporan data dalam penelitian. 

Desain penelitian ini membedakan model dalam melakukan penelitian 

dan model penelitian ini memiliki nama dan prosedur yang dihubungkan 

dengan model tersebut (Creswell & Clark, 2007). Desain penelitian 

(research design) merupakan gambaran totalitas perencanaan untuk 
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menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mengantisipasi beberapa 

kesulitan yang mungkin terjadi selama proses penelitian dilakukan 

(Samsu, 2017). Desain penelitian mempunyai dua tujuan utama yaitu 

untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengawal varians (Samsu, 

2017). 

 

2. Jenis – Jenis Desain Penelitian 

Semakin baik desain penelitian, maka kesimpulan yang lebih 

tegas dan lebih baik akan didapatkan pula. Secara garis besar, desain 

penelitian ditinjau berdasarkan tujuan penelitian terdiri atas (Syahrum & 

Salim, 2012):  

a. Desain eksploratif yang bertujuan untuk mengadakan penelusuran 

dan mengungkapkan faktor-faktor yang dapat diperkirakan sebagai 

penyebab timbulnya suatu keadaan yang belum diketahui sebab dan 

mekanismenya. 

b. Desain deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai permasalahan untuk mengetahui keberadaan suatu 

masalah, besarnya masalah, luasnya masalah dan pentingnya 

masalah.  

c. Desain analitik yang bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

menyebabkan suatu permasalahan.  

d. Desain eksperimental yang bertujuan untuk memperoleh hubungan 

sebab akibat yang tegas, jelas dan pasti antara beberapa factor 

penyebab dengan permasalahan penelitian. 

 

Menurut Creswell (Samsu, 2017) mengatakan bahwa setidaknya ada 

delapan desain penelitian yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu: 

a. Desain eksperimen (experimental designs) 

b. Desain korelasi (correlational designs) 

c. Desain survey (survey designs) 

d. Desain grounded theory (grounded theory designs) 

e. Desain etnografis (ethnographic designs) 

f. Desain penelitian naratif (narrative research designs) 

g. Desain metode campuran (mixed method designs) 

h. Desain penelitian tindakan (action research designs). 

Jenis desain penelitian eksperimental ditentukan oleh bagaimana 

peneliti membagi subjek ke dalam kondisi dan kelompok yang berbeda. Ada 

tiga jenis desain penelitian eksperimen (Ratna, 2021), yaitu  

 Penelitian pra-eksperimen: Dalam desain penelitian pra-eksperimental, 

baik satu atau lebih set variabel dependen diamati untuk menentukan 

apakah ada dampak dari penerapan variabel independen yang sebelumnya 

dianggap menyebabkan perubahan. Desain penelitian ini dibagi menjadi 
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tiga (1) One-shot Case Study Research Design, (2) One-group Pretest-

posttest Research Design, dan (3) Static-group Comparison 

 Quasi-eksperimental : Pada quasi-eksperimen, partisipan tidak dipilih 

secara acak, sehingga desain penelitian ini digunakan pada kondisi dimana 

randomisasi sulit atau tidak mungkin dilakukan. 

 True experimental research : merupakan desain penelitian eksperimen yang 

paling akurat dan dapat dilakukan dengan atau tanpa pretest pada paling 

tidak 2 kelompok subjek variabel terikat yang dipilih secara acak. True 

experimental research design harus memiliki kelompok kontrol, variabel 

yang dapat dimanipulasi oleh peneliti, dan distribusinya harus secara acak 

atau random. Klasifikasi dari desain penelitian ini meliputi (1) The Posttest-

only Control Group Design, (2) The Pretest-posttest Control Group 

Design, dan (3) Solomon Four-group Design. 

Desain penelitian koraseonal dilakukan peneliti untuk 

menghubungkan suatu variabel dengan variabel yang lain agar dapat 

memahami suatu fenomena dengan cara menentukan tingkat atau derajat 

hubungan di antara variabel-variabel tersebut (Rame, 2021). Jenis-jenis desain 

penelitian korelasional terdiri atas:  

a. Korelasi Bivariat: suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. 

b. Regresi dan Prediksi, Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita 

mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat 

diprediksikan. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat 

prediksi ini. Sebagaimana pendekatan koefisien korelasi baik -1,00 maupun 

+1,00, prediksi kita dapat lebih baik 

Jenis desain penelitian menurut (Setiawan, 2021) terdiri atas: 

a. Historical Research: dilakukan dengan membaca buku-buku dan 

literaturserta mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita 

baca.Penelitian ini memerlukan history atau sejarah awal 

pertamaterbentuknya topik yang ingin kita cari. Pada umumnya history 

atausejarah tersebut tidak terekam sifatnya tidak autentik. 

b. Action Research: merupakan penelitian yang berfokus langsung pada 

tindakan sosial. 

c. Survey Research: termasuk ke dalam penelitian yang bersifat 

kuantitatifuntuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada 

umumnya penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengambil data.Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan datayang pokok. 

d. Correlation Research: dialakukan untuk melihat hubungan diantara dua 

variable. Korelasi tidak menjamin adanya kausaliti (hubungan sebab 

akibat), tetapi kausaliti menjamin adanya korelasi. 
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e. Casual Comperative Research disebut juga dengan penelitian sebab 

akibat merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu 

riset metodologi 

f. Study Cross Sectional: Penelitian yang memperlajari korelasi antar faktor 

resiko danefek dengan pendekatan, observasi dan pengumpulan data 

padasaat yg sama (point time approach) 

g. Case Control: Mempelajari hubungan antara paparan (hasil pengamatan 

penelitian) dengan keadaan yang sesungguhnya 

h. Cohort: merupakan penelitian survey denganmengkaji hubungan antar 

faktor resiko dan dampaknya 

 

3. Tahapan Desain Penelitian 

Jika diawal telah diuraikan bahwa desain penelitian (research design) 

merupakan gambaran totalitas perencanaan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dan untuk mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin terjadi 

selama proses penelitian dilakukan, maka untuk mengatasi kesulitan dalam 

proses penelitian tersebut, desain penelitian dapat dilakukan secara bertahap. 

Tahap desain penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut (Samsu, 

2017): 

a. Tahap penentuan masalah 

Pada tahap ini, rancangan penelitian dilakukan untuk menentukan apa 

masalah yang mau diteliti, ruang lingkungkup penelitian, batasan 

penelitian, variabel penelitian, sampai kepada mengapa penelitian itu 

dilakukan berikut argumentasinya. Penentuan masalah penelitian 

merupakan aspek atau tahapan penting yang harus menjadi perhatian serius 

bagi seorang peneliti. Hal ini disebabkan karena, tahap penentuan masalah 

menjadi landasan penelitian tersebut dilakukan. 

b. Tahap penentuan judul 

Pada tahapan ini, seorang peneliti dihadapkan pada berbagai pilihan, mana 

dari sekian banyak masalah yang akan dijadikan masalah. Dari pilihan 

masalah tersebut akhirnya dapat ditarik satu atau beberapa masalah dalam 

bentuk variabel. Ketika sampai pada tahap ini, pertanyaan utama yang 

menggiring peneliti dalam penentuan variabel adalah apakah variabel 

tersebut ada teorinya dalam literatur, baik dalam bentuk buku, jurnal 

maupun proceeding dan sebagainya. 

c. Tahap penentuan teori 

Tahap berikutnya adalah tahap penentuan teori. Pada tahapan ini, sebelum 

peneliti melakukan penyusunan angket (jika penelitiannya kuantitatif), atau 

menyusun pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi (jika 

penelitiannya kualitatif), terlebih dahulu harus diketahui dan dipertegas 

teori siapa yang mau dipakai. Pada tahap ini teori bukan hanya sekedar 

untuk mencari definisi operasional dan konseptual, tetapi yang tidak kalah 

pentingnya adalah untuk mempertegas penelitian yang dilakukan 
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menggunakan teori siapa, sehingga dapat dijelaskan penelitian yang 

dilakukan berada pada posisi dimana. 

d. Tahap penentuan variabel (independen dan dependen) 

Penelitian yang dilakukan harus berangkat dari konstruksi variabel yang 

dibangun. Konstruksi ini karena penelitian yang ada dilakukan berdasarkan 

masalah yang ada di lapangan. Penentuan variabel untuk mengetahui mana 

variabel yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

e. Tahap penentuan alur berfikir penelitian. 

Tahap penentuan alur berfikir penelitian umumnya searah, namun ada juga 

alur penelitian yang timbal balik (reciprocal). Dalam tulisan ini dijelaskan 

salah satu alur berfikir variabel penelitian hanya yang bersifat searah. Pada 

umumnya variabel yang diungkap/ditulis lebih awal biasanya adalah 

variabel independen (bebas), sedangkan yang terakhir adalah variabel 

dependen (terikat). Variabel independent dapat dipandang sebagai sumber 

masalah untuk dipecahkan melalui penelitian, sedangkan variabel yang 

diakhir adalah variable dependen (terikat) dapat dipandang sebagai akibat 

dari masalah yang muncul dari variabel independen. 

Menurit (Creswell & Creswell, 2018) Bagian pertama dari bagian 

desain penelitian adalah desain metode survei yang dapat memperkenalkan 

pada tujuan dasar dan alasan penelitian survei. Secara khusus langkah-langkah 

desain metode survei sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi tujuan penelitian survei. 

 Tunjukkan mengapa metode survei adalah jenis pendekatan yang disukai 

untuk penelitian yang dilakukan 

 Tunjukkan apakah survei akan bersifat cross-sectional—dengan data yang 

dikumpulkan pada satu titik waktu—atau apakah akan longitudinal—

dengan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu 

 Tentukan bentuk pengumpulan data. 

Penelitian korelasi mempunyai tiga karakteristik penting untuk para 

peneliti yang hendak menggunakannya. Tiga karakteristik tersebut, adalah 

(Rame, 2021): 

o Penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak 

mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam 

penelitian eksperimen. 

o Memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting (lingkungan) 

nyata. 

o Memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. 

 

C. Rangkuman 
Penelitian yang dilakukan tentunya harus dilakukan secara 

komperehensif sehingga dapat memberikan kesimpulan penelitian sesuai yang 

diinginkan. Oleh karena itu desain penelitian yang paling tepat adalah 
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tergantung pada kebutuhan peneliti itu sendiri. Secara umum, desain penelitian 

mempegaruhi hasil penelitian itu sendiri. Sederhananya, desain penelitian 

diibaratkan sebagai jalan untuk mencapai kesimpulan. Karena itulah maka 

seorang peneliti harus memikirkan dengan baik desain penelitian yang akan 

dipilih untuk digunakan dan mengikuti tahapan penelitian berdasarkan desain 

yang telah dipilih. Adapun jenis penelitian yang dipilih harus disesuaikan 

dengan masalah penelitian yang ingin diteliti. 

 

D. Tugas 
4. Apa yang dimaksud dengan desain penelitian? 

5. Sebutkan jenis-jenis penelitian yang anda ketahui! 

6. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih desain 

penelitian yang tepat? 

7. Sebutkan perbedaan jenis desain penelitian eksperimental dengan desain 

penelitian survey! 

8. Bagaimana melakukan tahapan desain penelitian? 
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BAB VII 

POPULASI DAN SAMPEL 

Alfalisyado, S.E., Sy., M.E. 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian populasi dan sampel 

2. Mahasiswa dapat memahami macam-macam pendekatan yang diigunakan 

dalam penghitungan sampel 

3. Mahasiswa dapat menghitung sampel penelitian 

4. Mahasiswa mampu memahami sampling error dan non-sampling error 

5. Mahasiswa memahami macam-macam Teknik sampling. 

 

B. Materi 

1.  Pengertian dan Sifat Populasi 

Populasi merupakan kumpulan dari seluruh anggota atau elemen yang 

membentuk kelompok dengan karakteristik yang jelas, baik berupa orang, 

objek, kejadian, atau bentuk elemen yang lain (Wagiran, 2013). Sugiyono 

(2018) memberikan definisi lebih luas lagi dengan menambahkan unsur fungsi 

atau tujuan. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang 

lain. populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek 

atau subjek tertentu. 

Nawawi dalam Margono (2004) mendefinisikan populasi dengan lebih 

luas, Ia menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian 

yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-

gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karaktersitik tertentu di dalam suatu penelitian.  

Menurut Margono (2004) ditinjau dari sifatnya, populasi terbagi 

menjadi dua bagian yaitu: 

a. Populasi homogen, populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang 

sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. 

Sebagai contoh, seorang ilmuan ingin mengambil kandungan air yang 

terdapat pada muara sungai missisipi, maka ilmuan tersebut cukup 

mengambil sebagian kecil air sungai (satu gelas atau satu ember). Tidak 

perlu mengambil keseluruhan air di muara sungai tersebut. 

b. Populasi heterogen, populasi yang memiliki unsur-unsur yang bervariasi, 

sehingga perlu ditetapkan Batasan-batasannya baik secara kuantitatif 

ataupu kualitatif. Contoh dari populasi heterogeny adalah fenomena sosial, 

kehidupan sosial dan lain sebagainya. 

Dilihat dari sumber datanya, populasi dibagi menjadi dua (Nurdin, 

2019), yaitu: 
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a. Populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki Batasan-batasan yang jelas 

secara kuantitatif. Contoh populasi jenis ini adalah, jumlah dosen laki-laki 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2022. Atau jumlah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi an Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto pada tahun 2022. Maka peneliti akan dengan mudah 

menentukan seberapa besar populasinya. 

b. Populasi tidak terhingga atau tidak terbatas, yaitu populasi yang memiliki 

sumber data yang tidak dapat ditentukan batasannya secara kuantitatif. 

Misalnya, jumlah pengamen jalanan di Indonesia. 

Margono menambahkan dua jenis populasi dilihat pendekatan yan 

digunakan, yaitu: 

a. Populasi teoritis (theoretical population), yaitu populasi yang batasannya 

ditentukan secara kualitatif. 

b. Populasi yang tersedia (accessible population), yaitu populasi yang 

batasannya ditentukan secara kuantitatif dan dapat dinyatakan dengan 

tegas. 

 

2.  Pengertian Sampel  

Suatu penelitian terkadang bersinggungan dengan populasi yang 

jumlahnya sangat besar sehingga proses pengumpulan data menjadi 

terkendala, terutama keterbatasan waktu, dana, dan tenaga. Sehingga 

dibutuhkan data yang lebih sederhana (kecil) jumlahnya atau dalam bidang 

penelitian sering disebut sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karaterinsik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2018). Menurut Arikunto 

(2006), sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan 

kata lain sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diambil datanya 

untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari 

populasi secara keseluruhan.  

Sampel dapat diambil dengan teknik atau metode tertentu agar tetap 

merepresentasikan populasi. Dalam penelitian sampel dapat berupa bagian dari 

populasi, atau bahkan terkadang semua populasinya, pengambilan data dari 

semua populasi disebut dengan sensus. Namun demikian, jika penelitian hanya 

meneliti sebagian dari anggota populasi saja, maka disebut penelitian sampel. 

 

3. Ukuran Sampel 

Seorang peneliti dalam mengambil sampel, harus menentukan berapa 

ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sugiyono (2006) 

menjelaskan jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. 

Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan 

jumlah populasi itu sendiri. Semakin besar jumlah sampel mendekati jumlah 

populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya, 

semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar peluang 

kesalahan generalisasi. 
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Jumlah sampel yang ideal dan tepat untuk digunakan dalam suatu 

penelitian adalah tergantung pada tingkat ketelitian. Tingkat 

ketelitian/kepercayaan yang dikehendaki seringkali bergantung pada sumber 

dana, waktu, dan tenaga yang tersedia.semakin besar tingkat kesalahan maka 

semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian. Sebaliknya, 

semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan maka tingkat kesalahan 

semakin kecil (Sugiyono, 2006). 

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk  

menentukan besarnya sampel dalam penelitian. Beberapa pendekatan tersebut 

diuraikan pada penjelasan di bawah ini: 

a. Pendekatan rumus slovin. 

Dalam penentuan besaran sample, pendekatan ini sering digunakan 

oleh para peneliti, dikarenakan implementasi dari rumus ini dirasa lebih 

mudah dan simple. Pendekatan rumus slovin adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

(1 + 𝑁𝑒2)
 

Keterangan: 

n  : Jumlah sampel 

N : Tingkat Populasi 

e  : Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel 

 

Tingkat kesalahan yg diharapkan dalam penentuan ukuran sampel 

berpengaruh kepada besar sampelnya. Semakin kecil tingkat kesalahan 

yang dikehendaki, semakin besar ukuran sampel penelitian tersebut, 

begitu juga sebaliknya. Berikut ini adalah contoh penghitungan sampel 

menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 5% dari populasi 

sebesar 450 orang: 

𝑛 =
𝑁

(1 + 𝑁𝑒2)
 

𝑛 =
450

(1 + 450 𝑥 (0,05)2)
 

𝑛 =
450

(1 + 450 𝑥 0,0025)
 

𝑛 =
450

(1 + 1,125)
 

𝑛 =
450

2,125
 

𝑛 = 211,765  atau dibulatkan menjadi 212 orang. 

 

Untuk membuktikan pernyataan di atas bahwa tingkat kesalahan 

mempengaruhi besar sampel, berikut adalah simulasi pengukuran sampel 
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dengan tingkat kesalahan adalah 10%, hasilnya akan berubah 

sebagaimana ilustrasi berikut: 

𝑛 =
𝑁

(1 + 𝑁𝑒2)
 

𝑛 =
450

(1 + 450 𝑥 (0,1)2)
 

𝑛 =
450

(1 + 450 𝑥 0,01)
 

𝑛 =
450

(1 + 4,5)
 

𝑛 =
450

5,5
 

𝑛 = 81,82  atau dibulatkan menjadi 82 0rang. 

 

Jumlah sampel dari populasi 450 orng dengan tingkat kesalahan 10% 

adalah 82 orang. 

 

b. Pendekatan rumus Lemeshow 

Pendekatan ini digunakan untuk jenis populasi yang jumlahnya tidak 

diketahui dengan pasti. Contoh dari populasi yang jumlahnya tidak pasti 

ini adalah, misalkan jumlah penduduk di Kota Purwokerto yang suka 

makan pisang rebus. Sehingga untuk mengetahui berapa besar sampel yg 

akan diteliti dapat menggunakan rumus Lemeshow. Ilustrasi rumus 

Lemeshow adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑧2 x P (1−P)

𝑑2   atau   𝑛 =
𝑧2 x p q

𝑑2  dengan  q = (1-p). 

(Lemeshow, 1997) 

Keteranngan: 

n : jumlah sampel 

z : skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 

P : maksimal estimasi 

d : tingkat kesalahan 

 

berikut ini adalah contoh perhitungan sampel menggunakan rumus 

lemeshow dengan maksimal estimasi 60% menggunakan tangkat 

kesalahan 5%: 

𝑛 =
1,962   x 0,6 (1 − 0,6)

0,052  

𝑛 =
3,8416 x 0,24

0,0025
 

𝑛 =
0,921984

0,0025
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𝑛 = 368,79 atau dibulatkan menjadi 369 orang 

 

Dalam pendekatan ini, besaran sampel dipengaruhi oleh seberapa besar 

maksimal estimasi dan tingkat kesalahannya. Semakin besar estimasi 

maksimal dan tingkat kesalahan, maka ukuran sampel penelitian yang 

direkomendasikan semakin besar. 

c. Penentuan besar sampel menurut Gay dan Diehl 

Pendekatan ini digunakan untuk beberapa jenis penelitian, Gay dan 

Diehl (1992) mengatakan sampel yang dapat diambil untuk penelitian 

deskriptif adalah 10% dari populasi. Sedangkan unruk penelitian 

korelasional minimal sampel adalah 30 elemen dari populasinya. Adapun 

sampel untuk penelitian perbandingan kausal dan eksperimental berturut-

turut adalah 30 elemen per kelompok dan 15 elemen per kelompok. 

d. Penentuan besar sampel menurut Roscoe 

Terdapat empat pedoman tahapan penentuan sampel menurut Roscoe 

(Sekaran, 1992), yaitu sebagai berikut: 

1) Ukuran sampel antara 30 sampai 500 elemen. 

2) Jika sampel dipecah Kembali menjadi subsampel, misalkan 

pendidikan (SD, SMP, SMA dst) atau jenis kelamin (laki-laki, 

perempuan) maka jumlah minimal subsampel adalah 30. 

3) Pada penelitian multivariate (analisis regresi multivariate termasuk di 

dalamnya), ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) 

dari jumlah variable yang akan dianalisis. 

4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian 

yang ketat, ukuran sampel bisa antara 1- sampai degan 20 elemen. 

e. Pendekatan tabel 

Berikut ini adalah tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael 

terkait penentuan sampel dari jumlah populasi tertentu dengan tingkat 

kesalahan 1%, 5%, dan 10%: 
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TABEL 2. PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU 

DENGAN TARAF KESALAHAN, 1, 5, DAN 10 % 

N 

Siginifikasi 

N 

Siginifikasi 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

10 10 10 10 280 197 155 138 

15 15 14 14 290 202 158 140 

20 19 19 19 300 207 161 143 

25 24 23 23 320 216 167 147 

30 29 28 28 340 225 172 151 

35 33 32 32 360 234 177 155 

40 38 36 36 380 242 182 158 

45 42 40 39 400 250 186 162 

50 47 44 42 420 257 191 165 

55 51 48 46 440 265 195 168 

60 55 51 49 460 272 198 171 

65 59 55 53 480 279 202 173 

70 63 58 56 500 285 205 176 

75 67 62 59 550 301 213 182 

80 71 65 62 600 315 221 187 

85 75 68 65 650 329 227 191 

90 79 72 68 700 341 233 195 

95 83 75 71 750 352 238 199 

100 87 78 73 800 363 243 202 

110 94 84 78 850 373 247 205 

120 102 89 83 900 382 251 208 

130 109 95 88 950 391 255 211 

140 116 100 92 1000 399 258 213 

150 122 105 97 1100 414 265 217 

160 129 110 101 1200 427 270 221 

170 135 114 105 1300 440 275 224 

180 142 119 108 1400 450 279 227 

190 148 123 112 1500 460 283 229 

200 154 127 115 1600 469 286 232 

210 160 131 118 1700 477 289 234 

220 165 135 122 1800 485 292 235 

230 171 139 125 1900 492 294 237 

240 176 142 127 2000 498 297 238 

250 182 146 130 2200 510 301 241 

260 187 149 133 2400 520 304 243 

270 192 152 135 2600 529 307 245 
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seorang peneliti 

dalam menentukan besar sampel (Singarimbun, 1987), diantaranya: 

a. Tingkat keseragaman populasi, semakin seragam sampel yang akan 

diteliti, maka sampelnya akan semakin kecil. Namun sebaliknya, jika 

sampel yang akan semakin beragam, kemungkinan jumlah sampel 

akan semakin beragam (besar). 

b. Presisi yang dikehendaki dalam penelitian, semakin tinggi presisi yang 

dikehendaki, maka semakin besar sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah presisi yang 

dikehendaki, semakin sedikit pula jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian. 

c. Rencana analisis, semakin detail rencana analisisnya maka semakin 

banyak pula sampel yang harus diambil. 

d. Biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Biaya, waktu, dan tenaga 

secara parsial dapat mempengaruhi besar atau kecilnya sampel yang 

akan diambil. Namun demikian, ketiga faktor sebelumnya lebih 

dominan dapat mempengaruhi penentuan besar kecilnya sampel dalam 

penelitian. 

 

4.  Sampling Error dan Non Sampling Error 

Dalam pengambilan sampel bisa saja menemui sampling error dan 

non-sampling error. Sampling error adalah kesalahan yang berkaitan dengan 

proses pengambilan sampel pada suatu populasi. Hal ini  bisa terjadi karena 

terdapat kesalahan dan ketidakmerataan sampel yang dipilih, ukuran sampel 

yang tidak sesuai, atau hal lain yang menyebabkan data sempel tersebut jauh 

dari data pada populasi sesungguhnya. Berbeda dengan Non-sampling error 

yang merupakan  kesalahan statistik akibat manusia atau peneliti sendiri yang 

dilakukan sengaja atau tidak sengaja.  

Kesalahan ini terletak pada analisis statistik yang digunakan. 

Kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan dalam memasukkan data, 

pertanyaan yang kurang tepat pada kuesioner, kesalahan pada saat pemrosesan 

data, analisis yang tidak sesuai dengan informasi yang didapat, dan 

ketidakcocokan antara data yang diminta dan respon dari komponen sampel. 

 

5.  Teknik Penngambilan Sampel 

Teknik pengambilan sempel adalah teknik yang dilakukan oleh 

peneliti dalam menentukan sampel yang akan digunakanan dalam 

penelitiannya. Terdapat dua kelompok dalam teknik pengambilan sampel yaitu 

probability sampling dan nonprobability sampling.  

a. Probability Sampling (Sampel Acak)  

Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi yang dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2008). Pada 
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pembahasan kali ini, terdapat lima teknik pengambilan sampel, yaitu 

simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, 

area sampling, dan multi stage sampling. Uraian dari kelima Teknik 

sampling tersebut dijelaskan pada keterangan di bawah ini: 

1) Sampel Acak Sederhana (Simple Random Sampling) 

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana bisa 

dilihat dari kata simple yang artinay sederhana, karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilaukuakan secara acak tanpa 

memperhatikan starta yang ada dalam populasi itu. Hal tersebut 

dilakukan mengingat anggota populasi dianggap 

homogen/serupa/sama. 

2) Sampel Acak Distratifikasikan (Stratified Random Sampling) 

Teknik digunakan apabila populasi mempunyai anggota/ 

unsur yang tidak homogen dan berstrata proporsional. Misalnya 

jumlah pegawai/karyawan dalam suatu perusahaan X mempunyai 

latar belakang pendidikan yang berstrta proporsional, maka populasi 

pegawai itu berstarta.  

3) Sampel Gugus (Cluster Sampling) 

Teknik pengambilan sampel gugus adalah teknik 

pengambilan dengan membagi wilayah atau daerah yang luas menjadi 

wilayah atau daerah yang lebih kecil yang sama besarnya. Cara 

penentuan sampel gugus adalah wilayah atau daerah yang luas dibagi 

menjadi kotak-kotak sampel yang lebih kecil, kemudian sampel 

dipilih secara acak.  

Langkah-langkah dalam pengambilan sampel dengan cluster 

sampling:  

a) Menentukan cluster-clusternya 

b) Menentukan banyak cluster yang akan dijadikan sampel 

c) Memilih secara acak cluster sebanyak cluster 

d) Semua anggota yang terdapat pada cluster yang terpilih 

merupakan sampel stufi atau penelitian atau evaluasi 

4) Sampel Wilayah (Area Sampling) 

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan 

sampel apabila obyek yang diteliti atau sumber data sangat luas. 

Misalnya, penduduk disuatu negara, provinsi, atau kabupatan/kota. 

Untuk menentukan penduduk mana yang dijadikan sumber data, 

maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang 

ditetapkan, misalnya Indonesia terdapat 34 provinsi, sampelnya 

menggunakan 15 propinsi, maka 15 propinsi diambil secara random 

(acak). Perlu diingat provinsi Indonesia berstrata maka pengambilan 

sampel menggunakan teknik stratified random sampling. Teknik 

sampling ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama 
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menentukan sampel daerah dan tahap kedua adalah menentukan 

orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling.  

5) Sampel Wilayah Bertingkat (Multi Stage Sampling) 

Multi Stage Sampling pada dasarnya adalah pengembangan 

lebih lanjut dari prinsip cluster sampling yang diartikan sebagai 

teknik pengambilan sampling yang dikontraksikan dari metode 

sampling acak sederhana melalui beberap atahapan pengambilan 

sampel dan dilakukan secara acak. Misalnya peneliti ingin 

menyelelidiki efisiensi kerja rumah sakit swasta yang ada di 

Indonesia dan mengambil beberapa sampel rumah sakit untuk tujuan 

tersebut. Tahap pertama adalah memilih rumah sakit secara acak di 

unit kabupaten/kota pada setiap provinsi diseluruh Indonesia. Tahap 

selanjutnya adalah memlilih secara acak rumah sakit – rumah sakit 

swasta yang ada didalam satu kabupaten/kota terpilih. 

 

b. Non Probability Sampling (sampel non acak) 

Non probability sampling berarti teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2018). 

1) Sampel Jenuh  

Sampel jenuh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya, 

tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan 

mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Atau dapat 

dikatakan apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relative kecil, kurang 

dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel. 

 

2) Sampel Sistematis (Systematic Sampling) 

Sampel sistematis ialah teknik pengambilan sampel dalam 

proses pemilishan yang secara sistematis. Berati, memilih nomor-

nomor secara sistematis. Contohnya, terdapat 1000 orang, jumlah 

sampel yang diambil 8 oarang. Untuk mendapatkan sampel tersebut 

mula-mula peneliti ambil satu nomor. Misalnya nomor 50, kemudian 

diambil secara sistematis dengan kelipatan 100 sehingga nomor-

nomor sampel yang diambila adalah 50, 150, 250,350, 450, 550, 650, 

dan 750. 

3) Sampel Tujuan Tertentu (Purposive Sampling) 

Adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Misalnya penelitian tentang politik, maka sampel datanya 

adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan 
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untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak 

melakukan generalisasi. 

4) Sampel Bola Salju (Snowball Sampling) 

Snowball sampel adalah teknik penentuan sampel yang mula 

– mula jumlahnya kecil, kemudian menjadi besar. Misalnya ada 

peneliti siapa provokator kerusahan, maka akan cocok menggunakan 

Purposive dan Snowball Sampling.  

5) Sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan (Convenience 

Sampling) 

Tekni ini dilakukan dengan berdasarkan sampel yang dipilih 

dengan pertimbangan kemudahan, dimana merupakan teknik dalam 

memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali 

berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel 

karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal 

orang tersebut 

6) Quota Sampling 

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari 

populasi yang mempunyai ciri – ciri tertentu sampai jumlah (kuota) 

yang diinginkan. Misalnya, peneliti ingin mengetahui pendapat 

terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan kepuasaan pelayanan 

dikantor Dinas kependudukan. Jumlah sampel yang ditentukan 

sebanyak 300 orang, berati pengumpulan data apabila belum bisa 

mencapai angka 300 orang maka penelitian tersebut dikatakan belum 

selesai karena belum memenuhi kouta yang telah ditentukan diawal. 

 

C. Tugas 

a. Jelaskan pengertian populasi dan sampel! 

b. Sebut dan jelaskan macam-macam pendekatan yang digunakan 

dalam penghitungan sampel! 

c. Dengan rumus slovin, hitunglah sampel penelitian pada populasi 

700 orang, dengan tingkat kesalahan 5% ! 

d. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sampling error dan non-

sampling error ! 
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