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KATA PENGANTAR DEKAN 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat & Salam 
semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi Muhammad 
SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari 
kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, program 
penulisan buku ajar dan referensi telah dapat dirampungkan. 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik buku 
ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam UU Nomor 12 
tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU Nomor 14 tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen dan sejumlah regulasi lainnya. Pasal 12 UU 
No.12 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa dosen secara 
perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks 
yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu sumber belajar.  

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah upaya Fakultas 
untuk berkontribusi dalam impelementasi undang-undang di atas, 
dimana secara kuantitatif, grafik riset dan publikasi dosen PTKI masih 
harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu 
pembelajaran dengan mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan 
proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan kemudahan akses 
sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan 
men-support peningkatan karir dosen dalam konteks kenaikan jabatan 
fungsional dosen yang ujungnya berdampak pada peningkatan status dan 
peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi.  

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan kuantitas 
dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 10 judul buku 
dan meningkat cukup signifikan tahun 2020 menjadi 100 judul yang 
terdistribusi dalam 50 judul buku ajar dan 50 judul buku referensi. 
Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, namun berlanjut 
pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 HKI dosen. 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 
interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu 
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UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan 
metode dalam Islamic studies konvensional berkarakteristik deduktif-
normatif-teologis dengan metode humanities studies kontemporer seperti 
sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi 
dan juga dengan metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter 
induktif-rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang 
menjawab problem epistimologis pendidikan Islam, terutama terkait misi 
Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam (Islam washathiyah), 
pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, 
pendidikan multikultural, etno-pedagogik, pembelajaran DARING 
(dalam jaringan), pendidikan & isu gender, ragam pesantren (pesisir, 
enterprenuer), dan tema teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus 
merdeka. 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 
dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag dan 
jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan 
kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga editor dari dosen 
sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, perfomance buku tak 
akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada 
kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ inilah 
kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini 
menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika 
UIN Mataram dan ummat pada umumnya.    

Mataram,  29 Oktober 2020 M 
12 Rabi’ul Awal 1442 H 

Dekan 

Dr. Hj. Lubna, M.Pd. 
NIP. 196812311993032008 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha 
Esa, salawat dan salam bagi junjungan alam nabi besar Muhammad 
SAW, buku referensi Riset Pendidikan: Pendekatan Teoritis dan Praktis  
dapat diselesaikan tepat waktu. Buku referensi ini memaparkan materi-
materi metode penelitian pendidikan yang diperkuat dengan berbagai 
contoh-contoh praktis.  

Penelitian adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara 
terorganisasi dan kritis dalam mencari data/fakta untuk menentukan dan 
menyimpulkan sesuatu berdasarkan masalah yang dikaji. 

Penelitian pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan 
secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan (to discover knowledge) 
dan pemecahan masalah (problem solving) melalui metode ilmiah, baik 
dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan 
generalisasi berdasarkan penafsiran data. 

Semoga buku referensi ini menjadi rujukan penting terutama bagi 
para mahasiswa, guru, peneliti muda serta berbagai kalangan yang 
terlibat dalam riset-riset pendidikan. 

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi 
tersusunnya buku referensi ini. Semoga buku referensi ini dapat 
bermanfaat. Amin. Terima Kasih.  

Mataram, .. Nopember 2020 
Penulis,  

Suhirman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG
Pengetahuan memiliki eksistensi yang sangat penting dalam

kehidupan umat manusia dalam meningkatkan kemajuan dan taraf 
kehidupan suatu bangsa. Pengetahuan merupakan sebuah konsep yang 
bersifat rasional dan dikonstruksikan berdasarkan aspek empiris dan 
teruji kebenarannya. Pengetahuan umumnya bersumber dari 
rasionalisme dan empirisme sehingga berpengaruh terhadap 
kebenarannya yang bersifat realisme dan idealisme. Dengan demikian, 
kebenaran pengetahuan bersifat relatif karena pengetahuan akan 
berkembang terus-menerus sehingga kebenaran pengetahuan sekarang 
yang sudah tidak relevan lagi diganti oleh kebenaran pengetahuan yang 
berikutnya yang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. 

Terdapat dua istilah yang sering digunakan, yakni pengetahuan 
(knowledge atau common  sense) dan ilmu pengetahuan (science).  

Ilmu pengetahuan adalah kerangka konseptual atau teori yang saling 
berkaitan dan dilakukan pengkajian serta pengujian secara kritis dengan 
mempergunakan metode ilmiah yang bersifat sistematik, metodik, 
objektif dan universal. 

Pengetahuan lahir berasal dari hasil-hasil pengamatan, dan tidak 
dilakukan pengkajian dan pengujian secara kritis. Sehingga, pengetahuan 
umumnya tidak bersifat objektif dan juga tidak universal. 

Timbulnya masalah penelitian berawal dari terjadinya kesenjangan 
(gap) antara yang harapan dengan fakta yang terjadi di lapangan atau 
antara apa yang diinginkan dengan kenyataan atau ketiadaan informasi 
yang sangat diperlukan untuk mengambil suatu keputusan. Di bidang 
pendidikan, berbagai kesenjangan yang terjadi menyangkut berbagai 
aspek yang sangat luas, seperti kurikulum, metode, media, 
profesionalisme guru, sarana prasarana pendidikan, sistem evaluasi, daya 
serap, intelegensi, karakteristik siswa, berpikir kritis, inovatif, kreatif dan 
masih banyak lagi hal-hal yang perlu dipecahkan melalui suatu riset. 
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Melalui penelitian dapat memecahkan masalah-masalah yang urgen 
untuk diselesaikan atau setidaknya mempersempit kesenjangan tersebut. 

Masalah penelitian merupakan suatu pertanyaan yang menyatakan 
hubungan antara variabel dan memerlukan pemecahan melalui suatu 
penelitian. 

Eksistensi masalah dalam penelitian sangatlah penting hal ini 
berkaitan erat dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian, 
hipotesis penelitian, kajian teoritis (kajian pustaka) yang akan dipakai 
serta menentukan pilihan metodologi yang tepat 

Dalam suatu prosedur dan urutan penelitian, kajian teoritis, 
kerangka berfikir dan hipotesis merupakan satu satuan yang utuh dalam 
penyusunan karya ilmiah. Ketiga komponen tersebut sangat penting 
dalam penyusunan karya ilmiah, apabila salah satu ditiadakan  sebuah 
karya ilmiah menjadi kurang sempurna. 

Tujuan dari kajian teoritis untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 
variabel-varibel yang akan dikaji oleh peneliti, lalu melakukan analisis 
secara kritis dan informatif. Demikian pula tinjauan pustaka merupakan 
bagian dari artikel jurnal melalui proses meringkas, mengklasifikasikan 
dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya.  

Sedangkan kerangka berfikir memiliki kedudukan untuk 
menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan dikaji. 
Jadi secara teoritis perlu diterangkan pertautan antar seluruh variabel, 
baik variabel independen, dependen, moderator maupun intervening.  

Demikian pula keberadaan hipotesis penelitian memberikan 
beberapa manfaat dan kemudahan bagi peneliti, yakni hipotesis 
memberikan pedoman bagi penelitian yang akan dilaksanakan, bagaikan 
sebuah blueprint (cetak biru) dari urutan langkah-langkah yang mestinya 
dilaksanakan. Dalam hal peneliti mendalami berbagai literature (teori) 
merupakan tujuan akhir tersusunnya rumusan hipotesis. Jadi, ketiadaan 
rumusan hipotesis menyebabkan suatu penelitian tidak memiliki focus 
dan arah yang jelas. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian dan dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Disebut sementara, 
sebab jawabannya didasarkan hanya pada teori yang relevan, tidak 
didasarkan pada fakta-fakta empiris yang dikumpulkan ketika melakukan 
pengambilan data.   
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Namun perlu dicatat bahwa tidak setiap penelitian harus 
merumuskan hipotesis. Penelitian yang memerlukan rumusan hipotesis 
adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sebaliknya pada 
penelitian kualitatif, tidak membutuhkan rumusan hipotesis (terutama 
penelitian yang bersifat ekploratif dan deskriptif sering tidak perlu 
merumuskan hipotesis), namun melalui pendekatan kualitatif inilah 
diharapkan peneliti dapat menemukan hipotesis. Hipotesis penelitian 
perlu diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Hal penting lain yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
sehingga diperoleh data atau informasi adalah variable penelitian. Secara 
teoritis variabel dapat didefinisikan sebuah atribut/nilai/ciri sesorang 
atau obyek tertentu, yang memiliki sifat beragam atau bervariasi. Contoh 
tinggi badan, berat badan, sikap siswa, hasil belajar, prestasi belajar, 
motivasi siswa, minat belajar, kepemimpinan kepala sekolah, disiplin 
belajar, merupakan atribut dari setiap orang. Sedangkan berat buku, 
ukuran meja belajar, bentuk papan tulis dan tinggi tiang bendera 
merupakan atribut dari suatu obyek. Tingkat ekonomi, penghasilan 
orang tua, pendidikan orang tua, status sosial, jenis kelamin, 
profesionalisme guru, kinerja guru, dan lain lain. 

Data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian sebab data 
dijadikan sebagai cerminan variabel yang diteliti sekaligus berfungsi 
sebagai alat untuk menguji hipotesis. Metode pengumpulan data ialah 
teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 
pengumpulan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk suatu kata yang 
abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat 
penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), 
dokumentasi dan lainya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau 
gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi.  

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 
tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang 
diartikan sebagai alat bantu: angket (questionnaire), daftar cocok (checklist), 
skala (scala), pedoman wawancara (interview guide atau interview schedule), 
lembar pengamatan atau panduan pengamatan (observation sheet atau 
observation schedule), soal ujian (soal tes). 
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Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur 
penelitian, instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam 
mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ilmiah, agar data 
yang kita kumpulkan menjadi valid, maka kita harus mengetahui 
bagaimana cara-cara pengumpulan data dalam penelitian itu, sehingga 
data yang kita peroleh dapat menjadi pendukung terhadap kebenaran 
suatu konsep tertentu. Penelitian akan memperoleh tujuan yang 
diharapkan apabila didukung oleh data yang valid (sahih) dan reliabel. 
Untuk memperoleh data yang valid dan reliabel diperlukan perangkat 
penelitian atau instrumen tertentu sebagai alat mengumpulkan data. 

Alat ukur/instrument dalam penelitian harus memenuhi dua syarat 
yaitu validitas dan realiabitas. Alat ukur yang tidak realibel/tidak valid 
akan memberikan kesimpulan yang keliru dan akan memberikan 
informasi bias tentang keadaan subjek atau individu. Manakala informasi 
yang bias dan keliru digunakan sebagai dasar dalam pengambilan suatu 
keputusan, maka tentu saja keputusan tersebut tidak menjadi salah.  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan data penelitian. Alat ukur atau instrument yang 
baik harus memenuhi dua syarat yaitu validitas dan realiabitas. Suatu alat 
ukur yang tidak realibel atau tidak valid akan menghasilkan kesimpulan 
yang bias, kurang sesuai dengan yang seharusnya, dan akan memberikan 
informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang di 
kenai tes itu. 

Keberadaan instrumen penelitian merupakan bagian yang sangat 
penting dalam suatu penelitian karena instrumen penelitian merupakan 
alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki 
suatu masalah yang sedang diteliti. Menyusun instrumen merupakan 
suatu proses dalam penyusunan alat evaluasi karena dengan 
mengevaluasi peneliti akan memperoleh data tentang objek yang diteliti. 

Langkah-langkah umum dalam mengembangkan atau menyusun 
instrumen penelitian sebagai berikut: merumuskan pokok-pokok 
masalah secara konseptual dan operasional, sehingga jelas indikator-
indiktor yang akan dituangkan dalam alat pengumpulan data tersebut, 
menyusun kisi-kisi (lay out) instrumen sebagai pedoman atau panduan 
untuk menulis butir-butir pertanyaan (pernyataan). Dalam kisi-kisi ini 
sedikitnya harus tergambarkan: pokok masalah, perincian masalah, 
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sumber data atau responden, jenis instrumen yang akan digunakan, 
penulisan butir pertanyaan, ujicoba instrumen, penyusunan instrumen 
sesuai format yang standar 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul adalah melakukan 
analisis data. Kegiatan analisis data adalah proses menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh di lapangan baik berupa hasil tes, angket, 
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Prosedur dalam analisis 
data antara lain: mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 
kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyususn kedalam pola, 
menentukan dan memilih data penting untuk dipelajari, dan menarik 
kesimpulan.  

Dalam proses analisis data dalam penelitian kuantitatif, maka teknik 
analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam 
menganalisis data terdapat dua macam statistik yang dapat digunakan, 
yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial 
terdiri atas statistik parametrik dan nonparametrik. 

B. RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian adalah bagaimana 

riset penelitian dapat dipahami dan diterapkan dalam melaksanakan 
penelitian? Rumusan masalah tersebut dirinci pada pertanyaan-
pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana konsep ilmu pengetahuan dan metode penelitian 
secara teoritis dan praktis? 

2. Bagaimana konsep taksonomi penelitian secara teoritis dan 
praktis? 

3.  Bagaimana konsep masalah dan rumusan penelitian secara teoritis 
dan praktis? 

4. Bagaimana konsep kajian teori dan kerangka berpikir secara 
teoritis dan praktis? 

5. Bagaimana konsep hipotesis penelitian secara teoritis dan praktis? 
6. Bagaimana konsep variabel penelitian secara teoritis dan praktis? 
7. Bagaimana konsep populasi dan sampel penelitian secara teoritis 

dan praktis? 
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8. Bagaimana konsep teknik pengumpulan data dalam penelitian 
secara teoritis dan praktis? 

9. Bagaimana konsep rancangan eksperimen penelitian secara teoritis 
dan praktis? 

10. Bagaimana konsep skala pengukuran dan skala penelitian secara 
teoritis dan praktis? 

11. Bagaimana konsep uji validitas  dan reliabilitas dalam penelitian 
secara teoritis dan praktis? 

12. Bagaimana konsep statistik deskriptif dalam penelitian secara 
teoritis dan praktis? 

13. Bagaimana konsep statistik inferensial dalam penelitian secara 
teoritis dan praktis? 

14. Bagaimana konsep teknik pembuatan kutipan, catatan kaki, daftar 
pustaka, dan penomoran dalam penelitian secara teoritis dan 
praktis? 

C. TUJUAN PENELITIAN 
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui riset 

penelitian dapat dipahami dan diterapkan dalam melaksanakan 
penelitian. Tujuan umum tersebut dapat operasionalkan pada tujuan 
khusus, yaitu mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1. Konsep ilmu pengetahuan dan metode penelitian secara teoritis 
dan praktis? 

2. Konsep taksonomi penelitian secara teoritis dan praktis? 
3. Konsep masalah dan rumusan penelitian secara teoritis dan 

praktis? 
4. Konsep kajian teori dan kerangka berpikir secara teoritis dan 

praktis? 
5. Konsep hipotesis penelitian secara teoritis dan praktis? 
6. Konsep variabel penelitian secara teoritis dan praktis? 
7. Konsep populasi dan sampel penelitian secara teoritis dan 

praktis? 
8. Konsep teknik pengumpulan data dalam penelitian secara 

teoritis dan praktis? 
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9. Konsep rancangan eksperimen penelitian secara teoritis dan 
praktis? 

10. Konsep skala pengukuran dan skala penelitian secara teoritis dan 
praktis? 

11. Konsep uji validitas  dan reliabilitas dalam penelitian secara 
teoritis dan praktis? 

12. Konsep statistik deskriptif dalam penelitian secara teoritis dan 
praktis? 

13. Konsep statistik inferensial dalam penelitian secara teoritis dan 
praktis? 

14. Konsep teknik pembuatan kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, 
dan penomoran dalam penelitian secara teoritis dan praktis? 
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BAB II 

ILMU PENGETAHUAN DAN METODE PENELITIAN 
 

A. PENDAHULUAN 
Terciptanya ilmu pengetahuan berawal dari kekaguman manusia 

terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta baik mikrokosmos 
maupun makrokosmos. Ilmu pengetahuan seringkali dipandang sebagai 
kumpulan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan yang 
disusun dan diatur secara sistematis dan yang dipadukan secara harmoni 
melalui metode ilmiah. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat 
rasional, sistematik, komprehensif, konsisten, dan general yang 
menerangkan tentang fakta yang terjadi di alam nyata. 

Fungsinya penelitian pada dasarnya adalah untuk uji empiris 
proposisi rasional atau verifikasi empiris, menjelaskan masalah yang 
ditemukan, sebagai alat untuk menguji teori, dan mengadakan klasifikasi 
terhadap konsep yang telah digunakan untuk memformulasikan teori itu 
sendiri. 

Setiap ilmu (science) sudah pasti tergolong pengetahuan (knowledge), 
namun tidak setiap pengetahuan diklasifikasikan sebagai ilmu. Ilmu 
dijabarkan melalui akumulasi pengetahuan yang telah disusun secara 
sistematis dan metodik. Kumpulan-kumpulan pengetahuan harus 
mempunyai pijakan yang kokoh berupa filsafat yang didukung oleh ilmu 
matematika, logika, bahasa, statistika dan metode ilmiah. Pengetahuan 
yang berkaitan dengan metode pada umumnya memiliki sintaks mulai 
dari: menemukan masalah, merumuskan, kajian teoritik, menyusun 
hipotesis, mengumpulkan data dan informasi serta analisis data diakhiri 
dengan kesimpulan hasil penelitian. 

Pengembangan ilmu pengetahuan diawali dan diinisiasi dengan 
menetukan asumsi-asumsi, sesuatu yang dianggap benar tanpa harus 
divalidasi dan dibuktikan. Kebenaran yang diperoleh melalui 
pengembagan ilmu pengetahuan harus bersifat universal dan dapat diuji 
secara berulang-ulang. Cara pengembangan ilmu pengetahuan tersebut 
dikenal sebagai metode ilmiah. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan 
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metode ilmiah mempunyai sifat logis, obyektif,  sistematis, 
komprehensif, metodik, akumulatif dan berkesinambungan. 

B. URAIAN MATERI 
1. Pengertian Ilmu 

Ilmu (ilm) berasal dari kata alima yang berarti mengetahui atau 
memahami. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu berarti 
pengetahuan yang berkaitan dengan bidang kajian yang disusun secara 
sistematis berdasarkan metode tertentu, yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan gejala-gejala atau peristiwa tertentu. Jadi ilmu secara harfiah 
memiliki kesamaan makna dengan science. Namun ilmu mempunyai 
ruang lingkup yang berbeda dengan science (sains). Sains memiliki ruang 
lingkup pada bidang-bidang empirisme–positiviesme sedangkan ilmu 
mempunyai ruang lingkup lebih luas yang melampuinya sampai dengan 
hal-hal yang bersifat non empirisme seperti matematika dan metafisika. 

Secara istilah, menurut beberapa ahli, merumuskan bahwa ilmu 
merupakan suatu rangkaian proses yang merangkai, membentuk dan 
menyusun serta menentukan kaidah-kaidah suatu pengetahuan (science is 
the process which makes knowledge). 

Ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang menerangkan 
kausalitas (hubungan sebab akibat ) dari suatu obyek menurut metode-
metode tertentu yang merupakan suatu sistim yang berasal dari hasil-
hasil kajian, pengamatan bahkan percobaan. Sedangkan pengetahuan 
adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan antara 
pikiran dengan kenyataan berdasarkan pengalaman yang terjadi secara 
berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai kausalitas yang hakiki dan 
universal.1 

Menurut  Alex Lanur  sebagaimana yang dikutif oleh Beni Ahmad 
Saebani menerangkan bahwa ilmu merupakan akumulasi pengetahuan 
yang disistemasikan dan suatu pendekatan terhadap seluruh dunia 
empiris yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang 
pada prinsipnya dapat diamati oleh pancaindrea manusia. Lebih lanjut 

                                                             
1  Soetriono dan Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian. Cetakan I 
(Yogyakarta: Penerbit CV, 2007), hal. 14. 
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ilmu didefinisikan sebagai suatu cara menganalisis yang mengijinkan 
kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan suatu proposisi dalam bentuk: 
“jika… maka”.2 

Pengetahuan dalam bahasa inggris disebut knowledge yang secara 
umum dapat dimaknai sebagai sesuatu hal yang diketahui, dikenali atau 
dipahami oleh seseorang. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ilmu 
pengetahuan merupakan gabungan berbagai pengetahuan yang disusun 
secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk 
menerangkan gejala-gejala tertentu.3  

Pandangan Imam Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Beni 
Ahmad Saebani, bahwa Ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengetahui 
kebesaran Allah SWT sehingga pengakuan manusia yang ditujukan 
dengan keyakinan yang rasional dan serasi dengan ilmu-ilmu ilahiyah.4 
Menurut Karl Pearson sebagaimana yang dikutip oleh Soetriono dan 
Rita Hanafie ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang bertujuan 
mencapai kebenaran ilmiah tentang obyek tertentu yang diperoleh 
melalui pendekatan atau cara pandang (approach), metode, (method)dan 
sistim tertentu.5 

Ilmu pengetahuan, suatu sistem dari berbagi pengetahuan yang 
masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu, yang 
disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, hingga menjadi 
kesatuan; suatu sistem dari pelbagai pengetahuan yang masing-masing 
didapatkan sebagai hasil pemeriksaan-pemeriksan yang dilakukan secara 
teliti dengan memakai metode-metode tetentu (induksi dan deduksi).6 

Berdasarkan definisi di atas terlihat jelas ada hal prinsip yang 
berbeda antara ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah segala 
sesuatu yang diketahui berupa pengetahuan umum yang diperoleh 
                                                             
2 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Ilmu, Cetakan I (Bandung: Penerbit CV. Pustaka 
Setia, 2009), 171. 
3 Umy Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: PT. 
Kashiko, 2006), hal. 295. 
4 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Ilmu, Cetakan I (Bandung: Penerbit CV. Pustaka 
Setia, 2009), hal. 171. 
5  Soetriono dan Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian, Cetakan I 
(Yogyakarta: Penerbit CV, 2007), hal. 14. 
6 Burhanddin Salam,  Pengantar Filsafat, (Jakarta:  Penerbit  PT. Bumi Aksara, 
2012), hal. 8-9. 
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melalui pengalaman dan cendrung trial and error atau berupa informasi 
common sense,   tidak didukung oleh metode-metode tertentu. Karena 
pengetahuan diperoleh dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-
ulang, maka landasan pengetahuan menjadi sangat lemah. Pengetahuan 
tidak teruji karena kesimpulan ditarik berdasarkan asumsi yang tidak 
teruji lebih dahulu. 

Secara garis besar ilmu pengetahuan terbentuk melalui proses dan 
tahapan sebagai berikut: 1) Ilmu mempelajarai fenomena; 2) Fenomena 
tersebut diabstrasikan menjadi konsep variable; 3) Konsep dan variabel 
itu dipelajari hubungannya berbentuk proporsi yang sifatnya berbentuk 
hipotesis; 4) Hipotesis diuji secara empiric menjadi fakta; 5) Jalinan fakta 
dalam kerangka membentuk teori yang merupakan sebuah ilmu.7  

Diantara kegunaan penelitian adalah mencarai hal-hal yang baru atau 
memecahkan suatu persoalan. Adapun tugas yang diemban dalam 
penelitian sebenarnya kompleks. Secara umum tugas tersebut 
diantaranya adalah: 

a. Mengadakan deskripsi atau menggabarkan secara jelas dan cermat 
hal-hal yang dipersoalkan. 

b. Menerangkan (ekplanasi), yaitu menerangkan kondisi-kondisi yang 
mendasari terjadinya peristiwa. 

c. Menyusun teori, mencari dan merumuskan hubungan antara 
kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. 

d. Prediksi (ramalan), membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi 
mengenai peristiwa yang akan terjadi atau gejala yang akan 
muncul. 

e. Pengendalian yaitu melakukan tindakan guna mengendalikan 
peristiwa atau gejala. 

2. Cabang Ilmu Pengetahuan 
Berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu, akan mudah dipelajari dan 

dikenali ketika mampu memahami berbagai cabang dari ilmu 
pengetahuan. 

                                                             
7  Suryana, Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 
(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hal. 5-6. 



12 ~ Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si. 

Berdasarkan bidangnya ilmu pengetahuan digolongkan menjadi 2 
(dua) komponen besar, yakni: 

a. Ilmui-ilmu sosial yaitu diantaranya adalah ilmu filsafat, 
antropologi, sosiologi, pemerintahan, politik, administrasi, hukum, 
tata negara, kepariwisataan, sejarah, komunikasi, akuntansi, 
Manajemen, kepustakaan, dan lain-lain. 

b. Ilmu-ilmu eksakta mencakup ilmu-ilmu teknik, kedokteran, 
kealaman, aljabar, ilmu ukur, antariksa, zoologi, botani, chemestry, 
ilmu tanah, ilmu komputer, farmasi, argonomi, geografi, statistik 
dan lain-lain. 

Berdasarkan aplikasinya ilmu pengetahuan dapat dijabarkan menjadi 
3 (tiga) bagian, yakni: 

a. Ilmu murni (pure science) merupakan ilmu yang lebih memfokuskan 
kepada hal-hal yang bersifat teoritisasi, dan bertujuan untuk 
mendapatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui 
kegiatan-kegiatan riset, terutama kerja riset yang dilakukan di 
laboratorium. 

b. Ilmu praktis (applied science) adalah ilmu yang secara langsung dapat 
manfaatkan dan diterapkan untuk kepentingan masyarakat secara 
kontenstual dan bertujuan untuk membantu dan mempermudah 
berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Ilmu campuran (mixed science) merupakan pengintegrasian antara 
aspek-aspek yang menjadi ruang lingkup ilmu murni dan ilmu 
terapan. 

Berdasarkan fungsi kerjanya ilmu pengetahuan menurut Moleong 
dapat di klasifikasi menjadi 3 (tiga) elemen, yakni:8 

a. Ilmu teoritis rasional adalah ilmu yang disusun dengan menggunakan 
metode berpikir deduktif dan silogisme, misalnya mempelajari hal-hal 
yang bersifat dogmatis dan abstrak. 

b. Ilmu empiris praktis merupakan ilmu yang diperoleh dengan 
menggunakan metode berpikir induktif, termasuk didalamnya adalah 
penerapan bidang-bidang sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                             
8  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, (Bandung: Penerbit PT. Remaja 
Rosdakarya, 1999), hal. 77. 
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c. Ilmu teoritis empiris adalah ilmu yang diperoleh dengan menggunakan 
metode berfikir deduktif dan induktif atau sebaliknya berfikir dengan 
cara induktif ke dedktif, misalnya perolehan ilmu pemerintahan. 

3. Perbedaan Ilmu dengan Pengetahuan Lainnya 
Secara substantif  manusia memiliki ranah kesadaran yang terdiri 

dari 3 (tiga) dimensi, yakni: perasaan, pengetahuan dan pengalaman. 
Ketiga dimensi tersebut sangat berbeda, namun saling berhubungan satu 
sama lainya. 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia 
tentang “apa” menyangkut benda-benda atau obyek yang bersifat 
konkrit maupun abstrak. Pengetahuan itu berasal dari komposisi pikiran 
manusia dan diperoleh melalui sebuah proses yang dilakukan secara 
berkesinambungan, sehingga mampu menyadarkan mansia untuk 
mengetahui segala sesuatu. Dalam perkembangannya  pengetahuan 
manusia berdiferensiasi menjadi empat cabang utama, filsasat, ilmu, 
pengetahuan dan wawasan.9 

Untuk memahami perbedaan keempat cabang itu, berikut 
ilustrasinya: ilmu kalam digolongkan sebagai filsafat, fiqih 
diklasifikasikan sebagai ilmu, sejarah islam dikelompokan kedalam 
pengetahuan, praktek islam di Indonesia merupakan bentuk wawasan. 
Sedangkan bahasa, matematika, logika dan statistika merupakan 
pengetahuan yang dijadikan sebagai alat untuk memperoleh ilmu. 

Sebelum mahasiswa melakukan kegiatan riset terlebih dahulu harus 
mempelajari dan mendalami ilmu yang berkaitan dengan metodologi 
penelitian, yakni kajian berupa ilmu yang berkaitan mengenai metode 
penelitian terutama mempelajari tentang masalah penelitian, jenis 
hipotesis penelitian, populasi dan sampel, obyek dan subyek penelitian, 
teknik pnegumpulan data, analisis data, langkah-langkah penelitian serta 
penyusunan laporan dalam suatu karya ilmiah yang logis, konsisten, dan 
komprehensif. 

Logis atau masuk akal, artinya berdasarkan hal-hal yang tertuang 
dengan akal pikiran atau aturan berpikir yang ditetapkan dalam cabang 

                                                             
9 Mohammad Adib, Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu 
Pengetahuan. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), hal. 123. 
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ilmu pengetahuan. Obyektif maknanya segala sesuatu didasarkan pada 
fakta dan data yang teradi di lapangan, tidak terpengaruh dengan 
pertimbangan yang bersifat pribadi. Sistematis artinya adanya 
ketergantngan dan hubungan antara komponen yang satu dengan 
lainnya secara konsisten (terutama konsistem internalnya). 

Konsistensi internal dapat mengalami perubahan jika terdapat 
penemuan-penemuan terbaru. Sifat transfaransi dan keterbukaan dalam 
menerima kebenaran yang baru ini tidak boleh memicu kontradiksi pada 
azas-azas teori ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kehandalan ilmu 
pengetahuan dapat dicermati dan dipahami dari keteraturan internal 
yang menyangkut metode, dalil, konsep, prinsip, teori dan hukum. 

Komprehensif mempunyai makna bahwa sifat ilmu pengetahuan 
tidak mengenal batas-batas sosial dan wilayah dapat berlaku oleh siapa 
saja, dimana saja dan kapan saja, terbuka dan universal. Metodik 
maksudnya Ilmu pengetahuan dikembangkan menurut suatu desain yang 
menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah metode ilmiah. 
Akumulatif artinya tersusun menjadi kumpulan ilmu pengetahuan yang 
utuh membentuk kompilasi atau bunga rampai tentang berbagai fakta, 
data, konsep, prinsip, teori, hukum atau aturan, yang terkumpul sedikit 
demi sedikit. Manakala terdapat dalil atau konsep yang tidak benar atau 
menyimpang dari kaidah ilmu pengetahuan, maka dalil atau konsep 
tersebut akan eliminasi serta diganti dengan kebenaran yang baru. 

4. Komponen-Komponen Ilmu Pengetahuan 
Terdapat 6 (enam) komponen dalam ilmu pengetahuan yang sangat 

penting untuk diperhatikan diantaranya adalah: 
masalah;  sikap;   metode;  aktivitas;  kesimpulan; dan  pengaruh. 

a. Masalah (Problems), masalah dianggap ilmiah, jika memenuhi tiga 
unsur, yakni: 1) dapat dikomunikasikan; 2) memenuhi sikap ilmiah 
dan 3) menerapkan metode ilmiah.  

b. Sikap (Attitude), dalam bidang penelitian, penting seorang 
mempunyai sikap ilmiah (scientific attitude). Ciri-ciri yang melekat 
pada sikap ilmiah, adalah: 1) keingintahuan (curiosity); 2) spikulasi 
(speculativeness); 3) kemauan untuk berlaku objektif (willingness to be 
objective); 4) terbuka (open-maindedness); 5) kemauan untuk 
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menangguhkan penilaian (willingness to suspend judgment) dan 6) 
bersifat sementara (tentativity). 

c. Metode (Method), terdapat lima komponen penting dalam 
menerapkan metode ilmiah, yaitu memahami masalah; menguji 
masalah; menemukan solusi; membuktikan hipotesis  dan 
rekomendasi. 

d. Aktivitas (Activity), setiap menyelesaikan suatu masalah diperlukan 
suatu aktivitas, yakni penelitian ilmiah. Aktivitas penelitian ilmiah 
dimulai dari observasi, menyusun rumusan masalah, membuktikan 
hipotesis, pengumpulan data, analisis data, simpulan  hingga 
menyusun rekomendasi. 

e. Kesimpulan (Conclusion), simpulan merupakan tahap akhir dari 
suatu sikap, metode dan aktivitas penelitian.  Kesimpulan ilmiah 
bersifat sementara dan tidak dogmatis. Pada dasarnya ilmu 
pengetahuan itu bersifat dinamis, dimasa yang akan datang 
diperlukan pembuktian kembali sebagai sebuah tradisi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan. 

f. Pengaruh (Effects), perkembangan ilmu pengetahuan mempunyai 
dua pengaruh besar, yaitu: 1) teknologi dan industri; 2) peradaban 
manusia. Teknologi yang berkembang dengan pesat merupakan 
produk dari ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak besar 
terhadap perkembangan ilmu.  

5. Kebenaran Ilmu dengan Pengetahuan Lainnya 
Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat tentatif atau relatif yang setiap 

saat dan periode tertentu kebenarannya dapat mengalami perubahan 
manakala ditemukan kebenaran yang lebih relevan dengan kebutuhan 
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kebenaran 
ilmu itu sangat temporal, bukan bersifat mutlak dan tidak ada garis final, 
sehingga ilmu pengetahuan selalu bersifat dinamis dan terbuka.  
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Menurut Muhammad Muslih terdapat 3 (tiga) teori pokok tentang 
kebenaran keilmuan, yakni: teori saling hubungan, persesuaian dan 
kegunaan.10  

Berikut diuraikan teori pokok tentang kebenaran keilmuan, sebagai 
berikut: 

1) Teori Saling Hubungan (coherence theory) 
Teori ini lebih dikenal dengan teori konsistensi, teori koherensi 
bersifat rasional-aprioris sebab dalam teori ini mengandung makna 
bahwa kebenaran itu tergantung pada adanya saling hubungan 
diantara gagasan-gagasan atau ide-ide yang sesuai dan akurat, yaitu 
gagasan atau ide-ide yang sebelumnya telah diterima sebagai 
kebenaran. Pertanyaaan dianggap benar jika pertanyaan tersebut 
koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang 
dianggap benar. Kebenaran terletak pada saling hubungan diantara 
ide-ide tentang sesuatu yang ditangkap dalam alam pikiran. Tingkat 
saling hubungan adalah ukuran bagi tingkat kebenaran itu sendiri. 

2) Teori Persesuaian (correspondence theory) 
Teori korespondensi ini mempercayai bahwa seluruh pendapat 
tentang suatu fakta atau informasi itu benar jika pendapat itu 
sendiri disebut fakta yang dimaksud. Artinya, kebenaran 
merupakan linieritas antara pernyataan tentang fakta yang 
dikemukakan dengan obyek fakta itu sendiri. Karena itu, teori 
korespondensi ini bersifat empiris-aposterioris. Teori 
korespondensi menekankan pada apakah ide-ide itu merupakan 
potret dari fakta itu sendiri atau bukan. Pernyataan dianggap benar 
jika materi yang terkandung di dalam pernyataan mempunyai 
korespondensi. 

3) Teori Kegunaan (pragmatic theory) 
Pada teori ini berbeda dengan teori sebelumnya. Teori korespondensi 
dapat menyelesaikan secara tuntas pekerjaan dalam mencari kebenaran. 

                                                             
10 Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu: Kajian atas Dasar Asumsi Dasar Paradigma 
dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. (Yogyakarta: Penerbit Belukar, 2008), hal. 
182-185. 
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pernyataan dipercaya benar karena pernyataan tersebjut mempunyai sifat 
fungsional dalam kehidupan praktis.11 

Dalam menjawab kebenaran keilmuan teori pragmatis menuntut 
sesuatu yang sifatnya praktis. Artinya teori pragmatisme ini sangat 
tergantung pada kondisi-kondisi yang berupa manfaat (utility), 
kemugkinan dapat dikerjakan (workability) dan konsekuensi yang 
memuaskan (satisfactory results). 

Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi antara lain disebabkan oleh 
fitrah manusia sebagai mahluk yng memiliki ras ingin tahu, mencari dan 
berpihak kepada kebenaran. Pencarian kebanaran dan upaya menanggapi 
kehidupan yang terbaik dilakukan dengan cara non ilmiah dan ilmiah. 

a. Pendekatan non ilmiah 
Pencarian kebenaran dengan cara nonilmiah dapat dilakukan 
dengan berbagai cara antara lain: 
1) Penemuan kebenaran berdasarkan wahyu. 
2) Penemuan kebenaran melaui ilham. 
3) Penemuan kebanaran secara kebetulan. 
4) Penemuan kebenaran dengan akal sehat. 
5) Penemuan kebenaran melalui upaya trial and error. 
6) Penemuan kebenaran berdasarkan kewibawaan. 

b. Pendekatan ilmiah 
Dalam mencari kebenaran secara ilmiah melalui tiga tahapan yaitu: 
1) Skeptik, adalah upaya untuk menanyakan bukti atau fakta terhadap 

setiap kenyataan. 
2) Analitik, menimbang setiap permasalahan yang dihadapi. 
3) Kritik, untuk mengembangkan kemampuan obyektif.12 

6. Sifat dan Syarat Metode Penelitian, Ilmu Pengetahuan 
Beberapa sifat metode penelitian dan ilmu pengetahuan yaitu: 

a. Adanya penyelidikan dalam kegiatan ilmiah berusaha menggali dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dari sumber-sumber primer 

                                                             
11  Djam’an Satori & Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitattif, (Bandung: 
Penerbit Alfabeta, 2014), hal. 5-9. 
12  Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cetakan ke-12, 
(Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2012), hal. 6. 
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untuk menemukan prinsp-prinsip, hukum, dalil, teori, dan 
generalisasi yang terbuka umum mengenai untuk diselidiki. 

b. Penelitian mempergunakan cara kerja dengan proses yang diteliti 
jelas, dan sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai 
proses yang memberikan kemungkinan diperolehnya pengetahuan 
yang benar. 

c. Penelitian didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. 
d. Penelitian mengolah data dan menyajikan secara sistematis.  
e. Hasil penelitian dilaporkan secara rasional dan logis dalam 

berbagai bentuk penulisan ilmiah sesuai dengan metode dan 
maksud penelitian. 

Selanjutnya syarat metode penelitian dan ilmu pengetahuan dalam 
penelitian ilmiah harus memuat unsur-unsur berpikir ilmiah yaitu 
terungkap adanya persoalan dan masalah termasuk mengajukan 
hipotesis, adanya informasi, bukti atau data yang logis untuk dianalisis 
dan diakhiri dengan suatu kesimpulan dan implikasinya.13 

Pengetahuan ilmiah pada dasarnya memiliki 5 (lima) ciri pokok 
sebagai berikut: 

a. Empiris, artinya bahwa pengetahuan dihasilkan, dikumpulkan dan 
diperoleh melalui observasi, penemuan dan penyelidikan. 

b. Sistematis, maksudnya bahwa teori, konsep,  argumentasi, 
keterangan dan fakta serta data-data memiliki hubungan antara 
satu dengan lainnya. 

c. Objektif, artinya bahwa produk ilmu pengetahuan bebas dari 
berbagai intervensi dan kepentingan personal. 

d. Analisis, bahwa pengetahuan ilmiah dapat dipahami secara 
menyeluruh baik sifatnya, hubungannya, dan peranan dari setiap 
komponen-komponen ilmu pengetahuan tersebut. 

e. Verifikatif, artinya bahwa kebenaran dari ilmu pengetahuan 
terbuka dan teruji untuk dilakukan verifikasi oleh siapapun. 

                                                             
13  Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 
2011), hal. 25. 
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7. Metode Penelitian Ilmiah 
Secara harafiah istilah metode berasal dari bahasa Yunani yakni 

methodos yang terdiri dari kata depan meta yang maknanya menuju, 
melalui, mengikuti suatu jalan dan kata benda hodos maknanya jalur, jalan 
atau arah. Metode merupakan cara melakukan suatu menurut sistem dan 
aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan secara terarah dan teratur 
untuk mencapai hasil optimal. Metode mengandung makna sebagai 
suatu langkah, prosedur atau cara-cara tertentu yang dilaksanakan secara 
terencana dan sistematis. 

Metode ilmiah merupakan proses berfikir dan cara untuk 
memecahkan berbagai masalah (problem solving) secara sistematis dan 
akuntabel.  

Menurut Rosady Ruslan metode merupakan kegiatan ilmiah yang 
berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami 
suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan 
solusi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk 
keabsahannya.14 

Penelitian pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas untuk 
menemukan kebenaran atau suatu kegiatan untuk lebih membenarkan 
sebuah kebenaran. Seluruh daya dan upaya untuk mendapatkan 
kebenaran dilakukan oleh para peneliti dan ilmuan lannya melalui 
model-model tertentu. Model tersebut dikenal dengan paradigma.  

Menurut Bagdan dan Biklen, paradigma  merupakan kumpulan 
longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau 
proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan penelitian.15  

Para peneliti memerlukan paradigma yang jelas dalam menyusun 
konsep penelitannya, sebab seperti paradigma dalam penelitian dapat 
dijadikan sebagai peta atau petunjuk dalam melakukan seluruh prosedur 
dan langkah penelitian. 

 
 

                                                             
14  Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: 
Penerbit Rajawali Pers, 2003), hal. 24. 
15  Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian.  (Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya, 
2009), hal. 43. 
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Gambar 1. Diagram Alur Penelitian Secara Umum 

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-
langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah dan ilmu. Sedangkan 
tehnik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. 
Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. 

Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu 
pengetahuan. 16  Istilah cara ilmiah menunjukan arti bahwa kegiatan 
penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuwan, yaitu rasional, empiris 
dan sistematis.17  

Jadi, secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 
untuk mengumpulkan data atau fakta yang mempunyai tujuan dan 
kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan 
yaitu, cara ilmiah, data/fakta, tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 
memiliki arti bahwa kegiatan penelitian itu didasarkan pada karakteristik 

                                                             
16  Suryana, Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 
(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hal. 1. 
17  Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 
2011), hal. 23. 
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keilmuan, yaitu rasional, empiris, metodik dan sistematis. Rasional 
berarti kegiatan penelitian itu ditempuh dengan cara-cara logik dan 
masuk akal, sehingga dapat dilakukan penalaran oleh manusia. Empiris 
berarti obyek-obyek yang diobservasi dan diukur dapat diamati oleh alat 
indra manusia, sehingga orang lain dapat juga mengamati dengan cara-
cara yang sama atau hampir sama. Sistematis artinya setiap elemen atau 
atribut dalam setiap langkah penelitian memiliki hubungan antara bagian 
yang satu dengan lainnya. Sehingga tidak ditemukan pertentangan yang 
dapat menimbulkan kontra pemahaman bahkan justru dapat 
memunculkan penafsiran yang cenderung meluas. 

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris 
(teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menujukan 
derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 
dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Misalnya pada 
provinsi tertentu terdapat 100 peserta didik yang tidak lulus ujian 
nasional, sedangkan hasil penelitian melaporkan ternyata siswa yang 
tidak lulus jauh diatas yakni 200 siswa. Maka data yang dilaporkan 
peneliti tersebut tidak valid.  

Dalam pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data valid di 
lapangan cukup sulit, oleh karena itu data yang telah terkumpul sebelum 
diketahuai validitasnya, peneliti menempuh prosedur dengan pengujian 
validitas atau objektivitas. Pada umumnya kalau data itu valid dan 
objektif, maka terdapat kecendrungan data tersebut membentuk kurva 
normal.  

Data yang valid sudah tentu reliabel dan obyektif. Namun data yang 
reliabel belum tentu valid, misalnya salah seorang mahasiswa sering 
menyatakan bahwa berdasarkan hasil survey pendahuluan diperoleh data 
bahwa metode mengajar guru masih didominasi menggunakan metode 
ceramah. Hal ini ditulis secara konsisten dilatar belakang sampai 
dinyatakan saat ujian, namun informasi itu perlu di cek kebenarannya di 
lapangan, sebab data yang lain menunjukan bahwa telah banyak 
dilakukan bintek maupun workshop terhadap penyempurnaan metode 
mengajar yang diterapkan oleh guru di masing-masing madrasah atau 
sekolah.  

Dengan demikian untuk menghindari data hasil rekayasa, perlu 
menyiapkan data-data pendamping. Dari pemaparan di atas data yang 
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disampaikan oleh mahasiswa terdebut terlihat reliabel (konsisten) tetapi 
tidak valid. 

Setiap penelitian mengandung tujuan dan manfaat tertentu. Secara 
umum tujuan penelitian terdiri atas 3 jenis yaitu pembuktian, 
pengembangan dan penemuan. Pembuktian berarti terdapatnya 
keraguan terhadap sesuatu melalui menguji teori, konsep atau prinsip 
tertentu terkait dengan terapannya di lapangan. Pengembangan mencoba 
melakukan perluasan dan pendalam terhadap pola-pola tertentu atau 
formulasi yang dikembangkan dari formulasi yang telah ada sebelumnya. 
Penemuan berarti mendapatkan data yang betul-betul baru yang 
sebelumnya belum pernah diketahui atau ditemukan.  

Pada umumnya data yang telah dikumpulkan dari kegiatan penelitian 
dapat digunakan untuk memahami, memecahakan dan mengatasi 
masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 18  Memahami berarti 
memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak temukan dan 
selanjutnya menjadi sesuatu yang diketahui, memecahkan masalah 
berarti menemukan solusi sehingga masalah tersebut tidak menjadi 
masalah lagi atau meniadakan masalah, dan mengantisipasi berarti 
melakukan upaya kewaspadaan atau kehati-hatian agar masalah yang 
sama tidak terualang lagi. 

C. RANGKUMAN 
Ilmu pengetahuan merupakan suatu sistem dari berbagi 

pengetahuan yang masing-masing berkaitan dengan pengalaman 
tertentu, yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, 
hingga menjadi satu kesatuan utuh (sistem). Suatu sistem dari berbagai 
pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan-
pemeriksan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-
metode tetentu (induksi dan deduksi). 

Suatu karya ilmiah hendaknya memenuhi unsur-unsur logis, 
obyektif, sistematis, konsisten, metodik dan komprehensif, serta 
akumulatif. 

                                                             
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & 
D), (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2006), hal. 6. 



 

Riset Pendidikan (Pendekatan Teoritis & Praktis) ~ 23 

Logis atau masuk akal, artinya berdasarkan hal-hal yang tertuang 
dengan akal pikiran atau aturan berpikir yang ditetapkan dalam cabang 
ilmu pengetahuan. Obyektif maknanya segala sesuatu didasarkan pada 
fakta dan data yang teradi di lapangan, tidak terpengaruh dengan 
pertimbangan yang bersifat pribadi (subjektif). Sistematis artinya adanya 
ketergantngan dan hubungan antara komponen yang satu dengan 
lainnya secara konsisten (terutama konsistem internalnya). 

Konsistensi internal dapat mengalami perubahan jika terdapat 
penemuan-penemuan terbaru. Sifat transparansi dan keterbukaan dalam 
menerima kebenaran yang baru ini tidak boleh menimbulkan kontradiksi 
pada azas-azas teori ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kehandalan 
ilmu pengetahuan dapat dicermati dan dipahami dari keteraturan internal 
yang menyangkut metode, dalil, konsep, prinsip, teori dan hukum. 

Komprehensif mempunyai makna bahwa sifat ilmu pengetahuan 
tidak mengenal batas-batas sosial dan wilayah dapat berlaku oleh siapa 
saja, dimana saja dan kapan saja, terbuka dan universal. Metodik 
maksudnya ilmu pengetahuan dikembangkan menurut suatu desain yang 
menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah metode ilmiah.  

Akumulatif artinya tersusun menjadi kumpulan ilmu pengetahuan 
yang utuh membentuk kompilasi atau bunga rampai tentang berbagai 
fakta, data, konsep, prinsip, teori, hukum atau aturan, yang terkumpul 
sedikit demi sedikit. Manakala terdapat dalil atau konsep yang tidak 
benar atau menyimpang dari kaidah ilmu pengetahuan, maka dalil atau 
konsep tersebut akan eliminasi serta diganti dengan kebenaran yang 
baru. 
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BAB III 

TAKSONOMI PENELITIAN 
 

A. PENDAHULUAN  
Pada awal abad ke-21 ini, perkembangan ilmu dan teknologi 

demikian semakin cepat. Pesatnya perkembangan ini tidak lepas dari 
sumbangan hasil-hasil penelitian, baik penelitian dasar maupun 
penelitian terapan.  

Istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni tassein yang 
bermakna “mengelompokkan” dan nomos yang berarti ilmu, aturan atau 
kajian. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengolongan segala sesuatu 
berupa objek atau atribut berdasarkan hirarki atau tingkatan tertentu. 
Jadi, taksonomi penelitian adalah kegiatan pengelompokan atau 
pengklasifikasian atas dasar sistematika penelitian berdasarkan tingkatan-
tingkatan tertentu sehingga memudahkan mempelajari dan memahami 
objek yang sedang dikaji. 

Sedangkan penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses 
investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang 
bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-
fakta. Sehingga taksonomi penelitian adalah pengelompokan berbagai 
jenis penelitian ke dalam tingkatan-tingkatan penelitian. 

Pembagian tingkatan penelitian berdasarkan bidang terdiri atas 
penelitian akademis, profesional dan institusi. Berdasarkan tujuannya 
terdiri atas penelitian murni atau dasar dan penelitian aplikatif. 
Berdasarkan metodenya terdiri atas penelitian survei, expostfacto, 
eksperimen, naturalistik, penelitian kebijakan, penelitian evaluasi, 
penelitian tindakan kelas, sejarah dan pengembangan. Berdasarkan 
tingkat ekplanasi, yakni deskriptif, komparatif dan asosiatif. Berdasarkan 
waktu yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian terdiri atas cross 
section research  dan longitudinal research. 
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B. URAIAN MATERI 
Dalam menyusun taksonomi atau klasifikasi suatu jenis penelitian 

menghadirkan suatu unsur-unsur penting yang mempunyai tingkatan 
berbeda-beda. Taksonomi penelitian memiliki konstruksi dari meta-
analysis, systematic review, randomized controlled, cohort studies, case control studies, 
case series, dan animal research/laboratory studies. 

 

 
  

Gambar 2. Tingkatan Kualitas Hasil Penelitian 

Tingkatan tersebut menggambarkan kualitas dari hasil penelitian 
yang ada dalam jurnal dari tingkat paling baik yaitu paling atas dan 
tingkatan yang kurang baik berada ditingkatan paling bawah. Namun 
yang dipaparkan dalam buku ini meta-analysis dan systematic review. 

1. Meta-Analysis 
Meta-analisis merupakan teknik pengembangan dalam riset yang 

paling muktahir untuk membantu dan mempermudah peneliti 
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menemukan unsur-unsur konsistensi atau ketidak konsistensi dari hasil 
penelitian. Meta-analisis suatu metode yang melakukan analisis secara 
mendalam terhadap suatu topik dari beberapa penelitian yang valid 
kemudian dijadikan satu tulisan sehingga menyerupai sebuah penelitian 
baru.  

Prinsipnya meta-analisis mempraktekkan dan mengorganisasikan 
sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang dilakukan secara 
kuantitatif dengan metode statistik tertentu dan menggunakan sejumlah 
data cukup banyak. Oleh karena itu, dalam meta-analisis peneliti 
mencoba merangkum berbagai hasil penelitian yang sejenis dengan cara 
mencari nilai effect size. 

Jenis-jenis penelitian meta-analisis dipaparkan dalam gambar di 
bawah ini. 

 
Gambar 3. Jenis-Jenis Penelitian Meta-Analisis 

a. Penelitian Eksperimen 
Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu 
yang dikenakan pada subjek yang diselidiki.  

Penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya 
hubungan sebab akibat, dengan membandingkan satu atau lebih 
kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan satu atau 
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lebih kelompok pembanding yang tidak menerima perlakuan. 1 
Penelitian dengan pendekatan eksperimen adalah penelitian yang 
berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel 
lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Penelitian 
eksperimen pada umumnya dilakukan di laboratorium.2 

Tipe pendekatan eksperimen, peneliti secara sengaja 
memanipulasi suatu variabel kemudian memperhitungkan efek 
atau akibat yang ditimbulkannya. Melalui eksperimen, dapat 
diketahui suatu variabel dikontrol atau dimanipulasikan. 

Asumsinya jika terdapat dua situasi atau kondisi yang 
keadaannya serba sama, kemudian kepada salah satunya 
ditambahkan (atau dikurangi) satu elemen, perbedaan yang 
berkembang diantara kedua situasi atau kondisi tersebut 
merupakan akibat dari elemen yang ditambahkan atau dikurangi 
tadi.3 

b. Penelitian Korelasional 
Riset korelasional merupakan penelitian yang dirancang 

untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yag 
berbeda dalam suatu populasi. Sifat perbedaan yang utama 
berkaitan dengan usaha untuk menaksir hubungan dan bukan 
sekedar deskripsi. Disini peneliti dapat mengetahui berapa 
besaran kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel 
terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi.4 

Penelitian korelasional merupakan penelitian yang 
dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
dua atau beberapa variabel. Dengan tehnik korelasi seorang 
peneliti dapat mengetahui hubungan variasi dalam sebuah 
variabel dengan variasi yang lain. Besarnya atau tingginya 

                                                             
1  Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Edisi 10, (Jakarta: PT Asdi 
Mahasatya, 2009), hal: 2007. 
2  Dadang Kuswana, Metode Penelitian Sosial, Edisi 1, (Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2011), hal: 41. 
3 Faisal Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, Edisi 1 ( Jakarta: Rajawali pres, 
2008), hal: 24. 
4 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi 2( Jakarta: 
PT Rajagrafindo Persada. 2011) hal: 25. 
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hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. 
Di dalam penelitian deskriptif koefisien korelasi menerangkan 
sejauh mana dua atau lebih variabel berkolerasi, sedangkan 
dalam penelitian generalisasi hipotesis koefisien korelasi 
menunjukkan tingkat signifikasi terbukti tidak hipotesis. 

Ciri dari penelitian korelasi tidak menuntut subjek penelitian 
yang tidak terlalu besar atau banyak. Sebab dengan variasi yang 
kecil pada sekor yang diperoleh akan menghasilkan koefisien 
kolerasi yang lebih kecil dibandingkan dengan variasi skor yang 
besar.   

Korelasi tidak selalu menunjukkan pada hubungan sebab 
akibat. Koefisien korelasi tidak dapat diinterpretasikan secara 
mutlak.5 

c. Penelitian Survey 
Penelitian survey merupakan jenis penelitian yang dilakukan 

pada populasi yang jumlahnya besar atau kecil. Penarikan sampel 
diperoleh dari populasi penelitian yang sudah ditentukan. 

Data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil 
dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian relatif, 
distributif, dan hubungan antar variabel sosiologis atau 
psikologis. Penelitian survey pada umumnya dilakukan untuk 
mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak 
mendalam.6 

Survey merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang 
ditinjukkan pada sejumlah besar individu atau kelompok unit 
yang ditelaahnya, apakah individu atau kelompok, jumlahnya 
relatif besar. Karena jumlah unit yang ditelaah relatif besar, 
tentunya mustahil untuk bisa menelaahnya secara intensif, 
mendalam, mendetail, dan komprehensif. Pada survey focus 
perhatiannya hanya ditunjukkan ke beberapa variabel saja, 
mengingat unit yang ditelaahnya dalam jumlah besar. 

                                                             
5 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, edisi 10, (Jakarta: PT Asdi 
Mahasatya, 2009), hal: 247-248. 
6  Dadang Kuswana, Metode Penelitian Sosial, Edisi 1, (Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2011), hal: 40. 
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Dengan survey, peneliti hendak menggambarkan 
karakteristik tertentu dari suatu populasi. Variabel yang ditelaah 
sesuai dengan karakteristik yang menjadi focus penelitian. 
Karena bermaksud untuk menggambarkan karakteristik tertentu 
dari suatu populasi, maka individu atau kelompok yang diteliti 
haruslah benar-benar mewakili populasi.  

Individu atau kelompok diambil sebagai sampel penelitian, 
haruslah bisa mewakili populasi individu atau kelompok yang 
diteliti (representative). Oleh karena itu, tehnik sampling 
merupakan persoalan penting pada setiap survey.7 

Penelitian survey dilakukan mengukur suatu gejala/peristiwa 
dengan tidak bermaksud mendalami keberadan gejala/peristiwa 
tersebut, sehingga tidak memperhitungkan hubungan antara 
variabel-variabel. Sebab data yang dikumpulkan digunakan untuk 
memecahkan masalah penelitian, tanpa melakukan 
pengujian/pembuktian hipotesis penelitian. 

Survey dapat memberikan manfaat untuk tujuan-tujuan 
deskriptif, membantu dalam hal membandingkan kondisi-
kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan 
sebelumnya dan juga untuk pelaksanaan evaluasi. Survey dapat 
dilakukan dengan cara sensus maupun sampling terhadap hal-hal 
yang nyata dan tidak nyata.8 

d. Penelitian etnografi 
Etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada 

makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari 
fenomena sosiokultural. Biasanya para peneliti memfokuskan 
penelitiannya pada suatu masyarakat. Para informan tersebut 
diminta untuk mengidentifikasi informan-informan lainnya yang 
mewakili masyarakat tersebut, menggunakan sampling berantai 
untuk memperoleh  suatu kelengkapan informan dalam semua 
wilayah empiris penyelidikan. 

                                                             
7 Faisal Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, Edisi 1 ( Jakarta: Rajawali pres, 
2008), hal: 23 
8 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi 2( Jakarta: 
PT Rajagrafindo Persada. 2011), hal: 25. 
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e. Penelitian Sejarah 
Secara umum sejarah meliputi peristiwa atau kejadian masa 

lampau yang menelaah, mengkaji dan mengungkapkan secara 
kritis seluruh kebenaran yang terjadi dimasa lalu. Sehingga  dapat 
membantu peneliti untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan 
sekarang dan yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang. 
Sumber informasi pada penelitian sejarah dapat diperoleh dari 
sumber primer dan sekunder. Data-data primer berupa dokumen 
dan peninggalan-peninggalan sejarah masa lampau. Sedangkan 
sumber sekunder lainnya dikumpulkan untuk memperkuat data 
primer.  

Kecendrungan metode ini bertumpu pada kegiatan 
mengevaluasi suatu objek seperti peristiwa atau tokoh masa 
lampau dan peneliti sejarah dihadapkan kepada masalah 
perspektif sejarah.9 

f. Penelitian Tindakan 
Penelitian tindakan merupakan perkembangan yang muncul 

pada tahun 1940-an. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk 
penelitian refleksi diri yang ddilakukan oleh para partisipan 
dalam situasi-situasi social (termasuk pendidikan) untuk 
memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Dengan demikian 
akan diperoleh pemahaman mengenai praktek tersebut dan 
situasi dimana praktek tersebut dilaksanakan. 

Penelitian tindakan merupakan penelitian yang bertujuan 
mengembangkan metode, kerja yang paling efisien, dan berbagai 
upaya mengubah strategi kerja tertentu. Tujuan utama penelitian 
tindakan adalah mengubah situasi, prilaku, organisasi, struktur, 
mekanisme kerja, iklim kerja, dan pranata.10 

                                                             
9 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi 2( Jakarta: 
PT Rajagrafindo Persada. 2011), hal: 22. 
10 Dadang Kuswana, Metode Penelitian Sosial, Edisi 1, (Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2011), hal: 41. 
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2. Systematic Reviews 
Systematic literature review (SLR) adalah metode literature review yang 

mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan 
pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian 
(research question) yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode penelitian 
SLR dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol 
yang memungkinkan proses literature review terhindar dari bias dan 
pemahaman yang bersifat subyektif dari penelitinya. 

Systematic reviews dilakukan dengan melakukan review atas literatur-
literatur yang berfokus pada suatu topik untuk menjawab suatu 
pertanyaan. Literature-literatur tersebut dilakukan analisis dan 
merangkum hasilnya. 

Sistematik review salah satu metode penelitian yang diterapkan 
untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penafsiran terhadap seluruh 
hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan dan tema 
penelitian tertentu. 

Secara umum tahapan melakukan SLR terdiri atas 3 bagian besar 
diantaranya sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan (Planning). 
Pertanyaan penelitian bagian awal dan dasar memulai systematic 
literature review. Pertanyaan penelitian digunakan untuk menuntun 
proses pencarian dan ekstraksi literature. Analisis dan sintesis 
data sebagai hasil dari systematic literature review merupakan 
jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan sejak 
awal. 

b. Tahap pelaksanaan (Conducting). 
Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan pelaksanaan systematic 
literature review, tahap conducting ini harus sesuai dengan 
protokol systematic literature review yang telah ditentukan yang 
diawali dari penentuan dan pencarian literature. Setelah semua 
literature diperoleh, kemudian memilih dan menentukan 
literature yang relevan dan langkah terakhir melakukan ekstraksi 
data. 

c. Tahap pelaporan (Reporting).  
Pelaporan merupakan tahapan menyusun hasil dari systematic 
literature review dalam bentuk tulisan, baik untuk dipublikasikan 
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dalam bentuk paper ke jurnal ilmiah atau untuk menyusun dan 
melengkapi BAB tentang literature review dari karya ilmiah berupa 
skripsi, tesis maupun disertasi.  

Untuk memudahkan memahami pengelompokan bidang penelitian 
di bawah ini mendeskripsikan pembagian atau pengelompokan 
taksonomi ditinjau dari berbagai aspek, yakni: 

1. Penelitian Berdasarkan Bidang 
Penelitian berdasarkan bidang terdiri atas tiga jenis, yakni penelitian 

akademis, professional dan institusi. 
a. Penelitian Akademis 

Penelitian akademik merupakan penelitian yang umumnya 
dilaksanakan oleh para mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis 
dan disertasi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi disetiap 
jenjang. Karena penelitian lebih banyak dilaksanakan di perguruan 
tinggi, maka jenis variabel dan analisis penelitiannya disesuaikan 
dengan jenjang pendidikan untuk strata satu, strata dua dan strata 
tiga. 

b. Penelitian Profesional 
Penelitian profesional merupakan penelitian yang umumnya 
dilaksanakan oleh seseorang yang berprofesi sebagai peneliti 
(termasuk dosen). Tujuannya untuk memperoleh teori atau 
konsep ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Variabel penelitian 
yang dipilih biasanya lebih banyak, lebih lengkap dari penelitian 
akademik. Permsalahan yang dikaji dan kompleksitas analisis yang 
disesuaikan dengan kepentingan masyarakat ilmiah, sehingga hasil 
risetnya berdampak pada pengembangan dan penemuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

c. Penelitian Institusional 
Penelitian institusional merupakan penelitian yang dilakukan 
untuk pengembangan institusi atau lembaga dan bertujuan untuk 
mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan kebutuhan 
dan perkembangan dinamika masyarakat. Pemilihan variabel lebih 
banyak dan lengkap serta kompleksitas analisis disesuaikan untuk 
kebutuhan pengambilan keputusan. 



 

Riset Pendidikan (Pendekatan Teoritis & Praktis) ~ 33 

2. Penelitian Berdasarkan Tujuan 
Penelitian berdasarkan tujuan terdiri atas penelitian dasar, 

eksploratif,  pengembangan dan verifikatif. 
a. Penelitian Dasar (Basic Research) 

Penelitian murni atau dasar (pure research atau basic research) 
merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan 
menemukan teori-teori baru yang sebelumnya belum ditemukan. 
Penelitian dasar termasuk penelitian yang meliputi pengembangan 
ilmu pengetahuan atau teknologi dasar. Penelitian dasar adalah 
pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan 
keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas 

Hasil-hasil penelitian dasar digunakan untuk mengembangkan 
dan memverifikasi teori-teori ilmiah.  Penelitian dasar umumnya 
dilaksanakan di laboratorium dengan setting penelitian yang 
terkontrol dan ketat. Penelitian dasar menekankan pada perolehan 
pengembangan keilmuan dan penemuan teori-teori baru. 

Penelitian dasar dapat diklasifikasikan berdasarkan 
pendekatan yang digunakan dalam pengembangan teori, yaitu: 
1) Penelitian deduktif yang menguji hipotesis melalui validitas 

teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu. 
2) Penelitian induktif merupakan tipe penelitian yang 

mempunyai tujuan mengembangkan teori atau hipotesis 
melalui pengungkapan fakta. 

3) Penelitian terapan suatu penyelidikan yang dilakukan secara 
hati-hati, sistematis, dan terus menerus terhadap suatu 
masalah dengan tujuan digunakan segera untuk keperluan 
tertentu. 

b. Penelitian Eksploratif 
Penelitian eksploatif adalah penelitian yang berusaha menemukan 
sebab akibat dari suatu peristiwa atau kejadian. 

c. Penelitian pengembangan 
Penelitian pengembagan adalah penelitian yag berusaha 
mengadakan percobaan dan penyempurnaan terhadap sesuatu 
yang telah ada. 

d. Penelitian verifikatif 
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Penelitian verifikatif adalah penelitian yang mengecek kebenaran 
hasil penelitian lain pada tempat yang sama tetapi waktu berbeda. 

3. Penelitian Berdasarkan Metode 
Penelitian berdasarkan metode terdiri atas penelitian survey, ekspos 

fakto, eksperimen, naturalis, kebjakan, evaluasi, sejarah, pengembangan 
dan tindakan. 

a. Penelitian Survei (Survey Research) 
Penelitian survei dapat dilakukan pada keadaan populasi yang 
besar maupun kecil. Data yang dikaji adalah data yang berasal dari 
sampel yang diambil dari poplasi, sehingga ditemukan peristiwa 
yang relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel yang bersifat 
sosiologis maupun psikologis. Penelitian survei bertujuan untuk 
mencari informasi yang faktual dan memperoleh fakta dari 
fenomena di lapangan. 

b. Penelitian Ekspos Fakto (Expost Facto Research) 
Penelitian expost facto merupakan jenis penelitian yang 
mengambarkan peristiwa yang telah terjadi kemudian menelusuri 
peristiwa itu dan menemukan faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini digunakan untuk 
mencari hubungan sebab akibat yang antar variabelnya tidak dapat 
dimanipulasi oleh peneliti. Desain penelitian ini diperuntukan 
untuk membandingkan dua atau lebih sampel yang akan dipelajari 
setelah kondisi tertentu. 

Penelitian expost facto dikenal juga dengan penelitian kausal-
komparatif yaitu peneliti memilih salah satu variabel dan menguji data 
dengan kembali menelusuri, mencari penyebab, melihat hubungan dan 
memahami arti dan maknanya.11 

c. Penelitian Eksperimen (Experiment Research) 
Penelitian eksperimen merupakan suatu penelitian untuk 
menemukan pengaruh  treatment (perlakuan) dalam suatu 
penelitian. 12  Terdapat tiga persyaratan yang dipenuhi  dalam 

                                                             
11  Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 
2015), hal. 9. 
12  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & 
D), (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hal. 6. 
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penelitian eksperimen. Ketiga persyaratan tersebut, yaitu 
mengontrol, memanipulasi dan mengobservasi. Peneliti 
menentukan adanya kelompok, yaitu kelompok yang mendapat 
perlakuan dan kelompok yang tidak mendapat perlakuan (kontrol). 

d. Penelitian Naturalis (Naturalistic Research) 
Penelitian naturalistik seringkali disebut sebagai penelitian 
kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sesuatu yang 
alamiah (natural), sehingga tidak diperlukan adanya perlakuan-
perlakuan. Peneliti dapat mengumpulkan data/informasi yang 
bersifat emic, artinya informasi yang diperoleh dari sumber data, 
bukan pandangan yang berasal dari peneliti. 

e. Penelitian Kebijakan (Policy Research) 
Penelitian kebijakan merupakan proses penelitian yang dilakukan 
untuk menganalisis masalah-masalah sosial yang sangat urgent 
yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Hasil 
penelitiannya atau temuannya sangat dibutuhkan untuk 
pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. 

f. Penelitian Evaluasi (Evaluation Research) 
Penelitian evaluasi merupakan salah satu jenis penelitian untuk 
melakukan penilaian terhadap suatu pekerjaan atau keadaan-
keadaan tertentu yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan 
hasil yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
dan mendapatkan gambaran tentang target dan ketercapaian 
tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 

g. Penelitian Sejarah (History Research) 
Penelitian sejarah merupakan penyelidikan yang kritis terhadap 
peristiwa, keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman 
dimasa lampau. Penelitian ini berusaha untuk  menimbang secara 
cukup akurat, teliti dan hati-hati terhadap fakta-fakta masa lampau, 
bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-
sumber yang dipercaya. 

h. Penelitian Pengembangan (Research And Depelovment) 
Penelitian pengembangan umumnya dilakukan dan membutuhkan 
waktu yang cukup panjang serta dilakukan secara bertahap dan 
berjenjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan 
memvalidasi suatu produk atau suatu program studi agar 
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mekanismenya lebih meningkat dan lebih baik. Dalam penelitian 
ini dalam rangka menguji produk yang masih bersifat hipotetik, 
maka peneliti melanjutkan dengan melaksanakan eksperimen. 
Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan dalam skala yang 
lebih luas. 

i. Penelitian Tindakan (Action Research) 
Penelitian tindakan merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengembangkan strategi, metode dan pendekatan yang paling 
efisien, sehingga tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 
diharapkan dari mahasiswa/siswa lebih tercapai. Tujuan utama 
penelitian ini adalah untuk mengubah situasi dan kondisi 
pembelajaran di kelas agar tercipta proses belajar mengajar yang 
efektif dan efisien. 

4. Penelitian Berdasarkan Tingkat Ekplanasi 
Pembagian tingkatan penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi 

terdiri atas penelitian deskriptif, asosiatif dan komparatif. 
a. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk 
menggambarkan pemecahan masalah yang terjadi berdasarkan 
data-data atau informasi yang ditemukan. Penelitian ini 
menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi data di lapangan 
yang bersifat komparatif dan korelatif. Penelitian deskriptif 
bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan 
faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi penelitian. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 
dengan variabel lain. 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi ciri-ciri penelitian 
deskriptif yaitu umumnya bersifat potret keadaan yang dapat 
mengajukan hipotesis atau tidak, merancang cara pendekatannya 
meliputi (macam data, penentuan sampel, penentuan metode 
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pengumpulan data, melatih para tenaga lapangannya, dan sebagainya), 
mengumpulkan data dan menyusun laporan.13 

b. Penelitian Komparatif 
Penelitian komparatif  merupakan suatu penelitian yang bersifat 
membandingkan. Penelitian komparatif adalah penelitian yang 
bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan 
penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari 
satu atau dalam waktu berbeda 

Peneliti melakukan penyelidikan terhadap adanya perbedaan 
antara dua atau lebih kelompok tentang gejala atau fenomena yang 
sedang dikaji. Sama halnya dengan penelitian deskriptif, penelitian 
ini tidak dilakukan manipulasi atau kelompok kontrol. 

c. Penelitian Asosiatif 
Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Melalui 
penelitian ini dapat dikembangkan dan dibangun suatu teori yang 
dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol 
suatu gejala yang terjadi. 

Penelitian asosiatif mempunyai tingkatan tertinggi apabila 
dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. 

5. Penelitian Berdasarkan Waktu 
Penelitian berdasarkan waktu terdiri atas dua jenis, yakni cross 

sectional dan longitudinal research. 
a. Cross Sectional 

Penelitian waktu tertentu CSR (Cross Section Research ) merupakan 
penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode cross-
sectional (cross sectional method), yaitu metode penelitian yang 
dilakukan dengan waktu yang sudah ditertentu. 

b. Longitudinal 
Penelitian longitudinal  (longitudinal research) merupakan penelitian 
yang dilakukan dengan metode longitudinal (longitudinal method), 
yaitu metode penelitian yang memerlukan waktu yang cukup lama, 

                                                             
13 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2015), hal. 44. 
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dari tahun ke tahun yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan 
berkesinambungan. 

6. Berdasarkan Sifat dan Jenis Data 
Berdasarkan sifat dan tujuannya, ada 3 jenis penelitian ditinjau dari 

jenis data yaitu: 
a. Penelitian opini adalah penelitian terhadap fakta berupa opini 

atau pendapat orang (responden). Data yang diteliti dapat berupa 
pendapat responden secara individu atau kelompok. 

b. Penelitian empiris adalah penelitian terhadap fakta empiris yang 
diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Penelitian 
empiris umumnya lebih menekankan pada penyelidikan aspek 
prilaku terhadap opini. 

c. Penelitian arsip adalah penelitian terhadap fakta tertulis 
(dokumen) atau berupa arsip data. Dokumen arsip yang diteliti 
berdasarkan sumbernya dapat berasal dari internal (arsip dan 
catatan orsinal yang diperoleh suatu organisasi) atau berasal dari 
data eksternal (publikasi data yang diperoleh dari orang lain). 

7. Berdasarkan Karakteristik Masalah  
Penelitian berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti terdiri atas 

penelitian historis, deskriptif, studi kasus, korelasional, kausal 
komparatif, dan eksperimen 

a. Penelitian historis adalah penelitian terhadap masalah-masalah 
yang berkaitan dengan fenomena atau masa lalu (historis) yang 
meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan 
keadaan yang telah lalu. 

b. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah 
berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi 
kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, 
organisasi, keadaan ataupun prosedur. 

c. Penelitian studi kasus dan lapangan adalah penelitian dengan 
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 
kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan 
lingkungan. 
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d. Penelitia korelasional adalah tipe penelitian dengan karakteristik 
masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau 
lebih. 

e. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang menunjukkan 
arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, 
disamping mengukur kekuatan hubungannya. 

f. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang subjeknya diberi 
perlakuan (treatment) lalu diukur akibat perlakuan pada diri subjek. 

8. Berdasarkan Pengukuran dan Analisis Data  
Penelitian berdasarkan pengukuran dan analisis data penelitian 

terdiri atas penelitian kuantitatif dan kualitatif. 
a. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. 
b. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam bentuk variabel dan dianalisis tanpa menggunakan tekhnik 
statistik. 

9. Berdasarkan Populasi dan Sampel  
Penelitian berdasarkan penggunaan sampel atau populasi terdiri atas 

penelitian sensus dan sampel. 
a. Penelitian sensus (deskriptif), yaitu penelitian yang datanya 

berasal dari semua subjek dalam populasi, tidak hanya dari 
sampel. 

b. Penelitian sampel (inferensial), yaitu penelitian yang datanya 
berasal dari sampel dan kesimpulannya diberlakukan bagi seluruh 
populasi yang diwakili oleh sampel peneliti. 

10.   Berdasarkan Tempat Penelitian 
Penelitian berdasarkan tempat penelitian terdiri atas penelitian 

lapangan dan laboratorium. 
a. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di 

lapangan atau kepada responden. 
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b. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan 
dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, 
catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. 

c. Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilaksanakan pada 
tempat tertentu (laboratorium) dan biasanya bersifat eksperimen 
atau percobaan. 

C. RANGKUMAN 
Penelitian yang terdapat dalam jurnal-jurnal ilmiah baik jurnal 

tingkat nasional maupun internasional dari tingkat yang memiliki kualitas 
paling baik hingga kualitas dengan tingkat yang kurang bagus mulai dari 
meta-analysis, systematic review, randomized controlled, cohort studies, case control 
studies, case series/case report, dan animal research/laboratory studies. 

Adapun klasifikasi jenis penelitian diantaranya berdasarkan tujuan 
penelitian ada penelitian dasar, penelitian eksploratif, penelitian 
pengembangan, penelitian verifikatif. Berdasarkan sifat dan jenis data 
ada penelitian opini, empiris, dan penelitian arsip. Berdasarkan 
karakteristik masalah yang diteliti ada penelitian historis, penelitian 
deskriptif, penelitian studi kasus dan lapangan, penelitian kausal 
komparatif, penelitian eksperimen.  

Berdasarkan metode penelitian terdiri atas penelitian tindakan, 
penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian ex-posfacto, 
penelitian survey. Berdasarkan pengukuran dan analisis data penelitian 
ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan tempat penelitian 
ada penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelitian 
laboratorium. Berdasarkan tingkat eksplanasinya terdiri atas penelitian 
deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dan terakhir berdasarkan 
penggunaan sampel atau populasi ada penelitian sensus dan penelitian 
sampel. 
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BAB IV 

MASALAH DAN RUMUSAN PENELITIAN 
 

A. PENDAHULUAN  
Dasar suatu penelitian dapat dilaksanakan apabila menghadirkan 

suatu masalah (problem). Banyak peneliti menganggap hadirnya suatu 
masalah merupakan entry point dalam penelitian bidang apapun. Dalam 
setiap denyut nadi kehidupan setiap orang selalu dihadapkan dengan 
berbagai persoalan yang melingkupi dan mewarnai kehidupan sehari-
hari, di tengah masyarakat, di sekolah, di kampus, di kantor bahkan di 
lingkungan alam.  

Manakala direnungkan dan dipikirkan secara mendalam sepanjang 
dalam mengarungi kehidupan ini sejak duduk dibangku Sekolah Dasar 
hingga Perguruan Tinggi (S1, S2, S3), seorang peneliti akan sangkat kaya 
menemukan ide dan gagasan berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat 
diramu menjadi bagian dari suatu masalah penelitian.  

Masalah adalah kesenjangan, ketidakserasian, ketidakcocokan  atau 
penyimpangan antara teori dan praktik atau antara harapan dengan 
kenyataan yang memerlukan jawaban. Masalah muncul disebabkan 
adanya tantangan, halangan dan rintangan bahkan kemenduaan arti 
(ambiguity), terhadap setiap peristiwa, fenomena atau fakta yang terjadi di 
lingkungan ataupun di tengah-tengah masyarakat. 

Masalah penelitian dapat muncul dan bersumber dari kehidupan 
keseharian manusia tentang peristiwa dan gejala yang dijumpainya. 
Dorongan rasa ingin tahu yang menyebabkan manusia respon untuk 
melakukan penelitian, melalui pengamatan terhadap apa yang ditemukan 
dipandang sebagai inti dari sumber masalah penelitian. 

Setiap penelitian yang akan dilaksanakan hendaknya diawali dari 
adanya masalah yang mendesak untuk dipecahkan. Walaupun demikian, 
harus diakui bahwa menentukan masalah penelitian bukan merupakan 
hal yang mudah  dalam proses penelitian. Apabila dalam penelitian telah 
menemukan masalah yang sebenarnya masalah, maka hakekatnya 
pekerjaan penelitian telah dilewati sekitar 50%. 
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B. URAIAN MATERI 
Penting untuk diperhatikan bahwa tidak semua masalah yang 

dihadapi manusia termasuk masalah penelitian. Masalah penelitian yang 
benar-benar merupakan masalah adalah yang menjadi dapat dipecahkan 
secara ilmiah. Suatu masalah umumnya melahirkan berbagai pertanyaan 
sebagai pedoman agar mudah dipelajari untuk mendapatkan pemecahan 
dan solusi yang tepat. 

Menurut Lincol dan Guba yang dikutip oleh Mahmud yang disebut 
masalah penelitian adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan 
antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang 
membingungkan. Masalah penelitian dipelajari, dikaji, dipecahkan, atau 
diselesaikan selanjutnya disusun kesimpulan.1 

Perumusan masalah atau research questions atau research problem, 
diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan fenomena dan peristiwa yang telah dan sedang 
terjadi. Berbagai fenomena yang muncul jika diperhatikan secara logis 
ternyata memiliki kedudukan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, 
sehingga peneliti menyadari sebuah penyebab suatu peristiwa memiliki 
akibat yang lain, hukum sebab akibat secara alamiah terjadi di alam dan 
di tengah-tengah masyarakat. 

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah 
tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 
kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian 
akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apapun 
juga. 

1. Ciri-Ciri Masalah Penelitian 
Dalam sebuah penelitian hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai 

masalah mengacu pada ciri-ciri masalah di bawah ini: 
a. Ditemukan kesenjangan antara teori dan fakta atau normatif 

idealistik dengan histori sosiologis. 
b. Sesuatu yang dianggap unik/khas yang terjadi disuatu tempat. 

                                                             
1 Mahmud. Metode Penelitian Pedidikan. (Bandung: Penerbit  CV. Pustaka Setia, 
2011), hal. 109-110. 
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c. Hal yang belum diketahui oleh masyarakat luas namun termasuk 
penting untuk diketahui. 

d. Fenomena dan peristiwa yang luar bisa/langka, manakala dikaji 
dan diteliti akan mengandung banyak keutamaan dan melahirkan 
ilmu pengetahuan baru. 

Dalam menentukan dan memilih masalah penelitian agar tepat dan 
benar, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan adalah 
hendaknya mempunyai nilai atau aspek penelitian, mempunyai sifat-sifat 
visibilitas, sesuai dengan kualifikasi dan bidang keilmuan para peneliti. 
Masing-masing kriteria tersebut diuraikan lagi di bawah ini. 

Masalah yang ditentukan hendaknya mempunyai nilai atau aspek 
penelitian dengan ciri-ciri: 

a. Bersifat orisinal, up to date (belum pernah diteliti sebelumnya), 
mempunyai nilai ilmiah dan hasilnya bermanfaat bagi kehidupan 
masyarakat luas. 

b. Menyatakan adanya pertautan dan hubungan agar penelitian yang 
dilakukan lebih berdayaguna.  

c. Merupakan sesuatu yang amat penting (urgent), diharapkan dari 
hasil penelitian mengungkapkan sebuah fakta baru. 

d. Kesimpulan yang diperoleh dapat bermanfaat dalam bidang 
tertentu dan menjadi bahan referensi/rujukan dalam menyusun 
literatur dan buku-buku teks. 

e. Hendaknya masalah dikaji dan diteliti benar-benar dapat diukur 
dan diuji secara empiris. 

Masalah yang diangkat hendaknya mempunyai sifat-sifat visibilitas 
dengan ciri-ciri, yaitu: 

a. Tersedianya data di lapangan  dan metode untuk memecahkan 
masalah. 

b. Tersedianya alokasi anggaran atau dana penelitian yang layak dan 
logis selama berlangsungnya penelitian hingga pelaporan. 

c. Tersedianya alokasi waktu yang memadai untuk memecahakan 
masalah. 

d. Masalah yang diangkat hendaknya tidak bertentangan dengan 
hukum, adat dan tradisi budaya yang berkembang dan lahir di 
tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik. 
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Masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi dan bidang 
keilmuan para peneliti, yaitu: 

a. Sebaiknya menarik dan melahirkan kegelisahan akademik bagi 
peneliti, sehingga timbul keinginan untuk melakukan riset. 

b.  Relevan dan sesuai dengan kualifikasi dan bidang keilmuan 
peneliti, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Dalam memilih dan menentukan masalah penelitian, terdapat empat 
relevansi yang harus diperhatikan, yakni: 

a. Pertimbangan dan relevansi akademik, artinya jenis dan 
kompleksitas masalah yang dikaji sebaiknya disesuaikan dengan 
jenjang akademik (skripsi, tesis atau disertasi).  

b. Pertimbangan dan relevansi institusional, artinya subtansi 
permaslahan sebaiknya disesuaikan dengan visi, misi,  dan tujuan 
instansi yang ditujukan.  

c. Pertimbangan dan relevansi gelar akademik, artinya masalah yang 
dikaji diselaraskan dengan konsentrasi atau program studi yang 
dipilih peneliti.  

d. Pertimbangan dan relevansi sosial, artinya bahwa masalah yang 
diteliti hasilnya akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. 

e. Pertimbangan dan relevansi teknis, artinya masalah yang dipilih 
sesuai dari segi  keterjangkauan, waktu, tenaga, biaya yang 
diperlukan oleh peneliti.  

2. Sumber Masalah Penelitian 
Untuk memudahkan peneliti mendapatkan masalah yang benar-

benar ilmiah, sebaiknya calon peneliti menempuh langkah-langkah 
praktis terlebih dahulu, seperti: 

a. Kumpulkan Bahan Bacaan 
Seorang peneliti membiasakan mengkaji dan membaca buku-buku 
teks, terutama literatur ilmiah, jurnal-jurnal penelitian atau laporan 
penelitian yang relevan. Penelitian ilmiah sangat jarang menjawab 
permasalahan penelitian secara tuntas dan final, umumnya dari 
satu penelitian ke penelitian berikutnya seringkali memberikan 
rekomendasi dan saran yang konstruktif untuk melanjutkan dan 
mengembangkan kembali masalah yang belum terpecaahkan. 
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b. Seminar, Diskusi dan Pertemuan Ilmiah 
Para peneliti sebaiknya rutin mengikuti dan menghadiri berbagai 
forum ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya seperti worksop, 
semiloka, seminar skala regional, nasional bahkan internasional. 
Menyelenggarakan forum-forum diskusi serta pertemuan ilmiah 
lainnya yang mempresentasikan  artikel atau hasil-hasil pnelitian 
yang ter up date. Seluruh kegiatan tersebut semakin memperdalam 
wawasan dan pemahaman para peneliti terhadap berbagai 
permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. 

c. Pernyataan Ototritas 
Seringkali para peneliti mendapatkan ilham, ide atau gagasan 
ceramah atau pernyataan yang disampaikan oleh para pejabat 
negara, tokoh masyarakat,  tokoh agama, tokoh adat, tokoh 
pemuda bahkan berbagai lapisan masyarakat lainnya, termasuk 
dari kalangan akademisi, kalangan birokrat serta teknokrat tentang 
sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh bangsa, negara dan 
masyarakat untuk segera mendapat perhatian dan pemecahannya. 

d. Pengamatan Sekilas 
Alam dan lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan sebgai 
laboratorium yang sangat luas terbentang dihadapan manusia. Bagi 
seorang peneliti yang mempunyai instink yang terasah dan tajam 
fenomena, peristiwa dan gejala alam yang muncul setiap saat  
menjadi sangat menarik untuk dikaji dan diteliti. Fenomena yang 
terjadi di alam sekitar dan lingkungan tidak akan pernah habis 
untuk digali melalui kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, para 
peneliti harus secara terus menerus mengasah kemampuan 
pengamatannya terhadap berbagai fenomena alam dan dinamika 
sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

e. Pengalaman Pribadi 
Pengalaman pribadi sangat penting dan layak untuk ditelusuri dan 
direkam jejaknya. Banyak hal yang menarik ketika seseorang 
mengalami pengalaman yang unik bahkan pengalaman yang langka 
sangat sulit dilupakan. Semua itu dapat menjadi cikal bakal untuk 
dilakukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam agar 
permasalahan tersebut mendapatkan jawaban secara ilmiah. 
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f. Perasaan dan Ilham 
Seorang peneliti yang sudah berpengalaman menjadi lebih mudah 
mendapatkan permasalahan dalam penelitian. Pengalaman yang 
panjang menjadi modal berharga dalam melakukan dan merancang 
riset yang mendorong seseorang dengan mudah mendapatkan 
gambaran tentang masalah penelitian yang akan diteliti. Termasuk 
melalui perasaan atau mendapatkan ilham untuk memecahkan 
masalah sesuatu. 

3. Model Perumusan Masalah 
Model perumusan masalah dalam peneitian dikelompokkan kedalam 

3 (tiga) bentuk masalah, yakni: 
a. Rumusan Masalah Deskriptif 

Rumusan masalah deskriptif merujuk pada suatu rumusan masalah 
penelitian yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap 
keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau 
lebih. Sehingga dapat memandu peneliti untuk mengeksplorasi, 
merekam dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara 
menyeluruh, mendetail dan komprehensif. 

b. Rumusan Masalah Komparatif 
Rumusan masalah komparatif menekankan suatu rumusan 
penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau 
lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu 
yang berbeda. Sehingga dapat memandu peneliti untuk 
membandingkan antara konteks sosial atau domain satu 
dibandingkan dengan yang lain. 

c. Rumusan Masalah Asosiatif 
Rumusan masalah asosiatif berkaitan dengan rumusan penelitian 
yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau 
lebih. Sehingga dapat memandu peneliti untuk mengkonstruksi 
hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang 
lainnya. 

Rumusan masalah assosiatif terdiri atas tiga, yaitu simetris, 
kausal dan interaktif (reciprocal). 
1) hubungan simetris menempatkan hubungan yang searah.  
2) hubungan kausal menghendaki terjadinya sebab akibat.  
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3) hubungan interaktif jika saling mempengaruhi. 

Dalam penelitian kuantitatif, ketiga rumusan masalah tersebut 
terkait dengan variabel penelitian, sehingga rumusan masalah penelitian 
sangat spesifik, dan akan digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk 
menentukan landasan teori, hipotesis, insrumen, dan teknik analisis data. 
Sedangkan dalam penelitian kualitatif hubungan yang diamati atau 
ditemukan adalah hubungan yang bersifat reciprocal atau interaktif. 

Namun demikian, setiap peneliti baik penelitian kuantitatif maupun 
kualitatif tetap harus membuat rumusan masalah. Pertanyaan penelitian 
kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang 
kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain (in context). Peneliti 
yang meggunakan pendekatan kualitatif, pada tahap awal penelitiannya 
akan mengembangkan fokus penelitian beriringan dengan 
mengumpulkan data. Proses seperti ini disebut emergent design. Rumusan 
masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan 
akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial 
tertentu Perlu diperhatikan bahwa tidak ada keseragaman model 
rumusan masalah dalam penyajian, karena para peneliti berasal dari 
berbagai macam disiplin ilmu dengan beragam latar belakang metodologi 
penelitian yang berbeda-beda. 

Dengan demikian, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
perumusan masalah yaitu: 

1) dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan padat. 
2) mencerminkan deskripsi antara harapan dan kenyataan. 
3) merumuskan dengan kalimat pertanyaan. 
4) mengandung ruang lingkup dan cangkupannya yang spesifik.  
5) menyusun alternatif tindakan yang akan dilakukan. 
6) diyakini benar-benar memungkinkan diuji secara empiris. 
7) tersedia metode dan teknik analisis yang digunakan untuk 

menyelesikan permasalahan penelitian. 

4. Fungsi Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian memiliki beberapa fungsi 

sebagai berikut: 
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a. Sebagai pengerak bagi suatu kegiatan penelitian agar dapat 
dilaksanakan. 

b. Sebagai pedoman, kompas atau fokus dari suatu penelitian. Jadi, 
rumusan masalah tidak kaku, namun dapat berkembang dan 
berubah ketika peneliti sedang berada di lapangan. 

c. Sebagai penentu jenis dan macam data yang diperlukan dan 
relevansi data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitiannya. 

d. Memudahkan peneliti untuk menentukan populasi dan sampel 
penelitian. 

5. Manfaat Perumusan Masalah 
Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan sudah tentu 

membutuhkan pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang logis dan terencana, 
sehingga setiap hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat yang 
benar-benar positif bagi kemasalahatan kehidupan masyarakat. 
Demikian pula, penelitian yang dilaksanakan agar bermanfaat bagi 
pengembangan dan memberikan konstribusi energi positif untuk 
meningkatkan marwah dan derajat ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
seni. 

6. Kriteria-Kriteria Perumusan Masalah 
Kriteria layak tidaknya suatu rumusan masalah dijadikan sebagai 

bahan penelitian adalah: 
a. Menggunakan kalimat tanya atau kalimat interogatif, baik 

pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif maupun 
eksplanatoris yang menghubungkan dua atau lebih fenomena atau 
gejala di dalam kehidupan manusia. 

b. Berkaitan dengan upaya perkembangan teori atau memberikan 
sumbangan teoritik yang signifikan, baik melahirkan teori-teori 
baru maupun mengembangkan teori-teori sebelumnya. 

c. Dirumuskan dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang 
aktual, sehingga pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan 
yang relevan. Sehingga dapat diterapkan secara nyata bagi proses 
pemecahan masalah bagi kehidupan manusia. 
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d. Baru, masalah yang masih hangat atau aktual serta mempunyai 
kaitan kepentingan dengan situasi saat penelitian dilaksanakan. Hal 
ini karena kesimpulan atau generalisasi yang diperoleh dari hasil 
penelitian dimugkinkan dapat memecahkan masalah yang 
dihadapi. 

e. Bernilai praktis, pelaksanaan penelitian untuk kepentingan apapun 
membutuhkan biaya, waktu, tenaga dan pikiran. Sehingga benar-
benar dikaji masalah penelitian yang dampaknya bermanfaat bagi 
lapisan masyarakat luas. Segala biaya, waktu, tenaga, dan pikiran 
yang digunakan sebisa mungkin tepat sasaran, itulah sebabnya 
masalah yang tidak mempunyai kepentingan praktis tidak layak 
untuk dilakukan penelitian. 

f. Berada dalam batasan kemampuan peneliti, apabila peneliti tidak 
mempunyai kemampuan dalam bidang yang diteliti, analisis yang 
dilakukan akan menyimpang dari tujuan pembahasan semula, 
kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan akademis, sarana 
dan prasaran, biaya, waktu, dan tenga serta pengadaan data. 

7. Prinsip-Prinsip Perumusan Masalah 
Sebelum menyusun rumusan masalah ada baiknya peneliti 

memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dalam perumusan masalah. 
Adapun prinsip tersebut adalah: 

a. Prinsip Teori Dasar 
Peneliti hendaknya senantiasa menyadari bahwa perumusan 
masalah dalam penelitiannya didasarkan atas upaya menemukan 
teori dasar sebagai acuan utama. Berarti masalah yang sebenarnya 
berupa kenyataan, fakta atau fenomena. 

b. Prinsip Makna Penelitian 
Pada dasarnya inti hakikat penelitian kualitatif terletak pada upaya 
penemuan dan penyusunan teori baru. Sedangkan penelitian 
kuantitatif membuktikan dan mengembangkan teori. 

c. Prinsip Hubungan Faktor 
Masalah merupakan rumusan yang terdiri atas dua atau lebih 
faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa konsep, peristiwa, 
pengalaman, dan fenomena. Dengan demikian terdapat tiga aturan 
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tertentu yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti ketika 
merumuskan maslah, yaitu: 
1) terdapat dua atau lebih faktor. 
2) faktor-faktor itu memiliki hubungan yang logis atau bermakna. 
3) hasil berupa suatu keadaan yang membingungkan, masih tanda 

tanya, yang memerlukan pemecahan. 

d. Fokus Membatasi Studi 
Penelitian kualitatif bersifat sangat terbuka, artinya tidak 
mengharuskan peneliti menganut suatu orientasi teori tertentu. 
Dalam penelitian kualitatif, pilihan subjektif peneliti harus 
dihormati dan dihargai. Pilihan itu dapat didasarkan pada 
paradigma ilmiah atau alamiah. 

e. Prinsip Kriteria Inklusi-Ekslusi 
Perumusan masalah sebaiknya dilakukan sebelum turun ke 
lapangan dan yang mungkin disempurnakan pada awal peneliti 
berada di lapangan, hal ini akan membatasi peneliti guna memilih 
data mana yang relevan dan mana pula yang tidak. 

f. Prinsip Bentuk dan Cara Rumusan Masalah 
Terdapat tiga bentuk perumusan masalah yang perlu diperhatikan 
peneliti, yaitu: diskusi, proposisional, gabungan. 
1) diskusi, maksudnya cara rumusan masalah yang disajikan secara 

diskriptif. 
2) proposisional, artinya dalam merumuskan masalah peneliti 

menghubungkan faktor-faktor secara logis dan bermakna. 
Boleh disajikan dalam bentuk uraian atau deskriptif dan dapat 
pula disusun secara langsung dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan peneliti. 

3) Gabungan, dalam merumuskan masalah dipaparkan dulu dalam 
bentuk diskusi, selanjutnya diperkuat/ditegaskan lagi dalam 
bentuk proposisioanal. 

g. Prinsip Posisi Rumusan Masalah 
Posisi rumusan masalah yang dimaksud berupa kedudukan unsur 
rumusan masalah di antara unsur-unsur penelitian lainnya. Unsur-
unsur penelitian lainnya yang berkaitan dengan perumusan 
masalah seperti latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan 
metode penelitian. 
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h. Prinsip Hasil Kajian Kepustakaan 
Pada dasarnya perumusan masalah dalam penelitian merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari hasil kajian literatur 
yang dicari dan ditelusuri oleh peneliti. 

Jadi pola pikir dalam merumuskan masalah itu ada empat tahapan 
yang digambarkan berikut ini: 

 
Latar Belakang Masalah 

Dikemukakan tentang pristiwa apa  yang terjadi pada objek yang akan 
diteliti, suatu pristiwa yang diyakini terdapat penyimpangan dari standar 
keilmuan maupun aturan. Kesenjangan itu perlu ditampilkan dan 
diperkuat dengan data-data empirik. Diakhiri dengan memaparkan 
mengapa hal tersebut perlu diteliti. 

 
 

Identifikasi Masalah 
Seluruh masalah-masalah yang timbul pada objek penelitian sebaiknya 
dikemukakan, baik masalah yang akan diteliti maupun tidak diteliti. 
Tunjukkan hubungan masalah satu dengan masalah yang lain. 

 
 

Batasan Masalah 
Tentu dalam setiap melaksanakan suatu penelitian akan menemukan 
keterbatasan dari segi kemampuan, pengetahuan, waktu, biaya, tenaga, 
teori. Agar peneliti yang akan dilakukan kajiannya lebih mendalam maka 
peneliti perlu memilih dan menentukan variabel mana saja yang akan 
dikaji. 

 
 

Rumusan Masalah 
Dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang disusun secara 
singkat, jelas, spesifik dan terhindar dari berbagai interpretasi. Rumusan 
masalah penelitian dapat berbentuk deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 

 

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang menjadi 
panduan bagi peneliti untuk mengumpulkan data-data di lapangan. 
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Berdasarkan level of explanation dikenal tiga jenis rumusan masalah, yaitu 
rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 

a. Rumusaan Masalah Deskriptif 
Rumusan masalah deskriptif berupa rumusan masalah yang 
berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, 
umumnya satu variabel. Jadi, penelitian deskriptif peneliti tidak 
melakukan perbandingan variabel dan tidak mencari hubungan 
variabel dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian 
tersebut dinamakan penelitian deskriptif.  

Contoh rumusan masalah deskriptif: 
1) Seberapa baik kinerja guru IPA di SMPN se Kabupaten 

Lombok Tengah? 
2) Bagaimana pandangan masyarakat Kota Mataram terhadap 

pandemi COVID-19 (Corona Virus Dieses-19)? 
3) Seberapa tinggi efektivitas kebijakan penerapan protokol 

kesehatan di Kabupaten Lombok Barat? 
4) Seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap belajar 

dari rumah di masa pandemi COVID-19? 
5) Seberpa tinggi tingkat produktivitas guru SD selama belajar 

Daring? 
Dari kelima contoh di atas dapat diperhatikan bahwa setiap 
pertanyaan penelitian hanya berkenaan dengan satu variabel atau 
lebih namun masih bersifat mandiri. 

b. Rumusan Masalah Komparatif 
Rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah yang 
sifatnya membandingkan keberadaan dua variabel atau lebih yang 
terdapat pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu 
yang berbeda Contoh rumusan masalah komparatif sebagai berikut: 
1) Adakah terdapat perbedaan kemampuan belajar antara murid yang 

belajar melalui daring dan luring? Variabel penelitiannya berupa 
kemampuan belajar pada dua sampel yaitu belajar melalui daring 
dan luring. 

2) Adakah terdapat perbedaan disiplin mengajar guru antara sekolah 
swasta dan negeri? (satu variabel dua sampel). 
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3) Adakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 
antara murid yang diberi metode pembelajaran berbasis masalah, 
problem solving, dan inkuiri? (dua variabel tiga sampel). 

4) Adakah terdapat perbedaan keterampilan mengajar guru dan motivasi 
belajar siswa di MI, MTs, dan MA. (dua variabel untuk dua 
kelompok, pada tiga sampel). 

5) Adakah terdapat perbedaan produktivitas karya ilmiah dosen di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Ekonomi Syariah 
(satu variabel dua sampel). 

c. Rumusan Masalah Asosiatif 
Rumusan masalah asosiatif bersifat menanyakan hubungan antara 
dua variabel atau lebih. Rumusan masalah asosiatif memiliki tiga 
bentuk hubungan, yaitu: hubungan simetris, hubungan kausal, dan 
interaktif/reciprocal/timbal balik. 
1) Hubungan simetris 

Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel 
atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Jadi bukan hubungan 
kausal maupun interaktif. Contoh rumusan masalah asosiatif 
bentuk simetris sebagai berikut: 
a) Apakah hubungan antara motivasi belajar dengan disiplin 

belajar? 
b) Adakah hubungan antara penghasilan orang tua dengan fasilitas 

belajar? 
c) Adakah hubungan antara kualitas pembelajaran dengan 

akreditasi sekolah? 
d) Adakah hubungan antara banyaknya sepeda motor dengan 

jumlah siswa sekolah? 
2) Hubungan Kausal 

Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. 
Jadi minimal terdapat variabel independen dan dependen. 
Contoh: 
a) Adakah pengaruh penghasilan orang tua terhadap kesuksesan  

belajar anak? (penghasilan orang tua variabel independen 
dan kesuksesan belajar variabel dependen). 

b) Adakah pengaruh metode pembelajaran terhadap keterampilan 
berpikir kritis siswa? (metode pembelajaran variabel 
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independen dan keterampilan berpikir kritis variabel 
dependen). 

c) Apakah pengaruh belajar dari rumah terhadap penguasaan materi 
pelajaran siswa SD? 

d) Apakah pengaruh pengelolaan kelas, media pembelajaran dan 
metode mengajar guru terhadap kemampuan memecahkan masalah? 
(pengelolaan kelas, media pembelajaran dan metode 
mengajar guru sebagai variabel independen dan kemampuan 
memecahkan masalah sebagai variabel dependen). 

3) Hubungan interaktif/reciprocal/timbal balik 
Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling 
mempengaruhi. Namun belum diketahui mana variabel 
independen dan dependen. Contoh: 
a) Hubungan atara bakat dan minat belajar anak SD di 

kecamatan Praya Barat Daya. Disini dapat dinyatakan bahwa 
bakat mempengaruhi minat namun minat juga dapat 
mempengaruhi bakat. 

b) Hubungan antara kecerdasan naturalis dan sikap peduli 
lingkungan. Kecerdasan naturalis dapat menyebabkan 
kepekaan sikap peduli lingkungan, demikian juga kepekaan 
sikap peduli lingkungan dapat meningkatkan penguasaan 
kecerdasan naturalis siswa. 

C. RANGKUMAN 
Masalah berbeda dengan rumusan masalah, namun memiliki 

pertautan yang sangat erat. Sebab setiap rumusan masalah penelitian 
harus didasarkan pada masalah yang telah ditemukan.  Kalau masalah itu 
merupakan kesenjangan antara yang teori dengan fakta, maka rumusan 
masalah disusun berupa kalimat pertanyaan yang akan dicarikan 
jawabannya melalui pengumpulan data. 

Rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptif mengenai 
ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi dan analisis variabel yang 
melingkupinya. Masalah perlu dirumuskan secara jelas, dengan rumusan 
masalah yang jelas, akan dapat dijadikan penuntun bagi langkah-langkah 
selanjutnya. Jadi, rumusan masalah menjadi panduan awal bagi peneliti 
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untuk penjelajahan pada objek yang diteliti dan bagian yang menjadi 
fokus pengamatan didalam proses penelitian selanjutnya. 

Dalam menentukan dan memilih masalah penelitian agar tepat dan 
benar, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Masalah yang 
ditentukan hendaknya mempunyai nilai atau aspek penelitian, masalah 
yang diangkat hendaknya mempunyai sifat-sifat visibilitas, masalah yang 
dipilih harus sesuai dengan kualifikasi dan bidang keilmuan para peneliti. 
Masalah yang dipilih harus "researchable"  yang mengandung makna 
bahwa masalah tersebut benar-benar dapat diselidiki.  
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BAB V 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 
 

A. PENDAHULUAN  
Perlu dipahami bahwa penelitian merupakan proses mencari 

pemecahan masalah melalui prosedur ilmiah, tahap-tahap yang harus 
dilalui menurut prosedur ilmiah bukan hanya pelaksanaan di 
laboratorium/lapangan, namun menemukan dan mencari landasan 
teorinya dalam membangun argumen secara logis.  

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolok dari ilmu pengetahuan yang 
sudah tersusun, terpublikasi dan diakui kebenarannya secara umum. 
Sehingga para ilmuan dalam menggali berbagai fakta dan fenomena 
berusaha untuk menemukan hubungan antara satu konsep/teori dengan 
teori yang lain yang relevan. 

Dalam hal ini ada dua teori yaitu dalam penelitian yang bersifat 
menjelajahi (exploratory) dan menerangkan (explanatory). Penelitian 
eksplorasi, menyajikan informasi tentang masalah atau persoalan masih 
sangat kekurangan, bahkan teorinya belum ditemukan sama sekali. 
Penelitian yang bersifat menerangkan, dalam hal ini sudah tersedia teori-
teori yang menjadi dasar hipotesis-hipotesis yang akan diuji 
kebenarannya. 

Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang 
tersusun secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan 
dan meramalkan fenomena. Teori adalah seperangkat konstruk 
(konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena 
secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga 
dapat berguna untuk mejelaskan dan meramalkan fenomena. Melalui 
unsur metodologis, teori dapat diubah menjadi hipotesis yang 
merupakan informasi ilmiah dengan cakupan yang lebih spesifik. 
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B. URAIAN MATERI 

1. Kajian Teori dan Kerangka Berpikir 
Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan 

yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi 
yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, 
kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Proposisi 
merupakan hubungan yang logis antara dua konsep. 

Menurut Kerlinger (1978), Theory is a set of interrelated construcet 
(concepts), definison, and propositionthat present a systematic view of phenomena by 
specifying relations among variables, with purpose of explaning and prediction the 
phenomena. 1  Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan 
seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara 
sistematis.2 

Setelah peneliti menjelaskan permasalahan secara jelas, yang 
dipikirkan selanjutnya adalah suatu gagasan tantang letak persoalan atau 
masalahnya dalam hubungan yang lebih luas. Dalam hal ini peneliti 
peneliti harus dapat memberikan sederatan asumsi yang kuat tentang 
kedudukan permasalahannya. Asumsi yang harus diberikan tersebut, 
diberi nama asumsi dasar atau anggapan dasar. Anggapan dasar ini 
merupakan landasan teori didalam hasil laporan penelitian.3 

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau 
batasan-batasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan 
penelitian yang akan dilakukan. Menurut kamus Bahasa Indonesia teori 
adalah “pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai 
sesuatu peristiwa (kejadian), dan asas-asas, hukum-hukum umum yang 
menjadi dasar sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan; serta pendapat 
cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu”.4     

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 
15. 
2  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, (Bandung: Penerbit 
Alfabeta, 2016), hal. 54. 
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Penerbit  PT.  Rineka Cipta, 
2006), hal. 64. 

4 Ananda Satonso , Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Penerbit Kartika, 
2005), hal. 204. 
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Makna teori adalah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan 
dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara 
beberapa variabel yang diobservasi. Teori adalah satu set konstruk, 
konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang 
menyajikan suatu pandangan yang sistematik mengenai suatu fenomena 
dengan menspesifikkan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk 
menjelaskan dan memprediksi fenomena.5 

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teori 
merupakan alur penalaran berupa seperangkat konsep, definisi dan 
proposisi yang menjelaskan sebuah sistem, melukiskan, menerangkan 
dan meramalkan tentang fenomena yang terjadi, sehingga dapat 
diperoleh makna yang penting dari gejala yang ada. 

2. Macam Teori Penelitian 
Mark membedakan adanya tiga macam pendekatan dalam 

menyusun suatu landasan teori, yakni: 
a. Teori deduktif: menyusun keterangan dan penjelasan dari suatu 

konsep/prinsip/teori tertentu dalam mempelajari dan 
memprediksi fenomena dan fakta-fakta di lapangan. 

b. Teori induktif: menyusun keterangan dan penjelasan yang 
berangkat dari suatu fenomena/fakta untuk 
mengkonstruksi/membangun sebuah teori/konsep. 

c. Teori fungsional: memaparkan keterangan atau penjelasan tentang 
keterpaduan antara fakta dengan teori. Perolehan data di lapngan 
mempengaruhi bangunan teori dan kekuatan teori akan 
mempengaruhi keadaan data di lapangan. 

Teori merujuk pada sesuatu yang logis, empiris dan dapat 
digeneralisasikan: 

a. Teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara 
logis. Hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif. 

b. Suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis 
mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris 

                                                             
5  Consuelo G. Sevilla dkk, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 2006), hal. 30. 
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dalam suatu bidang tertentu. Data yang diperoleh mengacu pada 
konsep yang teoritis (induktif). 

c. Suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan 
yang menggeneralisasi. Terdapat hubungan yang fungsional antara 
data empiris dan bangunan teoritis. 

3. Fungsi Teori dalam Proses Penelitian 
Dalam proses penelitian fungsi dan kedudukan teori sangat penting 

yang memberikan arah yang jelas, diantaranya adalah: 
a. Memberikan pola dalam proses interpetasi data. Teori 

menyediakan berbagai argumentasi yang dapat  digunakan untuk 
menganalisis atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian 
yang telah diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila didukung 
dengan teori yang ada. 

b. Menghubungkan satu studi dengan studi lainya. Teori membantu 
peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk 
menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. 

c. Menyajikan kerangka. Teori memberikan penjelasan mengenai 
definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Definisi konsep 
bermanfaat untuk membatasi studi yang dilakukan serta 
memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik dengan hasil 
penelitian yang sudah dilaksanakan, sehingga pihak lain dapat 
melakukan research lanjutan. 

d. Memungkinkan peneliti menginterpresentasikan data yang lebih 
besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.6 

4. Kerangka Teoritis dalam Penelitian 
Untuk memperjelas jalannya penelitian, maka para calon peneliti 

perlu menyusun kerangka pemikiran tentang konsep penelitiannya secara 
teoritis. Sebaiknya kerangka teoritis dipaparkan dalam bentuk skema 
sederhanan yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan 
masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema sederhana yang 
                                                             
6 Nanang Martono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cetakan kedua (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2011), hal 93-94. 
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disusun kemudian dijelaskan secara ringkas mengenai mekanisme kerja 
faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya 
penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah.7 

Terdapat lima kategori yang harus dipenuhi dalam membangun 
suatu kerangka teoritis, yakni: 

a. Menerangkan berbagai jenis variabel yang relevan. 
b. Mencari hubungan dua atau lebih variabel secara teoritis. 
c. Memastikan hubungan tersebut positif atau negatif. 

Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan 
kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan 
instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan 
uraian sistematis tentang teori. Melalui pendefinisian dan uraian yang 
lengkap, maka peneliti dapat dengan mudah memprediksi hubungan 
antarvariabel  sehingga menjadi lebih jelas dan terarah. 

Adapun langkah-langkah dalam menyusun kerangka teori adalah 
sebagai berikut: 

a. Temukan dan tetapkan nama dan jenis variabel yang diteliti 
beserta jumlah variabelnya. 

b. Menelusuri sumber-sumber bacaan seperti: pustaka, literatur, 
buku, kamus, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi dan tesis, 
disertasi sebanyak-banyaknya yang relevan dengan setiap variabel. 

c. Perhatikan daftar isi setiap sumber bacaan dan pilihan topik yang 
relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Referensi yang 
berbentuk jurnal/skripsi/tesis/disertasi/laporan penelitian, 
perhatikan judul penelitian, permasalahan, teori yang pakai, 
sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, 
kesimpulan dan rekomendasi. 

d. Mencari dan menemukan definisi dari setiap variabel yang akan 
diteliti pada setiap sumber bacaan, selanjutnya dibandingkan 
antara satu sumber dengan sumber lainnya, dan pilihlah definisi 
yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 

                                                             
7 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), hal. 140 . 
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e. Mendalami seluruh isi topik sumber bacaan yang sesuai dengan 
variabel, kemudian lakukan analisis dan susunlah rumusan  dengan 
kalimat yang mudah dipahami. 

Kerangka teori ruang yang sangat strategis bagi peneliti dalam 
memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub 
variabel atau pokok masalah yang terdapat dalam penelitian.  

Contoh judul penelitian “Pembelajaran berbasis masalah bermuatan 
karakter  dan kecerdasan naturalis terhadap literasi lingkungan siswa” 
untuk dapat menyusun kerangka teori dari judul di atas, maka peneliti 
terlebih dahulu harus menentukan pengertian-pengertian yang 
terkandung dalam judul tersebut. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam membuat 
kerangka teori pada judul di atas adalah: 

a. Menjelaskan tentang model pembelajaran yang dimaksud dalam 
peneliti ini, apakah model pembelajaran yang diterapkan selama 
mengajar disisipkan hal-hal yang berkaitan dengan penguatan 
karakter siswa.  

b. Menjelasakan secara teoritis hubungan antara model pembelajaran 
berbasis masalah yang bermuatan karakter dengan kualitas literasi 
yang berkaitan dengan konsep lingkungan hidup. 

Agar dalam menyusun kerangka teori sesuai dengan ketentuan, 
calon peneliti dapat menggunakan pedoman sebagai berikut: 

a. hendaknya meliputi konsep-konsep variabel pokok yang ada 
dalam permasalahan penelitianya. 

b. berikan penjelasan tentang variabel termasuk juga penjelasan 
umum yang mengarah pada alternatif-alternatif  lain. 

c. cari teori dari sumber yang menyangkut bidang yang diterangkan 
termasuk juga dari bidang-bidang lain yang relevan. 

d. hendaknya diusahakan agar kajian pustaka bukan hanya yang 
berbahasa indonesia saja tetapi juga literatur yang berbahasa asing 
agar informasi yang diperoleh up to date. 

e. hendaknya terdapat keseimbangan jumlah kutipan yang bersifat 
teori dengan kutipan yang bersifat analitis. 

Disamping sebagai pedoman tujuan penelitian, kerangka teoritis 
juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlakukan dalam 
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penyusunan hipotesis penelitian, perlu diketahui bahwa teori bukanlah 
pengetahuan yang sudah pasti, namun dapat dipakai sebagai dasar 
penyusunan hipotesis. 

5. Fungsi dan Peranan Kerangka Teori 
Peranan dan fungsi kerangka teori dalam seluruh penelitian ilmiah 

adalah untuk: 
a. memudahkan para peneliti menyusun hipotesis.  
b. memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat temuan. 
c. mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan sistemtis. 
d. mengembangkan dan membangun ide/gagasan dari hasil 

penelitian. 
e. sebagai landsan merumuskan definisi operasional. 

Beberapa fungsi teori yang lain dalam suatu penelitian adalah 
sebagai berikut: 

a. Sebagai identifikasi awal dari masalah penelitian dengan 
menampilkan kesenjangan, bagian-bagian yang lemah, dan 
ketidaksesuaian dengan penelitian-penelitian terdahulu. Fungsi ini 
memberikan kerangka konsepsi penelitaian dan memberikan 
alasan perlunya penyelidikan. 

b. Untuk mengumpulkan semua konstruk atau konsep yang 
berkaitan dengan tema/topik penelitian. Melalui teori peneliti 
dapat membuat pernyataan-pernyataan yang terperinci sebagai 
pokok masalah penyelidikan. 

c. Untuk menampilkan hubungan antara variabel-variabel yang telah 
diselidiki. Melalui proses peneliti dapat membandingkan 
topik/tema penelitian dengan penemuan-penemuan terdahulu. 
Oleh karena itu, penemuan-penemuan tersebut mempunyai fungsi 
menjelaskan gejala.8 

Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa dan penguraian tentang 
hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori. Alur 

                                                             
8  Consuelo G. Sevilla dkk, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 2006), hal. 31. 
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penyusunan kerangka berfikir hingga tersusun rumusan hipotesis dapat 
digambarkan dalam bentuk diagram alir berikut ini: 

 

 

Gambar 6. Konsep Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

Setelah mengemukakan beberapa teori tentang variabel yang diteliti, 
kemungkinan terdapat beberapa konsep yang ada dalam teori tersebut. 
Untuk itu peneliti sebaiknya menerangkan makna dari konsep yang 
digunakan oleh peneliti, sebab masing-masing peneliti mempunyai 
pandangan, pemahaman dan pengertian yang berbeda-berbeda dalam 
menginterpretasi suatu konsep.  

Dalam kenyataannya, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi 
yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep pada realita, maka semakin 
mudah pula konsep tersebut diukur dan diartikan. Misalnya: konsep ilmu 
alam lebih jelas dan konkrit, karena dapat diketahui dengan pacaindera. 
Sebaliknya, banyak konsep ilmu-ilmu sosial menggambarkan fenomena 
sosial yang bersifat abstrak. Seperti konsep tentang tingkah laku, 
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kecemasan, kenakalan remaja dan sebagainya. Oleh karena itu perlu 
kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian. 

Konsep merupakan suatu abstraksi yang dibentuk dengan 
megeneralisasikan suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat 
diukur dan diamati secara langsung. Agar dapat diamati dan dapat 
diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan ke dalam variabel-
variabel. Melalui variabel itulah konsep dapat diamati dan diukur.  

Contoh: prestasi belajar adalah suatu konsep, untuk dapat mengukur 
konsep prestasi belajar dapat melalui variabel hasil ulangan atau 
ketepatan mengerjakan tugas. Profesionalisme guru dapat diamati dari 
variabel bidang studi, penguasaan materi, metode mengajar dan 
keterampilan menyusun RPP dan keahlian menggunakan alat evaluasi. 

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan 
dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau 
menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting 
sebagai masalah. Sehingga kerangka konsep akan membahas saling 
ketergantungan antar variabel.  

Penyusunan kerangka konsep akan membantu peneliti untuk 
menyusun hipotesis, menguji hubungan tertentu dan membantu peneliti 
dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori. Oleh karena itu, 
dalam menyusun sebuah kerangka konsep, peneliti hendaknya 
memahami variabel konsep yang hendak diukur. Dengan demikian, 
sangatlah penting untuk memahami makna dan jenis-jenis  variabel. 

C. RANGKUMAN 
Kajian teoritis pada dasarnya sebagai pondasi utama dalam suatu 

kegiatan atau proyek penelitian. Hal ini merupakan jaringan hubungan 
antar variabel yang secara logis dipaparkan, dikembangkan dan 
dielaborasi dari perumusan masalah. Penyusunan teori merupakan 
tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan 
dan memprediksi fenomena yang diteliti. Hubungan antar survei literatur 
dan kerangka teoritis adalah survei literatur meletakkan pondasi yang 
kuat untuk membangun kerangka teoritis. 

Kerangka berfikir yang baik akan memaparkan secara teoritis 
pertautan antar variabel. Jadi secara teoitis perlu dijelaskan tentang 
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hubungan antar variabel independen, dependen, moderator dan 
intervening. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumusakan 
kedalam bentuk paradigma penelitian. Oleh kareana itu pada setiap 
penyusunan paradgma penelitian harus didasarkan pada kerangka 
berfikir. 

Kerangka berfikir dalam suatu penelitiaan perlu dikemukakan 
apabila berkenan dua variabel atau lebih. Namun, jika penelitian hanya 
memiliki satu variabel atau lebih secara mandiri, sebaiknya peneliti 
memaparkan deskripsi teoritis untuk masing-massing variabel, dan juga 
mengemukakan argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang 
diteliti. 

Seseorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar 
bagi argumentasi dalam menyusun kerangka berfikir. Deskripsi kerangka 
pemikiran sebuah gambaran sementara terhadap gejala-gejala yang 
menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka berfikir 
dapat menyakinkan peneliti yang lain adalah aliran berpikir yang logis 
dan sistematis dalam membangun kerangka berfikir yang nantinya 
menjadi dasar bagi penyusunan hipotesis penelitian. 
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BAB VI 

HIPOTESIS PENELITIAN 
 

A. PENDAHULUAN  
Teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjunya dianalisis secara 

kritis, logis dan sistematis, sehingga menghasilkan bangunan konstruksi 
tentang hubungan antar variabel yang teliti. Paparan dan penjelasan 
hubungan variabel tersebut, selanjutnya akan digunakan untuk 
merumuskan hipotesis penelitian. 

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah penting dalam 
pendekatan kuantitatif. Perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian 
harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat ekploratif dan 
deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban 
sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam 
bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 
diberikan didasarkan pada teori-teori yang relevan, belum diperoleh 
data-data atau fakta-fakta empiris melalui pengumpulan data di lapangan.  

Perlu dicatat bahwa jenis penelitian yang membutuhkan hipotesis 
adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian 
kualitatif, tidak memerlukan hipotesis, tetapi diharapkan dapat 
ditemukan hipotesis.  

Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini perlu dibedakan 
pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik 
itu ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak 
menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. 

Dalam penelitian, dapat terjadi ada hipotesis penelitian, tetapi tidak 
ada hipotesis statistik. Penelitian yang dilakukan pada seluruh populasi 
mungkin akan terdapat hipotesis penelitian tetapi tidak akan ada 
hipotesis statistik. Hipotesis yang akan diuji dinamakan hipotesis kerja. 
Sebagai lawannya adalah hipotesis nol (nihil). Hipotesis kerja disusun 
berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol 
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dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan 
kehandalannya. 

B. URAIAN MATERI 

1. Pengertian Hipotesis 
Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, baik secara 

etimologis, teknis, dan statistik maupun sudut pandang lainnya. 
a. Secara etimologis, hipotesis berasal dari dua kata hypo yang 

memiliki makna “kurang dari” dan thesis yang mengandung arti 
pernyataan atau pendapat. Jadi hipotesis merupakan suatu 
pendapat atau pernyataan yang sedang berproses dan harus diuji 
kebenarannya secara empirik melalui pengumpulan data. 

b. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang digunakan untuk 
memecahkan suatu masalah tertentu dan menerangkan suatu 
fenomena yang sifatnya masih perlu dibuktikan kebenarannya. 

c. Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara terhadap 
masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris 
melalui informasi dan data yang dikumpulkan. 

d. Secara teknis, hipotesis merupakan pernyataan tentang keadaan 
suatu populasi yang akan diuji kebenarannya melalui hasil 
pengukuran yang diperoleh dari sampel penelitian. 

e. Secara statistik, hipotesis diartikan hubugan atau perbedaan antara 
dua variabel atau lebih yang berkaitan dengan keadaan parameter 
penelitian yang akan diuji melalui teknik statistik.  

Menurut Sugiyono dalam buku statistik untuk penelitian, terdapat 
perbedaan yang mendasar definisi hipotesis menurut statistik dan 
penelitian. Hipotesis menurut penelitian dimaknakan sebagai jawaban 
sementara terhadap pertanyaan atau rumusan penelitian. Rumusan 
masalah penelitian dapat berupa pernyataan tentang hubungan antara 
dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi), serta variabel yang 
mandiri (deskripsi).1  

                                                             
1 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Penerbit Alpabeta, 2015), hal. 
84-85. 
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Lebih lanjut dikatakan bahwa terdapat perbedaan konsep deskriptif 
dalam penelitian dan deskriptif dalam statistik. Deskriptif dalam statistik 
diartikan sebagai penelitian yang didasarkan pada populasi/sampel, 
sedangkan deskriptif dalam penelitian menunjukkan tingkat eksplanasi  
yakni mengajukan pertanyaan tentang variabel mandiri (tidak 
dihubungkan  dan dibandingkan).  

Contoh, seberapa disiplin belajar berprestasi siswa, seberapa tinggi 
kemampuan menjawab soal HOTS siswa dan lain-lain. Jadi, penelitian 
yang didasarkan kepada data dalam populasi  dapat dirumuskan  
hipotesis kemudian melakukan pengujian. Pengujian dengan 
menggunakan statistik deskriptif atau tanpa statistik. 

Dasar pemikiran pembuatan hipotesis dalam penelitian kuantitatif 
adalah keberadaan hipotesis dipandang sebagai komponen penting 
dalam penelitian. Oleh karena itu sebelum terjun ke lapangan hendaknya 
peneliti telah merumuskan hipotesis penelitiannya. Pentingnya hipotesis 
dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hipotesis yang mempunyai dasar yang kuat menunjukkan bahwa 
peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan 
penelitian pada bidang tertentu. 

b. Hipotesis memberikan arah dan panduan pada pengumpulan dan 
penafsiran data. 

c. Hipotesis merupakan petunjuk tentang prosedur penelitian dan 
jenis data yang harus dikumpulkan.  

d. Hipotesis dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menarik 
kesimpulan penelitian. 

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam 
merumuskan hipotesis yaitu: 

a. Rumusan hipotesis menyatakan pertautan antara dua variabel atau 
lebih, sehingga dibutuhkan minimal dua variabel.  

b. Rumusan hipotesis umumnya dinyatakan dengan kalimat 
deklaratif (kalimat pernyataan).  

c. Rumusan hipotesis hendaknya dengan bahasa yang jelas, padat 
dan spesifik. 

d. Rumusan hipotesis harus dapat diuji kebenarannya dengan data 
hasil pengukuran.  
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Ditinjau dari rumusannya, hipotesis dapat dibedakan menjadi dua, 
yakni: 

a. Hipoteis kerja, yaitu hipotesis “sesungguhnya” yang merupakan 
uraian dari berbagai kajian teori. Hipotesis kerja umumnya diberi 
lambang H1 atau Ha. 

b. Hipotesis nol (hipotesis statistik), yang diberi simbol Ho. 
Seringkali peneliti merumuskan hipotesis dalam bentuk H1 dan 
Ho untuk satu permasalahan penelitian. Dengan suatu 
pertimbangan bahwa Ho ‘sengaja” dipersiapkan untuk ditolak, 
sedangkan H1 dipersiapkan untuk diterima. 

Ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis dibedakan menjadi 
dua, yakni hipotesis induktif dan deduktif. 

a. Hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan 
fakta/data hasil pengukuran di lapangan yang akan dijadikan 
sebagai dasar untuk merumuskan teori baru (dalam penelitian 
kualitatif). 

b. Hipotesis deduktif, hipotesis yang dirumuskan berdasarkan 
konstruksi konsep/teori ilmiah yang sebelumnya telah dipelajari 
untuk dibuktikan dan dikembangkan dari hasil pengamatan (pada 
penelitian kuantitatif). 

2. Fungsi Hipotesis 
Hipotesis dalam penelitian merupakan pernyataan yang sangat 

penting untuk dirumuskan dengan tepat agar dapat dijadikan landasan 
yang kuat bagi peneliti untuk mengarahkan kegiatan penelitiannya. Pada 
prinsipnya suatu hipotesis dapat menentukan, mengembangkan, 
melahirkan dan menciptakan suatu teori. Karena itu, suatu hipotesis 
memiliki potensi yang sangat terbuka untuk menjelaskan berbagai 
peristiwa atau gejala dan mempunyai daya prediksi atau ramalan yang 
mendekati fakta.  

Secara singkat menurut Nasution terdapat 2 (dua) fungsi hipotesis, 
yakni: 

a. Memberikan peluang terhadap pengujian dari kebenaran suatu teori 
dalam bentuk yang dapat diuji validitasnya.  
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b. Untuk menguji kebenaran suau teori, memberi gagasan untuk 
mengembangkan suatu teori, memperluas pengetahuan tentang 
fenomena-fenomena yang dipelajari.2 

3. Bentuk-Bentuk Hipotesis 
Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan 

masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya. Maka bentuk 
rumusan masalah penelitian ada tiga yaitu: rumusan masalah deskriptif 
(variabel mandiri), komparatif (perbandingan) dan asosiatif (hubungan). 
Oleh karena itu, maka bentuk hipotesis penelitian juga ada tiga, yaitu: 
hipotesis deskriptif, komparatif dan asosiatif/hubungan.  

Hipotesis dapat ditulis dalam bentuk hipotesis nol (null hypothesis) 
dan hipotesis alternatif (alternative hypothesis) atau keduanya. Hipotesis nol  
merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua variabel adalah jelas 
dan tidak terdapat perbedaan diantaranya. Hipotesis alternatif 
menunjukkan terdapatnya perbedaan antara dua variabel. Hipotesis nol 
(HO) ditulis dengan arah yang berlawanan dengan hipotesis alternatif 
(Ha). 

HO  : A tidak lebih besar dari B 
Ha   : A lebih besar dari B 

 
Hipotesis nol biasanya digunakan untuk penelitian yang hakiki atau 

penelitian eksakta seperti penelitian dibidang matematika, biologi, fisika, 
kimia dan lainnya yang hasilnya sudah pasti. Misalnya hipotesis yang 
menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan di planet 
mercurius. Hasil hipotesis ini adalah hakiki dan untuk menjadikan 
hipotesis ini menjadi suatu teori, maka hipotesis nol ini tidak boleh 
ditolak. Hipotesis akan menjadi teori selama hipotesis nol tidak mampu 
ditolak. 

Hipotesis alternatif cenderung diterapkan pada penelitian-penelitian 
sosial seperti penelitian pendidikan, administrasi, manajemen, akuntansi, 
keuangan, hukum, pemerintahan, dan lainnya. Hipotesis akan menjadi 
teori jika banyak penelitian sejenis yang mendukung hipotesis 
alternatifnya dibandingkan dengan yang tidak mendukungnya.  

                                                             
2 Nasution, S, Metode Research. (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 2014, hal.  40. 
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Berbeda dengan penelitian hakiki bahwa sekali hipotesis nol ditolak 
maka teori menjadi gagal, di penelitian sosial diperlukan banyak 
penelitian yang menerima atau yang tidak menerima hipotesis alternatif 
untuk menyimpulakan fenomenanya. Karena tujuannya ingin menerima 
atau mendukung hipotesisnya, demikian alasan mengapa penelitian-
penelitian sosial banyak menggunakan hipotesis alternatif. Penelitian 
dalam bidang pendidikan banyak menggunakan hipotesis alternatif 
karena tujuannya untuk menerima gejala atau peristiwa yang menjadi 
rumusan hipotesisnya. 

a. Hipotesis Deskriptif  
Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap 
masalah deskriptif yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. 
Contoh: 
1) Rumusan masalah deskriptif:  

Berapa lama konsentrasi belajar siswa SMA? 
2) Hipotesis deskriptif  

Konsentrasi belajar siswa SMA sama dengan 15 menit/hari 
(H0) merupakan hipotesis nol, karena konsentrasi belajar siswa 
SMA yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara 
signifikan dengan konsentrasi belajar yang ada pada populasi  
(angka 15 menit/hari merupakan angka hasil pengamatan 
sementara). Hipotesis alternatifnya adalah: konsentrasi belajar 
siswa SMA ≠ 15 menit, “tidak sama dengan” ini dapat 
bermakna lebih besar atau lebih kecil dari ≠ 15 menit.  

3) Hipotesis statistik  
Keberadaan hipotesis ini ada apabila berdasarkan data sampel 
penelitian. 
HO : µ   =    15 menit/hari 
Ha :  µ   ≠   15 menit/hari 
µ :  adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau 

ditaksir melalui sampel. 
b. Hipotesis Komparatif  

Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah komparatif. Pada rumusan masalah ini 
variabelnya sama namun populasi dan sampelnya berbeda, atau 
keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. 
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1) Rumusan masalah komparatif : bagaimanakah kemampuan 
memecahkan masalah mahasiswa perguruan tinggi X jika 
dibandingkan dengan perguruan tinggi Y? 

2) Hipotesis Komparatif : berdasarkan rumusan masalah 
komparatif tersebut dapat dikemukakan tiga model hipotesis 
nol dan alternatif sebagai berikut: 
Hipotesis nol 
a) HO : Tidak terdapat perbedaan kemampuan memecahkan 

masalah mahasiswa perguruan tinggi X dengan perguruan 
tinggi Y, atau terdapat persamaan kemampuan memecahkan 
masalah antara mahasiswa perguruan tinggi X dan Y. 

b) HO : kemampuan memecahkan masalah mahasiswa 
perguruan tinggi X lebih besar atau sama dengan (≥) 
perguruan tinggi Y (“lebih besar atau sama dengan)” = 
paling sedikit). 

c) HO :  kemampuan memecahkan masalah mahasiswa 
perguruan tinggi X lebih kecil atau sama dengan (≥) 
perguruan tinggi Y (“lebih kecil atau sama dengan” = paling 
besar). 
Hipotesis Alternatif: 
a) Ha :   kemampuan memecahkan masalah mahasiswa 

perguruan tinggi X lebih besar (atau lebih kecil) dari 
perguruan tinggi Y 

b) Ha :   kemampuan memecahkan masalah mahasiswa 
perguruan tinggi X lebih kecil dari pada (<) perguruan 
tinggi Y 

c) Ha :   kemampuan memecahkan masalah mahasiswa 
perguruan tinggi X lebih besar dari (≥) dari perguruan 
tinggi Y 

Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebaai berikut: 
1) HO : µ1  =  µ2 

Ha   : µ1  ≠  µ2 

2) HO : µ1  ≥  µ2 
Ha   : µ1<  µ2 

3) HO : µ1  ≤  µ2 
Ha   : µ1>  µ2 
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c. Hipotesis Asosiatif 
Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan  yang positif 
dan signifikan antara kecerdasan naturalis siswa dengan kepedulian 
lingkungan hidup. 
1) Hipotesis Penelitian: terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kecerdasan naturalis siswa dengan kepedulian 
lingkungan hidup. 

2) Hipotesis Statistik 
HO  : p =  0,  berarti tidak ada hubungan 
Ha   : p ≠  0,  tidak sama dengan nol berarti lebih besar 

atau kurang (-) dari nol berarti ada 
hubungan. 

p = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan 

4. Karaktristik Hipotesis  
Sebelum merumuskan hipotesis penelitian ada baiknya peneliti 

memperhatikan karakteristik dari suatu hipotesis. Sugiyono telah 
menetapkan terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yakni: 

a. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, 
perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan 
merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau 
lebih. 

b. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak 
menimbulakan berbagai penafsiran. 

µ1    = rata-rata (populasi)  
kemampuan memecahkan masalah PT 
X 

µ2     = rata-rata (populasi)  
kemampuan memecahkan masalah 
PT.Y 
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c. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan merode-
metode ilmiah.3 

5. Manfaat Penggunaan Hipotesis 
Jenis penelitian kuantitatif seorang peneliti dituntut menghadirkan 

suatu hipotesis, karena kehadiran hipotesis memiliki manfaat yang sangat 
mendukung proses penelitian. Beberapa manfaat hipotesis adalah untuk: 

a. Menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 
b. Menerangkan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya.  
c. Memudahkan peneliti menentukan teknik analisis data. 
d. Sebagai pedoman dalam menyusun kesimpulan suatu penelitian. 

C. RANGKUMAN 
Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Jawaban yang diberikan masih mengacu dan 
didasarkan pada teori dan belum memaparkan data atau fakta yang 
dikumpulkan.  Oleh karena itu setiap penelitian yang dilakukan terutama 
penelitian jenis kuantitatif merumuskan suatu hipotesis penelitian. 

Penelitian yang menggunakan analisis statistik inferensial, terdapat 
dua jenis hipotesis yang akan diuji, yaitu hipotesis penelitian dan 
hipotesis statistik. Hipotesis penelitian menguji penelitian apakah betul-
betul terjadi pada sampel yang di teliti atau tidak. Jika terjadi berarti 
hipotesis penelitian terbukti dan jika tidak berarti tidak terbukti. 
Sedangkan dalam menguji hipotesis statistik, berarti menguji apakah 
hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan 
data sampel itu dapat diberlakukan pada populasi. 

Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat berkaitan dengan 
rumusan masalah penelitian. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, bentuk 
hipotesis penelitian terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu: bentuk deskriptif 
(variabel mandiri), komparatif (perbandingan) dan asosiatif (hubungan). 

 

                                                             
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hal. 
106. 
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BAB VII 

VARIABEL PENELITIAN 
 

A. PENDAHULUAN  
Sebelum kita membicarakan masalah variabel baiklah kita bicarakan 

dulu masalah konsep. Konsep merupakan  definisi yang dipergunakan 
oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena 
alam, sosial, pendidikan, kemasyarakatan, pemerintahan, ekonomi, 
hukum, dan sebagainya. Misalnya untuk menggambarkan bidang 
pendidikan, dikenal konsep kurikulum, evaluasi, metode/strategi 
mengajar, pengelolaan kelas, hasil dan prestasi belajar. Untuk 
menggambarkan cara mendidik orang tua dikenal konsep absolut, 
demokrasi. Untuk mengukur keberhasilan prestasi belajar siswa dikenal 
dengan konsep kecerdasan, bakat dan minat, ketekunan, motivasi 
belajar, scapolding, sarana prasarana. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan berkaitan dengan pertanyaan 
tentang apa yang akan diteliti, maka jawabannya berkenaan dengan 
variabel penelitian. Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 
sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang sesuatu, kemudian ditarik 
kesimpulannya. 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai (misalnya 
variabel motivasi, kedisplinan, prestasi belajar, tingkat kecerdasan sains, 
tingkat pendidikan orang tua, dan sebagainya. Variabel dapat juga 
diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. 
Misalnya variabel jenis kelamin (laki-laki dan wanita), variabel umur 
(anak-anak, remaja, dewasa, tua), variabel jarak sekolah 
(dekat,  sedang,  jauh), variabel media belajar (alami dan buatan), dan 
sebagainya. 

Variabel mempunyai kaitaan erat dengan teori, teori adalah 
serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan 
bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 
fenomena. Gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan 
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menghubungnkan variabel yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan 
untuk menjelaskan fenomena tersebut. 

B. URAIAN MATERI 

1. Pengertian Variabel 
Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, 

atau fitur suatu obyek, yang mengandung “variasi”, karakteristik tertentu, 
ciri khas antara satu orang dengan yang lain. 

Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah sifat yang akan 
dipelajari. Diberikan contoh misalnya, tingkat aspirasi, penghasilan, 
pendidikan, status sosial, produktifitas kerja, dan lain-lain. Di bagian lain 
Kerlinger juga menyatakan bahwa variabel juga dapat dikatakan sebagai 
suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values). 
Dengan demikian variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. 

Variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai (misalnya variabel 
prestasi belajar, kecerdasan, kemampuan memecahkan masalah, tingkat 
pencemaran, pertumbuhan tanaman, dan sebagainya). Variabel dapat 
juga dimaknakan sebagai pengklasifikasian dari dua atribut atau lebih, 
misalnya jenis kelamin (laki-laki dan wanita), jenjang pendidikan (dasar, 
menengah dan atas), pencemaran (ringan,  sedang,  berat), tingkat 
motivasi (kuat, sedang dan lemah), dan sebagainya. 

Variabel memiliki hubungan yang sangat erat dengan teori, karena 
teori disusun dari serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang saling 
berkaitan serta mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara 
sistematis tentang suatu gelaja. Penjelasan yang disusun scara sistematis 
itu tercermin dari terjadinya hubungan variabel yang satu dengan 
variabel yang lainnya. 

Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dan realita yang dapat diuji 
kebenarannya. Dalam praktek penelitian, variabel tersebut harus diberi 
definisi operasional untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan 
melakukan pengukuran. Hubungan satu variabel dengan variabel lainnya 
merupakan hipotesis dalam penelitian.  

Sesudah mengemukakan beberapa proposisi berdasarkan konsep 
dan teori tertentu, peneliti perlu menentukan variabel-
variabel  penelitian, yang selanjutnya merumuskan hipotesis berdasarkan 
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hubungan antarvariabel. Suatu variabel dapat terbentuk dari 
pengelompokan yang logis dari sebuah atribut. Atribut-atribut yang ada 
dikelompokkan menjadi suatu variabel dapat berupa variabel diskrit atau 
variabel berkesinambungan. 

Diskrit berarti tidak memiliki nilai pecahan, misalnya: jumlah siswa, 
motor, gedung, pesawat dan lain-lain. Dengan demikian, variabel diskrit 
hanya dinyatakan dalam satuan-satuan yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. 
Variabel bersambungan merupakan varibel yang secara teoritis 
jumlahnya tidak terhingga, sehingga  di antara dua unit ukuran masih ada 
pengukuran yang lain lagi.   

2. Macam-Macam Variabel 
Pada dasarnya banyaknya variabel sangat bergantung pada 

sederhana atau runtutnya penelitian. Makin sederhana rancangan 
penelitian variabelnya makin sederhana atau sedikit atau sebaliknya. 
Dalam tulisan ini, disebutkan macam-macam variabel tersebut. 

a. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang 
lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat 
dibedakan menjadi:  
1) Variabel Dependen  

Variabel tergantung adalah variabel penelitian yang diukur 
untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. 
Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 
konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 
variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 
bebas. 
Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi tetapi 
tidak dapat mempengaruhi variabel lain. Contoh variabel 
terikat adalah daya serap materi siswa, kemampuan berpikir 
kritis, keterampilan memecahkan masalah, prestasi belajar, 
daya serap materi, dan lain-lain. Dalam SEM (Structural 
Equation Model), persamaan struktural, variabel dependen 
dikenal dengan istilah variabel indogen. 
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2) Variabel Independen  
Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya 
mempengaruhi variabel lain. Variabel ini sering disebut 
sebagai variabel stimulus (input) atau prediktor yang yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya 
perubahan. Variabel bebas merupakan faktor yang diukur dan 
dimanipulasi. Variabel ini dapat mempengaruhi tetapi tidak 
dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Contoh variabel  bebas 
adalah pendekatan berbasis masalah, pola pelaksanaan 
praktikum, penerapan kurikulum dan sebagainya. 
Dalam SEM pemodelan persamaan struktural, variabel 
independen dikenal sebagai variabel eksogen. 

 
 
 
 
 

Gambar 4. Hubungan Antara Variable Bebas dan Terikat 

3) Variabel  Moderator 
Variabel moderator termasuk variabel bebas yang tidak utama 
untuk menentukan besar kecilnya pengaruh hubungan antara 
variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi 
(memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel 
variabel dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai 
variabel independen ke dua. 
Dari contoh di atas tentang hubungan pembelajaran berbasis 
masalah dan daya serap materi siswa akan semakin baik kalau 
tingkat kecerdasannya kuat, dan akan semakin kurang kalau 
tingkat kecerdasannya lemah. Dalam hal ini yang menjadi  
variabel moderatornya adalah tingkat kecerdasan siswa. 
Sebagai variabel moderator ternyata tingkat kecerdasan dari 
masing-masing siswa dapat memperkuat hubungan kedua 
variabel.  

Pendekatan berbasis 
masalah 
(Variabel 

Independen) 

Daya serap materi 
siswa 

(Variabel 
Dependen) 
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Demikian pula hubungan motivasi dan hasil belajar 
berprestasi siswa akan semakin kuat bilamana profesionalisme 
guru dalam menciptakan iklim belajar sangat kondusif, namun 
hubungan semakin lemah manakala profesionalisme guru 
rendah dalam membangun dan menkondisikan iklim belajar 
di kelas.  
Variabel moderator dapat juga dimaknai penentu kuat 
lemahnya peranan variabel bebas terhadap variabel 
tergantung. Level data variabel moderator ini dapat berbentuk 
data nominal (misalnya jenis kelamin), ordinal atau interval. 

 
 
 

 
  
 
 

 

Gambar 5. Hubungan Variabel Bebas, Modertor dan Terikat 

4) Variabel Intervening 
Variabel intervening suatu faktor yang secara teoritik 
berpengaruh terhadap gejala yang diamati, akan tetapi variabel 
tersebut tidak terlihat, diukur, maupun dimanipulasikan 
sehingga efeknya terhadap fenomena yang bersangkutan 
harus disimpulkan dari efek variabel bebas, variabel bebas dan 
variabel moderator. 
Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 
mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan 
dependen menjadi hubungan yang tidak langsung, namun 
tidak dapat diamati dan diukur.  
Variabel ini merupakan variabel “penyela” yang samar-samar 
diantara variabel independen dan dependen. Jadi, variabel 
independen tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau 

Pendekatan berbasis 
masalah 

(Variabel independen) 

Daya serap materi 
siswa 

(Variabel dependen) 

Kecerdasan 
(Variabel moderator) 
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timbulnya variabel dependen, sebab harus mempertimbangan 
keberadaan variabel “penyela” .1 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Hubungan Variabel Bebas, Moderator,  
Intervening dan Terikat 

5) Variabel  Kontrol 
Variabel kontrol adalah variabel-variabel yang berpengaruh 
yang harus dinetralisir atau dikontrol. Faktor-faktor yang 
harus dikontrol untuk menghindari pengaruh-pengaruh yang 
tidak diinginkan muncul pada fenomena yang diamati. 
Variabel ini sedapat mungkin dikendalikan atau konstan 
sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen 
tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.  
Variabel ini sering digunakan oleh peneliti, bilamana akan 
melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contoh: 
pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap daya serap 
materi siswa. Variabel kontrol yang ditetapkan misalnya 
sekolahnya sama, gurunya sama, materi pelajarannya sama, 
waktu belajarnya sama. Dengan adanya variabel kontrol 
tersebut maka besarnya pengaruh pembelajaran berbasis 
masalah terhadap daya serap materi siswa dapat diketahui 
lebih akurat dan meyakinkan peneliti. 

                                                             
1 Sugiyono , Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 
5. 
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3. Pengukuran Variabel 
Dasar yang paling umum untuk membuat skala pengukuran 

hendaknya mendasarkan pada tiga ciri berikut ini, yakni : 
a. Bilangan yang berurutan, artinya hendaknya suatu bilangan 

memiliki sifat-sifat (a) lebih besar daripada, (b) lebih kecil 
daripada, atau (c) sama dengan bilangan yang lain. 

b. Selisih antar bilangan-bilangan adalah berurutan, artinya terdapat 
selisih antar sepasang  bilangan, seperti (a) lebih besar daripada, 
(b) lebih kecil daripada, atau (c) sama dengan bilangan yang lain. 

c. Deret bilangan memiliki asal mula khas yang ditandai dengan 
bilangan nol. 

d. Kombinasi ciri-ciri urutan, dan asal mula menghasilkan  
pengelompokkan skala ukuran yang umum dipakai.2 

Berdasarkan jenis pengukuran dan urutannya, variabel dapat 
dibedakan menjadi 4 jenis: nominal, ordinal, interval dan rasio. 

a. Variabel Nominal 
Variabel nominal adalah variabel tidak menghendaki mengurutkan 
kategorinya. Perubahan penyusunan kategori variabel nominal 
tidak membawa perubahan makna apapun. Sebagai contoh, daftar 
nama-nama MAN di Kota Mataram, penyusunan kategorinya 
dapat memenuhi berbagai cara: MAN 1 Mataram, MAN 2 
Mataram, MAN 3 Mataram atau dapat juga urutannya seperti: 
MAN 3 Mataram, MAN 2 Mataram, MAN 1 Mataram. 

b. Variabel Ordinal 
Variabel ordinal adalah variabel dimana kategorinya dapat 
diurutkan. Namun demikian, jarak antara satu kategori dengan 
kategori sesudah atau sebelumnya tidak sama sebagaimana halnya 
pada variabel interval. Misalnya sejumlah siswa ditanya tentang 
kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, maka 
urutan kategori variabel tersebut sebagai berikut: 
1) Sangat ketat 
2) Ketat 
3) Kurang ketat 

                                                             
2 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, edisi 1, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2008), hal. 120. 
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4) Tidak pernah 
c. Variabel Interval 

Variabel interval adalah variabel yang kategorinya dapat diurutkan 
dan jarak antara satu kategori dengan kategori berikutnya dapat 
dihitung dengan tepat. Sebagai contoh IPK mahasiswa di suatu 
Perguruan Tinggi Agama. 

IPK 
a. 3,51 – 4,00 
b. 3,01 – 3,50 
c. 2,51 – 3,00 
d. 1,51 – 2,50 
e. 0,01 – 1,50 

d. Variabel Rasio 
Sebenarnya skala rasio mempunyai sifat seperti skala interval, 
namun skala ini memiliki nol mutlak yang dapat menunjukkan 
ketiadaan karakteristik yang akan diukur. Contoh variabel panjang, 
berat, kecepatan contoh skala rasio.  

Melalui skala ini peneliti dapat menginterpretasikan 
perbandingan antar skor. Sebagai contoh, tinggi tanaman 4 meter 
adalah dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang 
tingginya 2 meter. Sepeda motor yang melaju dengan kecepatan 80 
km/jam adalah dua kali lebih cepat dibanding kendaraan dengan 
kecepatan 40 km/jam. Berat badan Putri 40 Kg, sedangkan berat 
badan Dewi 80 Kg. Maka berat badan Putri dibanding dengan 
berat badan Dewi sama dengan 1 : 2. 

Tabel 1. Jenis dan Ciri Skala Pengukuran 

Jenis skala Ciri-ciri skala Operasi empiris dasar 
Nominal  Skala ini tidak menghendaki 

urutan, jarak atau asal mula. 
Penentuan kesamanan 
nominal. 

Ordinal  Berurutan namun tidak 
memiliki jarak atau asal mula 
yang unik. 

Penentuan nilai-nilai lebih 
besar atau lebih kecil 
daripada. 

Interval  Berurutan dan berjarak tetapi 
tidak mempunyai selisih. 

Penentuan kesamaan interval. 
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Jenis skala Ciri-ciri skala Operasi empiris dasar 
Rasio  Berurutan, berjarak, dan 

terdapat asal mula yang unik. 
Penetuan kesamaan dalam 
bentuk perbandingan. 

4. Korelasi Antara Variabel 
Dari sudut hubungan antara variabel, dikenal ada tiga pola 

hubungan, yakni hubungan simetris, tak simetris, dan timbal balik. 

a. Hubungan Simetris 
Hubungan simetris adalah hubungan manakalah variabel yang 

satu tidak dipengaruhi dan tidak disebabkan oleh variabel lainnya. 
Terdapat empat ciri hubungan simetris yaitu: 
1) Kedua variabel merupakan “indikator” dari konsep yang sama 

Misalnya, “siswa yang berprestasi” adalah “ketersediaan sarana 
prasarana belajar“ dan “ketekunan belajar”. Variabel 
ketersediaan sarana prasarana belajar tidak dipengaruhi oleh 
ketekunan belajar, begitu pula sebaliknya. 

2) Kedua variabel merupakan “akibat” dari faktor yang sama 
Misalnya, tes seleksi pengawai negeri sipil atau aparatur sipil 
negara yang ketat menyebabkan banyak calon yang gugur, 
namun dapat meningkatkan out put dan kualitas kerja. 
Hubungan tersebut adalah simetris. 

3) Kedua variabel tersebut mempunyai “kaitan fungsional” 
Misalnya, “kepeminpinan“ mempunyai kaitan fungsi dengan 
“tugas dan tanggung jawab”. Namun, tidak berarti 
kepemimpinan dipengaruhi oleh tugas dan tanggung jawab, atau 
tugas dan tanggung jawab tidak dipengaruhi oleh kepemimpinan. 

4) Hubungan kebetulan 
Misalnya siswa yang cerdas gagal lulus administrasi, tapi siswa 
yang kurang cerdas lulus administrasi seleksi masuk perguruan 
tinggi. Jadi tidak ada hubungan siswa yang cerdas dengan 
kegagalan atau siswa yang kurang cerdas dengan kelulusan. 

b. Hubungan Tak Simetris 
Hubungan tak simetris (asimetris) ditandai dengan adanya 

hubungan atau kaitan antara variabel satu dengan lainnya. Hubungan 
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tersebut dapat berupa pengaruh, sumbangan atau kontribusi, ataupun 
sebab akibat. Hubungan asimetris dipandang sebagai cor atau inti dari 
penelitian ilmu sosial, termasuk penelitian dalam bidang penididkan. 
Dimana  hubungan yang terjadi umumnya dalam bentuk hubungan 
yang positif dan fungsional. Hubungan yang positif artinya pola 
hubungan searah. Sedangkan yang diamksud hubungan fungsional 
adalah kedua variabel menunjukkan keterkaitan fungsi. Ada beberapa 
hubungan asimetris, yakni: 

1) Hubungan stimulus-respons 
Umumnya berasal dari fakktor ekternal. Sedangkan respons 
merupakan reaksi atau jawaban dari faktor internal. 

2) Hubungan disposisi-respons 
Stimulus muncul dari luar individu, disposisi memang berasal 
dari dalam individu itu sendiri, yakni berupa kecendrungan 
untuk menunjukkan respons tertentu pada situasi tertentu. 

c. Hubungan Timbal Balik 
Hubungan timbal balik adalah hubungan yang pada suatu saat 

variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain, pada waktu lain 
terjadi sebaliknya. Jadi, pada satu saat varaibel (X) mempengaruhi (Y), 
dan pada saat lain variabel (Y) yang mempengaruhi (X). Misalnya 
siswa yang rajin masuk sekolah ternyata sangat pandai, kepandaian 
ternyata dapat menyebabklan tidak rajin masuk sekolah. 

Peneliti dapat juga mengontrol pengaruh variabel luar melalui 
penentuan sampel dengan cara antara lain: 

1) Variabel penekan dan variabel pengganggu 
Jika suatu berdasarkan hasil analisis awal, dapat saja disimpulkan 
bahwa tidak ada hubungan antara dua variabel, tetapi variabel 
kontrol itu dimasukkan, hubungan itu menjadi tampak. 

2) Variabel antara (intervening variabel) 
Suatu variabel antara apabila dengan masuknya variabel tersebut, 
hubungan yang semula tampak  antara dua variabel kemudian 
menjadi lemah. 

3) Variabel anteseden 
Merupakan hasil yang lebih mendalam dari penelusuran 
hubungan kausal antara variabel-variabel. 
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Untuk dapat diterima sebagai variabel anteseden terdapat 3 
persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: 
a) Hubungan yang ada adalah variabel anteseden dan variabel 

pengaruh,  variabel pengaruh dan variabel pengaruh. 
b) Apabila variabel anteseden dikontrol, hubungan antara 

variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak lenyap 
(variabel anteseden tidak memengaruhi hubungan antara 
kedua variabel). 

c) Apabila variabel pengaruh dikontrol, hubungan antara 
variabel anteseden dan variabel terpengaruh harus lenyap. 

C. RANGKUMAN 
Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan 

kejelasannya ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, 
apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula 
variabelnya. 

Dalam ilmu-ilmu eksakta, variabel-variabel yang digunakan 
umumnya mudah diketahui karena dapat dilihat dan divisualisasikan. 
Tetapi, variabel-variabel dalam ilmu sosial, sifanya lebih abstrak sehingga 
sukar dijamah secara realita. Variabel-variabel ilmu sosial berasal dari 
suatu konsep yang perlu diperjelas dan diubah bentuknya sehingga dapat 
diukur dan dipergunakan secara operasional 

Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya berat badan 
dapat dikatakan variable, karena berat badan sekelompok orang itu 
variasi antara satu orang dengan yang lain. Demikian juga prestasi belajar 
belajar dari sekelompok 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 memiliki variasi tidak dapat dikatakan sebagai 
variabel. 

Dipandang dari jenis pengukuran dan urutannya, variabel dapat 
dibedakan menjadi 4 jenis: nominal, ordinal, interval dan rasio.  

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain 
maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi: 
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variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel 
intervening, variabel kontrol. 
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BAB VIII 

POPULASI DAN SAMPEL 
 

A. PENDAHULUAN  
Dalam kehidupan sehari-hari manusia seringkali mengadapi hal-hal 

yang berkaitan dengan keadaan suatu populasi dan sampel. Apabila 
sesorang mendapatkan makanan dan sangat menginginkan untuk 
mengetahui rasanya, apakah rasanya pedes, manis, pahit, asam, ataupun 
gurih, sesorang cukup mengambil irisan dari makanan tersebut untuk 
dicicipi, selanjutnya menarik kesimpulan rasa makanan tersebut. Dari 
ilustrasi tersebut, makanan adalah populasi, sedangkan irisan makanan 
dikenal sebagai sampel. 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi 
ini sering juga disebut universe. Anggota populasi dapat berupa benda 
hidup maupun benda mati, sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur 
atau diamati. Populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti 
jumlahnya dikenal populasi infinit atau tak terbatas, dan populasi yang 
jumlahnya diketahui dengan pasti (populasi yang dapat diberi nomor 
identifikasi), misalnya murid sekolah, jumlah karyawan tetap pabrik, 
disebut populasi finit. 

Populasi (universe) dalam ilmu statistik merujuk pada sekumpulan 
individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu 
penelitian (pengamatan). Sementara sampel adalah bagian kecil dari 
anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga 
dapat mewakili populasinya. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada pupulasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti daapat 
menuggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya 
akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yangdiambil dari 
populasi betul-betul representatif. 
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B. Uraian Materi 
1. Populasi  

Konsep populasi dan sampel memiliki berhubungan yang sangat 
erat. Populasi adalah keseluruhan objek atau gejala satuan yang akan 
diteliti.  Populasi dianggap sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari 
objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk didalami dan dikaji secara mendalam untuk 
menghasilkan suatu kesimpulan yang benar.  

Populasi bukan hanya orang, namun berupa objek dan benda alam 
lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek 
yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki 
oleh subjek atau objek itu.1 

Sebagaimana yang dikutip oleh Wina Sanjaya populasi menurut 
Fraenkel adalah “is the group of interest to the researcher, the group to whom the 
researcher would like to generalize the result of study.” Jadi populasi adalah 
kelompok yang menjadi perhatian peneliti, kelompok yang berkaitan 
dengan untuk siapa generalisasi hasil penelitian itu berlaku. Kelompok 
yang menjadi populasi dalam bidang pendidikan dapat berupa kelompok 
manusia yang secara individual seperti, siswa, guru, pegawai dan individu 
lainnya. Disamping itu, kelompok yang bukan individu seperti kelas, 
sekolah, atau berbagai fasilitas lainnya.2 

Populasi (universe) dalam ilmu statistik merujuk pada sekumpulan 
individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu 
penelitian. Sementara sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang 
diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 

Misalnya: populasi umum semua dosen Universitas Islam Negeri 
(UIN) Mataram, populasi targetnya ialah semua dosen Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK), maka hasil penelitian kita tidak berlaku bagi dosen 
diluar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. 

                                                             
 

 

2  Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan Prosedur), (Jakarta: 
Kencana, 2014), hal. 228. 
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Pada umumnya yang menjadi sasaran penelitian, orang, benda, 
lembaga, organisasi, atribut dan lain-lain merupakan anggota populasi. 
Jadi, dalam dunia riset yang menjadi sasaran penelitian prinsipnya 
anggota populasi. Anggota populasi yang terdiri dari individu-individu 
umumnya dikenal sebagai subjek penelitian, sedangkan anggota 
penelitian yang terdiri dari benda-benda (bukan manusia) dikenal sebagai 
objek penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimasi 
         (statistik inferensial) 

Gambar 7. Model Struktur Populasi Penelitian 

2. Jenis-Jenis Populasi 
Populasi memiliki parameter yakni besaran terukur yang 
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populasi. Parameter suatu populasi tertentu adalah tetap nilainya, bila 
nilainya itu berubah, maka berubah pula populasinya. 
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di seluruh Indonesia. Sedangkan suatu populasi yang diketahui 
jumlahnya secara pasti disebut populasi finit (populasi terbatas) yang 
dapat diberi nomor identifikasi, misalnya siswa Madrasah Aliyah Negeri 
2 Mataram, jumlah pegawai UIN Mataram, jumlah dosen UIN Mataram. 

Kaitanya dengan batasan tersebut, populasi dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu: 

a. Populasi terbatas atau populasi terhingga (finite population), yaitu 
ukuran populasi yang memiliki batasan kuantitatif (countable) secara 
jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya populasi 
pendaftaran masuk UIN Mataram pada tahun akademik 
2019/2020 sejumlah 1.200 orang dengan karakteristik: lulusan 
SMA/MA tahun 2018 dan 2019, mampu baca tulis Al-quran, 
berakhlakul karimah, bebas narkoba dan lain-lain.  
Populasi pendaftaran CPNS di lingkungan Provinsi NTB sejumlah 
5.000 orang dengan karakteristik memiliki ijazah minimal S1, 
lulusan program studi dengan akreditasi minimal B, sehat jasmani 
dan rohani, bebas narkoba dan lain-lain. 

b. Populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga (infinite population), 
yaitu ukuran populasi yang jumlahnya sangat besar sehingga 
sangat sulit dihitung (uncountable), populasi yang tidak dapat 
ditemukan batasanya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam 
bentuk jumlah secara kuantitatif.  Misalnya, mahasiswa di 
Indonesia, yang berarti jumlahnya harus di hitung sejak mahasiswa 
yang pertama ada sampai sekarang dan yang akan datang. Dalam 
keadaan seperti itu jumlahnya tidak mungkin dapat dihitung, 
hanya mampu dideskripsikan objeknya dari aspek kualitas dengan 
karakteristik yang bersifat umum seperti manusia dan prilakunya, 
prestasi yang diraih, inovasi yang dihasilkan, pola hubungan civitas 
akademika di lingkungan kampus. Populasi seperti ini dikenal 
sebagai parameter. 

Dalam penelitian kuantitatif juga dikenal 2 macam populasi, yaitu: 
populasi target dan terukur. 

a. Populasi target merupakan populasi yang dengan alasan yang kuat 
(reasonable) memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi 
terukur. 
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b. Populasi terukur (accessable population) adalah populasi yang 
sejatinya dijadikan dasar dalam penentuan sampel dan secara 
langsung menjadi lingkup sasaran atau rujukan penarikan 
kesimpulan dalam penelitian. 

Disamping itu populasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 
berdasarkan sifatnya, yakni: 

a. Populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-
unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu 
dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya seorang 
dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia 
cukup mengambil setetes darah saja. 

b. Populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-
unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga 
perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif. 

3. Sampel Penelitian 
Sampel bagian dari populasi atau sebagian kecil dari objek yang 

ingin diteliti. Dalam masalah sampel ini peneliti sebaiknya 
menganggapnya sebagai suatu pendugaan terhadap keadaan populasi itu 
sendiri. Sampel memiliki jumlah dan karakteristik yang juga dimiliki oleh 
populasi. Jadi keadaan sampel benar-benar dapat mencerminkan 
keadaan populasi dalam penelitian. 

Jadi, sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang diteliti 
dengan sifat dan  karakteristik yang sama dengan populasi. Sehingga, jika 
hanya meneliti sebagian dari populasi, penelitian tersebut dikenal sebagai 
penelitian sampel. 

 
 
 

                   Sampling 
 
 

Gambar 8. Model Penarikan Sampel Penelitian 
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Tujuan pengambilan sampel (sampling) untuk memperoleh gambaran 
deskriptif mengenai karakteristik dari unit observasi dalam sampel, dan 
melakukan generalisasi serta memprediksi parameter populasi. Dengan 
pertimbangan peneliti tentu tidak dapat melakukan pengamatan secara 
langsung pada semua unit analisis atau individu yang berada dalam 
populasi penelitian. Sehingga peneliti mengambil data dari sebagian 
populasi yang dikenal sebagai sampel yang mewakili populasi. 

Timbulnya sampel dalam suatu penelitian disebabkan karena 2 (dua) 
hal, yakni: 

a. Mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah 
populasi. 

b. Menyusun generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya kepada objek, 
gejala, atau kejadian yang lebih luas. 

Terdapat beberapa keuntungan apabila peneliti menggunakan 
sampel, yaitu: 

a. Meminimalkan tenaga, waktu dan biaya. Subjek pada sampel lebih 
sedikit dibandingkan dengan populasi. 

b. Manakala populasinya terlalu besar, dikhawatirkan unit 
penelitiannya terlewati. 

c. Dalam suatu penelitian tidak dimungkinkan melakukan penelitian 
populasi. 

Berdasarkan uraian yang telah diutarakan di atas dapat disimpulkan 
bahwa ciri-ciri sampel yang baik adalah: 

a. Sampel dipilih dengan cermat dan hati-hati; dengan menggunakan 
teknik tertentu dan dibenarkan secara metodologis. 

b. Sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang 
diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada 
populasi. 

c. Besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat 
kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan 
yang dapat diterima secara statistik. 

Adapun alasan-alasan penelitian dilakukan dengan mempergunakan 
sampel adalah: 
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1) Ukuran Populasi  
Dalam hal populasi tak terbatas (tak terhingga) berupa parameter 
yang jumlahnya tidak diketahui  dengan pasti, pada dasarnya 
bersifat konseptual. Karena itu  sama sekali tidak mungkin 
mengumpulkan data dari populasi sebanyak itu. Demikian juga 
dalam populasi terbatas (terhingga) yang jumlahnya sangat besar, 
tidak praktis untuk mengumpulkan  data dari populasi  5 ribu 
jumlah mahasiswa UIN Mataram, yang pada masa pendemi 
COVID 19 sekarang ini tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. 

2) Masalah Biaya  
Besar-kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek 
yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar 
biaya yang diperlukan, lebih-lebih bila objek itu tersebar diwilayah 
yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah satu cara untuk 
mengurangi biaya. 

3) Masalah Waktu 
Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit 
daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila 
waktu yang tersedia terbatas, maka penelitian sampel merupakan 
pilihan yang tepat. 

4) Masalah Ketelitian 
Ketelitian dalam pelaksanaan penelitian salah satu aspek yang 
diperlukan agar kesimpulan cukup dapat  dipertanggung jawabkan. 
Ketelitian yang dimaksud meliputi pengumpulan, pencatatan, dan 
analisis data. Penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian 
dalam suatu penelitian tercapai sesuai dengan target. 

5) Masalah Ekonomis 
Penelitian  sampel pada dasarnya lebih hemat dari segi ekonomi 
daripada penelitian populasi. Karena itu seseorang penelitian 
sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek teknis yang 
menyangkut biaya ,waktu, dan tenaga yang dibutuhkan dalam 
penyelenggaraan penelitian.  

Terdapat beberapa kekeliruan yang mengkibatkan bias dalam 
penarikan sampel, antara lain: 
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a) Dalam menentukan populasi target 
Contoh: populasi target dalam penelitian adalah mahasiswa 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, tetapi dalam 
penarikan sampel hanya dikenakan kepada mahasiswa program 
studi IPA Biologi saja. 

b) Karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik 
populasi target. 
Contoh: penelitiannya adalah tingkat intelegensi siswa terhadap 

kemampuan memecahkan soal-soal IPA, namun tes 
diberikan dikenakan juga kepada seluruh siswa 
termasuk siswa non IPA. 

c) Salah dalam menetapkan wilayah. 
Contoh: populasi target adalah se Kota Mataram, tapi dalam 

penarikan sampel hanya dilakukan di kecamatan 
Ampenan saja. 

d) Jumlah sampel yang terlalu kecil, tidak proporsional dengan 
jumlah populasinya. Beberapa saran dan pendapat dari para ahli 
penelitian pendidikan tentang jumlah sampel, yakni: 30%, 40% 
bahkan 50% dari jumlah populasi. Semakin banyak jumlah 
sampel maka akan mempengaruhi tingkat keakuratan temuan 
penelitian. 

e) Gabungan dari beberapa kesalahan yang telah dipaparkan 
sebelumnya. 

4. Teknik Sampling 
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 
berbagai teknik sampling yang digunakan. 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel pada setiap 
penelitian yang dianggap paling obyektif. Teknik sampling pada dasarnya 
dikelompokan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non Probability 
sampling.3  Berikut pembagian teknik sampling secara diagramatis. 

 

                                                             
3 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung:  Penerbit Alfabeta, 2010), 
hal. 82. 
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Gambar 9. Teknik Sampling 

a. Probability Sampling (PS) 
Probability sampling adalah teknik sempling atau teknik 

pengumpulan sampel yang memberi peluang sama kepada anggota 
atau unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.   

Keuntungan pengambilan sampel dengan probability sampling 
sebagai berikut: 
1) Menentukan derajat kepercayaan terhadap sampel. 
2) Dapat memprediksi beda penaksiran parameter populasi dengan 

statistik sampel. 
3) Jumlah sampel yang akan ditentukan dapat dihitung dengan 

statistik. 

Adapun macam-macam teknik pengambilan sampel secara 
tersebut meliputi: 

1) Simple Random Sampling (SRS) 
Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada salam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila 
anggota populasi dianggap homogen. Simple random sampling 
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merupakan cara pengambilan sampel dari anggota populasi 
dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata 
(tingkatan) di dalam anggota populasi tersebut. 4  Random 
sampling adalah metode paling dekat dengan definisi probability 
sampling.  

Pengambilan sampel dari populiasi secara acak berdasarkan 
frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Teknik ini adalah 
teknik yang paling sederhana (simple). Sampel diambil secara acak, 
tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi.  

Dengan demikian setiap unit sampel memiliki peluang yang 
sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Teknik 
ini dapat digunakan apabila jumlah unit sampling dalam suatu 
populasi tidak terlalu besar. Mislanya, sebuah populasi terdiri dari 
500 orang mahasiswa program S1 (yang menjadi unit sampling). 
Untuk memperoleh sampel sebanyak-banyaknya 20% atau 100 
orang dari populasi tersebut, dapat digunakan teknik simple random 
sampling cara undian dan menggunakan tabel bilangan random. 
a) Cara undian (manual) 

Cara ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: 
1) Tentukan jumlah populasinya. 
2) Buat list/beri nomor seluruh anggota populasi dan 

masukkan dalam kotak. 
3) Silakan diacak-acak kertas yang telah diberi nomor agar 

posisinya lebih merata. 
4) Nomor anggota yang terambil menjadi sampel penelitian. 
5) Lakukan terus sampai jumlah yang diinginkan dapat 

dicapai. 
b) Menggunakan tabel random 

Sampling acakan dengan menggunakan tabel ini mudah 
dilaksanakan, selain itu sampel yang diperoleh cukup 
representatif asal populasi yang sesungguhnya telah 
diketahui. Langkah-langkah yang digunakan untuk memilih 
sampel, yaitu: 
1) Identifikasi jumlah populasinya. 

                                                             
4 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Penerbit Alfabeta), hal, 12. 
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2) Tentukan jumlah sampelnya. 
3) Daftar semua anggota dengan nomor/ kode. 
4) Pilih secara acak dengan menggunakan penunjuk pada 

angka yang tertera dalam tabel. 
5) Pada angka-angka yang dipilih, perhatikan hanya angka 

digit yang tepat untuk dipilih. 
6) Ulangi terus hingga jumlah sampel yang diinginkan 

terpenuhi. 
7) Membagi dalam dua kelompok kontrol dan perlakuan 

sesuai dengan desain penelitian yang ditentukan. 

Simple random sampling merupakan pengambilan anggota 
sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila 
anggota populasi dianggap homogen. 

2) Proportionate Stratified  Random Sampling (PSRS) 
Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/ 

unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 
Proportionate stratified random sampling merupakan teknik 
pengambilan sampel yang ditarik dari setiap strata dengan besar 
kecilnya strata tersebut. Sampling ini dilakukan apabila anggota 
populasinya heterogen, sampel ini juga dinamakan sampel 
sebanding artinya jumlah anggota sampel yang ditarik sebanding 
dengan jumlah anggota populasi dalam setiap strata.5 

Suatu sekolah yang mempunyai siswa dari berbagai latar 
belakang pekerjaan orang tua yang berstrata, maka populasi siswa 
itu berstrata. Populasi biasanya perlu digolongkan menurut ciri 
(stratifikasi) tertentu untuk keperluan penelitian. Misalnya, 
menjadikan jumlah sekolah populasi dan populasi ini 
distratifikasikan menurut jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan 
SMK. 

                                                             
5 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan ( Jakarta:  Penerbit Kencana), hal. 239  
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Untuk lebih sederhana, dapat diatur tiap jumlah golongan 
atau kategori sehingga berjumlah 100 sekolah, sedangkan 
proporsi dipilih sebanyak 10 sekolah atau 10 persen. 

Tabel 1. Proportionate Stratified Random Sampling 

Jenjang Jumlah Proporsi sampel Sampel 
TK 
SD 

SMP 
SMA 
SMK 

30 
30 
20 
10 
10 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

3 
3 
2 
1 
1 

Jumlah 100 100% 10 
 

Setelah kita melakukan stratifikasi atau penggolongan 
menurut ciri baru kemudian kita menentukan sampel setiap 
golongan secara acak 

Seorang peneliti memiliki anggota populasi yang akan ditarik 
dari Kabupaten Lombok Tengah sebanyak.1000, peneliti 
bermaksud menarik anggota sampel dari populasi tersebut secara 
proporsional sebanyak 1000, sebelumnya peneliti harus 
mengetahui penyebaran anggota populasi ke dalam kelompok 
berdasarkan strata kecamatan. Jadi, anggota sampel yang dapat 
ditarik seperti yang tertera pada table berikut: 

Tabel 2. Proportionate Stratified Random Sampling 

Kecamatan Jumlah 
Populasi 

% dalam 
populasi 

Jumlah 
Sampel 

Praya  2000 20 200 
Praya Tengah 1000 10 100 
Praya Timur 2000 20 200 
Praya Barat 500 5 50 
Jonggat 1000 10 100 
Pujut 500 5 50 
Batukliang 1000 10 100 
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Kecamatan Jumlah 
Populasi 

% dalam 
populasi 

Jumlah 
Sampel 

Kopang 1000 10 100 
Prabarda 500 5 50 
Batukliang Utara 500 5 50 
 10000 100 1000 
 
Catatan : 
 Pecahan sampling untuk setiap strata adalah 10000/1000 
 Sampel yang ditarik dari setiap strata sesuai dengan penyebaran 

anggota populasi dari setiap strata. 

3) Disproportionate Stratified Random Sampling (DSRS) 
Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila 

populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Dimana sampel 
yang diambil dilakukan secara acak dan dilakukan apabila anggota 
populasinya heterogen. 

Misalnya jumlah siswa berdasarkan pekerjaan orang tua di 
Madrasah Aliyah Negeri 3 Mataram adalah 4 orang berprofesi 
sebagai dokter, 6 berprofesi sebagai dosen, 15 orang berprofesi 
sebagai guru, 90 orang sebagai pedagang, 150 orang sebagai 
petani, 300 orang sebagai nelayan. Maka 4, 6 dan 15 orang,  yang 
profesi orang tuanya sebagai dokter, dosen dn guru tersebut 
diambil semuanya sebagai sampel. Karena ketiga kelompok ini 
terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok pedagang, petani 
dan nelayan. 

Contoh lain, peneliti mengambil populasi minat calon 
mahasiswa dalam mengambil program studi di UIN Mataram 
yang terdiri atas ekonomi perbankan, ekonomi syariah, PGMI, 
IPS, IPA dan PAI. Maka peneliti menentukan sampel atas 
pertimbangan proporsi yang dianggapnya lebih representatif 
misalnya: 

Ekonomi perbankan 25% 
Ekonomi syariah 25% 
PGMI   20% 
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IPS   15% 
IPA   15% 
PAI   15% 

Bila jumlah sampel cukup besar, maka kepincangan sampling 
dengan sendirinya teratasi. Sampling ini tidak memerlukan banyak 
waktu dibandingkan dengan sampling secara proporsional. 
Sedangkan kelemahan sampling jenis ini adalah proporsi tiap 
kategori yang sebenarnya menurut populasi jadi terganggu. 

4) Cluster Random Sampling (CRS) 
Sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila 

objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya 
penduduk suatu negara, propinsi atau kabupaten. Untuk 
menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, 
maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang 
telah ditetapkan. 

Cluster random sampling adalah teknik yang digunakan 
bilaman populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan 
terdiri dari kelompok-kelompok atau cluster. 6 Teknik sampling 
area ini sering digunkan melelui dua tahap, yaitu tahap pertama 
menentukan sampel daerah, dan tahap kedua berikutnya 
menetukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling 
juga. 7  Area sampling ini merupakan sampling menurut daerah 
atau pengelompokannya.  

Teknik cuaster ini memilih sample berdasarkan pada 
kelompok, daerah, atau kelompok subjek secara alami berkumpul 
bersama. Langkah-langkah dalam menggunakan teknik klaser, 
yaitu: 

1) Identifikasi populasi dalam penelitiannya. 
2) Tentukan besarnya sampelnya. 
3) Tetapkan logika untuk menentukan cluster. 

                                                             
6 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 127. 
7  Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016),  hal. 83. 
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4) Perkirakan jumlah rata-rata subjek yang terdapat pada setiap 
cluster. 

5) Daftar semua objek dalam setiap cluster dengan membagi 
antara jumlah sampel dengan jumlah cluster yang ada. 

6) Pilih jumlah anggota sampel yang diinginkan untuk setiap 
cluster secara random,. 

7) Sampel diperoleh dari jumlah klaser dikalikan jumlah 
anggota populasi per cluster. 

Sebagai contoh seorang peneliti mengadakan penelitian 
kepada siswa MTs di Kota Mataram, peneliti menentukan bahwa 
sampel yang akan tarik adalah sebanyak 25% dari seluruh 
anggota populasi. Dengan menggunkan cluster sampling, peneliti 
tidak menentukan 25% dari jumlah siswa, namun 25% dari 
jumlah MTs yang terdapat di Kota Mataram secara random. 
Kemudian secara random akan ditentukan siswa-siwa yang akan 
dijadikan sebagai anggota sampel penelitian. 

Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 9 
Kabupaten, dan sampelnya akan menggunakan 4 kabupaten, 
maka pengambilan 4 kabupaten itu dilakukan secara random. 
Tetapi perlu diingat, karena kabupaten-kabupaten di NTB 
berstrata (tidak sama) maka pengambilan sampelnya perlu 
menggunakan stratified random sampling. Kabupaten di NTB 
memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, ada yang jumlah 
penduduknya padat,  ada yang tidak, luas wilayahnya juga 
berbeda-beda, daya beli masyarakatnya juga berbeda-beda. 
Karakter semacam ini perlu diperhatikan sehingga pengambilan 
sampel menurut strata populasi itu dapat ditetapkan. Teknik 
sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu 
tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya 
menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara 
sampling juga. 

Tampaknya, pengambilan anggota sampel ini dengan teknik 
cluster ini dianggap lebih sederhan, sebab lebih mudah peneliti 
menentukan gugus kelompok-kelompok dari populasi, 
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dibandingkan dengan menentukan individu-individu sebagai 
anggota sampel yang tersebar. Oleh sebab itu, pengambilan 
sampel dengan teknik cluster ini dianggap lebih praktis dan 
ekonomis.8 

b. Nonprobability Sampling (NS) 
Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 
atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik-teknik 
yang termasuk ke dalam nonprobability ini antara lain: sampling 
sistematis, sampling kuota, sampling insidential, sampling purposive, 
sampling jenuh, dan snowball sampling. 

1) Sampling Sistematis 
Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel 
berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi 
nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 150 
orang. Dari semua anggota tersebut diberi nomor urut, yaitu 
nomor 1 sampai dengan nomor 150. Pengambilan sampel 
dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, atau kelipatan dari 
bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan 5, untuk itu 
maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 1, 5, 10, 15, 
20, dan seterusnya sampai 150. 

2) Sampling Kuota 
Sampling kuota adalah teknik menentukan jumlah sampel dari 
populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah 
(kuota) yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan 
penelitian tentang pendapat mahasiswa terhadap pelayanan 
akademik pendaftaran ujian skripsi di Fakultas. Jumlah sampel 
yang ditentukan 100 orang. Kalau pengumpulan data belum 
didasarkan pada 100 orang tersebut, maka penelitian dipandang 
belum selesai, karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. 

Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang 
terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka setiap anggota 
kelompok harus dapat menghubungi 20 orang anggota sampel, 

                                                             
8 Sukardi. Metodelogi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003, hal. 
242-243. 
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atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 100 orang 
anggota sampel tersebut. 

3) Sampling Insidental 
Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel 
berdasakan kebetulan, artinya siapa saja yang kebetulan 
(insidental)berjumpa dengan peneliti yang dianggap cocok 
dengan karakteristik sampel yang ditentukan atau sesuai sebagai 
sumber data, maka akan dijadikan sebagai sampel. 

Misalnya penelitian tentang kemampuan literasi belajar 
siswa di SD/MI. Sampel ditentukan berdasarkan ciri-ciri usia 
diatas 8 tahun dan sedang belajar di jenjang SD/MI, maka 
siapa saja yang kebetulan bertemu di SD/MI dengan peneliti 
(yang berusia di atas 8 tahun) akan dijadikan sampel. 

4) Sampling Purposive 
Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel 
berdasarkan pertimbangan tertentu atau pertimbangan khusus 
sehingga layak dijadikan sebagai sampel.  

Misalnya akan melekukan penelitian tentang kecerdasan 
sains siswa, maka sampel sumber datanya ditentukan adalah 
orang yang berprestasi dan profesional yang memiliki 
kompetensi dalam bidang sains. Sampel ini lebih cocok 
digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian 
yang tidak melakukan generalisasi. 

5) Sampling Jenuh 
Sampling jenuh disebut juga total sampling merupakan teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 
sebagai sampel atau sampel yang mewakili jumlah populasi. Hal 
ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang 
dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi 
dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh 
adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 
sampel. 

6) Snowball Sampling 
Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-
mula jumlahnya kecil, kemudian terus membesar bagaikan bola 
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salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar 
(seperti multi level marketing). 

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau 
dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa 
lengkap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain 
yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang 
diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, 
sehingga jumlah sampel semakin banyak. 

Misalnya akan dilakukan penelitian tentang jumlah penyakit 
Covid-19 di wilayah Kota Mataram. Sampel mula-mula adalah 
5 orang positif terkonfirmasi setelah melewati ttes swab, 
kemudian terus berkembang pada orang-orang yang pernah 
kontak dengan pasien, sehingga sampel terus berkembang. 
Menurut Zaifuddin Azwar dalam menentukan sampel dengan 
snowball sampling adalah sampai ditemukannya informasi yang 
menyeluruh atas permasalahan yang diteliti.9 

Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel 
purposive dan snowball, misalnya akan meneliti pasien HIV, maka 
akan cocok menggunakan purposive dan snowball. 

5. Menentukan Ukuran Sampel 
Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. 

Jumlah sampel yang diharapkan 100% yang mewakili populasi adalah 
sama dengan jumlah populasi itu sendiri. Jadi bila jumlah populasi 1000 
dan hasil penelitan itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut 
tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan 
jumlah populasi tersebut yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel 
mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil 
dan sebaliknya semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka 
semakin besar kesalahan generalisasi (diberlakukan umum). 

Penentuan pengambilan sampel apabila kurang dari 100 lebih baik 
diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika 

                                                             
9  Zaifuddin Azwar. Metode Penelitian. Jilid I,  Edisi I (Yogyakarta: Penerbit  
Pustaka Pelajar, 2015), hal. 89. 
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jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau 
lebih tergantung sedikit banyaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 
b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena 

hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana. 
c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk 

peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika samplenya besar 
hasilnya akan lebih baik. 

Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 
semua yang ada pada pupulasi, misalnya karena keterbatasan dana, 
tenaga dan waktu, maka peneliti daapat menuggunakan sampel yang 
diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 
populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi benar-benar 
representatif (mewakili). Artinya membuat kesimpulan penelitian sebagai 
suatu yang berlaku bagi populasi (melakukan generalisasi).  

Penelitian sampel baru boleh dilakukan apabila keadaan subjek 
didalam populasi benar-benar homogen. Namun jika subjek populasi 
tidak homogen, maka kesimpilannya tidak boleh diberlakukan bagi 
seluruh populasi (hasilnya tidak boleh digeneralisaikan).  

Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kemampuan 
berpikir kritis siswa SMAN 5 Mataram kelas XI?. Seluruh siswa SMA 5 
Mataram kelas XI merupakan populasi. Peneliti mengambil sampelnya 
dengan menentukan kelas XIAB. Apabila kemampuan berpikir kritisnya 
berada pada kategori tinggi, maka kesimpulannya tersebut 
digeneralisasikan untuk seluruh siswa SMAN 5 Mataram. Kelas XI yang 
berjumlah 7 kelas. Jadi, kesimpilan untuk sampel, berlaku untuk 
populasi. 

C. RANGKUMAN 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Sementara sampel merupakan bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
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Dalam penelitian kuantitatif dikenal 2 macam populasi,yaitu 
populasi target merupakan populasi yang dengan alasan yang kuat 
(reasonable) memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi terukur dan 
populasi terukur (accessable population) adalah populasi yang sejatinya atau 
senyatanya dapat dijadikan dasar dalam penentuan sampel dan secara 
langsung menjadi lingkup sasaran keberlakuan kesimpulan. 

Adapun alasan-alasan penelitian dilakukan dengan mempergunakan 
sampel adalah: ukuran populasi, biaya, waktu, ketelitian, ekonomis. 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik 
sampling pada dasarnya dikelompokan menjadi dua yaitu probability 
sampling dan nonprobability sampling. Probability sampling meliputi, simple 
random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan 
area random. Nonprobability sampling meliputi sampling sistematis, sampling 
kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh dan snowball 
sampling. 
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BAB IX 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 

A. PENDAHULUAN 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan 

berbagai sumber. Apabila ditinjau dari settingnya data dapat dikumpulkan 
pada setting alamiah (natural seting), pada laboratorium dengan metode 
eksperimen, di masyarakat dengan berbagai responden, dan lain-lain. 
Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 
menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah 
sumber data yang tersedia di lapangan yang pengukurannya secara 
dilakukan secara langsung. Sumber sekunder merupakan sumber data 
yang sudah tersedia atau disediakan oleh pihak lain dan memberikan 
data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 
dokumen. 

Ciri analisis kuantitatif adalah selalu berhubungan dengan angka, 
baik angka yang diperoleh dari pencacahan maupun penghitungan. Data 
yang telah diperoleh dari pencacahan selanjutnya diolah dan disajikan 
dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna data tersebut. 
Sajian data kuantitatif sebagai hasil analisis kuantitatif dapat berupa 
angka-angka maupun gambar-gambar grafik. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa lisan maupun tulisan dari fenomena obyek/subjek 
yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan 
uraian yang mendalam tentang lisan, tulisan, dan prilaku yang dapat 
diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi 
tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut 
pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. 
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B. URAIAN MATERI 

1. Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif 
Penelitian dianggap memenuhi kadar ilmiahnya manakala penelitian 

tersebut didukung oleh data-data yang diperoleh dari lapangan. 
Kehadiran data-data inilah yang membedakan antara karya ilmiah 
dengan nonilmiah. Sehingga betapa pentingnya data-data lapangan untuk 
disajikan dalam sebuah penelitian ilmiah. 

Untuk memperoleh data-data di lapangan tentu diperlukan alat 
pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini ditujukan sebagai kegiatan 
untuk menggali fenomena, informasi, data lapangan, ataupun obyek 
penelitian sebagai dasar empiris dalam analisis data dan penarikan 
kesimpulan penelitian. 

Pada prinsipnya kegiatan pengumpulan data adalah kegiatan 
menggunakan metode dan instrumen yang telah ditetapkan dan diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Pengumpulan data dapat diartikan sebagai 
sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan 
atau mengumpulkan berbagai fenomena, informasi atau kondisi di 
lingkungan penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang 
diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (untuk penelitian 
kualitatif), atau menguji hipotesis (untuk penelitian kuantitatif). 

Sumber data dipahami sebagai suatu subjek asal usul dari mana data 
diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 
pengumpulan datanya, maka sumber data dikenal sebagai responden, 
yaitu seseorang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik 
pertanyaan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Manakala peneliti 
menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya dapat berupa 
benda atau suatu proses. Misalnya: peneliti yang mengamati 
pertumbuhan tanaman padi, sumber datanya adalah tanaman padi, 
sedangkan objeknya adalah pertumbuhan. Apabila peneliti menggunakan 
dokumentasi, maka sumber datanya berupa dokumen, catatan dan 
rekaman yang bias dipertanggung jawabkan. 

Untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data 
dikenal dengan 3P, yakni: 

a. Person, yaitu sumber data yang yang berasal dari jawaban lisan 
melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 
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b. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan suatu 
tempat/benda dalam keadaan tidak bergerak (gedung) dan benda 
yang dapat bergerak. 

c. Paper, yaitu sumber data berupa dokumen yang menyajikan tanda-
tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. 

Selanjutnya kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan 
data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, 
kuesioner (angket), observasi, dan tes. 

a. Interview (Wawancara) 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 
terstruktur.  
1) Wawancara terstruktur  digunakan, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 
informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan 
wawancara, selain membawa instrumen, peneliti sebaiknya 
juga dilengkapi dengan alat bantu seperti tape recorder, 
gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu 
pelaksanaan wawancara menjadi lebih lancar. 
Berikut ini diberikan contoh wawancara terstruktur, tentang 
tanggapan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. 
Pewawancara melingkari salah satu jawaban yang diberikan 
responden. 
Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap pelayanan 
akademik di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  UIN 
Mataram? 
a. Sangat memuaskan 
b. Memuaskan 
c. Tidak memuaskan 
d. Sangat tidak memuaskan 
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2) Wawancara tidak terstruktur, wawancara yang dilakukan 
secara bebas dimana peneliti tidak dilengkapi dengan 
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 
dan lengkap. Pedoman wawancara hanya memuat garis-garis 
besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
Kreativitas pewawancara sangat diutamakan, bahkan hasil 
wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak 
tergantung dari keahlian pewawancara untuk mengali 
informasi. Posisi pewawancara sebaiknya sebagai pengemudi 
jawaban responden. Seringkali dalam implementasinya 
pertanyaan yang diajukan spontan, sehingga lebih baik 
dilakukan oleh yang ahli (expert) 
Contoh : 
Bagaimanakah pendapat Anda tentang kebijkan pemerintah 
terhadap penangan pandemi COVID19? Dan bagaimana 
peluang masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan? 

b. Kuesioner atau Angket 
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
tertulis kepada responden untuk dijawab.1  

Kuesioner termasuk pengumpulan data yang efisien bila 
peneliti yakin variabel yang akan diukur dan mengetahui apa 
yang diharapkan dari responden. Kuesioner sangat relevan 
digunakan pada jumlah responden cukup besar dan tersebar 
dibeberapa wilayah yang luas. Jenis angket ini dapat diberikan 
kepada responden secara langsung atau melalui aplikasi sistem 
online/internet (WA, Facebook, Instagram dan lain-lain).  

Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka dan tertutup 
dan bentukknya boleh menggunakan kalimat positif atau negatif. 
Pertanyaan tertutup mengharapkan responden untuk memilih 
salah satu jawaban alternatif dari setiap pertanyaan yang telah 
disediakan. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan 

                                                             
1 Sugiyono,   Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Penerbit  Alfabeta, 2008),  
hal.199. 
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jawaban berbentuk data nominal, ordinal, interval, dan ratio, 
adalah bentuk pertanyaan tertutup. 
Kebaikan metode angket : 
1) Menghemat waktu, dengan waktu yang singkat dapat 

memperoleh data yang diinginkan. 
2) Menghemat biaya, karena tidak memerlukan banyak 

peralatan. 
3) Menghemat tenaga, tidak membutuhkan banyak personil 

dalam menyebrkan angket.  
Kelemahan metode angket : 
1) Ada kemungkinan dalam memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diampaikan adalah tidak jujur. 
2) Apabila pertanyaan kurang jelas dapat mengakibatkan 

jawaban bermacam-macam. 
Beberapa langkah atau tahapan yang dipedomani pada 
pelaksanaan angket sebagai berikut : 
1) menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi yang 

telah ditentukan. 
2) Setelah itu didistribusikan kepada reponden untuk dijawab 

sesuai dengan pertanyaan. 
3) Setelah selesai dijawab segera disusun untuk diolah sesuai 

dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, kemudian 
disajikan dalam laporan penelitian. 

c. Observasi  
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Kalau 
wawancara dan kuesioner memerlukan upaya komunikasi 
dengan responden, maka dalam melakukan observasi tidak 
terbatas pada responden, namun observasi juga dapat dilakukan 
terhadap objek-objek yang terdapat di lingkungan sekitar. Dari 
proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 
dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan 
serta) dan non participant observation. 



112 ~ Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si. 

1) Observasi berperan serta (participant observation), dalam 
observasi ini, peneliti terlibat dalam seluruh kegiatan sehari-
hari orang yang sedang diamati atau informan sumber data 
penelitian. 

2) Observasi nonpartisipan, kalau dalam observasi partisipan 
peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang 
sedang diamati, maka dalam observasi nonpertisipan peneliti 
tidak diperkenankan terlibat langsung, namun hanya 
bertindak sebagai pengamat yang kedudukannya 
independen. 

Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka 
obervasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan 
observasi tidak terstruktur. 
1) Observasi terstruktur adalah pedoman observasinya yang 

telah dirancang secara lengkap dan sistematis, tentang apa, 
kapan dan dimana tempatnya. 

2) Observasi tidak terstruktur adalah pedoman observasinya 
tidak dirancang secara sistematis tentang identitas yang akan 
diobservasi. 

d. Tes 
Instrumen tes adalah teknik pengumpulan data dengan 

memberikan sekumpulan soal atau tugas kepada siswa yang yang 
menjadi target penelitian. Berdasarkan objek yang diukur, 
instrumen tes dapat dikelompokkan enam tes, yakni: 
1) Tes hasil belajar. 
2) Tes kepribadian. 
3) Tes bakat. 
4) Tes inteligensi. 
5) Tes sikap. 
6) Tes minat. 
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2. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data menurut Hasan meliputi kegiatan sebagi berikut: 

editing, coding, pemberian skor/nilai, tabulasi.2 

a. Editing 
Edting adalah pengecekan atau pengoreksian data yang 

telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-
kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan 
bersifat koreksi. 

b. Coding (Pengkodean) 
Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data 

yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah 
isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang 
memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi 
atau data yang akan dianalisis. 

c.  Pemberian skor atau nilai 
Dalam pemberian skor digunakan skala Likert yang 
merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Kriteria 
penilaian ini digolongkan dalam empat tingkatan dengan 
penilaian sebagai berikut: 

1) Jawaban a, diberi skor 4 
2) Jawaban b, diberi skor 3 
3) Jawaban c, diberi skor 2 
4) Jawaban d, diberi skor 1  

d. Tabulasi 
Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data 

yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang 
dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian 
agar tidak terjadi kesalahan. 

Tabulasi yang umum diterapkan dalam penelitian 
memiliki bentuk sebagai berikut: 

                                                             
2 Hasan Iqbal.  Analisis Data Penelitian dengan Statistik. (Jakarta: Bumi Aksara, 
2006), hal. 24  
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1) Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-
kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini 
berfungsi sebagai arsip. 

2) Tabel biasa, adalah tabel yang disusun berdasar sifat 
responden tertentu dan tujuan tertentu. 

3) Tabel analisis, tabel yang memuat suatu jenis informasi yang 
telah dianalisa.3 

3. Teknik Analisis Data 
Analisis adalah memperkirakan atau menentukan besarnya pengaruh 

secara kuantitatif dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Kejadian 
dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Proses analisis data 
dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan baik melalui 
kuesioner maupun melalui wawancara. 

Analisis data menurut Ali dan Asrori,  merupakan  salah satu 
langkah penting untuk memperoleh temuan-temuan  hasil riset. Data 
menuntun pelaku  riset kearah  temuan ilmiah, bila dianalisis dengan 
teknik-teknik yang tepat. Data yang belum dianalisis merupakan data 
mentah. Dalam kegiatan riset, data mentah akan memberi arti bila 
dianalisis, ditafsirkan dan dibahas sehingga diperoleh makna dari setiap 
temuan yang diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan itu.4 

Jadi, analisis data ialah proses penerjemahan data temuan dari data 
yang masih bersifat mentah atau masih dalam bentuk angka yang 
selanjutnya bisa dituang dalam bentuk catatan atau  teks. 

Ciri analisis kuantitatif adalah selalu berhubungan dengan angka, 
baik angka yang diperoleh dari pencacahan maupun penghitungan. Data 
yang telah diperoleh dari pencacahan selanjutnya diolah dan disajikan 
dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna data tersebut. 
Sajian data kuantitatif sebagai hasil analisis kuantitatif dapat berupa 
angka-angka maupun gambar-gambar grafik. 

Analisis kuantitatif dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu 
analisis kuantitatif deskriptif dan analisis kuantitatif inferensial. 
                                                             
3 Hasan Iqbal, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. (Jakarta: Bumi Aksara, 
2006),  hal. 20. 
4  Ali, M.,  dan M. Asrori. Metodelogi & Aplikasi Riset Pendidikan. (Jakarta:  
Penerbit Bumi Aksara, 2014), hal. 287. 
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Bagaimana teknik penggunaan masing-masing pendekatan tersebut 
berikut disajikan contoh penggunaannya. 

a. Analisis Kuantitatif  Deskriptif 
Mengenai data dengan statistik deskriptif peneliti perlu 

memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya.  
Jika peneliti mempunyai data diskrit, penyajian data yang dapat 

dilakukan adalah mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif (mencari 
persentase), serta mencari ukuran tendensi sentralnya yaitu: mode, median 
dan mean.5 

Fungsi statistik deskriptif antara lain mengklasifikasikan 
suatu data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing 
dari semula belum teratur dan mudah diinterpretasikan 
maksudnya oleh orang yang membutuhkan informasi tentang 
keadaan variabel tersebut. Selain itu statistik deskriptif juga 
berfungsi menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga data 
yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang 
lain yang membutuhkan. 

b. Analisis Kuantitatif  Inferensial 
Pemakaian analisis inferensial bertujuan untuk 

menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan  secara 
lebih luas ke dalam wilayah populasi. Seorang peneliti selalu 
berhadapan dengan hipotesis nihil (Ho) sebagai dasar 
penelitiannya untuk diuji secara empirik dengan statistik 
inferensial. 

Jenis statistik inferensial cukup banyak ragamnya, peneliti 
diberikan peluang sebebas-bebasnya untuk memilih teknik 
mana yang paling sesuai dengan sifat/jenis data yang 
dikumpulkan. Secara garis besar jenis analisis ini dibagi menjadi 
dua, yakni penelitian korelasional dan komparasi dan/atau 
eksperimen.  

Untuk jenis penelitian komparasi dan/atau eksperimen, 
bila hanya dua variabel yang dikomparasikan, maka t-tes lebih 
tepat dengan memperhatikan besar kecilnya data serta sifat 

                                                             
5  Suharsimi Arikunto.  Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: 
Penerbit  Rineka Cipta, 1998), hal. 363. 
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hubungan variabelnya. Namun apabila lebih dari dua variabel, 
maka pilihan analisis varians akan lebih efektif. 

c. Tes Signifikansi  
Makna dari suatu tes signifikansi adalah melakukan 

perbandingan antara hasil perhitungan dengan angka yang 
tertera didalam tabel statistik. Perlu diingat bahwa setiap jenis 
teknik statistik, senatiasa disertai dengan angka-angka tabel. 
Jadi,  keterampilan statistik ini sebenarnya hanya 
membandingkan angka-angka perhitungan dengan angka-angka 
yang terdapat dalam tabel. 

Di dalam pembandingan tersebut jika nilai hasil 
perhitungan   nilai tabel, berarti signifikan. Sebaliknya jika hasil 
perhitungan   nilai tabel berarti non signifikan. 

4. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif 
Menyusun instrumen merupakan langkah penting di dalam 

penelitian. Namun, kegiatan mengumpulkan data jauh lebih penting. 
Karena itu kedua tugas itu benar-benar dipahami dan dilakukan secara 
sungguh-sungguh oleh peneliti. 

Jadi proses dalam mendapatkan data atau instrumen penelitian 
sangat penting akan tetapi point utama seorang peneliti melakukan 
penelitian ialah mendapatkan data yang berdasar pada objek 
pengamatan. 

    Metode penelitian kualitatif ini berisi tentang bahan prosedur dan 
strategi yang digunakan dalam riset, serta keputusan-keputusan yang 
dibuat tentang desain riset.  Menurut Sutopo metode pengumpulan data 
dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua 
jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode 
interaktif meliputi interview dan observasi berperanserta, sedangkan 
metode noninteraktif meliputi observasi tak berperanserta, tehnik 
kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan.6 

Beberapa metode pengumpulan data penelitian kualitatif yang 
umumnya digunakan dalam penelitian adalah: 
                                                             
6  Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 
Penelitian(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.195. 
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a. Teknik kuesioner 
Penyebaran kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan 

data yang paling banyak digunakan dalam penelitian survei. 
Alasannya ialah dengan  penyebaran kuesioner peneliti dapat 
menjangkau jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. 
Selain itu, rangkaian pertanyaan dalam kuesioner dapat disusun 
dengan teliti dan akurat sesuai dengan masalah penelitian dan 
variabel yang diteliti.  

Kuesioner suatu teknik pengumpulan data/informasi yang 
memungkinkan peneliti mempelajari dan mendalami aspek-aspek 
yang berkaitan dengn sikap-sikap, keyakinana, prilaku dan 
karakteristik dan seseorang, kelompok masyarakat atau dalam suatu 
organisasi tertentu. 

Prinsip-prinsip dalam  penulisan angket yang perlu 
diperhatikan adalah isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang 
digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, pertanyaan tidak mendua, 
tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengiring, 
panjang pertanyaan dan penampilan fisik angket. 

b. Teknik wawancara 
Teknik wawancara merupakan salah atu alat rechecking atau 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 
sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-
depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 
dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di 
mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social 
yang relatif lama. Interview adalah usaha mengumpulkan informasi 
dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk-
dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak 
langsung dengan tatap muka  (face to face relation ship) antara si 
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pencari informasi (interviewer atau informan hunter) dengan 
sumber informasi.7 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan cara 
bertanya langsung kepada responden atau  informan. Responden 
ialah orang-orang sumber peneliti memperoleh informasi tentang 
pendapat, pendirian dan keterangan lain mengenai diri orang-orang 
diwawancarai. Informan ialah orang-orang yang dijadikan sumber 
informasi oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan tentang 
orang lain atau suatu keadaan tertentu perbedaan ini mempunyai 
arti penting dalam soal menyeleksi individu yang akan 
diwawancarai. Pemilihan responden erat hubungannya dengan 
penarikan sampel yang refresentatif dari orang orang yang akan di 
wawancarai, sedangkan pemilihan informan harus didasarkan atas 
keahlian dalam pokok masalah yang diteliti. 

Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh 
pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan 
terperinci. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara 
interview bebas dan interview terpimpin. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah 
intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak 
mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti 
melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara 
yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa 
(wawancara dengan keluarga responden).  

Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan 
pertanyaan mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari 
pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi 
sebelum building raport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, 
berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.  

c.  Teknik observasi  

                                                             
7 HB. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: UNS Press, 2006), hal. 13-
14. 
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Pengamatan atau observasi sangat sering dipilih sebagai teknik 
pengumpulan data dalam penelitian yang bermaksud mengkaji 
tingkah laku. Hal ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa 
tingkah laku kurang tepat jika diukur dengan tes, inventori, 
maupun kesioner. Dua teknik pengumpulan data yang disebutkan 
terakhir ini menggunakan pendekatan pelaporan diri sendiri (self 
report) sehingga responden cendrung biasa dalam memberikan 
informasi  kepada orang lain mengenai dirinya sendiri. Kelemahan 
ini dapat diatasi dengan melaksanakan pengamatan langsung 
terhadap prilaku atau fenomena yang diteliti. 

Kegiatan pengamatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 
seperti pengamatan bebas dan pengamatan terfokus, pengamatan 
langsung dan pengamatan tidak langsung, pengamatan alamiah dan 
pengamatan terkendali, serta pengamatan berpartisipasi dan 
pengamatan tak berpartisipasi. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah 
ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 
peristiwa, waktu, perasan. Alasan peneliti melakukan observasi 
adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, 
untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku 
manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap 
aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran 
tersebut. 
1) Observasi Partisipatif 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 
data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana 
observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian 
responden. 

2) Observasi Terus Terang atau Tersamar 
Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data 
menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia akan 
melakukan penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui 
sejak awal sampai akhir tentang aktivitas si peneliti. Tetapi 
dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar 
dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data 
yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. 
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3) Observasi Tak Berstruktur 
Observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. 
Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu 
mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu 
objek.  

d. Teknik Dokumentasi 
Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila 

informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen berupa 
buku, jurnal, surat kabar, majalah, koran, laporan kegiatan, notulen 
rapat, daftar nilai, kartu hasil studi dan sejenisnya. Kumpulan data 
verbal yang berbentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti yang 
sempit. Dokumen dalam arti yang luas meliputi juga foto, rekaman 
dalam kaset, vidio, disk, artifact, dan monumen. 

Apabila bahan dokumen yang diteliti adalah kumpulan data 
verbal, maka pelaksanaan pengumpulan data dengan dokumentasi 
tidaklah begitu sulit. Alasannya, antara lain objek yang diamati 
adalah benda mati sehingga tidak berubah sacara cepat. Karena itu, 
apabila terjadi kekeliruan dalam proses pencatatannya, sumber 
datanya relatif mudah ditemukan dalam kondisi yang sama. 

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari 
sumber manusia atau human resources, melalui observasi 
dan  wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non 
human resources, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. 
Studi dokumen yang dilakukan oleh para peneliti kualitatif, 
posisinya dapat dipandang sebagai “narasumber” yang dapat 
menjawab berbagai pertanyaan. 

e. Focus Group Discussion 
Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data 

yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan 
menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah 
kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap permaknaan 
dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada 
suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk 
menghindari permaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap 
focus masalah yang sedang diteliti. 
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FGD adalah kelompok diskusi bukan wawancara atau obrolan. 
Ciri khas metode FGD yang tidak dimiliki oleh metode riset 
kualitatif lainnya (wawancara mendalam  atau observasi) adalah 
interaksi. Tanpa sebuah FGD berubah wujud menjadi kelompok 
wawancara terfokus (FGI-Focus Group Interview). 

f. Teknik Triangulasi 
Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang 

paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan 
sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang dapat 
digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi: 
1) Triangulasi data 

Teknik triangulasi data dapat disebut juga triangulasi sumber. 
Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan 
data, ia berusaha menggunakan berbagai sumber yang ada. 

2) Triangulasi peneliti 
Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik yang berupa 
data maupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau 
keseluruhannya dapat diuji oleh peneliti lain. Triangulasi 
peneliti  dapat dilakukan dengan menyelenggarakan diskusi atau 
melibatkan beberapa peneliti yang memiliki pengetahuan yang 
mencukupi. 

3) Triangulasi metodologis 
Teknik triangulasi metode digunakan dengan cara 
mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode yang 
berbeda. 

4) Triangulasi teoretis 
Triangulasi jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan 
menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 
permasalahan yang dikaji. Peneliti benar-benar memahami 
teori-teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang 
dikaji.  
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5. Analisis Data Kualitatif 
Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, mengelompokkan data, dan menemukan pola. 
Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai ketika peneliti mulai 
mengumpulkan data, dengan cara menentukan data yang diperlukan 
untuk menjawab fokus penelitian. Analisis data pada penelitian kualitatif 
dapat dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data di lapangan. 

Data pada penelitian kualitataif bersifat lunak, maksudnya bahwa 
data tersebut berbentuk narasi/kalimat, yang diperoleh dari dokumen, 
wawancara atau observasi, yang direkam dalam catatan lapangan. Jadi, 
catatan lapangan berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau 
paragraf.  

Miles dan Huberman. menyebutkan bahwa analisis data selama 
pengumpulan data membawa peneliti mondar-mandir antara berpikir 
tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk 
mengumpulkan data baru. Adapun langkah-langkah dalam melakukan 
analisis data kualitatif  mulai reduksi data, display data, dan kesimpulan 
dan verifikasi. 

a. Reduksi Data 
Peneliti melakukan seleksi data, memfokuskan data pada 

permasalahan yang dikaji, melakukan penyederhanaan, melakukan 
abstraksi, dan transformasi. Hal ini berarti dalam menempuh langkah 
ini, peneliti memilih mana yang benar-benar data dan bersifat 
personal/pribadi untuk dieleminasi dari proses analisis. Selain itu, 
peneliti juga melakukan kategorisasi antara data yang penting dan 
kurang penting, bukan berarti data yang termasuk kategori kurang 
penting harus dibuang. Mengategorikan ini dimaksudkan untuk tujuan 
memperkuat tafsiran terhadap hasil analisis data tersebut. 
b. Display Data 

Display data merupakan langkah mengorganisasikan data dalam 
suatu tatanan dan rangkaian informasi yang padat dan kaya makna 
sehingga membantu peneliti menyusun suatu kesimpulan. Display 
data umumnya disusun dalam bentuk teks. Karena itu, display data 
disusun dengan sebaik-baiknya agar memberikan peluang yang 
dominan bagi peneliti sebagai jalan menuju penarikan kesimpulan.  
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Menurut Miles & Huberman Better display is a major avenue to valid 
qualitative analysis. Artinya, display yang baik adalah jalan utama menuju 
analisis kualitatif yang valid; dan analisis kualitatif yang valid merupakan 
langkah penting untuk menghasilkan kesimpulan dari riset kualitatif yang 
dapat di verifikasi dan direplikasi.8 

c. Kesimpulan dan verifikasi 
Berdasarkan hasil analisis data, reduksi data dan display data, 

langkah selanjutnya menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi 
terhadap kesimpulan. Kesimpulan yang diambil adalah jawaban 
terhadap masalah penelitian. Namun, kesesuaian kesimpulan dengan 
keadaan sebenarnya, maka perlu diverifikasi.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa langkah  penerjemahan suatu 
data yang masih bersifat abstrak dilakukan dengan tiga cara yaitu: 
Proses reduksi data, dilakukan dengan memilih dan menentukan data-
data yang sekiranya penting untuk diterjemahkan atau memberikan 
suatu makna yang berarti. Display data, pada tahap ini data yang 
sudah terseleksi diorganisasikan serta diterjemahkan menjadi suatu 
teks bacaan. Kesimpulan dan verifikasi merupakan proses penarikan 
kesimpulan dari data yang telah diterjemahkan selanjutnya diverifikasi 
yang berarti membandingkan antara kesimpulan dengan kenyataan 
yang ada pada objek penelitian. 

6. Teknik Keabsahan Data  
Subjektivitas peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang 

dominan. Hal ini menyangkut dalam penelitian kualitatif, justru 
penelitilah yang bertindak sebagai instrumen penelitian. Lebih-lebih 
teknik pengumpulan data utama penelitian kualitatif adalah wawancara 
dan observasi yang dianggap sebagai titik lemah manakala dilaksanakan 
secara terbuka tanpa kontrol. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, 
dalam penelitian kualitataf dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan 
data.  

                                                             
8  Ali, M.,  dan  M. Asrori. Metodelogi & Aplikasi Riset Pendidikan. (Jakarta:  
Penerbit Bumi Aksara, 2014), hal. 289. 
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Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan 
yang terdiri atas empat komponen, yaitu; (1) Credibility; (2) Transferability; 
(3) Dependability dan; (4) Confirmability. 

a. Derajat kepercayaan (Credibility) 
Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan derajat kepercayaan yaitu; (a) menambah waktu 
penelitian; (b) melakukan observasi secara terus menerus; (c) 
triangulasi atau pengecekan data dengan berbagai sumber; (d) 
mengekspos hasil sementara atau akhir melalui diskusi mendalam 
dengan rekan sejawat; (e) mencoba membandingkan dengan hasil 
penelitian lainnya; dan (g) secara simultan melakukan pengecekan 
data, penafsiran dan penarikan kesimpulan secara bersama-sama 
dengan anggota peneliti lainnya.  
b. Keteralihan (Transferability) 

Transferability atau keteralihan maksudnya menghendaki 
terjadinya hasil-hasil penelitian tersebut dapat ditransfer atau dialihkan 
atau diterapkan pada situasi/kondisi yang lain.  
c. Kebergantungan (Dependability) 

Dependability atau kebergantungan menghendaki bahwa hasil 
penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan 
data dan menerapkan konsep-konsep ketika melakukan interpretasi 
dalam menyusun atau menarik kesimpulan.  
d. Kepastian (Confirmability)  

Confirmability atau kepastian mengharapkan hasil penelitian 
dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya hasil penelitian relevan 
dengan data yang dikumpulkan dan rekap berdasarkan laporan di 
lapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan secara 
mendalam hasil penelitian dengan orang lain yang tidak pernah 
terlibat dan tidak memiliki kepentingan dalam rangkaian kegiatan 
penelitian. Sehingga hasil penelitian benar-benar dipandang objektif, 
sesuai dengan tujuan penelitiannya. 

Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti  dalam 
mengumpulkan data. Kualitas insrumen akan menentukan kualitas data yang 
terkumpul. Menyusun instrumen bagi kegiatan penelitian merupakan 
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langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti. 9  Umumnya 
kegiatan penelitian akan berhasil dengan baik apabila banyak menggunakan 
instrumen yang sudah divalidasi. 

7. Penyusunan Instrumen Penelitian 
Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul 

dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris. Data 
yang salah atau tidak menggambarkan data empiris memungkinkan 
menyesatkan peneliti  sehingga kesimpulan penelitian yang ditarik atau 
disusun oleh peneliti menjadi bias.  

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun 
instrument penelitian, antara lain: 

a. Masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator, variabel, 
harus  jelas spesifik sehingga dapat dengan mudah menetapkan 
jenis instrument yang akan digunakan. 

b. Sumber data atau sumber informasi, baik jumlah maupun 
keragamannya harus diketahui terlebih dahulu,  sebagai bahan atau 
dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam 
instrument penelitian. 

Terdapat beberapa langkah umum yang biasa ditempuh dalam 
menyusun instrumen penelitian, langkah-langkah tersebut antara lain 
sebagai berikut : 

a. Analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi sub 
variabel dan indikator penelitian sejelas-jelasnya, sehingga 
indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang 
diinginkan peneliti. Dalam membuat indikator variabel, peneliti 
dapat menggunakan teori atau konsep yang ada dalam 
pengetahuan ilmiah yang berkenaan dengan variable-variabel 
tersebut, atau menggunakan fakta empiris berdasarkan 
pengamatan lapangan. 

b. Menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk menentukan 
indikator-indikatornya. Satu variabel mungkin bisa diukur oleh 
satu jenis instrumen, namun dapat juga lebih dari satu instrumen.  

                                                             
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta,  1998),  hal. 177. 
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c. Setelah ditetapkan jenis instrumennya, peneliti menyusun kisi-kisi 
lay out instrumennya. Kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, 
kemampuan yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, 
waktu yang dibutuhkan. Materi atau lingkup materi pertanyaan 
didasarkan dari indikator variabel. Artinya setiap indikator akan 
menghasilkan beberapa lingkup pertanyaan, serta kemampuan 
yang diukur. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan 
yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya kalau diukur 
berpikir kritis, maka kemampuan seseorang dalam hal 
pemahaman, analisis, sintesis dan evaluasi. 

d. Berdasarkan kisi-kisi tersebut peneliti menyusun item atau 
pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah 
ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan memungkinkan 
dibuat lebih dari yang telah ditetapkan dengan maksud sebagai 
item cadangan. Untuk setiap item yang dibuat peneliti harus punya 
gambaran jawaban yang diharapkan. 

e.  Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya di uji coba terlebih 
dahulu. Hal ini bertujuan untuk dilakukan perbaikan/revisi 
instrumen, misalnya menghapus instrumen yang tidak diperlukan, 
lalu menggantinya dengan yang baru atau perbaikan isi dan redaksi 
atau tata bahasanya. Tentang uji coba validitas dan realibitasnya 
akan dibahas dalam BAB tersendiri. 

Secara umum penyusunan instrumen pengumpulan data dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) mengidentifikasi variabel-variabel penelitian. 
2) menemukan indikator dari setiap sub variabel. 
3) menentukan deskriptor dari setiap indikator.  
4) menyusun item pertanyaan berdasarkan deskriptor. 
5) menambahkan berbegai informasi yang diperlukan, seperti 

petunjuk atau instruksi. 

Tabel 3. Contoh Tabel Penyusunan Instrumen 

Variabel   Subvariabel  Indikator/ 
Deskriptor 

 Butir-butir 
Pertanyaan 
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Langkah umum di atas merupakan petunjuk untuk memudahkan 

peneliti sehingga instrumen penelitian benar-benar menjadi alat 
pengumpul data yang terukur. Penyusunan instrumen penelitian 
sebaiknya dilakukan sendiri oleh peneliti (anggotanya), sebab peneliti 
yang benar-benar memahami sepenuhnya apa yang menjadi variabel atau 
hubungan antar variabel. Peneliti sendiri yang memiliki kompetensi 
melakukan penyusun instrumen mulai dari menjabarkan variabel 
menjadi subvariabel, indikator, deskriptor hingga penyusunan butir-butir 
dan item-item pertanyaan. 

Tabel 4. Contoh Tabel Kisi-Kisi Soal 

Variabel 
Penelitian 

Sub 
variabel 

Deskriptor ∑butir No 
butir 

     
 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan peneliti dalam menyusun  
butir-butir instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, sekurang-
kurangnya  peneliti harus memperhatikan dan mempertimbangkan dua 
pihak, yaitu sebagai berikut: 

1) Sisi responden yang meliputi: 
a) Kemampuan responden.  Hal ini mestinya disesuaikan 

dengan rumusan butir  pertanyaan, usia, latar belakang 
pendidikan, kehidupan sosial ekonomi dan sebagainya. 

b) Kesibukan responden. Hal ini berkaitan dengan tingkat 
kesibukan dan volume pekerjaan serta kondisi sosial ekonomi  
yang dapat mempengaruhi kesempatan untuk menjawab 
pertanyaan atau mengisi angket. 

2) Sisi peneliti, yang meliputi : 
a) Variabel yang diukur dengan menggunakan angket, daftar 

cocok, pedoman atau tes. 
b) Keluangan tenaga, waktu dan dana yang disiapkan oleh 

peneliti (anggota peneliti). 
c) Teknik pengujian validitas dan reliabilitas yang akan 

digunakan. 
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C. RANGKUMAN 
Teknik pengumpulan data, berdasarkan metode terdiri atas 3, yakni 

interview, kuesioner (angket), observasi. Pengolahan data meliputi 
kegiatan sebagi berikut: editing, coding, pemberian skor/nilai, tabulasi. 

Analisis kuantitatif dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu 
analisis kuantitatif deskriptif dan analisis kuantitatif inferensial. Jenis 
statistik inferensial cukup banyak ragamnya, peneliti diberikan peluang 
sebebas-bebasnya untuk memilih teknik mana yang paling sesuai (bukan 
yang paling disukai) dengan sifat/jenis data yang dikumpulkan. Secara 
garis besar jenis analisis ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama untuk 
jenis penelitian korelasional dan kedua untuk komparasi dan/atau 
eksperimen.  

Sebagian besar peneliti menganggap penelitian kualitatif diartikan 
sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Pemahaman 
yang demikian tidak selamanya benar, karena dalam beberapa hal 
penelitian kualitatif mengadakan perhitungan seperti penelitian tindakan 
kelas. 

Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu 
teknik kuesioner, teknik wawancara, teknik observasi, teknik 
dokumentasi 

Data pada penelitian kualitataif ialah data yang bersifat lunak. Data 
lunak diperoleh melalui riset yang menggunakan pendekatan kualitatif, 
atau riset kualitatif. Data lunak atau data kualitatif ini sebagaimana 
dijelaskan diatas berbentuk kata-kata, yang diperoleh dari dokumen, 
wawancara atau observasi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk 
catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan atau rekaman kata-
kata, kalimat, atau paragraf. Untuk memperoleh arti dari data semacam 
ini melalui interpretasi data digunakan teknik analisis data kualitatif. 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif 
adalah: reduksi data, display data, dan kesimpulan dan verifikasi. Untuk 
menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan atas empat 
kriteria yaitu; (1) credibility; (2) transferability; (3) dependability dan; (4) 
confirmability. 
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BAB X 

PENELITIAN EKSPERIMEN 
 

A. PENDAHULUAN  
Penelitian eksperimen merupakan penelitian untuk mengukur  

pengaruh suatu atau beberapa variabel terhadap variabel lain. 
Eksperimen berbeda dengan  penelitian lain sebab penelitian ini 
menggunakan  kelompok kontrol selain kelompok eksperimen. Terdapat 
beberapa macam variabel yang perlu diperhatikan dalam penelitian 
eksperimen, yaitu variabel bebas atau variabel yang berpengaruh 
(independent variable), variabel terikat atau yang dipengaruhi  (dependent 
varieble), variabel pengnyela (interview variable) dan variabel ekstranus 
(extranus variable). 

Penelitian eksperimen asalnya digunakan dalam bidang sains, tetapi 
sekarang biasa juga digunakan dalam bidang sosial maupun humaniora, 
termasuki pendidikan, kurikulum dan pembelajaran. Penerapan 
penelitian eksperimen dalam  bidang ilmu sosial dan humaniora lebih 
sulit dibandingkan dengan dalam sains, terutama dalam pengontrolan 
variabel dan pengembangan alat pengukuran. 

Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, 
dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Dalam 
penelitian eksperimen peneliti memanipulasikan suatu treatment, 
kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya 
perlakuan tersebut. Dalam penelitian eksperimen, kontrol yang cermat 
terhadap kemungkinan masuknya pengaruh factor lain sangat 
diperlukan, agar mendapatkan faktor-faktor yang benar-benar murni dari 
perlakuan yang dilakukan.  

Penelitian eksperimental menuntut terjaminnya validitas internal dan 
eksternal. Validitas internal berkenaan dengan sejarah, kematangan, 
pengetesan, instrumen, regresi statistik, pemilihan yang tidak ajeg, 
pemilihan kelompok, kebocoran dalam kelakuan, upaya lebih sungguh-
sungguh dari kelompok kontrol, perlakuan yang mendekati sama 
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terhadap kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, perbedaan 
tingkat moral pada kedua kelompok dalam eksperimen. 

Validitas eksternal berkenaan dengan generalisasi hasil dari sampel 
terhadap populasi, pengaruh faktor-faktor, kepribadian peneliti terhadap 
eksperimen, desain eksperimen yang eksplisit, saling mempengaruhi 
antar perlakuan, efek hawrtone (karena tahu diteliti), karena yang 
dicobakan adalah hal baru, efek yang mencobakan, efek pretes dan 
postes, efek dari pelaksanaan eksperimen, efek pengukuran dan efek 
waktu ada beberapa macam eksperimen yaitu; ekperimen murni, 
eksperimen kuasi, ekpserimen lemah dan eksperimen subjek tunggal. 

B. URAIAN MATERI 

1. Metode Eksperimen 
Metode eksperimen merupakan salah satu jenis penelitian ilmiah 

yang memanipulasi satu atau lebih variabel bebas dan melakukan 
pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi 
yang muncul bersamaan dengan upaya manipulasi, sehingga 
berpengaruh terhadap variabel lain yang diukur. Variabel yang 
dimanipulasi dalam penelitian dikenal sebagai variabel bebas. Sedangkan  
variabel yang akan diukur pengaruhnya dikenal sebagai variabel terikat.   

Menurut Subana penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang 
dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab- akibat. Oleh karena 
itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam menguji suatu hipotesis 
dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan 
perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan.1 

Penelitian eksperimen adalah bentuk penelitian percobaan yang 
berusaha untuk mengisolasi dan melakukan control setiap kondisi-
kondisi yang relevan  dengan situasi yang diteliti  kemudian melakukan 
pengamatan  terhadap efek atau pengaruh ketika kondisi tersebut 
dimanipulasikan. Dengan kata lain, perubahan atau manipulasi dilakukan 
terhadap  variable bebas  dan pengaruhnya diamati pada variabel terikat.2 

                                                             
1. M. Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 
38. 
2. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 49. 
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Dari berbagai definisi yang dikemukakan tersebut di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa metode eksperimen mengandung rambu-
rambu sebagai berikut: 

a. Penelitian yang menunjukkan hubungan sebab akibat dari satu 
atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel 
kontrol. 

b.  Peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel 
independen.  

c. Mengklasifikasikan dan mengelompokan subyek penelitian ke 
dalam kelas eksperimen dan konrol.  

d. Membandingkan kelompok eksperimen yang mendapatkan 
perlakuan dengan kelompok kontrol. 

e. Pengaruh hubungan sebab akibat antara variabel independen 
dengan dependen diperoleh dari selisih skor observasi masing-
masing kelompok tersebut. 

Jadi penelitian eksperimen membuat situasi atau mensetting jalannya 
penelitian yang sengaja dimanipulasi oleh peneliti dan didasarkan pada 
asumsi bahwa munculnya peristiwa/kejadian bekerja menurut hukum-
hukum kausal. Hukum-hukum ini prinsipnya linear, walaupun faktanya 
ada yang bersifat komplikasi dan interaktif. Menurut hukum-hukum 
kausal hubungan sebab-akibat dari suatu kejadian atau peristiwa 
mungkin bukan merupakan cerminan akhir dari suatu realita, namun 
menunjukkan sebab dan akibat yang bermanfaat dalam keadaan/kondisi 
yang sama. 

Metode eksperimen adalah metode yang paling pavorit, banyak 
dipilih dan paling produktif dalam penelitian ilmiah, baik ditingkat strata 
satu, strata dua dan strata tiga. Hal ini tidak terlepas dari tujuan 
penelitian eksperimen yang berusaha untuk menemukan peluang 
berlakunya hubungan sebab akibat dengan menempatkan satu atau lebih 
sifat perlakuan (treatment) pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan 
membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok pengendali. 
Dengan demikian, tujuan penelitian eksperimen adalah untuk 
menetapkan hukum sebab-akibat. 
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2. Karakteristik Penelitian Eksperimen 
Terdapat beberapa karakteristik khusus dalam pelaksanaan metode 

penelitian eksperimen yang membedakan dengan metode penelitian 
lainnya, sebagai berikut: 

a. Terjadinya pengaturan variabel kontrol maupun manipulasi dan 
randomisasi. 

b. Menentukan kelompok kontrol sebagai pembatas untuk 
dibandingkan dengan kelompok eksperimen. 

c. Memusatkan perhatian pada pengontrolan varian dalam 
penelitian. 

Metode eksperimen dipandang sebagai metode penelitian yang 
paling handal, sebab metode ini memungkinkan peneliti untuk 
melakukan pengendalian terhadap variabel-variabel yang relevan (yang 
diinginkan dalam penelitian). Namun cara ini menurut Eko Setyanto 
justru dianggap sangat membatasi (restrictive) dan terkesan dibuat-buat 
(artificial). 3 Karena itulah dianggap juga merupakan titik lemah utama 
dalam metode eksperimen, terutama manakala subyek penelitiannya 
adalah siswa/guru dalam situasi dunia nyata. Karena seringkali manusia 
(siswa/guru) berpikir dan bertindak sebaliknya manakala dibatasi, 
dimanipulasi dan diobservasi. 

Terdapat empat komponen yang menjadi karakteristik penelitian 
eksperimen yaitu manipulasi variabel, pengendalian, pengacakan dan 
perlakuan. 

a. Manipulasi Variabel 
Manipulasi langsung peneliti terhadap sekurangnya satu variabel 
bebas merupakan salah satu karakteristik yang membedakan 
penelitian eksperiment dengan metode penelitian lainnya. 
Manipulasi variabel bebas sering dianggap sebagai konsep yang 
agak sulit dipahami bagi peneliti pemula. Bila peneliti melakukan 
eksperimen, maka secara sengaja peneliti mengintervensi 
terjadinya hubungan kausal. Situasi (variabel bebas) yang diasumsi 
sebagai penyebab munculnya gejala (variable terikat) secara sengaja 
dimanipulasi. Manipulasi variabel itu dilakukan dengan 

                                                             
3  Eko Setyanto, Memperkenalkan Kembali Metode Eksperimen Dalam Kajian 
Komunikasi, (Volume 3, Nomor 1 , Juni 2015), hal. 9. 
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menempatkan subyek pada situasi tersebut dan mencegah 
kemungkinan munculnya faktor lain yang dapat mencemari situasi 
tersebut. 

b. Pengendalian 
Kesimpulan tentang hubungan kausal antara variable bebas dan 
terikat dengan valid, apabila dilakukan pengontrolan pengaruh 
variabel lain terhadap variabel terikat. Pengontrolan ini 
menggunakan apa yang dikenal dengan kelompok pengendali. 
Dalam berbagai segi, keberadaan kelompok control sama dengan 
kelompok eksperimen. Satu-stunya perbedaan adalah  pada 
kelompok eksperimen diberi perlkuan (treatment), sedangkan pada 
kelompok control tidak dikenakan perlakuan. Dengan demikian, 
apabila muncul gejala yang berbeda  antara kedua kelompok, maka 
itu dianggap sebagai pengaruh perlakuan atau treatment effect. 

c. Perlakuan 
Eksperimen pada prinsipnya sama dengan melakukan pengamatan 
atau observasi. Perbedaannya hanya terletak pada objek yang 
diamati. Pada kegiatan observasi yang bukan eksperimen, objek 
yang diamati telah ada, sedangkan pada kelompok eksperimen 
objek yang diamati itu diciptakan situasi munculnya oleh peneliti. 
Memunculkan objek pengamatan itu adalah melalui perlakuan atau 
treatment. 

d. Randomisasi 
Dalam konteks eksperimen, pengacakan (randomisasi) dilakukan 
dalam dua kerja, yakni dalam memilih subjek yang menjadi sampel 
(pemilihan random atau random selection) dan dalam menugaskan 
setiap subjek yang menjadi sampel ke dalam salah satu dari 
kelompok eksperimen atau kelompok control, yang disebut 
dengan pengacakan atau random assignment. 

Prinsip melakukan random adalah membuat kelompok subjek 
yang menjadi sampel itu sepresentatif terhadap populasi. Adapun 
fungsi dilakukan random agar sebelum pelaksanaan eksperimen 
baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 
keadaannya sama (homogen), sehingga manakala setelah 
eksperimen terjadi perbedaan pada kedua kelompok itu, 
perbedaan yang terjadi akibat pengaruh dari perlakuan. 
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3. Model Penelitian Eksperimen 
Langkah-langkah dalam studi eksperimental pada dasarnya sama 

dengan langkah-langkah pada penelitian lain, yaitu: 
a. Memilih dan merumuskan masalah. 
b. Memilih subjek dan instrument penelitian. 
c. Memilih desain penelitian. 
d. Melaksanakan prosedur. 
e. Menganalisis data, dan 
f. Merumuskan kesimpulan. 

Dalam peristiwa eksperimen tentu kenal dengan seorang ahli 
penelitian yang bernama John Stuart Mill yang menghubungkan antara 
kondisi A dengan fenomena B. Ungkapannya yang pernah dikemukakan 
tentang eksperimen adalah: 

“Jika ada A maka muncul B” 
“Jika tidak ada A tentu tidak muncul B, atau” 
“Jika A tidak, maka B juga tidak” 
“Jika A dikalikan 2, maka B ikut terkalikan 2” 

Peristiwa hubungan antara A dengan B menggambarkan antara 
kondisi dengan fenomena. Jenis-jenis hubungan dimaksud ada 
bermacam-macam, dalam arti dapat terjadi hubungan antara kondisi 
tunggal atau ganda dengan fenomena tunggal ataupun ganda. 

a. Hubungan “tunggal-tunggal” (kondisi tunggal mengakibatkan 
timbulnya fenomena tunggal). 
X….proses…. Y 

 
 
 

X  =  metode pembelajaran 
Y  =  daya serap siswa 

b. Hubungan “ganda-tunggal”, artinya lebih dari satu kondisi 
mengakibatkan timbulnya satu fenomena. 
Modelnya adalah: 

 
 
 

X1 Y 
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Keterangan: 
X1 = media pembelajaran 
X2 = metode pembelajaran 
X3 = pengelolaan kelas 
Y = Prestasi belajar 

c. Hubungan “tunggal-ganda”, suatu kondisi yang mengakibatkan 
munculnya lebih dari satu fenomena. 
Modelnya adalah: 

 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
X = literasi sains 
Y1 = kemampuan memecahkan masalah 
Y2 = perilaku berwawasan lingkungan 
Y1 dan Y2 merupakan fenomena yang diakibatkan oleh kondisi 
X tetapi antara Y1 dan Y2 tidak ada hubungannya sama sekali.  

4. Desain Penelitian 
Desain penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam 

penelitian yang memberikan gambaran mengenai langkah-langkah 
memperoleh data dan informasi untuk menjawab rumusan masalah dan 
membuktikan kebenaran hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya 
serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan  yang mungkin muncul 
selama proses penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap bidang ilmu 

X1 

X2 

X3 

Y 

X 
Y1 

Y2 
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mempunyai karakteristik dan kekhususan masing-masing, tetapi secara 
umum prinsip-prinsip yang digunakan memiliki banyak persamaan. Jadi, 
memilih dan menentukan desain penelitian sangat tergantung pada jenis 
penelitinnya.  

Desain penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang 
dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab 
pertanyaan penelitian dan sebagai alat untuk mengontrol variabel yang 
berpengaruh dalam penelitian.4  

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk 
melaksanakan penelitian. Mendesain berarti melakukan perencanaan, 
oleh karenanya desain merupakan suatu proses dalam rangka 
pengambilan keputusan sebelum pekerjaan tiba waktunya untuk 
dilaksanakan. Desain adalah suatu proses antisipasi agar sesuatu kondisi 
dapat terkendali.5 

Berdasarkan beberapa definisi tentang desain penelitian di atas dapat 
disimpulkan bahwa desain berupa kerangka kerja atau cetak biru (blue 
print) yang berkaitan dengan prosedur-prosedur dari hipotesis sampai 
kepada analisis data sekaligus  untuk merinci hubungan-hubungan antara 
variabel. Desain penelitian memberikan gambaran mengenai tahapan-
tahapan dalam memperoleh informasi atau data untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. 

5. Model Desain Penelitian Eksperimen 
Pola-pola eksperimen terdiri dari tiga kategori, yaitu (1) pra 

eksperimen (pre experiment), (2) eksperimen murni (true eksperiment), dan 
eksperimen semu (quasi eksperiment).  

Gambar berikut mengemukkan bentuk desain eksperimen yang 
umumnya digunakan dalam penelitian eksperimen, yaitu: 

 

                                                             
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Penerbit 
Alfabeta. 2016), hal. 73. 
5 Husein Umar, Desain Penelitian Manajemen Statistik (Jakarta: Penerbit Rajawali 
Perss, 2010), hal 5. 
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Gambar 10. Jenis-Jenis Desain Ekperimen 

a. Pre-experimental Designs 
Dikatakan Pre-experimental designs karena desain ini belum 

merupakan desain yang sebenarnya. Sebab, masih terdapat variabel 
luar yang ikut berpengaruh terbentuknya variabel dependen. 
Menurut John W. best, rancangan pra eksperiment termasuk 
rancangan yang kurang representatif hal ini disebabkan tidak adanya 
suatu variable kontrol dan  tidak equivalennya kelompok kontrol 
dengan kelompok eksperimen6 Bentuk rancangan pra eksperiment 
mempunyai 3 jenis yaitu: one-shot case study, one-group pretest-postest 
design, intact-group comparison 

                                                             
6 John W. Best, Metodologi Penelitian Pendidikan, Terj. Sanapiah Faisal, (Surabaya: 
Penerbit Usaha Nasional, 1982), hal. 100. 
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1) One Shot Case Study  
Pada jenis ini dikenal sebagai  rancangan studi kasus sekali tes 

yang memiliki ciri-ciri tidak terdapat kelompok kontrol dan hanya 
satu kelompok yang diukur dan diamati gejala-gejala yang muncul 
setelah diberi perlakuan (postes). Adapun karakteristik dari 
bentuk/rancangan ini adalah: (1) bisa sangat lemah kekuatannya 
untuk digeneralisasikan, (2) tidak ada kelompok kontrol, (3) tidak 
ada pretes, dan (4) tidak menggunakan rambang (randomisasi). 
Desainnya sebagai berikut: 

 
Perlakuan Postes 

X O 
 

X = treatmen yang diberikan (variabel independen) 
O = Observasi (variabel dependen) 

Terdapat suatu kelompok yang diberikan perlakuan, dan 
selanjutnya dilakukan kegiatan observasi.  
Contoh: Pengaruh metode pembelajaran x (X) terhadap daya serap 
belajar siswa (O) 

Terdapat kelompok murid yang diberi metode pembelajaran x 
kemudian diukur daya serap belajarnya. Pengaruh metode 
pembelajaran x terhadap daya serap belajar siswa diukur dengan 
membandingkan daya serap sebelum diberi metode pembelajaran x 
dengan daya serap belajar setelah diberi metode pembelajaran x. 
Misalnya sebelum diberi perlakuan x daya serap belajar siswa setiap 
hanya 50%, setelah diberi perlakuan daya serap belajar siswa 
meningkat menjadi 80%. Jadi pengaruh metode pembelajaran x 
terhadap daya serap belajar siswa 80 – 50  = 30%. 

2) One Group Pretes Postes Design  
Rancangan dikenal dengan nama desain pretes-postes satu 

kelompok. Pada desain ini dilakukan pretes untuk mengetahui 
keadaan awal subjek sebelum diberi perlakuan sehingga peneliti 
dapat mengetahui kondisi subjek yang diteliti sebelum atau sesudah 
diberi perlakuan yang hasilnya dapat dibandingkan atau dilihat 
perubahannya. 
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Dalam rancangan ini, pengaruh suatu perlakuan diputuskan 
berdasarkan perbedaan antara pretest dan posttest. Dengan 
demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat 
membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan dengan keadaan 
setelah diberi perlakuan. Desain ini dapat diketahui lebih akurat 
karena dapat membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan 
dengan keadaan sesudah diberi perlakuan. Karakteristik dari 
rancangan ini adalah: (1) lemah kekuatannya untuk digeneralisasi, 
(2) ada pretest-postes, (3) tidak ada kelompok kontrol, (4) tidak 
menggunakan rambang (randomisasi). 

Langkah-langkah dalam menggunakan desain one group pretes 
postes design ini adalah: 

1) Memilih kelompok subjek untuk dijadikan sampel secara 
random. 

2) Menyelenggarakan pretes. 
3) Memberikan perlakuan. 
4) Menyelenggarakan postes. 
5) Menganalisis data dengan metode statistik. 
6) Menarik  kesimpulan. 

Desainnya sebagai berikut: 
 

Pretes Perlakuan Postes 

O1 X O2 
 

O1= nilai pretest 
O2= Nilai post test 

Untuk penelitian-penelitian pendidikan yang menerapkan 
metode pembelajaran, desain ini masih belum tepat karena 
perubahan atau perbedaan skor antara pretes dan postes bisa 
jadi bukan karena disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, 
tetapi karena faktor-faktor lain.7 

                                                             
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Penerbit 
Alfabeta, 2016). hal. 74. 
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3) Intact  group comparison 
Sering disebut sebagai rancangan perbandingan kelompok 

statik. Pada desain ini terdapat satu kelompok  yang digunakan 
untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk 
eksperimen dan setengah untuk kelompok kontrol. Kemudian 
membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Karakteristik rancangan ini:  
a) membandingkan suatu kelompok yang mendapatkan 

perlakuan dengan kelompok lain yang tidak mendapatkan 
perlakuan. 

b) kelompoknya statis. 
c) tidak dilakukan pretes.  
d) tidak dilakukan randomisasi.  

Desainnya sebagai berikut: 
 

Kelompok Perlakuan Postes 
Eksperimen X O2 

Kontrol - O2 
 

O1 = hasil pengukuran setengah kelompok ekperimen 
O2 = hasil pengukuran setengah kelompok kontrol 
Pada desain ini, kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan 
X tetapi diberikan tes yang sama dengan tes yang diberikan 
pada kelompok eksperimen kemudian hasil postes 
dibandingkan. 

b. True experimen design 
Dikatakan  true experimen design karena dalam desain ini seorang 

peneliti dapat mengontrol  seluruh variabel ekternal yang 
mempengaruhi jalannya eksperimen.8  

Dengan demikian diharapkan validitas internal (kualitas 
pelaksanaan rancangan penelitian) menjadi lebih tinggi. Prinsip 
ekuivalen antara kelompok eksperimen  dengan kelompok kontrol 
dapat terpenuhi melalui prosedur pengacakkan (randomisasi).  

                                                             
8  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D), (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016). hal. 73. 
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Dalam melakukan suatu eksperimen sungguhan, perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rencanakan dan lakukan penelitian sedemikian rupa, 
sehingga terjadi variansi pada variable terikat sebagai akibat 
dari variabel bebas. 

b. Lakukan kontrol kesalahan pengukuran untuk meningkatkan 
reliabilitas. 

c. Lakukan kontrol pada variabel yang tidak diinginkan tetapi 
mungkin mempengaruhi hasil penelitian.9 

Rancangan eksperimen sesungguhnya ini mempunyai dua 
bentuk desain, yaitu postesst only control design, pretest postes control group 
design, solomon four group design. 

a. Postest Only Control Design 
Desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan 
melibatkan dua kelompok subjek (kelompok eksperimen 
dan kontrol) tanpa pretes dan menggunakan perbandingan. 
Dalam desain ini memiliki dua kelompok yang masing-
masing dipilih secara acak. Kelompok yang pertama diberi 
perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak diberi 
perlakuan. Desainnya adalah: 
 

Kelompok Random Perlakuan Postes 

Eksperimen (R) X O2 
Kontrol (R)  O4 

 
Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-
masing dipilih secara random  R, Kelompok yang pertama 
diberi perlakuan X dan yang lainnya tidak ada perlakuan. 

b. Pretest-Postesst Control Group Design 
Dalam desain ini terdapat kelompok pembanding yang tidak 
diberi perlakuan. Desain ini mempunyai dua kelompok yang 
dipilih secara acak, kemudian masing-masing dikenakan 
pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah terdapat 

                                                             
9 Nyoman Dantes, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offest, 2012), hal. 96. 
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perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok 
eksperimen. Karakteristik dari rancangan adalah adanaya 
pretest-postest, ekuavalensi kelompok eksperimen dan 
kontrol, pengambilan sampel dialkukan secara random, 
pencapaian X=O2-O1 dan pencapaian C= O4-O3,  
generalisasi kuat. 
Desainnya sebagai berikut: 
 

 Group Pretes Variabel 
terikat 

Postes 

(R) Eksperimen O1 X O2 

(R) Kontrol O3 X O4 

 
Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara 
acak kemudian diberi preetest untuk mengetahui keadaan 
awal apakah terdapat perbedaan kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Jadi pengaruh perlakuan adalah  (O2-O1) 
– (O4-O3). 

c. Solomon Four Group Design  
Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true 
experimen yaitu dengan memperhatikan adanya variabel 
moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel 
dependen terhadap variabel independen. Desain ini, 
sesungguhnya merupakan kombinasi dari rancangan dua 
kelompok yaitu postest-only  control design dengan pretes-postest 
control group design. Bentuk rancangan untuk 4 kelompok 
adalah: 

 
 Grup Pretes Variable 

terkait 
Postes 

(R) Eksperimen O1 X O2 

(R) Kontrol 1 O1 ─ O2 

(R) Kontrol 2 ─ X Y2 

(R) Kontrol 3 ─ ─ Y2 
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Dapat juga paradigma desain faktorial digambarkan sebagai 
berikut: 

 
 
 
 
 
 

Pada desain ini semua kelompok dipilih secara random, 
kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok 
dinyatakan baik, bila setiap kelompok nilai pretesnya sama. 
jadi O1 = O3 = O5 = O7. Dalam hal ini variabel 
moderatornya adalah Y1 dan Y2. 
Disamping itu, terdapat juga pola desain salomon dengan 
memilih 3 kelompok yang dikenal dengan nama three group 
salomon. 
 Group Pretes Variabel 

terikat 
Postes 

(R) Eksperimen O1 X O2 

(R) Kontrol 1 O1 - O2 

(R) Kontrol 2 - X O2 

 

c. Quasi experimen design  
Bentuk design experimen ini merupakan pengembangan 

true experimen design  yang sulit dilaksanakan.  
Menurut Sugiyono desain ini memiliki kelompok-kelompok 

namun tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 
variabel.10  

Walaupun mempunyai kelompok kontrol namun tidak 
dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-
variabel eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan 
eksperimen. Desain ini dipilih karena menemukan fakta bahwa 

                                                             
10 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Penerbit 
Alfabeta, 2016), hal. 78. 

R O1 X Y1 O2 
R O3  Y1 O4 
R O5 X Y2 O6 
R O7  Y2 O8 
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peneliti sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan 
untuk melakukan penelitian.  

Berikut ini ditemukan dua bentuk desain eksperimen semu, 
yaitu time series design dan control group design. 

1) Time Series Design 
Dalam bidang penelitian rancangan ini dikenal dengan nama 
one group time series design. Dalam desain ini kelompok yang 
digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara 
random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest 
sampai empat kali, dengan maksud untuk mengetahui 
kesetabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi 
perlakuan. Bila hasil pretest selama empat kali ternyata 
nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut 
keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. 
Setelah kesetabilan keadaan kelompok dapat diketahui 
dengan jelas, maka baru diberi perlakuan. Desain penelitian 
ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak 
memerlukan kelompok kontrol. 
 

Y1 Y2 Y3 Y4 X Y5 Y6 Y7 Y8 

 
Dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian 
tidak dapat dipilih secara random sebelun diberi perlakuan, 
kelompok diberi pretest sampai empat kali dengan maksud 
untuk mengetahui kesetabilan. 
Hasil pretest yang baik adalah O1=O2=O3=O4 dan hasil 
perlakuan yang baik adalah O5=O6=O7=O8 beserta 
pengaruh perlakuan. 

2) Countrol Group Time Series Design 
Paradigma rancangan kelompok kontrol time seris dpat 
digambarkan sebagai berikut: 
 

Grup  
Experimen  Y1 Y2 Y3 Y4 X Y5 Y6 Y7 Y8 

Control Y1 Y2 Y3 Y4 ─ Y5 Y6 Y7 Y8 
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3) Nonequivalent Control Group Design 
Desain ini mirip dengan pretest-postest control group design, 
bedanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun 
kelompok kontrol tidak dipilih secara acak. 
Design ini sangat sering digunakan dalam penelitian 
pendidikan dan penelitian perilaku (behavioral). Pada 
penelitian ini, sering digunakan intact group, seperti kelas yang 
menyebabkan randomisasi tidak dapat dilakukan. Pemberian 
pretes biasanya digunakan untuk mengukur ekuivalensi atau 
penyetaraan kelompok. Paradigma nonequivalent control group 
design digambarkan sebagai berikut: 
 

O1 
O3 

X O2 
O4 

 
Contoh: 
Sebuah penelitian untuk mencari pengaruh metode 
pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan 
memecahkan masalah. Desain penelitian dipilih suatu 
kelompok siswa. Selanjutnya dari satu kelompok tersebut 
yang setengah diberi perlakuan metode pembelajaran 
berbasis masalah setiap hari dan yang setengah lagi tidak. O1 

dan O3 merupakan kemampuan siswa memecahkan masalah 
sebelum ada perlakuan pembelajaran berbasis masalah. O2 

adalah kemampuan memecahkan masalah siswa setelah 
pembelajaran berbasis masalah selama 1 tahun. O4 

kemampuan memecahkan masalah siswa yang tidak diberi 
perlakuan metode pembelajaran berbasis masalah. 

C. RANGKUMAN 
Pola-pola eksperimen terdiri dari tiga kategori, yaitu (1) pra 

eksperimen (pre-experimental), (2) Quasi eksperimen atau eksperimen 
semu (quasi-experimental), dan (3) eksperimen murni (true-experimental) 
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1. Pre-experimental Design 
Dikatakan Pre-Experimental design, karena desain ini belum 
merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Dikatakan belum 
merupakan eksperimen sungguhan karena masih terdapat variable 
luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variable 
dependen. Bentuk pre-exsperimental design ada beberapa macam, 
yaitu: one-shot case study (study kasus bentuk tunggal), one group pretest-
postest gesign, intact group comparation. 

2. True Experimental 
Dikatakan true eksperimental (eksperimen yang betul-betul) karena 
dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variable luar yang 
mempengaruhi jalannya eksperimen. Prinsip ekuivalen antara 
kelompok eksperimen  dengan kelompok control bisa dipenuhi 
melalui prosedur rambang (randomisasi). Bentuk True-
Experimental design posttest-only control design dan pretest-posttest control 
group design, solomon four group design. 

3. Quasi Experimental 
Desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true 
experimental desain yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai 
kelompok control akan tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 
untuk mengontrol variable-variabel-variable luar. Desain ini terdiri 
atas nonequivalent control group design, the nonequivalen pretes-posttest design, 
factorial design. 
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BAB XI 

SKALA PENGUKURAN DAN PENILAIAN 
 

A. PENDAHULUAN 
Pengukuran merupakan cabang ilmu statistika terapan yang 

bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan instrumen 
yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan instrumen yang berfungsi 
secara optimal, valid dan reliabel. Skala merupakan perbandingan antara 
kategori dimana masing-masing ketegori diberikan bobot nilai yang 
berbeda. 

Seorang peneliti, apabila sudah berhasil menyusun rumusan 
masalah, mengidentifikasi variabel, menyusun kerangka teori, serta 
merumuskan hipotesis. Maka babak berikutnya peneliti mulai 
mempersiapkan teknik dalam melakukan pengukuran untuk pengujian 
hipotesisnya. Dalam melakukan pengukuran ini, peneliti bisa 
menggunakan alat ukur yang sudah terstandar maupun alat ukur yang 
sudah teruji kualitasnya.  

Kualitas alat ukur sangat menentukan hasil terhadap proses 
penelitian yang sedang dilakukan. Sehingga peneliti harus benar-benar 
tepat dalam menentukan dan menggunakan alat ukur dalam proses 
pengukuran variabel- variabel penelitiannya.  Pengukuran dapat 
membantu peneliti dalam menghubungkan konsep-konsep yang sifatnya 
abstrak dalam realitas kehidupan. Pengukuran memudahkan peneliti 
dalam mempresentasikan fenomena di lapangan sekaligus membantu 
peneliti dalam merumuskan konsep penelitiannya secara lebih cermat , 
tepat dan tepat. 

Proses pengukuran dalam penelitian berkaitan dengan instrumen 
penelitian, sebab instrumen inilah yang akan digunakan oleh peneliti 
dalam melakukan pengukuran. Sehingga setiap instrumen penelitian 
yang akan digunakan oleh peneliti hendaknya mempunyai skala 
pengukuran. Dimana skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 
digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 
yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut ketika akan 
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digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitaif. 
Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan 
instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka. 

B. URAIAN MATERI 

1. Skala Pengukuran  
Pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistimatik 

dalam menilai dan membedakan sesuatu obyek yang diukur. Pengukuran 
tersebut diatur menurut kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah yang 
berbeda menghendaki skala serta pengukuran yang berbeda pula.1 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 
sebuah acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 
dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 
penelitian akan menghasilkan sebuah data kuantitatif. Misalnya 
timbangan emas sebagi instrumen untuk mengukur berat emas, disebut 
dengan skala miligram (mg) dan akan menghasilkan data kuantitatif berat 
emas dalam satuan mg; meteran dibuat untuk mengukur panjang dibuat 
dengan skala mm, dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang 
dengan satuan mm.2 

Skala pengukuran dijadikan penentuan atau penetapan skala dalam 
suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel 
penelitian. Maksud dari skala pengukuran ini untuk mengklasifikasikan 
variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam 
menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya.3 

Dasar yang paling umum untuk membuat skala mempunyai 3 ciri, 
yakni:  

a. Bilangan berurutan. Suatu bilangan adalah (a) lebih besar daripada, 
(b) lebih kecil daripada, atau (c) sama dengan bilangan yang lain. 

                                                             
1  Kusaeri Suprananto. Pengukuran dan Penelitian Pendidikan,   (Yogyakarta: 
Penerbit Graha Ilmu, 2012), hal 20. 
2 Sugiyono, Metode Penelitan Pendidikan, (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2009), 
hal. 134. 
3  Riduwan, Skala Pengukuran Dalam Penelitian, (Bandung:  Penerbit Alfabeta, 
2009), hal. 6. 
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b. Selisih antar bilangan-bilangan adalah berurutan. Selisih antar 
sepasang  bilangan adalah (a) lebih besar daripada, (b) lebih kecil 
daripada, atau (c) sama dengan bilangan yang lain. 

c. Deret bilangan mempunyai asal mula yang unik ynag ditandai 
dengan bilangan nol. 

d. Kombinasi ciri-ciri urutan, dan asal mula menghasilkan  
pengelompokkan skala ukuran berikut yang umum dipakai.4 

2. Skala Pengukuran Data 
Skala pengukuran dapat dibagi menjadi dua yakni, skala pengukuran 

data dan skala pengukuran sikap atau dikenal juga dengan skala 
pengukuran penilaian. Skala data dalam pengukuran merupakan skala 
pengukuran yang hasilnya dapat berupa angka-angka. Prosedur dalam 
melakukan pengukuran dengan skala data ini diharapkan terdapat 
persamaan dengan realita.  

Macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala 
ordinal, skala interval, skala rasio dan skala pengukuran tersebut 
didapatkan data-data yang bersifat nominal, ordinal, interval dan rasio, 
yang sering disingkat “NOIR”.   Berdasarkan jenis variabel, maka skala 
pengukuran data dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu: 

a. Skala Nominal   
Istilah nominal berasal dari kata “name”. Skala nominal 

merupakan skala yang sangat sederhana disusun menurut jenis 
(kategorinya). Skala ini dipakai untuk mengklasifikasikan objek, 
peristiwa, keadaan yang menunjukkan adanya kesamaan atau 
perbedaan karakteristik tertentu dari obyek atau atribut yang 
diamati. 

Fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk pembeda antara 
karakteristk yang satu dengan karakteristik lainnya. Skala 
nominal memberikan suatu sistem kualitatif untuk 
mengkategorikan orang atau objek ke dalam kategori, kelas atau 
klasifikasi. 

                                                             
4  Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, edisi 1, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2008), hal. 120. 
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Dalam skala data ini, pemberian angka pada 
pengelompokkan obyek tidak memiliki urutan atau makna 
matematis sehingga pengelompokkan obyek tersebut tidak dapat 
dibandingkan. Dengan kata lain, dalam skala data ini, pemberian 
angka hanya sebagai pelabelan pada obyek saja, tidak berfungsi 
sebagai pembanding antara obyek- obyek tersebut. Inilah yang 
menyebabkan skala data ini merupakan sakala data yang paling 
rendah.  

Misalnya, untuk mengukur jenis kelamin, objek dibagi atas 
dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk masing-
masing anggota  diatas berikan angka, misalnya: 1-pria; 2-wanita. 
Jelas kelihatan bahwa angka yang diberikan tidak menunjukkan 
bahwa tingkat wanita lebih tinggi dari  pria ataupun sebaliknya.  

Contoh lain: - warna kulit : 1. coklat, 2. putih, 3. kuning. 
Angka 1,2,3 hanya sebagai label saja. 

Uji statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah uji 
statistik yang mendasarkan perhitungan seperti modus dan 
distribusi frekuensi. 

b. Skala Ordinal  
Skala ordinal adalah angka yang diberikan dan angka-angka 

tersebut mengandung pengertian tingkatan. Skala nominal 
digunakan untuk mengurutkan sebuah objek dari yang terendah 
sampai tertinggi atau sebaliknya. Skala ini tidak memberikan nilai 
mutlak terhadap objek, tetapi hanya memberikan urutan 
(rangking) saja.5 Skala ordinal memilki semua karakteristik skala 
nominal, perbedaanya, skala ini memiliki urutan atau peringkat 
antar kategori. 

Skala ordinal adalah angka yang menunjukkan posisi dalam 
suatu urut-urutan dalam suatu seri (urutan nomor). Ukuran yang 
menunjukkan jenjang (order), menggolong-golongkan 
subyek/obyek menurut jenjangnya/tingkatannya, tanpa 

                                                             
5 Moh, Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hal. 
130. 
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memperhatikan jarak antara golongan yang satu dengan yang 
lain.  

Contoh, “jika siswa A umurnya lebih tua daripada B dan 
umur B lebih tua daripada C, maka umur A lebih tua dari pada 
umur C”. 

Contoh yang lain: tiga pelajar yang berprestasi, yang masing-
masing diberikan simbol-simbol atas prestasi dengan angka: juara 
ke-I, juara ke-II, juara ke-III; Sedangkan masing-masing siswa 
tersebut mempunyai perbedaan rata-rata, yakni: 96,00; 92,10 dan 
90,00. maka ditetapkan dalah juara ke-I, juara ke-II, dan juara ke-
III berdasarkan urutan rata-rata tertinggi. 

Data Indeks Prestasi Komulatif (IPK) Mahasiswa UIN 
Mataram Jurusan Pendidikan IPA Biologi Kelas A Semester II 
yakni 3,85, 3,80, 3,75, 3,65, 3,60, dst. Dari data tersebut, apabila 
menggunakan skala ordinal maka pengurutan data dari yang 
tertinggi ke yang terendah atau sebaliknya (dari yang rendah ke 
yang tertinggi). Namun, interval antara data 1 dan 2 tidak harus 
sama dengan data 2 dan 3, dan begitu seterusnya. Skala data 
ordinal tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan skala data 
nominal, namun secara tidak langsung ketika menggunakan skala 
ordinal, maka skala nominal lebih dulu diselesaikan. 

Adapun ciri-ciri dari skala ordinal antara lain : kategori data 
saling memisah, kategori data memiliki aturan yang logis, 
kategori data ditentukan oleh skala berdasarkan jumlah 
karakteristik khusus yang dimilikinya. Contoh variabel berskala 
ordinal adalah: 
Pada atribut keadaan status sosial di tengah-tengah masyarakat 
umum, maka tingkatannya adalah: 

Atas     3 
Menengah  2 
Bawah   1 

Pada bidang pendidikan, maka indeks prestasi kumulatif 
mahasiswa tergolong: 

Baik   3 
Sangat baik  2 
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Cum laude  1 
Uji statistik yang sesuai dengan skala ordinal adalah modus, 

median, distribusi frekuensi dan statistik non-parametrik seperti 
rank order correlation. Variabel yang diukur dengan skala nominal 
dan ordinal umumnya disebut variabel non-parametrik atau 
variabel non-metrik. 

c. Skala Interval  
Skala data ini sifatnya sama dengan skala data ordinal. Hanya 

saja pada skala data interval rentang antar data sama besarnya, 
sehingga dimungkinkan menggunakan operasi secara matematis 
yakni dengan penjumlahan dan pengurangan. Inilah yang 
menyebabkan skala data interval lebih tinggi tingkatannya 
dengan kedua skala data sebelumnya (skala data nominal dan 
ordinal).  

Ketika peneliti menggunakan skala data ini harus 
meyelesaikan kedua skala data tersebut terlebih dahulu. Jadi, 
skala interval memiliki skala nominal, ordinal dan konsep 
kesamaan interval (jarak antara 1 dan 2 adalah sama dengan jarak 
antara 2 dan 3). Skala interval tidak memiliki titik 0 (nol) yang 
sesungguhnya, sehingga tidak berlaku operasi perbandingan  
akan tetapi berlaku operasi penjumlahan serta pengurangan.  

Dengan demikian peneliti dapat melihat besarnya perbedaan 
antara karaktersitik satu individu atau obyek dengan lainnya. 
Skala pengukuran interval benar-benar merupakan angka. 
Angka-angka yang dapat digunakan dalam  operasi aritmatika, 
misalnya dijumlahkan atau dikalikan. Untuk melakukan analisa, 
skala pengukuran ini menggunakan statistik parametrik. Uji 
statistik yang sesuai untuk jenis pengukuran skala ini adalah 
semua uji statistik, kecuali yang mendasarkan pada rasio seperti 
koefisien variasi. 

Contoh variabel berskala interval pada bidang statistik 
adalah kategori IPK yang umum di Perguruan Tinggi: 

0,00 -  1,99   1 
2,00 -  2,99  2 
3,00  -  4,00  3 
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Contoh lainnya adalah jawaban pertanyaannya menyangkut 
frekuensi dalam pertanyaan, misalnya: berapa kali Anda belajar 
berkelompok dalam sebulan? Jawaban: 1 kali, 3 kali, 5 kali dan 7  
kali. Maka angka-angka 1, 3, 5 dan 7 merupakan angka 
sebenarnya dengan menggunakan interval 2. 

Data hasil ulangan mata pelajaran Biologi yakni, 50, 60, 70, 
90, dan 80. Jika data tersebut diurutkan dari yang tertinggi ke 
yang terendah yakni 90, 80, 70, 60 dan 50 atau sebaliknya, maka 
interval data tersebut dari data 1 dengan 2 dan data ke 2 dengan 
3 akan sama. Begitu juga dengan interval data seterusnya  

d. Skala Rasio  
Skala rasio adalah skala yang memiliki tingkat pengukuran 

yang paling tinggi, cermat dan akurat. Skala rasio mempunyai 
seluruh ciri-ciri yang dimiliki oleh ketiga jenis skala lainnya, dan 
ditambah dengan skala ini mempunyai titik nol yang jelas (titik 
nol absolut/mutlak) atau nilai dasar (based value) yang tidak dapat 
dirubah. 

Misalkan usia memiliki nilai dasar 0 tahun. Skala rasio dapat 
ditransformasikan dengan cara mengalikan dengan konstanta, 
tetapi transformasi tidak dapat dilakukan jika dengan cara 
menambah konstanta. Variabel yang diukur dengan skala interval 
dan rasio disebut variabel metrik. 

Skala rasio adalah ukuran perbandingan diantara dua 
gejala/satuan misalnya; siswa A memiliki skor 80 dan B skornya 
40, maka dapat dikatakan bahwa A memiliki skor dua kali lebih 
tinggi dari umur B, atau dapat dikatakan bahwa perbandingan 
skor A terhadap skor B adalah 2/1. Begitu juga dengan 80 menit 
empat kali lebih lama dari 20 menit. Kedua contoh di atas dapat 
terjadi karena pada skala data ini adanya titik nol sebagai titik 
mutlak atau titik absolut. 

Melalui skala ini kita dapat menginterpretasikan 
perbandingan antar skor. Sebagai contoh, tinggi meja 4 m adalah 
dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan kursi yang tingginya 2 
m. Banyaknya sepeda motor 50 buah, kendaraan jumlahnya 25 
buah. Jadi jumlah kendaraan yang parker di halaman sekolah  
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adalah dua kali lebih banyak dibanding jumlah sepeda motor (1 
dibanding 2). 

Kebanyakan alat alat pengukur benda fisika memiliki ciri 
skala rasio, yang berarti alat-alat tersebut merupakan alat 
pengukur yang dibisa diandalkan, karena berkat adanya titik nol 
(0) yang absolut pada alat-alat pengukur tersebut. Misalnya: 
meteran, timbangan berat (kg) dan lain-lain. 

Dari empat jenis skala yaitu skala nominal, skala ordinal, 
skala interval, dan skala rasio. Skala nominal tidak memiliki 
kelengkapan numeris, skala ordinal hanya memberikan informasi 
urutan peringkat, skala interval dan skala rasio memiliki interval-
interval yang sama diantara  poin-poin pada skala. Di samping 
itu, skala rasio memiliki angka nol (zero point) yang sesungguhnya. 
Kesesuaian analisis statistika ditentukan oleh jenis desain dan 
skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian. 
 

Tabel 5. Jenis dan Ciri Skala Penelitian 

Jenis Skala Ciri-Ciri skala Operasi 
Empiris Dasar 

Nominal  Tidak ada urutan, jarak 
atau asal mula. 

Penentuan 
keamanan 

Ordinal  Berurutan tetapi tidak ada 
jarak atau asal mula ynag 
unik. 

Penentuan 
nilai-nilai lebih 
besar atau lebih 
kecil daripada. 

Interval  Berurutan dan berjarak 
tetapi tidak mempunyai 
selisih. 

Penentuan 
kesamaan 
interval asal 
mula yang unik. 

Rasio  Berurutan, berjarak, dan 
asal mula yang unik 

Penetuan 
kesamaan ratio. 

 
Berikut dipaparkan contoh-contoh penerapan keempat skala 

pengukuran dalam penelitian sebagai berikut: 
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Skala pengukuran nominal 
Pertanyaan: apakah saudara setuju dengan penerapan protocol 
kesehatan COVID 19 saat ini? 
a. Setuju  b. Tidak setuju  
Jawaban setuju diberi nilai 1 dan jawaban tidak setuju diberi nilai 
0  
Skala pengukuran ordinal 
Pertanyaan: bagaimana menurut pendapat saudara mengenai 
layanan akademik di perguruan tinggi x? 
a. lambat b. sedang c. cepat  d. prima 

untuk jawaban lambat diberi skor 1 ….. prima diberi skor 4  
 
Skala pengukuran interval 
Pertanyaan: berapa kali anda mengunjungi kebun binatang dalam 
satu tahun? 
b. 1 kali b. 5 kali c. 10 kali d. 15 kali 

Angka-angka 1, 5, 10 dan 15 adalah angka sebenarnya dengan 
menggunakan interval 5 
skala pengukuran rasio 
harga laptop. a. 1 juta rupiah b. 5 juta rupiah, maka harga laptop 
a dibandingkan dengan harga laptop b sama dengan 1 : 5 

3. Skala Pengukuran Penilaian 
Berbagai skala pengukuran penilaian atau sikap yang dapat 

digunakan untuk penelitian pendidikan antara lain adalah: 
a. Skala Likert   

Skala Likert dikembangkan untuk mengukur sikap, 
pendapat, dan persepsi seseorang atau komunitas masyarakat 
yang berkaitan dengan fenomena sosial. Peneliti telah 
menentukan secara spesifik sebuah fenomena sosial, yang 
dikenal dengan variabel penelitian. Variabel yang akan diukur 
selanjutkan dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator itu dijadikan sebagai titik tolak untuk 
menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan 
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atau pertanyaan, baik bersifat favorable (positif) bersifat bersifat 
unfavorable (negatif).  

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan 
oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan 
kepada responden. Kemudian responden diminta memberikan 
pilihan jawaban atau respons dalam skala ukur yang telah 
disediakan. 

Jawaban setiap item instrumen yang mengunakan skala 
Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 
negatif, yag beupa option/pilihan antara lain:  

a. Sangat setuju   a. Selalu 
b. Setuju     b. Sering 
c. Ragu-ragu     c. Kadang-kadang 
d. Tidak setuju   d. Tidak pernah 
e. Sangat tidak setuju 
 
a. Sangat positif    a. sangat baik 
b. Positif     b. baik 
c. Negatif     c. tidak baik 
d. Sangat negatif   d. sangat tidak baik 

 
Untuk keperluan analisis kuantitatif, sistem penilaian dalam 

skala Likert adalah sebagai berikut: 
1) Item favorable:  

sangat setuju 5  
setuju  4  
ragu-ragu  3  
tidak setuju  2  
sangat tidak setuju  1 

2) Item unfavorable:  
sangat setuju  1  
setuju  2 
ragu-ragu  3 
tidak setuju  4 
sangat tidak setuju  5 
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Insrtumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat 

disusun dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Tahap-
tahap perancangan LSR adalah sebagai berikut: 
1) Tentukan secara tegas sikap terhadap topik apa yang akan 

diukur. Sebagainya 
2) Tentukan secara tegas Dimensi yang menyusun sikap 

tersebut. Dimensi tersebut pada dasarnya merupakan faktor-
faktor yang mempengaruhi sikap yang menurut Likert terdiri 
dari dimensi kognitif (tahu atau tidak tahu), afektif (perasaan 
terhadap sesuatu), dan konatif (kecenderungan untuk 
bertingkat laku). 

3) Susun pernyataan-pernyataan atau item yang merupakan alat 
pengukur dimensi yang menyusun sikap yang akan diukur 
sesuai dengan indikator. Banyaknya indiktor biasanya antara 
30-40 item untuk sebuah sikap tertentu. Item-item yang 
disusun tersebut harus terdiri dari item positif dan item 
negatif. Item positif adalah pernyataan yang memberikan 
isyarat mendukung/menyokong topik yang sedang diukur, 
sedangkan item negatif sebaliknya, yaitu melawan topik. Item 
positif dan item negatif harus ditempatkan secara acak. 

4) Setiap item diberi pilihan respon yang bersifat tertutup 
(closed questionare). Banyaknya pilihan respon biasanya 3, 5, 
7, 9, dan 11. Dalam prakteknya, jumlah pilihan respon yang 
paling banyak dipakai adalah 5. Alasannya adalah jika respon 
terlalu sedikit maka hasilnya terlalu kasar tetapi jika terlalu 
banyak maka responden sulit membedakannya. 
 

Contoh dalam bentuk check list 
Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat 

anda, dengan cara memberi tanda () pada kolom yang tersedia. 

Tabel 6. Contoh Bentuk Check List 

No  Pertanyaan Jawaban  
SS ST RG TS STS  
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No  Pertanyaan Jawaban  
SS ST RG TS STS  

1. Sekolah ini akan menerapkan 
pembelajaran dalam jaringan 
(daring) dalam masa pandemi 
COVID 19. 

 √    

2. Sistem kerja masa new normal 
di sekolah akan menerapkan 
layanan di perpustakaan 
dilakukan secara online 

√     

 
Keterangan: 

SS=Sangat setuju   diberi skor  5 
ST=Setuju    diberi skor  4 
RG=Ragu-ragu   diberi skor  3 
TS=Tidak setuju   diberi skor  2 
STS=Sangat tidak setuju   diberi skor   1 

 
Contoh dalam bentuk pilihan ganda 

Berilah salah satu jawaban terhadap pertanyaan berikut 
sesuai dengan pendapat anda dengan cara memberi tanda silang 
pada jawaban anda. 

Kehidupan new normal ini akan segera diterapkan di 
sekolah anda? 

a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Ragu-ragu 
d. Setuju 
e. Sangat setuju 
Sistem pembelajaran yang baru akan segera diterapkan di 

pondok pesantren anda? 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Ragu-ragu/netral 
d. Setuju 
e. Sangat setuju 
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Pengukuran serupa ini mula-mula diciptakan oleh Rensis 
Likert pada tahun 1932. Sejak itu tipe pengukuran ini menjadi 
sangat populer karena memiliki manfaat dn kelebihan antara lain: 
1) Mempunyai banyak kemudahan. Menyusun sejumlah 

pertanyaan mengenai sifat atau sikap tertentu relatif mudah. 
Menentukan skor juga mudah karena tiap jawaban diberi 
nilai berupa angka yang mudah dijumlahkan. Namun dalam 
pengolahannya tidak tepat untuk mengambil skor rata-rata 
oleh sebab angka-angka itu merupakan urutan atau gradasi. 
Menafsirkannya juga relatif mudah. Skor yang lebih tinggi 
menunjukkan sikap yang lebih tinggi taraf atau intensitasnya 
dibandingkan dengan skor yang lebih rendah. 

2) Skala tipe likert mempunyai reliabilitas tinggi dalam 
mengurutkan manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu. 
Skor untuk tiap pernyataan juga mengukur intensitas sikap 
responden terhadap pernyataan itu. 

3) Selain itu skala likert ini sangat luwes atau fleksibel, lebih 
fleksibel daripada teknik pengukuran lainnya. Jumlah item 
atau pernyataan, jumlah alternatif jawaban terserah pada 
pertimbangan peneliti. 
Disamping keuntungan-keuntungan itu ada pula sejumlah 

kelemahannya, antara lain: 
1) Asumsi bahwa tiap item atau pernyataan mempunyai nilai 

yang sama tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak semua 
pernyataan mempunyai makna yang sama pentingnya dalam 
rangka keseluruhannya. 

2) Ada kemungkinan bahwa orang yang mempunyai sikap yang 
sama intensitasnya memilih alternatif jawaban yang berlainan 
sehingga menghasilkan skor akhir yang berbeda. 

3) Demikian pula mereka yang mendapat skor mentah yang 
sama belum tentu mempunyai sifat atau sikap yang sama 
dengan intensitas yang sama. Itu sebabnya tidak dapat diberi 
makna tertentu kepada skor mentah yang diperoleh dengan 
cara pengukuran ini. 

4) Juga dapat disangsikan validitas item-item yang dipilih, 
artinya apakah item itu memang mengukur apa yang 
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memang ingin kita ukur. Selain itu perlu diselidiki adakah 
semua item itu sama validitasnya, ataukah diantaranya ada 
yang kurang relevan. 
 

b. Skala Guttman  
Skala Guttman merupakan skala komulatif. Jika seseorang 

menyisakan pertanyaan yang berbobot lebih berat, ia akan 
menyetujui pertanyaan yang kurang berbobot lainnya. Skala 
Guttman mengukur suatu dimensi saja dari suatu yang variabel 
yang multidimensi.  

Skala Guttman dikenal juga dengan skala Scalogram yang 
sangat baik untuk menyetujui. Peneliti tentang kesatuan dimensi 
dari sifat atau sikap yang teliti yang sering disebut dengan atribut 
universal. Pada skala Guttman terdapat beberapa pertanyaan yang 
diurutkan secara hirarki untuk melihat sikap tertentu seseorang. 
Jika seseorang menyatakan tidak terhadap pernyataan sikap 
tertentu dari sederetan pernyataan itu, ia akan menyatakan lebih 
dari tidak terhadap pernyataan yang berikutnya. Jadi skala 
Guttman ialah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat 
jelas dan konsisten.   

Misalnya: yakin-tidak yakin; ya-tidak; benar-salah; positif-
negatif; pernah-belum pernah; setuju-tidak setuju dan 
sebagainya.  

Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau ratio 
dikotomi (dua alternatif yang berbeda). Perbedaan skala Likert 
dengan skala Guttman ialah kalau skala Likert terdapat jarak 
(interval); 3, 4, 5, 6 atau 7 yaitu dari sangat benar (SB) sampai 
dengan Sangat Tidak Benar (STB). Dalam skala Guttman hanya 
ada dua interval, yaitu : Benar (B) dan Salah (S) atau Ya (Y) dan 
Tidak (T). 

Contoh: 
1) Bagaimana pendapat anda, bila orang itu menjabat 

menjadi kepala sekolah SMAN Y? 
a. Setuju 
b. Tidak setuju  
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2) Pernakah guru menghimbau agar para siswa selalu 
mentaati tata tertib sekolah?  
a. Tidak pernah 
b. Pernah  

Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan 
ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat 
dibuat skor tertinggi satu dan terendah nol. Misalnya untuk 
jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. 
Analisa dilakukan seperti pada skala likert.6 

 
c. Skala Penilaian (Rating scale)  

Skala pengukuran Likert dan Guttman, data yang diperoleh 
semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. 
Tetapi dengan rating-scale data mentah yang diperoleh berupa 
angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 

Skala rating umumnya melibatkan penilaian tingkah laku 
atau performa seseorang yang akan diteliti. Dalam skala rating 
ini, seolah-olah penilai diminta oleh peneliti untuk menaruh 
seseorang yang akan dinilai pada beberapa titik yang telah 
disusun secara berurutan atau dalam kategori yang 
menggambarkan tingkah laku orang tersebut.   

Pada skala rating ini, penilai atau rater diasumsikan bahwa 
mereka adalah orang-orang yang mengetahui benar tentang 
tingkah laku individual tersebut. Ada beberapa tipe skala rating 
yang sering sebagai skala pengukuran dalam penelitian. Mereka 
dapat dikelompokkan sebagai skala rating individual dan skala 
rating kelompok. Dilihat dari cara menggambarkannya, skala 
rating juga bisa dibedakan menjadi skala grafik dan skala 
kategori. 

Responden menjawab, senang atau tidak senang, setuju atau 
tidak setuju, penah atau tidak pernah merupakan data kualitatif. 
Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab 

                                                             
 6   Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: CV. 
Alfabeta 2014), hal. 140.  
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salah satu dari jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh 
karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk 
pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi 
responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk 
mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, 
kemampuan, proses, kegiatan dan lain-lain. 
Contoh: 
Bagaimana sistem pembelajaran yang berlangsung di sekolah A? 

4.  bila sistem pembelajarannya sangat baik 
3.  bila sistem pembelajarannya cukup baik 
2. bila sistem pembelajarannya kurang baik 
1. bila sistem pembelajarannya sangat tidak baik 

Jawablah dengan melingkari nomor jawaban yang tersedia sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. 

Tabel 7. Contoh pada Pengukuran Rating Skala 

No.
Item 

Pertanyaan tentang tata ruang 
kuliah 

Interval 
jawaban 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4 
 

 
 

5. 

Penataan meja kursi sehingga 
perkuliahan menjadi lebih 
efektif. 
Pencahayaan secara alami 
dalam ruang kuliah. 
Pencahayaan dari listrik ruang 
kuliah sudah memadai 
Warna cat tembok yang tidak 
menimbulan pantulan cahaya 
yang dapat. mengganggu 
proses belajar. 
Sirkulasi udara di ruang 
perkulaihan . 

4   3   2   1 
 

 
4   3   2   1 

 
4   3   2   1 

 
4   3   2   1 

 
 
 

4   3   2   1 

  
Ketiga jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, 

akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini akan 
tergantung pada bidang yang akan diukur. 
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d. Skala perbedaan Semantik (Semantic Defferential)  
Skala pengukuran yang bentuknya semantic defferensial 

dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk 
mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun 
checklist, akan tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang 
jawaban “sangat positifnya” terletak dibagian kanan garis, dan 
jawaban yang “sangat negatif” terletak di bagian kiri garis, atau 
bahkan sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan 
biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap/karakteristik 
tertentu yang dimiliki seseorang.  

Responden dapat memberi jawaban, pada rentang jawaban 
yang positif sampai dengan negatif. Hal ini tergantung pada 
persepsi responden kepada yang dinilai. Responden yang 
memberi penilaian dengan angka 5, berarti persepsi responden 
terhadap guru mata pelajaran itu sangat positif, sedangkan bila 
memberi jawaban pada angka 3, berarti netral, dan bila memberi 
jawaban pada angka 1, maka persepsi responden terhadap guru 
mata pelajaran sangat negatif. 

Contoh: 
  

  
  

 
Bersahabat  5 4 3 2   1  bermusuhan 
Tepat janji 5 4 3 2 1  Ingkar janji 
Demokrasi  5 4 3 2 1  Otoriter 
Memuji 5  4 3 2  1  Mencela 
Amanah 5 4 3 2 1 Tak amanah 
 

Responden dapat memberi jawaban, pada rentang jawaban 
yang positif sampai dengan negatif. Hal ini tergantung pada 
persepsi responden kepada yang dinilai. Responden yang 
memberi penilaian dengan angka 5, berarti persepsi responden 
terhadap pemimpin itu sangat positif, sedangkan bila memberi 

Beri nilai gaya kepemimpinan 
Kepala Madrasah Y 
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jawaban pada angka 1, maka persepsi responden terhadap 
pemimpinnya sangat negatif. 

 
e. Skala Thurstone 

Model skala sikap lainnya yang bisa dipakai dalam penelitian 
adalah skala Thurstone. Selain dalam penelitian, skala ini sering 
pula dipakai sebagai perangkat dari tes psikologi untuk suatu 
jenis pekerjaan, atau suatu jenis pendidikan memerlukan 
prasyarat tentang sikap-sikap tertentu. Misalnya, tes yang 
diselenggarakan Kementerian Agama untuk para calon 
mahasiswa S3 yang hendak studi ke luar negeri atau perangkat 
tes tambahan yang diselenggarakan lembaga psikotes untuk 
penempatan jabatan eselon II di instansi pemerintah. 

Skala Thurstone adalah model skala sikap yang didalamnya 
memuat beberapa pernyataan yang harus dipilih oleh responden. 
Setiap pernyataan diberi skor 1-11. Akan tetapi, responden 
tersebut tidak mengetahui berapa besar skor tiap-tiap nomor 
pernyataan itu. Interpretasi bahwa sikap responden itu positif 
atau negatif ditentukan oleh skor rata-rata dari  ≥ 6, maka 
responden itu bersikap positif dan jika < 6, maka responden itu 
bersikap negatif. Berikut ini contoh format angket dalam bentuk 
skala Thurstone yang diapaki dalam lembaga psikotes untuk 
mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran dalam jaringan. 

 
 

ANGKET 
 

Nama   : ___________________ 
Kelas   : ___________________ 
Jenis kelamin  : ___________________ 
Tempat tanggal lahir : ___________________ 
 
Pilihlah 5 pernyataan yang cocok dengan pendirian anda dengan 
cara menulis kembali nomor yang anda pilih pada tempat yang 
tersedia: 
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1) Pembelajaran tatap muka secara langsung (luring) lebih 
efektif. 

2) Bagi saya belajar melalui daring banyak kendalanya. 
3) Belajar secara bersama-sama dengan teman di sekolah lebih 

memotivasi saya untuk belajar. 
4) Sebenarnya saya lebih senang belajar di daring atau online. 
5) Belajar melalui daring membuat saya lebih mandiri dalam 

memilih materi. 
6) Sekalipun belajar secara daring, tidak menjamin saya 

memahami materi pelajaran. 
7) Pembelajaran daring menuntut kemampuan IT yang 

memadai bagi setiap siswa. 
8) Waktu belajar melalui daring lebih fleksibel. 
9) Kalau sudah membahas soal, saya sering dibantu oleh orang 

tua. 
10) Di abad milenium, belajar tidak dibatasi dengan ruang dan 

waktu. 
 

f. Skala Stapel  
Skala staple hampir mirip dengan skala semantic diferensial. 

Skala staple menggunakan kategori yang  diberi nilai negatif dan 
positif (misalnya dari -5 sampai +5). Skala staple umumnya 
digunakan untuk mengukur sikap. 

Tabel 8. Contoh Pengukuran Skala Stapel 

berikan penilaian terhadap guru mata pelajaran biologi dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut: 
Penguasaan 
materi -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Penggunaan 
media -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Penerapan 
metode -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Pengelolaan 
kelas -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 
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C. RANGKUMAN 
Tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian ilmiah adalah 

menyusun alat ukur (instrumen) penelitian sebagai pedoman untuk 
mengukur variabel-variabel penelitian. Alat ukur tersebut harus valid dan 
reliabel. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel diperlukan 
skala pengukuran.  

Skala merupakan perbandingan antar kategori dimanan masing-
masing ketegori diberi bobot nilai yang berbeda. Sedangkan Pengukuran 
merupakan cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk 
membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga 
dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid dan reliabel. 
Jadi Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 
acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam 
alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian 
akan menghasilkan data kuantitatif. 

Macam-macam skala pengukuran data antara lain: skala nominal, 
skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala pengukuran penilaian 
atau sikap yang dapat digunakan untuk penelitian pendidikan dan sosial 
antara lain adalah: skala Likert, skala Guttman, rating scale, semantic 
defferential, Thurstone dan Stapel. 
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BAB XII 

UJI VALIDITAS  DAN RELIABILITAS 
 

A. PENDAHULUAN  
Ketika peneliti melakukan pengukuran dengan menggunakan suatu 

instrumen seperti tes, angket, observasi, dan alat pengukur lainnya dalam 
rangka mendapatkan data penelitian. Instrumen adalah suatu alat yang 
karena memenuhi persyaratan akademis maka dapat dipergunakan 
sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data 
mengenai suatu variabel 

Tentu saja alat ukurnya harus memenuhi dua syarat, yakni valididitas 
dan reliabilitas. Valid (sahih) sebagai alat ukur yang dapat dipercaya 
dalam mengukur data dan mempunyai reliabilitas (konsisten) yang 
handal ketika hendak digunakan dalam melakukan pengukuran. Apabila 
instrumen tidak memenuhi hal tersebut, maka data yang telah diperoleh 
hasilnya akan diragukan. 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai makna sejauh 
mana ketepatan dan keakuratan suatu alat ukur atau instrumen dalam 
melakukan fungsi pengukurnya. Suatu tes dikatakan mempunyai validitas 
yang tinggi jika tes tersebut mampu memberikan hasil ukur yang sesuai 
dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil 
pengukuran dari kegiatan pengukuran tersebut merupakan besaran yang 
mencerminkan secara cermat tentang fakta atau keadaan yang 
sebenarnya. 

Reliabilitas adalah konsisten dari suatu instrumen untuk mengukur 
sesuatu yang hendak diukur. Ada juga yang menyatakan bahwa 
reliabilitas adalah konsistensi skor instrumen, yaitu seberapa jauh 
konsistensi skor itu dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain. 

Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan objektif, maka 
penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan 
reliabel dan dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan 
pengumpulan serta analisis data dilakukan dengan cara yang benar. 



168 ~ Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si. 

B. URAIAN MATERI 

1. Validitas  
Menurut Gronlud validitas dapat diartikan sebagai ketetapan 

interprestasi hasil tes atau instrumen penilaian. Suatu instrument 
penenilaian dinyatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat 
mengukur apa yang hendak diukur.7 

Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil 
penelitian yakni valid, reliabel, dan objektif. Validitas merupakan derajat 
ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data 
yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi, data yang valid adalah data yang sama 
antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya 
terjadi pada obyek penelitian.  

Terdapat perbedaan yang mendasar tentang validitas pada penelitian 
kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh 
data valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah 
instrumen penelitiannnya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang 
diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan 
valid jika tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 
dengan yang terjadi pada obyek sesungguhnya. 

Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan 
validitas eksternal.  

a. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain 
penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian 
dirancang untuk meneliti kecerdasan siswa, maka data yang 
diperoleh seharusnya berkenaan dengan data yang akurat tentang 
kecerdasan intrapersonal siswa. Penelitian menjadi tidak valid, 
manakala yang ditemukan  tentang minat siswa. 

b. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi tentang hasil 
penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi 
dimana sampel tersebut diperoleh. Jika sampel penelitian 
representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara 
mengumpulkan dan analisis data benar, maka penelitian akan 

                                                             
7 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Penerbit Bumi 
Aksara, 2008), hal. 30-31. 
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memiliki validitas eksternal yang tinggi. 8  Jika dalam desain 
penelitian dirancang untuk memperoleh data keterampilan berpikir 
kritis siswa, maka data yang diperoleh seharusnya ialah data yang 
akurat tentang berpikir kritis siswa. Penelitian dinyatakan tidak 
valid, manakala yang ditemukan kemampuan menjawab 
pertanyaan. 

Obyektivitas berkenaan dengan derajat kesepakatan atau interpersonal 
agreement dari banyak responden terhadap suatu data.9 Contoh jika dari 
60 orang, yang 55 orang menyatakan bahwa siswa Y itu sangat tekun 
belajar, sedangkan yang 5 orang menyatakan tidak tekun, maka data 
tersebut termasuk data yang obyektif.  

Secara kasat mata data yang obyektif pada dasarnya termasuk valid, 
walaupun belum diuji secara statistik. Karena itu boleh jadi data yang 
diperoleh dari banyak orang belum tentu valid, namun yang diperoleh 
dari beberapa orang justru lebih valid. Contoh terdapat 25 orang 
menyatakan bahwa siswa X aktif mengikuti program ekstrakurikuler 
(obyektif). Sedangkan 2 orang menyatakan bahwa siswa X termasuk 
siswa yang kurang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (subyektif). 
Ternyata yang benar adalah pernyataan 2 orang, karena yang 25 orang 
tersebut temen-temen siswa X yang sama-sama tidak aktif. 

2. Macam-Macam Validasi 
Secara garis besar validasi dapat dikelompokan menjadi validasi logis 

dan empiris. 
a. Validitas Logis 

Validitas logis menunjukan kondisi instrumen valid berdasarkan 
penalaran. Terdapat dua macam validitas logis, yakni validitas isi 
(content validity) dan validitas kontruk (construct validity). 
1) Validitas Isi (Content Validity) 

Menunjukan sejauh mana pertanyaan atau item dalam suatu 
instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proposional 
sampel yang dikenai tes tersebut. Tes atau instrumen dikatakan 

                                                             
8 Gulo, W, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2004), hal. 114. 
9 Alwasilah, A. Chaedar, Pokoknya Kualitatif, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 
2003),  hal. 152. 
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valid bila butir-butir mencerminkan keselurahan konten atau 
materi yang diujikan. 

Untuk mengetahui tes itu valid atau tidak, harus dilakukan 
melalui penalahan kisi-kisi tes untuk memastikan bahwa soal-soal 
tes sudah mewakili atau mencerminkan keseluruhan konten dari 
materi yang seharusnya dikuasai secara proposional. Oleh karena 
itu validitas isi suatu tes mendasarkan pada analisis logika, tidak 
merupakan suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika. 
Contoh validitas isi tentang deskripsi domain yang hendak diukur 
dalam tes IPA terpadu adalah: 

Tabel 9. Deskripsi Domain Tes IPA 

Kemampuan 
diukur 

Fisika Biologi Kimia Bumi A.  Jumlah 

Mengamati 1 1 1 - 3 
Mengukur 1 -    1 1 3 
Membaca tabel 1 1 - 1 3 
Membaca 
diagram 

1 1 1 1 4 

Membaca grafik 1 - 1 - 2 
Mengklasifikasi - 1 - 1 2 
Memprediksi - 1 1 1 3 
Jumlah  5 5 5 5 20 

 
2) Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Validitas konstruk berkenaan dengan apakah butir-butir tes 
mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai 
dengan definisi konseptual yang telah dirumuskan. Validitas 
konstruk umumnya digunakan untuk mengukur variabel konsep 
yang sifatnya performasi tipikal dan performasi maksimum. 
Contoh sifatnya performasi tipikal seperti instrumen untuk 
mengukur sikap, minat, konsep diri, locus of control, gaya 
kepemimpinanan, motivasi berprestasi, dan lain-lain. Sedangkan 
yang sifatnya performasi maksimum seperti instrumen untuk 
mengukur  bakat (tes bakat), kecerdasan (tes intelligensi). 



 

Riset Pendidikan (Pendekatan Teoritis & Praktis) ~ 171 

Tabel 10. Dimensi dan Indikator Kinerja Guru 

Dimensi Indikator Nomor 
butir 

Jumlah 

Kinerja 
guru 

a. Merencanakan program 
secara teliti dan 
bertahap 

b. Melakukan penilain 
hasil belajar dengan 
akurat dan tepat. 

c. Kemampuan 
sistematika dalam 
menjelaskan materi 
pelajaran. 

d. Mengintegrasikan hasil-
hasil penelitian tindakan 
dalam materi pelajaran 

1,2 
 

3,4 
 
 
5 
 
 

6,7 

2 
 
2 
 
 
1 
 
 
2 

 
b. Validitas Empiris 

Suatu instrumen atau tes dikatakan memiliki validitas empiris 
apabila sudah diuji secara empiris di lapangan. Validitas empiris 
diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden  yang setara 
dengan responden  yang akan diteliti. Secara konseptual validitas 
empiris sama dengan validitas kriteria yang berarti validitas tersebut 
ditentukan berdasarkan kriteria, baik internal maupun eksternal.  

Kriteria internal berarti bahwa sebuah tes atau instrumen itu 
sendiri yang menjadi kriteria, sedangkan kriteria eksternal hasil ukur 
instrumen atau tes lain diluar instrumen itu yang menjadi kriteria. 
Ukuran lain yang sudah dinyatakan baku dapat  dijadikan  sebagai  
kriteria  eksternal. 

Validitas  yang ditentukan  berdasarkan  kriteria  internal  
disebut  validitas  internal. Sedangkan  validitas  yang  ditentukan  
berdasarkan  kriteria  eksternal dikenal sebagai validitas eksternal.  
1) Validitas Internal 

Validitas internal termasuk dalam kelompok validitas kriteri 
yang diukur dengan besaran mengunakan tes sebagai suatu 
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kesatuan (keseluruhan butir). Validitas butir (validitas internal) 
diperlihatkan oleh sebarapa jauh hasil ukur butir tersebut 
konsisten dengan hasil ukur tes secara keseluruhan. Oleh karena 
itu validitas butir tercermin pada besaran koefisien korelasi antara 
skor butir dengan skor total tes. Apabila koefisien korelasi antara 
skor butir denagan skor total tes positif dan signifikan maka butir 
tersebut dinyatakan valid berdasarkan ukuran validitas internal. 

2) Validitas Eksternal 
Validitas eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu validitas 

bandingan (concurrenty) dan validitas ramalan (predictif). 
a) Validitas Bandingan 

Validitas bandingan berkaitan dengan keakuratan suatu tes. 
Metode untuk menilai dengan melakukan korelasi hasil-hasil 
yang diperoleh dengan tes sejenis yang memiliki validiatas 
tinggi (tes yang sudah standar).  
Tinggi rendahnya koefisien korelasi yang diperoleh 
menunjukan tinggi rendahnya  validitas tes yang akan dinilai 
kualitasnya.10 

b) Validitas Prediktif 
Validitas prediktif mengandung arti ketepatan suatu alat ukur 
berdasarkan kemampuan instrumen atau tes meramalkan 
tentang ketercapaian dikemudian hari. Metode untuk menilai 
tinggi rendahnya validitas prediktif ialah mencari korelasi 
antara nilai-nilai yang dicapai oleh siswa saat ini dalam tes 
dengan nilai-nilai yang dicapainya dikemudian hari. 

3. Reliabilitas 
Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif 

berbeda. Istilah reliabilitas dalam penelitian kualitatif sama dengan 
dependibilitas. Konsep reliabilitas ini juga seringkali menjadi 
pertimbangan lain dalam menilai kadar keilmiahan suatu temuan 
penelitian terutama penelitian kualitatif. 

                                                             
10 Anas Sudijiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Penerbit PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003), hal. 43. 
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Sebuah instrumen tes dinyatakan reliabel jika memberikan hasil yang 
tetap walaupun dilakukan uji berulang kali (kadar konsistensi). Jika 
kepada siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka 
setiap siswa akan tetap berada dalam urutan  yang sama atau ajeg dalam 
kelompoknya. Jadi, reliabilitas merujuk pada ketetapan/keajegan suatu 
instrumen dalam memberikan hasil yang relatif sama. 

Reliabilitas ialah mengukur instrumen terhadap ketepatan 
(konsisten).11 Reliabilitas disebut juga keterandalan, keajegan, consistency, 
stability, atau dependability. 12  

Dalam penelitian kualitatif sutau reliabitas bersifat majemuk, 
dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti 
sediakala. Situasi/keadaan senantiasa mengalami perubahan (dinamis). 
Demikian juga tingkahlaku manusia yang terlibat didalamnya.  

Pelaporan penelitian kualitatif pun bersifat personal yang hasil 
laporan berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Bahkan 
untuk obyek yang sama, jika terdapat 3 orang peneliti dengan latar 
belakang pendidikan yang berbeda, akan memperoleh 3 laporan 
penelitian yang berbeda pula. Seorang peneliti dengan latar belakang 
pendidikan tentu saja akan menemukan dan melaporkan hasil penelitian 
yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan yang berbeda dengan 
peneliti dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. 

Dengan demikian, seringkali penelitian kualitatif dipandang 
cenderung subyektif dan reflektif. Dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan instrumen yang baku sebab peneliti sendiri yang bertindak 
sebagai instrumen. Data dikumpulkan secara verbal diperkaya dan 
diperdalam dengan hasil pengamatan, mendengar, persepsi, pemaknaan 
atau penghayatan.  

Meskipun melibatkan segi subyektifitas, seorang peneliti harus 
disiplin dan jujur terhadap dirinya sebab bagaimanapun penelitian 
kualitatif harus mengandung unsur-unsur objektifitas pula. Objektifitas 
berarti data yang ditemukan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun 

                                                             
11  Eko Putro Widyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan praktis bagi 
pendidik dan calon pendidik,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 144. 
12 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif  Analisis Data. (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2010), hal. 79. 
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secara sistematik, ditafsirkan berdasarkan pengalaman tanpa prasangka 
dan kecenderungan-kecenderungan tertentu. 

Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, sangat berbeda 
dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena 
terdapat perbedaan paradigma dalam memandang realitas dan  cara 
melaporkan penelitian bersifat individualistik. Reliabilitas berkenaan 
dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Dalam pandangan 
positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau 
lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama. 

4. Teknik Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
a. Kuantitatif 

1) Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur data itu valid. Valid berarti instrumen 
tersebut dpat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 
diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur 
panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk 
mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika 
digunakan untuk mengukur berat. Instrumen yang reliabel 
adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 
mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 
sama. Alat ukur panjang dari karet adalah contoh instrumen 
yang tidak reliabel/konsisten. 

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel 
dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian 
akan menjadi valid dan reliabel. Jadi instrumen yang valid dan 
reliabel merupakan syarat mutlak  untuk mendapatkan hasil 
penelitian yang valid dan reliabel. 

Instrumen-instrumen dalam ilmu alam, misalnya 
thermometer dan timbangan, umumnya telah diakui validitas 
dan reliabilitasnya (kecuali instrumen yang sudah rusak dan 
palsu). Instrumen-instrumen itu dapat dipercaya validitas dan 
reliabilitas karena sebelum instrumen itu digunakan telah diuji 
validitas dan reliabilitasnya. 



 

Riset Pendidikan (Pendekatan Teoritis & Praktis) ~ 175 

Instrumen-instrumen dalam ilmu sosial sudah ada yang  
baku (standard), karena telah diuji validitas dan reliabilitasnya, 
namun banyak yang belum baku. Untuk itu maka peneliti 
harus mampu menyusun sendiri instrumen pada setiap 
penelitian dan menguji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen 
yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya jika digunakan 
untuk penelitian akan menghasilkan data yang tidak valid. 

Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Meteran yang 
putus bagian ujungnya, bila digunakan berkali-kali akan 
menghasilkan data yang sama (reliabel) tetapi selalu tidak valid. 
Hal ini disebabkan karena instrumen (meteran) tersebut rusak. 
Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian 
validitas instrumen. Oleh karena itu, walaupun instrumen yang 
valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas 
instrumen tetap perlu dilakukan. 

Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu 
instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar 
dan instrumen yang nontest untuk mengukur sikap. Instrumen 
yang berupa test jawabannya adalah salah atau benar, 
sedangkan instrumen sikap jawabannya bersifat positif dan 
negatif.  

2) Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
a) Uji Validitas Instrumen 

1) Pengujian Validitas Konstrak (Construct Validity) 
Untuk menguji validitas konstrak, dapat 

digunakan pendapat dari ahli (judgment experts). Dalam 
hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-
aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori 
tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan 
ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang 
instrumen yang telah disusun itu. Mungkin para ahli 
akan memberi keputusan: instrumen dapat digunakan 
tanpa perbaikan, ada perbaikakan, dan mungkin 
dirombak total. Jumlah tenaga ahli yang digunakan 
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minimal 2 orang dan umumnya mereka yang telah 
bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti.13 

Setelah pengujian konstrak dari ahli dan 
berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, 
maka diteruskan dengan uji coba instrumen. 
Instrumen tersebut dicobakan pada sampel dari mana 
populasi diambil. Setelah data ditabulasikan, maka 
pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan 
analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar 
skor item instrumen dalam suatu faktor, dan 
mengkorelasikan  skor faktor dengan skor total. 
Untuk menguji daya pembeda secara signifikan 
digunakan rumus t-test sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 

2) Pengujian Validitas Isi (Content Validity) 
Untuk instrumen yang berbentuk test, pengujian 

validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan 
antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang 
telah diajarkan. Seorang dosen yang memberi ujian 
diluar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti 
instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas 
isi. Untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas 
pelaksanaan program, maka pengujian validitas isi 
dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 
instrumen dengan isi atau rancangan yang telah 
ditetapkan. 

                                                             
13 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 
352. 
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Secara teknis pengujian validitas konstrak dan 
validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-
kisi instrumen, atau matrik pengembangan instrumen. 
Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, 
indikator sebagai tolok ukur dan nomor butir  (item) 
pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari 
indikator.  Dengan kisi-kisi instrumen itu maka 
pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah 
dan sistematis. 

Pada setiap instrument baik test maupun nontest 
terdapat butir-butir (item) pertanyaan atau 
pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir 
instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan 
dengan ahli, maka selanjutnya diuji cobakan, dan 
dianalisis dengan analisis item atau uji beda.  

3) Pengujian Validitas Eksternal 
Validitas eksternal instrumen dapat diuji dengan 

cara membandingkan (untuk mencari kesamaan) 
antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-
fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya 
instrumen untuk mengukur kinerja kepala sekolah, 
maka kriteria kinerja pada instrumen itu 
dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan 
(empiris) tentang kinerja kepala sekolah yang baik. 
Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam 
instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat 
dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas 
eksternal yang tinggi. 
 Penelitian mempunyai validitas eksternal bila 
hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau 
diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang 
diteliti. Untuk meningkatkan validitas eksternal 
penelitian selain meningkatkan validitas eksternal 
instrumen, maka dapat dilakukan dengan 
memperbesar jumlah sampel. 

b) Uji Reliabilitas Instrumen 
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Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara 
eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dengan 
menggunakan test-retest (stability), equivalent, dan gabungan 
keduanya. Secara internal pengujian dengan menganalisis 
konsistensi butir-butir pada instrumen dengan teknik tertentu. 

1) Test- retest 
Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji 

dengan test-retest dilakukan dengan cara uji coba 
instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam 
instrumen dan responden sama, namun berbeda 
waktunya. Reliabilitas diukur dari koefisien  korelasi 
antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. 
Bila koefisien korelasi positif dan signifikan maka 
instrumen tersebut sudah dinyatakan reliabel.  

2) Ekuivalen 
Instrumen yang ekuivalen maksudnya 

mempunyai pertanyaan yang memiliki makna yang 
sama, namun dengan redaksi kalimat yang berbeda. 
Sebagai contoh, Berapa tahun anda di kuliah di UIN 
Mataram? Pertanyaan tersebut dapat ekuivalen 
dengan pertanyaan tahun berapa anda mulai kuliah di 
UIN Mataram? 

Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini 
cukup dilakukan sekali, namun tipe instrumennya ada 
dua yang dikenakan pada responden dan waktu yang 
sama. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara 
mengkorelasikan antara data instrumen yang satu 
dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila 
korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat 
dinyatakan reliabel. 

3) Gabungan 
Pengujian reliabilitas ini dengan cara mencobakan 
dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali, ke 
responden yang sama. Jadi cara ini merupakan 
gabungan pertama dan kedua. Relibilitas instrumen 
dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen, 
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setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua, dan 
selanjutnya dikorelasikan secara silang. Hal ini dapat 
digambarkan seperti berikut: 

 
 
 
                              

     r1  

 

 
 r3                        r5                r6   r4      

   

 
 
 
 
       r2  
           

Gambar 11. Instrumen Uji Reliabilitas Instrumen Gabungan 

Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang 
berbeda, akan dapat dianalisis enam koefisien 
reliabilitas. Apabila keenam koefisien korelasi itu 
semuanya positif dan signifikan, maka dapat 
dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliabel.14 

4) Internal Consistency 
Pengujian reliabilitas dengan internal consistency, 
dilakukan dengan cara uji coba instrumen hanya 
sekali saja, selanjutnya data dianalisis dengan teknik 
tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 
memprediksi  reliabilitas instrumen. 

                                                             
14 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 
358. 
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Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan 
dengan teknik belah dua dari  Spearman Brown (Split 
half), KR. 20, KR 21 dan Anova Hoyt. 
 

a) Rumus Spearman Brown: 
 
 
 
 

 
Dimana: 

                               𝑟𝑖 = reliabilitas internal selurun instrumen 
                                𝑟�= Korelasi product moment antara belahan 

pertama dan   kedua. 
 

b) Rumus KR.20 ( Kuder Richardson) : 
 
 
 

 
 

Dimana: 
k   = jumlah item dalam instrumen 
𝑝𝑖  = Proporsi banyaknya subyek yang menjawab 

pada item 1 
𝑞𝑖   = 1-𝑝𝑖  
S2

i   = Varians total 
c) Rumus KR 21 

 
 
 
 
 
Dimana: 
k  = jumlah item dalam instrumen 
M = Mean skor total 
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 S2
i   = Varians total 

d) Analisis Varians Hoyt ( Anova Hoyt) 
 

 
 
 
 

Dimana: 
Mks = mean kuadrat antara subyek 
Mke = mean kuadrat kesalahan 
𝑟𝑖       = reliabilitas instrumen  

b. Kualitatif 
Dalam pengujian keabsahan, metode penelitian kualitatif 

mengunakan metode yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. 
Perbedaan istilah tersebut ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 11. Perbedaan Uji Keabsahan  

Aspek  Metode 
Kuantitatif 

Metode Kualitatif 

Nilai 
kebenaran 

Validitas internal Credibility 

Penerapan Validitas ekternal 
(generalisasi) 

Transferability 

Konsistensi Reliabilitas Auditability, 
dependability 

Naturalitas Obyetivitas Comfirmability 
 
Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

credibility (validitas internal ), transferability (validitas ekternal), 
dependability (reliabilitas),  dan comformability (obyektivitas). 

 

𝑟�= 1− ���
���  
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Gambar 12. Uji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif 

1) Uji  Kredibilitas 
Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data ditunjukkan 
pada uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian 
kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 
peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman 
sejawat, dan analisis kasus negatif. 
Untuk memperoleh keabsahan data atau data yang valid diperlukan 
teknik pemeriksaan, supaya diperoleh temuan-temuan dari 
informasi yang absah dapat digunakan teknik-teknik sebagai 
berikut: 
a)  Perpanjangan keikutsertaan 

Pada tahap awal peneliti berada lapangan, peneliti masih 
dianggap sebagai orang asing (belum kenal), masih dicurigai, 
sehingga informasi yang diperoleh belum lengkap, tidak 
mendalam, dan tentu masih banyak yang yang belum 
diungkapkan, masih dirahasiakan.  
Melalui mekanisme perpanjangan keikutsertaan merupakan 
suatu upaya yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengikuti 
dan mengamati kondisi yang terjadi di lapangan.  
Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti 
dengan narasumber akan semkin terbentuk rapport, semakin 
akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbukti, saling 
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mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 
disembunyikan lagi.15  

Dengan perpanjangan keikutsertaannya, peneliti akan lebih 
mudah berorientasi dengan situasi dan kondisi lingkungan 
dimana data akan dikumpulkan. Selain itu, peneliti 
mempunyai banyak kesempatan untuk mempelajari dan 
mendalami keadaan atau  atau karakteristik bahkan keunikan 
responden.  Sehingga peneliti dapat menguji kebenaran dan 
ketidakbenaran data penelitian. 

b) Ketekunan pengamatan 
Ketekunan merupakan sikap mental yang diikuti dengan 
ketelitian dan keuletan didalam melakukan pengamatan dalam 
memperoleh data penelitian. 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukankan pengamatan 
secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 
tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 
direkam secara pasti dan sistematis.  
Dengan meningkatkan katekunan itu, maka peneliti dapat 
melakukan pengecekan kembali apakah data yang  telah 
ditemukan itu benar atau salah. Dengan demikian juga dengan 
meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan 
deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 
diamati.  

c) Triangulasi 
Triangulasi merupakan salah satu bentuk pengujian 
kredibilitas melalui mekanisme pengecekan data dari berbagai 
sumber, metode dan waktu.  
Umumnya dalam penelitian kualitatif terdapat tiga jenis 
triangulasi, yakni triangulasi sumber, teknik/metode dan 
waktu. 
a) Triangulasi sumber  

                                                             
15 Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 
2007), hal. 157. 
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Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas 
data melalui mekanisme mengecek data yang telah 
diperoleh dari berbagai sumber, membandingkan dan 
mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi 
yag diperoleh pada waktu dan metode yang berbeda. Hal 
tersebut dapat dicapai melalui:  
 Membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara. 
 Membandingkan apa yang dikatakan didepan umum 

dengan yang dikatakanya secara personal. 
 Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang 
dikatakanya sepanjang waktu. 

 Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 
dengan berbagai pendapat dan pandangan. 

b) Triangulasi metode 
Triangulasi metode bertujuan untuk pengujian 
kredibilitas data melalui mekanisme melakukan 
perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian 
data penelitian dengan metode/strategi yang berbeda. 
Kedua strategi tersebut, yaitu: 
 Pengecekkan derajat kepercayaaan hasil penelitian 

yang berasal dari berbagai teknik penggumpulan 
data. 

 Pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian dari 
berbagai sumber data dengan metode yang sama. 

Teknik triangulasi jenis ini menuntut peneliti atau 
pengamat lainnya untuk pengecekan kembali derajat 
kepercayaan data. Sehingga dapat membantu mengurangi 
kesalahan dalam pengumpulan data. 

c) Triangulasi waktu 
Perlu diketahui bahwa data yang dikumpulkan dengan 
teknik wawancara diwaktu pagi hari cenderung 
memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 
kredibel, daripada ketika narasumber yang diwawancarai 
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di waktu sore hari dimana keadaan narasumber kelelahan 
usai bekerja. 
Dengan triangulasi, peneliti dapat memeriksa dan 
mengoreksi kembali temuannya dengan jalan 
membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau 
teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan 
jalan: 
 Menyusun pertanyaan dengan kalimat yang 

bervariasi namun mudah dipahami. 
 Melakukan pengecekan dengan berbagai sumber 

data. 
 Pengecekan kepercayaan dilakukan dengan berbagai 

metode. 
d) Analisis kasus negatif 

Kasus negatif terjadi jika terdapat kasus yang tidak sesuai atau 
berbeda dengan hasil penelitian hingga waktu tertentu. 
Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data 
yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang 
telah dikumpulkan. Apabila tidak ada lagi data yang berbeda 
atau bertentangan dengan data yang ditemukan, berarti data 
yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

e) Pemeriksaan sejawat melalui diskusi  
Pemeriksaan sejawat dilakukan untuk pengecekan kebenaran 
dan kesesuaian data-data penelitian melalui FGD.  Selama 
FGD berlangsung diharapan dapat memberikan masukan, 
saran, kritik dan tanggapan yang konstruktif terhadap data-
data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. 
Dalam menentukan dan memilih teman sejawat atau tim 
peneliti sebaiknya mempunyai pengetahuan dan pengalaman 
penelitian dan mendalami bidang ilmu yang serumpun. 

f) Kecukupan referensial 
Tersedianya referensi sebagai bahan pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 
Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan 
adanya rekaman hasil wawancara. Sehingga dapat dijadikan 
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sebagai bahan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 
penafsiran data. 

g) Mengadakan member check 
Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan 
tim atau anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan 
data. Pengecekan dilakukan dalam bentuk diskusi dengan 
anggota yang terlibat yang cukup berpengalaman dan 
berpengetahuan dan juga melibatkan dan memberikan 
kesempatan kepada responden agar dapat menyampaikan data 
tambahan. 
 Tujuan member check adalah agar informasi yang akan 
digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang 
dimaksud sumber data atau informan. Pelaksanaan member 
check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data 
selesai atau dapat dilakukan setelah memperoleh temuan atau 
kesimpulan.  
Peneliti kualitatif biasanya tidak menggunakan kata bias dalam 
penelitian, seringkali mengatakan bahwa semua peneliti adalah 
interpretatif dan bahwa peneliti harus menjadi reflektif diri 
mengenai perannya dalam penelitian. Peneliti mampu 
menginterprestasikan temuan-temuan penelitiannya. Terdapat 
berbagai istilah yang digunakan peneliti kualitatif untuk 
mendeskripsikan akurasi dan kredibilitas, yakni authenticity dan 
trustwortiness. 

Tabel 12. Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Kriteria Teknik Pemeriksaan 
Kredibilitas 1. Perpanjangan Keikutsertaan 

2. Ketekunan Pengamatan 
3. Triangulasi 
4. Pengecekan Sejawat 
5. Kecukupan Referensi 
6. Kajian Kasus Negatif 
7. Pengecekan Anggota 

Keterangan 8. Uraian Rinci 
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Kriteria Teknik Pemeriksaan 
Kebergantungan 9. Audit Kebergantungan  
Kepastian 10. Audit Kepastian 

  
2) Pengujian Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 
kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau 
dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat 
sampel penelitian diperoleh. Nilai transfer ini berkenaan dengan 
pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam 
situasi yang lain. 
Kriteria transferabiliti merujuk pada tingkat kemampuan hasil 
penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer. 
Penelitian kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan 
melakukan suatu pekerjaan mendiskripsikan konteks penelitian 
dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. 
Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif 
sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian 
tersebut, peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan 
uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan 
demikian, pembaca menjadi jelas dalam memahami hasil 
penelitian tersebut sehingga ia dapat memutuskan dapat atau 
tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 

3) Pengujian Dependability 
Kriteria dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam penelitian 
kuantitatif. Pandangan kuantitatif tradisional tentang realibilitas 
didasarkan pada asumsi replikabilitas (replikability) atau 
keterulangan (repeatability). Secara esensial itu berhubungan 
dengan perolehan hasil yang sama jika peneliti melekukan 
pengamatan yang sama untuk kali yang kedua. Untuk 
menetapkan reliabilitas peneliti kuantitatif umumnya 
membangun berbagai pikiran hipotesis. Uji dependability ditempuh 
dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses 
penelitian. Audit sebaiknya dilakukan oleh auditor yang 
independen. 

4) Pengujian Konfirmabiliti (Confirmability) 
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Pengujian conformability dalam penelitian kualitatif dikenal dengan 
istilah objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika 
hasil penelitian mendapatkan persetujuan dan telah disepakati 
oleh berbagai pihak.  
Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian 
yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah 
memenuhi standar conformability. Konfirmabilitas penelitian 
kualitatif cenderung berasumsi bahwa setiap peneliti membawa 
perspektif yang unik kedalam penelitian.16 

C. RANGKUMAN 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian. Alat ukur atau instrumen yang 
baik harus memenuhi dua syarat yaitu validitas dan realiabitas. Suatu alat 
ukur yang tidak realibel atau tidak valid akan menghasilkan kesimpulan 
yang bias, kurang sesuai dengan yang seharusnya, dan akan memberikan 
informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu. 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-
benar mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian pendidikan 
validitas adalah salah satu ciri yang menandai tes hasil belajar yang baik. 

Reliabitas merupakan berhubungan dengan keterpercayaan, 
ketepatan, konsistensi dan akurasi suatu instrumen dalam mengukur apa 
yang diukur. Artinya  kecermatan hasil ukur dan seberapa akurat 
seandainya dilakukan pengukuran secara berulang-ulang.  

Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur 
penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan 
data yang di perlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan  metode  
pengumpulan data. Instrumen yang valid dan realibel merupakan syarat 
mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan realibel. 
Namun, hal ini masih dipengaruhi kondisi objek yang diteliti dan 
kemampuan orang mengunakan instrument untuk mengumpulkan data. 

                                                             
16  Sugyiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 
2013),  hal. 362. 
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Selain instrumen hendaknya memenuhi persyaratan kepraktisan, yakni: 
mudah dilaksaakan, ringkas, mudah dimengerti, dan hemat budaya.   
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BAB XIII 

STATISTIK DESKRIPTIF 
 

A. PENDAHULUAN  
Statistik adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang 

bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. 
Statistik menjadi semacam alat dalam melakukank riset empiris. Dalam 
menganalisis data, para ilmuan menggambarkan persepsinya tentang 
suatu fenomena. Deskripsi yang sudah stabil tentang suatu fenomena 
seringkali mampu menjelaskan suatu teori. 

Penemuan teori baru merupakan suatu proses kreatif yang didapat 
dengan cara mereka ulang informasi yang diperoleh dari dunia nyata. 
Pendekatan awal yang umunya digunakan untuk menjelaskan suatu 
fenomena adalah statistika deskriptif. 

Statistik deskriptif berkenaan dengan bagaimana data yang dapat 
digambarkan/dideskripsikan baik secara numerik (misal menghitung 
rata-rata dan deviasi standar) atau secara grafis (dalam bentuk tabel atau 
grafik) untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut 
sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. 

Dalam penelitian kuantitaif, analisis data merupakan kegiatan setelah 
data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 
dalam anlisis data adalah mengelompokkan dan berdasarkan variabel, 
menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 
untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 
menguji hipotesis. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, 
langkah terakhir tidak dilakukan. 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan 
statistik. Terdapat dua macam statistik yaitu statistik deskriptif dan 
statistin inferensial. Dalam penelitian statistik diskriptif terdapat langkah-
langkan yang dilakukan yaitu: mengukur pemusatan data, dan mengukur 
penyebaran data. Jadi pengukuran statistik sangat memudahkan peneliti 
dalam pengambilan data dari sampel yang telah dibuat. 
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B. URAIAN MATERI 

1. Statistik Deksriptif 
Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh 

seseorang peneliti atau pengembang adalah menganalisis data dengan 
menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara 
deskriptif ini para peneliti dan pengembang dapat mempersentasikan 
secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti.  

Jika data tersebut dalam bentuk kuantitatif atau ditransfer dalam 
angka maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan 
menggunakan statistika deskriptif. Tujuan dilakukan analisis deskriptif 
dengan menggunakan teknik statistik adalah untuk meringkas data agar 
menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti. 

Menurut Syofian Siregar, statistik deskriptif adalah statistik yang 
berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, 
menjabarkan atau menguraikan data agar mudah dipahami.1  

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud menyusun kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Jadi, 
statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin 
mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk populasi di mana sampel diperoleh.2  

Statistik deskriptif dapat digunakan manakala penelitian yang 
dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) dan atau bila peneliti 
hanya ingin mendiskripsikan data sampel, tidak ingin menyusun 
kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil.  

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah adalah 
penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, 
perhitungan modus, median, (pengukuran densitas sentral), perhitungan 
desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-
rata dan standar deviaasi perhitungan prosentase.  

                                                             
1 Syofian Siregar. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, edisi ke 1 
(Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2014), hal. 2. 
2  Sugiyono. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung :  
Alfabeta, 2016), hal. 148. 
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Dalam statistik deskriptif juga dapat mencari kuatnya hubungan 
antar variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan 
analisis regresi, dan melakukan perbandingan dengan membandingkan 
dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikasinya.  

Secara teknis dapat diketahui  bahwa, dalam statistik deskriptif tidak 
ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak 
bermasud membuat generalisasi, sehinga tidak ada kesalahan 
generalisasi.3 

Statistik deskriptif menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan 
data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam 
bentuk tabel, grafik, ataupun diagram, agar memberikan gambaran yang 
teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan atau peristiwa. 4 
Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang 
dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensial atau kesimpulan 
apapun tentang gugus induknya yang lebih besar.5 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif adalah metode 
pengorganisasian, penjumlahan, dan penyajian data dalam sebuah cara 
yang nyaman dan informatif, termasuk teknik grafik, dan teknik 
penghitungan. Statistik deskriptif dapat mendeskripsikan data yang 
sedang dianalisis, tetapi tidak boleh menarik kesimpulan apapun dari 
data. 

Statistik deskriptif terdiri atas ukuran pemusatan dan ukuran 
penyebaran. 

2. Ukuran pemusatan data 
Ukuran yang menyatakan letak pusat secara umum dinamakan 

ukuran pemusatan. Jenis-jenis ukuran pemusatan atau nilai tengah adalah 
rata-rata, median, dan modus. 

                                                             
3  Sugiyono.  Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. (Bandung:  
Alfebeta, 2016), hal. 147-148. 
4 Subana. Statistik Pendidikan. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2000), hal. 12. 
5 Ronald E Walpole. Pengantar Statistika. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
1993), hal. 2-5. 
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a. Mean 
Rata-rata hitung merupakan nilai yang diperoleh dengan 

menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. 
Rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai 
data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. 
1) Rata-rata hitung populasi, nilai rata-rata dari data populasi. 
2) Rata-rata hitung sampel, jumlah nilai data sampel atau jumlah 

sampel. 
3) Rata-rata hitung tertimbang, Suatu nilai yang diperoleh dari suatu 

kelompok data dimana dilakukan pembobotan data berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan yang logis. Rata-rata dikembangkan 
sebagai upaya mempertimbangkan nilai bobot dan peran peran 
dari setiap datayang dianggap berbeda. 

4) Rata-rata hitung data berkelompok, data yang telah berbentuk 
distribusi frekuensi. 

Rata-rata ditulis dengan menggunakan simbol µ (dibaca: “miu”) 

untuk menyatakan rata-rata populasi, dan (dibaca: X bar) untuk 
menyatakan rata-rata sampel. Secara aljabar rata-rata dapat ditulis 
sebagai berikut: 
Untuk rata-rata populasi rumusnya:  

 
“Dimana N adalah banyaknya populasi.” 
 
Untuk rata-rata sampel rumusnya: 

 
“Dimana n adalah banyaknya sampel” 
Contoh: 
Dari 10 orang siswa yang mempunyai skor ujian semester  
70   85 80 95 75 60 65    85    80  90  
Hituglah rata-rata skor tersebut? 
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= 70 + 85 + ⋯+ 90
10  

 

= 713
10  

 
= 71,3 

 
Jadi, rata-rata skor adalah 71,3 
Rata-rata untuk data berkelompok 
Apabila data sudah disajikan dalam data berkelompok seperti 
dalam bentuk tabel frekuensi dimana observasi-observasi 
dieklompokkan kedalam kelas-kelas yang disebut frekuensi, maka 
rumus rata-ratanya adalah sebagai berikut: 

 
 

b. Modus 
Modus adalah nilai dalam sebaran yag mempunyai frekuensi 

paling banyak. Ini adalah indeks yang mudah dicari dari ketiga ukuran 
kecenderungan memusat itu, karena indeks ini ditetapkan melalui 
pemeriksaan, bukan melalui perhitungan. Misalnya jika sebaran skor: 

14  15 16  17  18  19 20 20  21 22 
Maka orang segera dapat melihat bahwa modus sebaran ini adalah 

20, karena skor itulah yang mempunyai frekuensi paling banyak. 
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Kadang-kadang dalam satu sebaran terdapat lebih dari satu 
modus misalnya, andaikata skor tersebut adalah: 

14  15 15 15 16  17 18  18  18 19  20 21   
Maka akan ada dua modus 15 dan 18. Sebaran semacam ini 

disebut bimodal, yang berarti mempunyai dua modus. 
Modus sering bukan merupakan indikator yang baik bagi nilai 

tengah dalam suatu sebaran, karena ada dua sebab. Pertama, karena 
modus ini tidak stabil. Sebai contoh, dua sampel acak yang ditarik dari 
populasi yng sama bisa mempunyai lebih dari satu modus. Dalam 
penelitian yang dipublikasikan, modus dapat dilaporkan untuk skala 
pengukuran apapun, tetapi modus ini adalah satu-saunya ukuran 
kecendrungan memusat yang secara sah dapat digunakan dengan skala 
nominal. 

 
c. Median 

Median dirumuskan sebagai titik dalam suatu sebaran ukuran, 
yang 50% dari kasusnya terletak di bawah titik itu, 50% lainnya 
terletak di atasnya. Sebagi contoh, jika ada sebaran skor: 

14  16  16  17  18  19  19  19  21  22 
10  12  12  13  14  15  16  17  17  18 

Maka titik yang 50% kasus di bawahnya adalah di tengah-tengah atau 
di antara 18 dan 19. Jadi median sebaran ini adalah 14,5. Untuk 
mempoleh nilai-nilai ini, pertama-tama kita harus meletakkan 
kesepuluh skot tersebut secara urut, yaitu dari terendah sampai ke 
yang tertinggi. Kemudan kita cari titik yang dimana separuh skor itu 
terletak di bawahnya yakni 14,5 yang dapat memisahkan nilai 14 dan 
15 (angka ini diproleh dengan jalan menjumlahkan angka 14+15 dan 
dibagi dua) dalam istilah statistik titik tersebut disebut batas atas (upper 
limit) skor 14 dan batas bawah (lower limit) skor 15. Dalam perhitungan 
median tiap-iap skor dianggap mewakili suatu jarak atau interval, 
mulai dari separuh jarak antara skor dengan skor di bawahnya sampai 
keseparuh jarak antara skor tersebut dengan sekor di atasnya. Dengan 
demikian, dalam contoh diatas, skor 14 dianggap mewakili interval 
melalui dari 13,5 sampai 14,5, sedang 15 mewakili interval antara 14,5 
sampai 15,5. 
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Perlu diingat bahwa median tdak selalu jatuh pada garis batas 
antara dua nilai. Sesungguhnya, media ini sering terletak diantara batas 
atas dan batas bawah yang tercatat itu sebagai mewakili jarak antara 
batas bawah dan batas atasnya, dan bukan sengai satu titik.6 

3. Ukuran Penyebaran Data 
Ukuran penyebaran data dipandang sebagai derajat atau ukuran 

besaran data numerik cenderung untuk tersebar di sekitar nilai rata-
ratanya. Ukuran penyebaran data atau ukuran deviasi yang paling umum 
digunakan pada penelitian adalah rentang (range), variansi (variance), dan 
simpangan baku (standart deviation). 

a. Rentang (Range) 
Indeks keragaman yang paling sederhana adalah rentangan. 

Rentangan adalah jarak antara skor tertinggi dan skor terendah dalam 
suatu sebaran, dan dapat ditemukan dengan cara mengurangi nilai 
tertinggi dengan nilai terendah. misalnya rentangan dalam sebaran (X) 
di atas adalah 5, dan dalam sebran (Y) adalah 20. 

Rentangan merupakan indeks keragaman yang tidak dapat 
diandalkan karena didasarkan hanya ada di skor tertinggi dan 
terendah. Rentang bukan indikator yang stabil bagi sifat penyebaran 
ukuran di sekitar nilai tengah. Dalam beberapa laporan penelitian, ada 
juga disebutkan rentangan sebaran. namun penyebutan tersebut 
biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan ukuran keragaman 
lainya, misalnya simpangan kuartil dan simpangan baku. 

 
b. Variasi dan Simpangan Baku 

Variasi dan simpangan baku (standard deviation) adalah ukuran 
keragaman yang  didasarkan pada mean sebagai titik acuan dan 
mempertimbangkan besar serta lokasi setiap skor. Bahan ramuan 
dasar kedua statistik tersebut  adalah skor simpangan (deviation score).  

Skor ini (dilambangkan dengan x) adalah selisih antara skor 
mentah dan mean. Skor mentah yang berada di bawah mean akan 
mempunyai skor simpangan negatif, sedang skor mentah yang berada 

                                                             
6  Arif Furchan. Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan.(Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), hal. 153-154. 
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di atas mean akan mempunyai skor simpangan positif. Menurut 
definisi, jumlah skor simpangan dalam suatu sebaran selalu nol.7 

Agar skor simpangan dapat digunakan untuk mendapatkan indeks 
keragaman, maka tiap-tiap skor tersebut harus dikuadratkan. Karena 
kuadrat dari angka negatif maupun positif adalah positif maka jumlah 
skor simpangan yang dikuadratkan menjadi lebih besar daripada nol.  

Mean dari skor simpangan yang dikuadratkan inilah (sx2/n) yang 
disebut variasi (variance) yang seringkali digunakan sebagai indeks 
keragaman.  
Dalam bentuk matematis dapat drumuskan sebagai berikut: 

σ2 = ∑ x1 
         N 

di mana: 
 σ = viriasi 
 ∑ = jumlah 
 X = simpangan setiap skor mean 
       (X –X) yang juga dikenal skor simpangan. 

 N = jumlah kasus dalam sebaran 

C. RANGKUMAN 
Statistik diskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan pola mendeskripsikan atau memberikan 
gambaran mengenai keadaan data tanpa bermaksud menarik kesimpulan 
yang berlaku secara umum atau generalisasi tapi hanya menjelaskan 
kelompok data itu saja. 

Penelitian yang di lakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) 
jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila 
penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan 
statistic deskriptif. Statistic deskriptif dapat di gunakan bila penelitian 
hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. 

                                                             
7 Arif Furchan. Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan. 2004. (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), hal. 162-164. 
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Jenis penelitian ini digunakan untuk lebih memudahkan peneliti 
untuk melakukan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang akurat, 
dengan tingkat kesalahan yang sangat signifikan dalam penelitian karena 
menggunakan perhitungan yang akurat. 

Penggukuran dengan menggunakan ukuran pemusatan data yang 
diantaranya terdapat modus, median dan rata-rata hitung. Pengukuran 
penyebaran data yang menggunakan; rentang, variasi dan simpangan 
baku. 

Ukuran numerik dalam statistik deskriptif, dibagi menjadi dua, 
yakni: (1) ukuran pemusatan data, meliputi mean, mode, dan median; (2) 
ukuran penyebaran data, meliputi rentang, variansi, dan simpangan baku. 
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BAB XIV 

STATISTIK INFERENSIAL 
 

A. PENDAHULUAN 
Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk 

menentukan tingkat kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu 
sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara 
keseluruhan. Statistik inferensial membantu peneliti untuk mencari tahu 
apakah hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasi pada 
populasi. Jadi, analisis data inferensial digunakan untuk menganalisis 
data sampel yang hasilnya untuk memperkirakan populasi. 

Ciri-ciri analisis data ini, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan 
ukuran-ukuran statistik. Dalam analisis data inferensial, adanya uji 
signifikansi dan taraf kesalahan karena peneliti bermaksud melakukan 
generalisasi sehingga selalu terdapat peluang kesalahan dalam melakukan 
generalisasi 

Penggunaan statistik inferensial didasarkan pada dua hal yakni: 
peluang (probability) dan penentuan sampel secara acak (random). Statitik 
inferensial umumnya dibagi menjadi dua, yakni statistik parametrik dan 
nonparametrik. Penggunaan statistik parametrik dan nonparametrik 
dipengaruhi terpenuhinya asumsi-asumsi dan jenis data yang dianalisis.  

Syarat statistik parametrik banyak asumsi yang diperlukan, seperti 
data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Penggunaan salah 
satu test mengharuskan data yang diuji dari dua kelompok atau lebih 
harus bersifat homogen. Data yang akan dianalisis berbentuk interval dn 
rasio. Khusus pengujian regresi harus terpenuhi asumsi linieritas.  

Persyaratan statistik  nonparametrik tidak menuntut terpenuhi 
banyak asumsi. Data yang akan dianalisis tidak dituntut berdistribusi 
normal. Data yang akan dianalisis berbentuk nominal dan ordinal. 
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B. URAIAN MATERI 

1. Statistik Inferensial 
Berdasarkan ruang lingkup bahasannya, statistik inferensial 

mencakup: 
a. Probabilitas (teori kemungkinan), 
b. Distribusi teori, 
c. Sampling dan sampling distribusi, 
d. Pendugaan populasi atau teori populasi, 
e. Uji hipotesis rerata, 
f. Analisis korelasi dan uji signifikansi, 
g. Analisis regresi untuk peramalan, 
h. Analisis varian, 
i. Analisis kovarian. 
Statistika inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan 

untuk mengkaji, menaksir dan mengambil kesimpulan berdasarkan data 
yang diperoleh dari sempel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.  

Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diamabil dari populasi 
yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu diberlakukan 
secara random. Karena itu, statistika inferensial disebut juga statistik 
induktif atau statistik probabilitas.1 

Statistik ini disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang 
diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel yang 
kebenarannya bersifat peluang kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) 
yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Apabila peluang kesalahan 5 
% maka taraf kepercayaan 95 % dan jika peluang kesalahan 1 % maka 
taraf kepercayaan 99 %. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut 
dengan taraf signifikansi. 

Dalam analisis data inferensial, adanya uji signifikansi dan taraf 
kesalahan karena peneliti bermaksud melakukan generalisasi sehingga 
selalu menemukan kesalahan dalam melakukan generalisasi. Analisis data 
yang digunakan untuk generalisasi dapat melalui dua pendekatan 
berdasarkan asumsi-asumsi yang mendasari suatu uji statistik, maka 

                                                             
1  Sugiyono. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung : 
Alfabeta, 2016), hal. 148. 
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terdapat dua jenis statistik inferensial, yaitu statistik parametrik dan 
statistik non-parametrik. 

Jadi signifikansi merupakan keadaan sesuatu yang dapat 
digeneralisasikan dengan kesalahan-kesalahan tertentu. Jika terdapat 
hubungan signifikan berarti hubungan itu dapat digeneralisasikan. 
Demikian pula, bila terdapat perbedaan signifikan berarti perbedaan itu 
dapat digeneralisasikan. 

Statistik inferensial atau induktif umumnya digunakan untuk 
melakukan: (a) generalisasi yang berasal dari sampel ke populasi (b) 
melakukan uji hipotesis: membandingkan (uji perbedaan/kesamaan) dan 
menghubungkan (uji keterkaitan/ kontribusi). 

Bebrapa hal yang menyangkut konsep dari statistik inferensial 
adalah: 

Pada statistik parametrik apabila alat pengumpul data dalam 
penelitian dapat memperoleh data yang gejalanya interval atau rasio, 
jangan mengubah atau mengkonversikan data tersebut menjadi data 
nominal atau ordinal, karena hal itu akan menurunkan kecermatan 
kesimpulannya. Namun sebagai konsekuensinya peneliti harus 
menggunakan analisis data melalui statistik parametrik, yang didasari 
oleh asumsi-asumsi tertentu.  

Statistik non-parametrik atau statistik bebas sebaran (distribution free) 
sekalipun mudah untuk dimengerti dan relatif sederhana 
perhitungannya, namun ia memiliki test-power yang rendah. Hal ini terjadi 
karena statistik non-parametrik selain tidak menggunakan asumsi-asumsi 
yang mendasari, juga hanya dirancang untuk data nominal dan ordinal, 
yang diketahui tingkat kecermatannya lebih rendah dibandingkan data 
interval dan rasio. 

Penggunaan statistik parametrik dan nonparametrik tergantung pada 
asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametrik 
memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Seperti data yang akan dianalisis 
harus berdistribusi normal. Mengharuskan data dua kelompok atau lebih 
yang diuji harus homogen, dalam regresi harus terpenuhi asumsi 
linieritas. Sedangkan  statistik  nonparametris tida menuntut terpenuhi 
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banyak asumsi, misalnya data yang akan dianalisis tidak harus 
berdistribusi normal.2 

Statistik dalam menganalisis data suatu penelitian dibagi menjadi 
dua, yakni statistik deskriptif dan inferensial. Statistik inferensial terdiri 
atas parametrik dan nonparametrik. Di bawah ini dipaparkan secara 
diagramatis tentang pembagian statistik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Pembagian Teknik Statistik 

2. Statistik Parametrik 
Statistik parametrik yang digunakan untuk menganalisis data yang 

berbentuk interval dan rasio, yang diambil dari populasi yang 
berdistribusi normal. Karena skala pengukuran berbentuk interval dan 
ratio, maka analisis yang digunakan adalah analisis parametrik. Di bawah 
ini yang termasuk analisis parametrik adalah: 

a. Uji t (t- test). 
b. Uji t (t- test) dua sampel. 
c. Anova satu jalur (one way-anova). 
d. Anova dua jalur (two ways-anova). 
e. Uji pearson product moment. 
f. Uji korelasi persial (partial correlation). 
g. Uji korelasi ganda (multiple correlation). 

                                                             
2 Sugiyono. Metodologi penelitian pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2016), 
hal. 210-211. 
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h. Uji regresi (regression test). 
i. Uji regresi ganda (multiple regression test). 

Sebelum melakukan pengujian sebaiknya dipenuhi persyaratan 
analisis terlebih dahulu, seperti: 

a. Dilakukan secara acak atau random. 
b. Data bersifat homogen melalui uji homogenitas. 
c. Data berdistribusi normal melalui uji normalitas. 
d. Berbentuk garis linier dengan uji linieritas. 

Berikut ini dipaparkan beberapa statisti parametric sebagai 
berikut: 

a. Uji t (t -test) 
Uji t merupakan metode yang paling  sering digunakan 

untuk menguji perbedaan dua mean (rata-rata) apakah berbeda 
secara signifikan atau tidak, dapat berasal dari distribusi sampel 
yang berbeda, dapat juga dari sampel yang berhubungan. 

 

 

Gambar 14. Macam-macam Uji t 

Tingkat probabilitas ( sig) yang dihasilkan dalam uji “t” 
merupakan probabilitas kesalahan yang berkaitan dengan 
penerimaan hipotesis riset untuk melihat keberadaan perbedaan. 
Secara teknis, probabilitas kesalahan ini dikaitkan dengan 
penolakan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara 
dua kategori dalam observasi dalam suatu populasi ketika pada 
kenyataannya hipotesis tersebut benar.  

 

 

 

 

Uji-t 

1 sampel 

2 sampel 

One tail test 

 Two tail test 

 Independen t test 

 Paired t test 
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Pengujian dapat dilakukan secara satu sisi maupun dua sisi. 
Untuk menggunakan uji “t” diperlukan data yang bersekala rasio 
atau interval dan harus berdistribusi normal. 3 

Uji-t satu sampel ini digunakan hanya untuk satu sampel 
saja,prinsip pada uji ini adalah menguji apakah suatu nilai 
tertentu berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata 
sebuah sampel. Nilai yang dimaksud pada uji-t satu sampel ini 
pada umumnya adalah nilai parameter untuk mengukur suatu 
populasi. Uji t satu sampel ini tergolong hipotesis deskriptif. Uji t 
ini terdapat dua rumus yang dapat digunakan, yaitu: 

Jika standar deviasi populasi diketahui, maka yang digunakan 
ialah rumus 𝑍 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

 
  𝑍 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑥−_  𝜇°

𝜎−
√𝑛

 

Keterangan : 
 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 : harga yang dihitung dan menunjukkan nilai 

standar   deviasi pada distribusi normal (tabel 
Z ) 

�
− : Rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data 
𝜇° : Rata-rata nilai yang ihipotesiskan 
𝜎 : Standar deviasi populasi yang telah diketahui 
𝑛 : Jumlah populasi penelitian 

 
Adapun rumus yang digunakan pada uji-t satu sampel ini 

adalah: 
 

n
SD
xt 

  

 Keterangan : 
                                                             
3  Rochman Natawidjaya,  Pengelolaan Data secara Statistik, (Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan IKIP Bandung,  1988), hal 120. 
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t: nilai t hitung 
x : rata-rata sampel 
 :rata-rata hipotesis 

b. Uji t (t -test) Dua Sampel 
Uji t dua sampel ini termasuk uji perbandingan (uji 

komparatif). Tujuannya adalah untuk membandingkan 
(membedakan) apakah kedua data (variabel) tersebut sama atau 
berbeda. Fungsinya  adalah untuk menguji kemampuan 
generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa 
perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel). 

Rumus uji t dua sampel : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑥−1  − 𝑥−2

��21𝑛1
+ �22𝑛2

−2.𝑟 � �1
�𝑛1

�+� �2
�𝑛2

�
 

Keterangan : 
r : nilai korelasi x1 dan x2 

n1 dan n2 : Jumlah sampel 
𝑥
−
1 : Rata-rata sampel sampel ke 1 

𝑥
−
2 : Rata-rata sampel sampel ke 2 

𝑠1 : Standar deviasi samapi ke 1 
𝑠2 : Standar deviasi samapi ke 2 
𝑠12 : Varians sampai ke 1 
𝑠22 : Varians sampai ke 2 

   
c. ANOVA (Analysis Of Variance) 

Anava atau anova singkatan  dari analisis varian yang 
merupakan terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak 
orang yang menyebutnya dengan anova. Anova merupakan 
bagian dari metode analisis statistik yang termasuk analisis 
komparatif (perbandingan) lebih dari dua rata-rata. Anova 
sebagai teknik statistik yang digunakan untuk perbedaan yang 
ada pada lebih dari dua kelompok data.  
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 Asumsi-asumsi yang mendasari teknik analisis varians 
adalah: 
1) Sampel-sampelnya diambil secara random dari masing-

masing populasinya, 
2) Variabel dependennya datanya berbentuk rasio atau paling 

tidak bergejala interval. 
3) Sampelnya berdistribusi normal (distribusi skor variabel 

dependennya adalah normal). 
4) Varians antara kelompok-kelompok sampel yang akan 

dibandingkan adalah equal atau homogen. 
Adapun jenis analisis varians terdiri atas anova satu jalur dan 

anova dua jalur.  
1) ANOVA Satu Jalur (One Way-Anova) 

ANOVA sederhana (satu arah) digunakan untuk 
menentukan apakah skor dari dua kelompok atau lebih memiliki 
perbedaan secara signifikan pada tingkat probabilitasnya. 
Misalnya,  pengukuran kecerdasan siswa berdasarkan tingkat 
ekonominya (tinggi, sedang, dan rendah), dimana tingkat 
ekonomi sebagai variabel kelompok dan tingkat ekonomi sebagai 
variabel dependennya. 

Tujuan dari anova satu jalur ialah untuk membandingkan 
lebih dari dua rata-rata. Sedangkan manfaatnya untuk menguji 
kemampuan generalisasi. Jika terbukti berbeda kedua sampel 
tersebut dapat digeneralisasikan artinya (data sampel dianggap 
dapat mewakili populasi). 

2) ANOVA Dua Jalur (Two Ways-Anova) 
Anova dua jalur digunakan untuk menguji hipotesis 

perbandingan lebih dari dua sampel dan setiap sampel terdiri atas 
dua jenis atau lebih secara bersama-sama. 

Dalam status ini terdapat tiga hipotesis yang akan diuji, 
kemungkinan terjadi interaksi, tidak terjadi interaksi, dan tidak 
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ada interaksi terhadap sesuatu yang dibandingkan. Untuk 
memudahkan pengerjaanya.4 

d. Uji Pearson Product Moment 
Kegunaan uji person product moment atau analisis korelasi 

adalah mencari hubungan variabel bebas (X) dengan  variabel 
terikat (Y) dan data berbentuk interval dan ratio. Karena sangat 
mudah dalam pengajaran, maka uji ini lebih terkenal dengan 
analisis korelasi pearson product moment. 

Teknik korelsi ini digunakan untuk mencari hubungan dan 
membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua 
variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua 
variabel. 

Berikutnya ini dikemukakan rumus yang paling sedehana 
yang dapat digunakan untuk menghitung kefisien korelasi, yaitu: 

  ∑XY 
rxy =  
            √(∑x

2
y
2) 

 
Dimana : 
rxy =korelasi antara variabel x dengan y 
x= (Xi-X) 
y= (Yi-Y) 
 

       n∑XiYi – (∑Xi) (∑Yi)    
          Rxy =  

             √[n∑xi
2 – (∑xi)2][n∑yi

2 – (∑yi
2) 

 
Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut 

dengan koefisien determinasi, yang besarnya adalah kuadrad dari 
koefisien korelasi (r2). Koefisien ini disebut koefisien penentu, 
karena varian yang terjai pada variabel dependen dapat dijelaskan 
melalui varian yang terjadi pada variabel independen 

                                                             
4 Riduwan. Dasar-Dasar Statistik, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hal. 183-
222. 
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e. Uji Korelasi Parsial 
Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis bila peneliti 

bermaksud mengetahui pengaruh atau hubungan anatara variabel 
independen dan dependen, salah satu variabel independennya 
dibuat tetap/dikendalikan.  

Korelasi parsial adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya 
pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih. Uji korelasi 
digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan varibel X 
dan Y, dimana salah satu variable X dibuat tetap (konstan).  

Korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah 
dan kuatnya hubungan anatara dua variabel atau lebih. Berikut 
rumus korelasi parsial ditunjukkan adalah 5 

   ryx 1 – ryx 2 r x1 x2 

R y.x1 x2 = 
    √1- r2 x1 x2 √1- r2 yx2 

 
f. Uji Korelasi Ganda (multiple correlation) 

Uji korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan 
kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel lain.  

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah 
dan kuatnya hubungan anatara dua variabel secara bersama-sama 
atau lebih dengan variabelyang lain. 

Pada bagian ini ditemukan korelasi ganda (R) untuk dua 
variabel independen dan satu dependen. Untuk variabel 
independen lebih dari dua, dapat menggunakan analisis regresi 
ganda. Pada bagian itu persamaan-persamaan yang ada pada 
regresi ganda dapat dimanfaatkan untuk menghitung korelasi 
anda lebih dari dua variabel secara bersama-sama. 

Rumus korelasi ganda dua variabel adalah: 
                 √r2yx1 + r2 yx2 – 2r yx1 ryx2 rx1x2 

Ry.x1x2 =   
1- r2 

x1 x2 
                                                             
5 Sugiyono. Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 1999), hal. 
212-221. 
 



 

Riset Pendidikan (Pendekatan Teoritis & Praktis) ~ 209 

 
g. Uji Regresi 

Kegunaan uji regresi sederhana adalah untuk meramaikan 
(memprediksi) variabel terikat (Y), jika variabel bebas (X) 
diketahui. Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh 
hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas 
(X) terhadap variabel terikat (Y). Karena ada perbedaan yang 
mendasar dari uji korelasi dan uji regresi.  

Pada dasarnya uji regresi dan uji korelasi keduanya punya 
hubungan yang sangat kuat dan mempunyai keeratan. Setiap uji 
regresi otomatis ada uji korelasinya, tetapi sebaliknya uji korelasi 
belum tentu diuji regresi.6 

 
3. Statistik Nonparametrik 

Statistik nonparametrik termasuk salah satu bagian dari statistik 
inferensi/induktif dikenal juga dengan statistik bebas distribusi. Statistik 
nonparametrik adalah bagian statistik yang tidak memerlukan asumsi-
asumsi tertentu, misalnya mengenai bentuk distribusi dan hipotesis-
hipotesis yang berkaitan dengan nilai-nilai parameter tertentu. 

Pengujian hipotesis statistik nonparametrik pada umumnya sama 
dengan pengujian hipotesis parametrik. Namun, asumsi yang dipakai 
pada pengujian hipotesis statistik nonparametrik hanyalah observasi-
observasi independen dan variabel yang diteliti mempunyai kontinuitas 
yang lebih longgar jika yang diperlukan dalam uji parametrik, namun 
dalam uji nonparametrik, 

Statistik nonparametrik digunakan apabila memenuhi asumsi-asumsi 
sebagai berikuit: 

a. Ukuran sampelnya kecil. 
b. Data yang digunakan bersifat ordinal. 
c. Data yang digunakan bersifat nominal. 
d. Populasi tidak berdistribusi normal. 

Prosedur atau langkah pengujian hipotesis statistik nonparametrik 
dapat diperhatikan sebagai berikut: 
                                                             
6 Riduwan. Dasar-Dasar Statistik, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hal. 22-
244. 
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a. Menentukan formulasi hipotesis. 
b. Menentukan taraf nyata dan nilai tabel. 
c. Menentukan kriteria pengujian. 
d. Menentukan nilai uji statistik. 
e. Menyusun kesimpulan. 

Berikut ini adalah penjelasan dari prosedur atau langkah pengujian 
hipotesis statistik nonparametrik. 

a. Uji Tanda (Sign Test) 
Uji tanda didasarkan pada tanda-tanda positif atau negatif 

dari perbedaan antara pasangan pengamatan, bukan atas 
besarnya perbedaan. Uji tanda umumnya diterapkan untuk 
mengetahui pengaruh dari sesuatu. 

Langkah-langkah pengujian dengan uji tanda sebagai berikut: 
1) Menentukan formulasi hipotesis 

H0 = Probabilitas terjadinya tanda positif dan 
negatif sama 

H1 = Probabilitas terjadinya tanda positif dan 
negatif berbeda 

2) Menentukan taraf nyata (α)  
Pengujian dalam menetapkan taraf nyata (α) dapat berbentuk 
satu sisi atau dua sisi. 

3) Menentukan kriteria pengujian 
a) Pengujian satu sisi 

H0 diterima apabila α ≤ probabilits hasil sampel. 
H0 ditolak apabila α > probabilitas hasil sampel. 

b) Pengujian dua sisi 
H0 diterima apabila α ≤ 2 kali probabilits hasil sampel. 
H0 ditolak apabila α > 2 kali probabilitas hasil sampel. 

4) Menentukan nilai uji statistik 
Merupakan nilai dari probabilitas hasil sampel. (Lihat tabel 
probabilitas binomial dengan n, r tertentu dan p = 0,5) r = 
jumlah tanda yang terkecil. 

5) Menarik kesimpulan 
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Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. 
Catatan:  
Untuk sampel besar (n ≥ 30), rumus uji statistiknya adalah: 
 

CR = 2𝑟−𝑛√𝑛  
 
r = jumlah tanda positif 
n = jumlah pasangan observasi yang relevan 

b. Uji Urutan Bertanda Wilcoxon (The Signed Rank Test) 
Uji urutan bertanda Wilcoxon pertama kali diperkenalkan 

oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945. Lahirnya uji ini 
merupakan langkah penyempurnaan dari uji tanda. Pada uji 
urutan bertanda disamping memperhatikan tanda perbedaan 
positif atau negatif juga memperhitungkan besarnya beda dalam 
menentukan apakah terdapat perbedaan nyata antara data 
pasangan yang diambil dari sampel atau yang berhubungan. 

Langkah-langkah pengujian urutan bertanda Wilcoxon 
sebagai berikut: 

1) Menentukan formulasi hipotesis 
H0 = jumlah urutan tanda positif dan negatif sama  

artinya tidak terdapat perbedaan nyata antara 
pasangan data. 

H1 = jumlah urutan tanda positif dan negatif 
berbeda artinya terdapat perbedaan nyata 
antara pasangan data. 

2) Menentukan taraf nyata (α) dengan T tabelnya 
Pengujian dalam menetapkan taraf nyata (α) dapat berbentuk 
satu sisi atau dua sisi. 

3) Menentukan kriteria pengujian 
H0 diterima apabila T0 ≥ T 
H0 ditolak apabila T0 < T 

4) Menentukan nilai uji statistik (nilai T0) 
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Tahap-tahap pengujian nilai uji statistik (nilai T0) sebagai 
berikut: 
a) Menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara 

pasangan data. 
b) Mengurutkan bedanya tanpa memperhatikan tanda atau 

jenjang. 
a) Angka 1 untuk beda yang terkecil, dan seterusnya. 
b) Jika terdapat beda yang sama, diambil rata-ratanya. 
c) Beda nol tidak diperhatikan. 

c) Memisahkan tanda beda positif dan negatif atau tanda 
jenjang. 

d) Menjumlahkan semua angka positif dan angka negatif. 
e) Nilai terkecil dari nilai absolut hasil penjumlahan 

merupakan nilai T0, yaitu nilai uji statistik. 
5) Menarik kesimpulan 

Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak 
Catatan: 
Untuk pasangan data lebih besar dari 25 (n > 25), 
pengujiannya menggunakan nilai Z, yaitu: 
 

Z     = �−�(�)
𝜎�

 

 

E(T) = 𝑛 (𝑛+1)
�  

 
𝜎�  = 𝑛 (𝑛+1)(2𝑛+1)

2�
 

 
Langkah-langkah pengujiannya sama dengan langkah-langkah 
pengujian sebelumnya, menggunakan distribusi Z.  

c. Uji Korelasi Urutan Spearman (The Rank Correlation Test) 
1) Koefisien korelasi urutan spearman 

Pengujian korelasi urutan Spearman ini pertama kali 
dicetuskan oleh Carl Spearman tahun 1904. Uji tersebut 
digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua 
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variabel atau data ordinal. Kedua variabel tidak memiliki 
distribusi normal dan kondisi varians tidak diketahui sama. 
Koefisien korelasi urutan Spearman mempunyai simbolkan rs. 

a) Jika rs = 1 artinya data sampel menunjukkan terjadinya 
hubungan positif yang sempurna, yaitu urutan untuk setiap 
data sama. 

b) Jika rs = -1 artinya  data sampel menunjukkan hubungan 
yang negatif sempurna, yaitu urutan untuk setiap data 
merupakan urutan terbalik. 

c) Jika rs = 0 artinya  data sampel tidak terdapat hubungan. 
Jadi, nilai rs memiliki kisaran antara -1 dan +1 (-1 ≤ rs ≤ +-
1). Rumus koefisien korelasi urutan Spearman adalah: 
 

rs = 1 – �−∑�
2

𝑛(𝑛2− 1) 

 
Keterangan:  
d = beda urutan dalam satu pasangan data 
n = banyaknya pasangan data  

Untuk menghitung koefisien korelasi urutan Spearman 
dapat digunakan langkah-langkah berikut. 

a) Nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur 
hubungannya diberi urutan. Jika ada nilai pengamatan 
yang sama dihitung urutan rata-ratanya. 

b) Setiap pasangan urutan dihitung perbedaanya. 
c) Perbedaan setiap pasangan urutan tersebut dikuadratkan 

dan dihitung jumlahya, selnjutnya dihitung nilai rs –nya 
 

2) Pengujian hipotesis rs 
Hasil perhitungan rs perlu diuji untuk mengetahui 

signifikansinya. Pengujian rs tergantung pada jumlah n dan taraf 
nyatanya. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis ialah sebagai berikut: 
a) Menentukan formulasi hipotesis 

H0 = tidak terdapat hubungan antara urutan 
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variabel yang satu dengan lainnya. 
H1 = Terdapat hubungan antara urutan variabel 

yang satu dengan lainnya 
 

b) Menentukan taraf nyata (α) dan nilai 𝜌𝑠 tabel 
Taraf nyata dan nilai 𝜌𝑠 tabel ditentukan sesuai dengan 
besarnya n (n ≤ 30). Pengujiannya dapat berupa pengujian 
satu sisi dan dua sisi. 

c) Menentukan kriteria pengujian 
H0 diterima apabila rs ≤ 𝜌𝑠 (α) 
H0 ditolak apabila rs > 𝜌𝑠 (α) 

d) Menentukan nilai uji statistik  
Merupakan nilai rs itu sendiri. 

e) Membuat kesimpulan  
Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. 

Catatan: 
Untuk sampel besar (n > 10), nilai uji statistiknya dapat juga 
dihitung dengan rumus: 
 

t0 = rs �
𝑛−2
1−𝑟𝑠

 

 
dengan db = n – 2 
Langkah-langkah pengujiannya sama dengan langkah-langkah 
pengujian sebelumnya, menggunakan distribusi t dengan 
derajat bebas (db) = n – 2 

d. Uji Mann-Whitney (U Test) 
Uji Mann-Whitney dikenal juga dengan U test yang 

dikembangkan oleh  H.B. Mann dan D.R. Whitney pada tahun 
1947. Pengujian ini digunakan untuk menguji rata-rata dari dua 
sampel berukuran tidak sama.  

Langkah-langkah pengujian Uji Mann-Whitney sbagai 
berikut: 
1) Menentukan formulasi hipotesis 

H0 = dua sampel independen mempunyai rata-rata 
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yang sama (µ1 = µ2). 
H1 = dua sampel independen memiliki rata-rata 

yang berbeda (µ1 ≠ µ2). 
 

2) Menentukan taraf nyata (α) dan nilai U tabel 
Uα(n1)(n2) = . . .  
Pengujiannya dapat berbentuk satu sisi. 

3) Menentukan kriteria pengujian 
H0 diterima apabila U ≥ Uα(n1)(n2) 

H0 ditolak apabila U < Uα(n1)(n2)  

4) Menentukan nilai uji statistik 
Nilai uji statistik ditentukan dengan tehap-tahap berikut: 
a) Menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan tiap-

tiap anggota, dimulai dari pengamatan terkecil sampai 
terbesar. 

b) Menjumlahkan urutan masing-masing sampel (R1 dan R2) 
c) Meghitung statistik U dengan rumus: 

= 
 

U1 = n1. n2 + 
𝑛1(𝑛1+1)

2  - R1 

 
Atau 
 

U2 = n1. n2 + 
𝑛2(𝑛2+1)

2  - R2 
 
Nilai U yang diambil adalah yang terkecil. Untuk 
memeriksa ketelitian perhitungan digunakan rumus: 
 

Uterkecil = n1 . n2 - Uterbesar 
 

5) Membuat kesimpulan 
Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. 
Catatan:  
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Untuk pasangan data lebih besar dari 20 (n > 20), 
pengujiannya menggunakan nilai Z (nilai uji statistiknya), 
yaitu: 
 

  Z       = �−�(�)
�  

 
E(U)  = 𝑛1 .  𝑛2

2  
 

𝜎�      =  �𝑛1. 𝑛2(𝑛1+ 𝑛2 +  1)
12  

 
Langkah-langkah pengujiannya sama dengan langkah-langkah 
pengujian sebelumnya menggunakan distribusi Z. 
 

e. Uji Kruskal-Wallis (H Test) 
Uji Kruskal-Wallis pertama kali dikembangkan oleh William 

H. Kruskall dan W. Allen Wallis pada tahun 1952. Uji Kruskal-
Wallis dikenal juga sebagai uji H. 

Uji Kruskal-Wallis merupakan pengembangan dari uji 
Mann-Whitney. Uji ini, digunakan untuk membandingkan rata-
rata tiga sampel atau lebih, sehingga merupakan alternatif dari 
analisis varians untuk satu arah (one way analysis of variance) atau 
pengujian hipotesis tiga rata-rata atau lebih dengan 
menggunakan distribusi F untuk satu arah dari uji parametrik. 

Langkah-langkah pengujian Kruskal-Wallis ialah sebagai 
berikut. 

1) Menentukan formulasi hipotesis 
H0 = k populasi dari mana sampel diambil mempunyai mean 

yang sama (µ1 = µ2 = µ3 = . . . = µk). 
H1 = k populasi dari mana sampel diambil tidak memiliki 

mean yang sama, sedikitnya ada satu mean yang tidak 
sama (µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ . . . ≠µk). 

2) Menentukan taraf nyata (α) dan nilai 𝑥2 (qai kuadrat) tabel 
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Taraf nyata (α) dan nilai qai kuadrat (𝑥2) ditetukan dengan 
derajat bebas (db) = k – 1 
 𝑥�(�−1)

2 = ⋯  
3) Menentukan kriteria pengujian  

H0 diterima apabila H ≤ 𝑥�(�−1)
2  

H0 ditolak apabila H > 𝑥�(�−1)
2  

4) Menentukan nilai uji statistik (H) 
 

H = 12
𝑁 (𝑁+1)∑

��2

𝑛�
− 3(𝑁 + 1) 

 
Keterangan: 
k = banyak sampel 
N = jumlah ukuran sampel (n1 + n2 + n3 + ... + nk) 
nk = ukuran sampel 
R = jumlah urutan 

5) Membuat kesimpulan 
Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak 

f. Uji Randomness 
Uji randomness bertujuan untuk menentukan apakah urutan 

yang dipilih atau sampel yang diambil diproleh secara random 
atau tidak. 

Pengujian randomness didasarkan atas banyaknya run atau 
tanda nilai median dalam urutan sampel. Satu run adalah satu 
atau lebih simbol positif atau negatif (+/-) identik yang didahului 
atau diikuti oleh simbol lain atau tidak ada simbol di depan atau 
di belakangnya. Misalnya: untuk tanda (+ - -) dianggap dua run 
dan untuk tanda (+ - - +) dianggap tiga run). 

Langkah-langkah pengujian randomness ialah sebagai 
berikut: 

1) Menentukan formulasi hipotesis 
H0 : pengambilan sampel dengan proses random 
H1 : pengambilan sampel bukan melalui proses random 

2) Menentukan taraf nyata (α) dan nilai r tabel 
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Nilai r tabel terdiri atas r batas bawah dan r batas atas untuk 
n1 dan n2 tertentu. 

3) Menentukan kriteria pengujian 
H0 diterima apabila r hitung terletak diantara r tabel batas 

bawah dan r tabel batas atas. 
H0 ditolak apabila r hitung lebih kecil dari r tabel batas bawah 

atau lebih besar dari r tabel batas atas. 
Untuk n1 dan n2 tertentu. 

4) Menentukan nilai uji statistik (r hitung) 
Nilai uji statistik ditentukan dengan tahap-tahap sebagai 
berikut: 
1) Data sampel tidak diubah urutannya; 
2) Menentukan nilai median data; 
3) Memberi tanda “-” untuk data di bawah (lebih kecil) dari 

nilai median dan tanda “+” untuk data di atas (lebih besar) 
dari nilai median; 

4) Banyaknya tanda “-” diberi notasi n1 dan banyaknya tanda 
“+” diberi tanda notasi n2; 

5) Menentukan jumlah run, merupakan nilai r hitung. 
5) Membuat kesimpulan 

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. 
Catatan:  
Uutuk n1 atau n2 atau kedua-duanya lebih besar dari 20, 
pengujiannya menggunakan nilai Z (nilai uji statistik), yaitu: 
 

Z  = 𝑟− 𝜇𝑟
𝜎𝑟

 

  
  µr  = 2 𝑛1.𝑛2

𝑛1+ 𝑛2
 + 1 

  
  𝜎𝑟   = �2𝑛1.𝑛2(2 𝑛1.𝑛2−𝑛1−𝑛2)

(𝑛1+𝑛2)2(𝑛1−𝑛2−1)
 

 
Langkah-langkah pengujiannya sama dengan langkah 

pengujuian sebelumnya, mengggunakan distribusi Z (nilai Z) 
dengan uji statistik yang merupakan uji dua sisi. 
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g. Uji Median (Median Test) 
Uji median melihatkan apakah dua atau lebih populasi 

tempat sampel independen diambil memiliki median yang sama 
atau tidak. 

Langkah-langkah pengujian uji median (media test) sebagai 
berikut: 

1) Menentukan formulasi hipotesis 
H0 : dua populasi tempat dua sampel diambil memiliki 

median yang sama. 
H1 : dua populasi tempat dua sampel diambil memiliki median 

yang berbeda. 
2) Menentukan taraf nyata (α) dan nilai 𝑥2 tabel 

Taraf nyata dan 𝑥2 tabel yang ditentukan memiliki derajat 
bebas (db) = 1 
𝑥2α(1) = . . .  

3) Menentukan kriteria pengujian 
H0 diterima apabila 𝑥20 ≤ 𝑥2α(1) 
H0 ditolak apabila 𝑥20 > 𝑥2α(1) 

4) Menentukan nilai uji statistik 
Penentuan nilai uji statistik memlalui tahap-tahap sebagai 
berikut: 
1) Menentukan median dari kombinasi distribusi sampelnya; 
2) Menghitung frekuensi nilai yang terletak di atas dan di 

bawah median kombinasi untuk setiap kelompok yang 
tabelnya berbentuk: 

 

Tabel 13. Frekuensi Nilai Median Kombinasi 

Jumlah Nilai Kel. I Kel. II Total 

Di atas median  
Kombinasi 

a b a + b 

Di bawah median 
Kombinasi 

c d c +d 



220 ~ Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si. 

Total a + c = n1 b + d = n2 n1 + n2 = n 

3) Rumus 𝑥0
2 : 

 

𝑥2
0 = 

𝑛 ((|��−��|)− 12 𝑛)2

(�+�)(�+�)(�+�)(�+�) 

 
5) Membuat kesimpulan 

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak.7 
 

4. Kelebihan dan Kelemahan Metode Nonparametrik 
Seperti halnya metode statistik yang lain, metode statistik 

nonparametrik memiliki keunggulan dan kelemahan, diantaranya adalah: 
a. Kekuatan prosedur nonparametrik 

1) bentuk data apa pun, tipe data apa pun, jumlah data berapa 
pun prosedur nonparametrik dapat digunakan. 

2) untuk inferensi pada data dengan distribusi normal ataupun 
tidak normal. 

3) data nominal, ordinal, interval maupun rasio. 
b.  Kelemahan dari prosedur statistik nonparametrik 

1) dapat digunakan dengan asumsi yang minimal sekalipun 
untuk memproses data, maka kesimpulan yang diambil 
dengan prosedur nonparametrik akan lebih lemah. 

2) karena asumsi diperlonggar, hasil yang didapatkan akan lebih 
bersifat umum dan lemah, dibandingkan jika asumsi 
diperketat. 

5. Syarat dan Pemilihan Metode Nonparametrik 
Dalam mengolah data, jika data memenuhi asumsi parametrik, tentu 

sebaiknya digunakan prosedur parametrik. Namun, apabila ada asumsi 
yang tidak terpenuhi, maka masih bisa dilakukan transformasi data dan 
tetap mengunakan prosedur parametrik. Hanya jika memang sudah tidak 
ada ‘jalan lain’ penggunaan prosedur nonparametrik bisa 
dipertimbangkan. 
                                                             
7 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik (Statistik Inferensif), Edisi Kedua 
(Jakarta: PT Bumi Aksara; 2002), hal. 300-319. 
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Berikut beberapa kondisi data yang memungkinkan digunaknnya 
metode statistik nonparametrik: 

a) Untuk data yang tidak berdistribusi normal atau varians berbeda, 
dimungkinkan melakukan transformasi data ke bentuk 
logaritmik, akar dan sebagainya, selanjutnya kembali dilakukan 
pengujian normalitas dan varians. 

b) Untuk data bertipe nominal atau ordinal yang tidak 
memungkinkan untuk diubah, karena berkaitan dengan 
kealamiahan data.8 

C. RANGKUMAN 
Statistik inferensial terdiri atas dua jenis, yakni: statistik parametrik 

dan nonparametrik. Statstik parametrik digunakan untuk menguji 
parameter populasi melalui statistik atau menguji ukura populasi melalui 
data sampel. Parameter populasi itu meliputi: rata-rata dengan notasi µ 
(mu), simpangan baku σ (sigma), dan varians σ2. Sedangkan statistiknya 
adalah meliputi: rata-rata (X bar), simpangan baku s, dan varians s2. Jadi 
parameter populasi yang berupa µ diuji melalui X garis, selanjutnya σ 
diuji melalui s, dan σ2 diuji melalui s2.  

Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik (data sampel) 
tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu penelitian 
yang memiliki hipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan 
sampel. Dalam statistik hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena 
tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan 
statistik (data yang diperoleh dari sampel). 

Penggunaan statistik parametrik dan nonparametrik tergantung pada 
asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris 
memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data 
yang akan dianasis harus berdistribusi normal. Selanjutnya dalam 
pengguanaan salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih 
yang diuji harus homogen, dalam regresi harus terpenuhi asumsi 
linieritas. Statistik nonparametris tidak menuntut terpenuhi banyak 
asumsi, misal data yang harus dianalisis tidak harus berdistribusi normal. 
                                                             
8  Singgih Santoso, Statistik Nonparametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 
(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 3-4. 
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Oleh karena itu statistik nonparameteris sering disebut destributation free 
(bebas distribusi).  

Disamping itu penggunaan kedua statistik tersebut tergantung pada 
jenis data yang dianlisis. Statistik parametris digunakan untuk untuk 
menganalisis data berbentuk interval dan rasio, sedangkan statistik 
nonparametris digunakan untuk menganalisis data normal dan  ordinal. 
Statistik parametris mempunyai kekuatan yang lebih dari pada statistik 
nonparametris, manakala asumsi yang melandasinya terpenuhi. 
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BAB XV 

TEKNIK KUTIPAN, CATATAN KAKI, DAN 

DAFTAR PUSTAKA 
 

A. PENDAHULUAN  
Dalam penulisan karya ilmiah, umumnya seorang penulis atau 

peneliti mengutip karya/tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam 
tulisannya.  Jadi, kutipan merupakan seluruh kalimat dan atau paragraf 
yang bukan berasal dari gagasan/ide penulis/peneliti.  Kutipan adalah 
pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, umumnya 
terdapat dalam literatur, pustaka, laporan penelitian atau jurnal ilmiah. 
Dalam mengutip sumber informasi, seorang penulis berharap hasil 
kutipannya dapat digunakan untuk menunjang pembahasan atau 
memberikan infornasi lebih lanjut kedalam tulisannya. 

Catatan kaki merupakan salah satu bagian penting dalam penulisan 
karya tulis. Catatan kaki, atau dikenal dengan istilah footnote adalah daftar 
keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran sebuah 
karya ilmiah ilmiah. Jadi, catatan kaki ditulis disetiap lembar/halaman 
dimana sumber tersebut dimuat dalam sebuah karya tulis berbeda halnya 
dengan daftar pustaka yang penulisannya berada diakhir karya tulis 

Umumnya catatan kaki digunakan pada penulisan buku referensi, 
buku ajar, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel, makalah 
yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang sumber kutipan 
dari suatu karya tulis.  Sebenarnya catatan kaki hampir sama dengan 
daftar pustaka namun catatan kaki lebih spesifik dalam hal merujuk 
sumber dari bacaan yang dikutip..    

Daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisi semua sumber 
bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam  penulisan karya 
ilmiah. Pemilihan daftar pustaka ini harus benar-benar relevan dengan 
tema/permasalahan yang dibahas dalam suatu karya ilmiah/karya tulis. 
Seorang penulis tidak boleh mencantumkan identitas pustaka serta 
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dokumen lainnya baik cetak maupun elektornik yang tidak terdapat 
dalam daftar pustaka ini. 

Mengingat begitu penting bagian karya ilmiah yang satu ini, maka 
seorang penulis perlu mengetahui cara dan teknik penulisan daftar 
pustaka yang standar.  

B. URAIAN MATERI 

1. Model-model Pengutipan 
Terdapat beberapa metode pengutipan yang digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, namun yang umumnya dipakai dikalangan 
akademisi perguruan tinggi di Indonesia adalah empat model, yakni: 

a. American psychological association (APA) 
American psychological association mengembangkan model ini dalam 
mempublikasikan karya ilmiah berupa jurnal. APA menjadi model 
editorial standar dalam bidang ilmu seperti: sosial, pendidikan, 
ekonomi, sosiologi, psikologi, kriminologi, dan keperawatan. 
Model ini telah umum digunakan dalam mengutip dan mensitasi 
sumber bacaan (referensi). Referensi yang muncul dalam tubuh 
teks disebut kutipan dalam teks (in text citations). 

b. Harvard style 
Metode pengutipan lain yang banyak digunakan oleh peneliti 
adalah metode harvard. Metode ini dikenal sebagai harvard style 
karena asal mula digunkan di Harvard University. Pada metode ini, 
daftar lengkap catatan yang dirujuk dalam teks dikumpulkan 
menjadi satu kesatuan dan dimuat pada bibliografi. Metode ini 
umum digunakan oleh peneliti pada bidang sains terutama ilmu 
pengetahuan alam. Pengutipan metode ini tidak disusun pada 
catatan kaki atau catatan pada setiap akhir bab. 

c. The chicango manual of style 
The chicango manual of style atau disebut juga dengan metode chicango. 
Metode pengutipan ini menggunakan model catatan kaki atau 
catatan diakhir bab. Awal mulanya metode ini tidak terlepas dari 
karya kate turabian, a manual for writters, terbitan university of 
chicagopress yang mengatur tentang penyusunan atau pembuatan 
catatan kaki dan bibliografi. 
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Pada metode ini, setiap kutipan diberikan catatan pada kaki 
halaman (foot notes ) atau pada akhir bab. Semua rujukan pada 
catatan kaki atau akhir bab ini selanjutnya dikumpulkan dalam 
bibliografi, semua catatan baik catatan kaki maupun catatan akhir 
bab diakhiri dengan sebuah bibliografi, yaitu daftar dokumen yang 
digunakan untuk menyusun sebuah penelitian dan menjadi 
pedoman bagi peneliti lain yang akan mendalami subjek penelitian 
tersebut. 

d. UNY Style 
Universitas Negeri Jogykarta juga memiliki model pengutipan. 
Sumber kutifan langsung ditulis dengan menyebutkan nama 
pengarang, tahun penerbit, nomor halaman, penulisan asing ditulis 
nama keluarganya sedangkan untuk penulisan Indonesia di 
sesuikan dengan nama aslinya. 

2. Teknik Pembuatan Kutipan 
Berdasarkan metode pengutipannya, cara pengutipan terdiri atas 2 

bentuk yakni kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. 
a. Kutipan tidak langsung, seorang penulis mengambil 

konsep/gagasan/ide orang lain, kemudian merangkainya dengan 
kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis 
dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan 
merangkum kalimat berdasarkan pemahaman di berbagai 
sumber-sumber bacaan. 

b. Kutipan langsung, seorang penulis menulis ulang 
konsep/gagasan/ide orang lain sesuai dengan kalimat aslinya. 
Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy paste 
tanpa melakukan perubahan kalimatnya. Terdapat dua macam 
kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan 
langsung pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara menuliskan 
dan syaratnya. 

Penggunaan style kutipan pada setiap universitas berbeda 
tergantung kebijakan dari universitas tersebut. Universitas A 
menggunakan harvard style sedangkan universitas B menggunakan chicago 
style dengan tetap bertujuan sama yaitu untuk menjelaskan sumber dari 
kutipan tersebut. Metode pengutipan ini diharapkan dapat mengurangi 
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plagiarisme dan mempermudah penelitian selanjutnya. Dalam buku 
referensi ini contoh-contoh yang dipaparkan menggunakan APA style 
(American Psychological Association). 

a. Kutipan langsung pendek menurut APA style (American 
Psychological Association), dengan persyaratan panjang kalimat yang 
dikutip boleh 4 baris dengan jumlah kata tidak boleh lebih dari 
40.  
Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf 
sebuah karya tulis. Perlu ditambahkan tanda petik (“) pada 
kutipan sehingga tanda petik menjadi pemisah antara kalimat 
penulis dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat 
mungkin dengan kalimat kutipan. 
Contoh: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang memiliki karakteristik tertentu yang 
ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulanya” (Sugiyono, 
2009: 117). Disimpulkan ... 

b. Kutipan langsung panjang, kutipan ini lebih dikenal dengan 
istilah block quote menurut APA style (American Psychological 
Association, persyaratan yang harus dipenuhi panjang kalimat yang 
dikutip dengan jumlah kata lebih dari 40. 
Cara menuliskan kutipan langsung dengan cara membuat blok 
kalimat yang dikutip tanpa tanda petik. Sedangkan ukuran font, 
dan spasi sesuai dengan karya tulis namun ditulis 
menjorok/masuk 1 cm (5 spasi) dari batas margin kiri. Karena 
kalimat yang dikutip cukup panjang maka kalimat kutipan 
diusahakan terpisah dengan kalimat yang disusun penulis.1  

Contoh: 
Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran 

terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan 
hubungan, menguji hipotesis, menyusun prediksi, serta 
mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah  (Nazir, 
1988 : 63). 

                                                             
1 George Forbes. Memorial Library, APA style referencing, 6th Edition.   (New 
Zaeland: Canterbury, 2010), hal. 14-16. 
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Di bawah ini ditampilkan teknik pembuatan kutipan sebagai berikut: 
a. Mengutip kutipan langsung ≤ 4 baris 

1) Kutipan terintegrasi dengan kalimat penulis dalam satu 
paragraf. 

2) Jarak antar baris 1,5-2 spasi. 
3) Kutipan diberi tanda kutip (“). 

b. Mengutip kutipan langsung ≥ 5 baris 
1) Kutipan dipisahkan dari teks/kalimat penulis dalam jarak 2,5-

3 spasi. Seluruh  kutipan ditulis menjorok ke kanan 5-7 spasi 
dari kiri teks penulis. 

2) Jarak antar baris 1 spasi. 
3) Umumnya kutipan tidak diberi tanda kutip, namun ada yang 

memperolehkan diberi tanda kutip. 
c. Mengutip kutipan tidak langsung 

1) Kutipan terintegrasi dengan teks penulis dalam satu paragraf. 
2) Jarak antar baris 1,5-2 spasi. 
3) Kutipan tidak diberi tanda kutip (“). 

d. Mengutip kutipan di kaki halaman 
1) Kutipan terpisah dari teks penulis yang ditulis di kaki 

halaman. 
2) Jarak antar baris 1 spasi. 
3) Kutipan diberi tanda kutip. 

e. Mengutip kutipan dari penuturan lisan 
Lihat cara mengutip untuk kutipan langsung ≤ 4 baris. 
Sumber kutipan dapat ditulis dekat dengan kutipan baik sebelum 
maupun sesudah kutipan di tubuh halaman atau di kaki halaman 
sebagai catatan kaki.  
Penulisan sumber kutipan untuk setiap jenis acuan berbeda, 
yakni: 
1) Buku karya asli (bukan terjemahan) 

Nama penulis, tahun terbit buku : nomor halaman 
Menurut Sugiyono (2003: 11) penelitian berdasarkan tingkat 
eksplanasinya (tingkat kejelasan) …… 
Beberapa tekhnik pengumpulan data ……(Sugiyono :2014 
:143) 

2) Buku terjemahan 



228 ~ Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si. 

Nama penulis buku asli + terjemahan + nama penerjemah, 
tahun terbit buku terjemahan : nomor halaman 
Menurut  Cherus (terjemahan Arif Furchan,1996: 
49), …………………… 

3) Artikel di koran/majalah/jurnal/buku bunga rampai 
nama penulis + dalam + nama koran/majalah/jurnal, 
tanggal pemuatan artikel, halaman 
Contoh : Yusuf (dalam Lombok Pos, 9 April 2019, hal. 5) 
berpendapat  bahwa…………….. 
nama penulis + dalam + judul buku bunga rampai, tahun 
terbit buku : nomor halaman 

4) Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penilitian 
nama penulis, jenis karangan, tahun penulisan : nomor 
halaman 
Contoh : Berdasarkan hasil penelitiannya,  Suhirman 
menyatakan, ……………….. (Disertasi, 2012: 71) 

3. Teknik Pembuatan Catatan Kaki Model Zotero 
Penataan unsur-unsur catatan kaki dalam naskah dipengaruhi oleh 

sumber pustaka yang dijadikan bahan rujukan serta frekuensi 
penggunaannya.2  

Berikut ini dicantumkan 6 pola penataan unsur catatan kaki sebagai 
berikut: 

a. Catatan kaki dengan sumber buku teks yang pertama digunakan 
ditata dalam urutan: nama penulis (sesuai aslinya), judul buku 
(Italic/bold), kurung buka, tempat/kota terbit: nama penerbit,  
tahun penerbitan, kurung tutup,  “hal”, nomor halaman. Jika 
penulis 2 orang, kedua nama dicantumkan. Jika penulis 3 orang 
atau lebih, hanya dicantumkan nama penulis pertama dan diikuti 
kata “dkk” (dan kawan-kawan). 
Contoh: 

1Suhirman, Penelitian Tindakan Kelas: Tinjauan Teoritis dan 
Praktis, (Mataram: Sanabil, 2018), 49. 

                                                             
2  Haxa Soeprijanto, Panduan Mengelola Daftar Referensi Menggunakan Zotero, 
(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016), 32. 
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2Suhirman & Yusuf, Riset Pendidikan, Cetakan Pertama 
(Mataram: Sanabil, 2020), 71. 

3Suhirman, dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Mataram: 
Sanabil, 2019), 19. 

b. Jika kutipan kedua mengikuti kutipan pertama, unsur catatan kaki 
yang ditulis menggunakan kata ibid (singkatan ibidem¸italic), tanda 
titik, tanda koma, nomor halaman (bila nomor halaman kutipan 
kedua berbeda dengan nomor halaman kutipan pertama). Apabila 
nomor halaman sama, cukup ditulis Ibid.  
Contoh 

4Suhirman & Yusuf, Penelitian Kuantitatif, Cetakan Pertama 
(Mataram: Sanabil, 2019), 71. 

Ibid., 75 
Ibid. 

c. Jika seorang pengarang memiliki dua karya tulis atau lebih dan 
disebutkan untuk pertama kali secara berurutan dalam satu 
nomor catatan kaki, nama penulis urutan kedua diganti dengan 
kata idem. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kata 
idem dengan kata atau angka yang mengakhiri catatan kaki 
sebelumnya. 
Contoh: 

5Suhirman, Penelitian Tindakan Kelas (Tinjauan Teoritis dan 
Praktis, Cetakan Pertama (Mataram: Sanabil, 2018), 49; Idem, 
Penelitian Kuantitatif (Matram: Universitas Islam Negeri Mataram 
Press, 2019, 10. 

d. Jika kutipan dari artikel sebuah jurnal, unsur catatan kaki yang 
dicantumkan berupa nama pengarang sesuai dengan susunan 
aslinya, tanda koma, judul artikel diapit tanda kutip tanpa cetakan 
miring, tanda koma, nama jurnal yang dicetak miring, tanda 
koma, nomor jurnal dalam bentuk angka Arab, kurung buka, 
bulan, dan tahun penerbitan, kurung tutup, tanda koma, nomor 
halaman, dan tanda titik. 
Contoh: 

6Suhirman & Yusuf, The effect of problem-based learning and 
naturalist intelligence on students' understanding of environmental 
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conservation, Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, Vol. 5 No. 3 
(Nopember, 2019), 388. COVE\ 

R 
D. Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka penting dicantumkan sebagai sumber referensi agar 
pembaca mengetahui keseluruhan sumber rujukan yang dipergunakan 
dalam penulisan karya ilmiah. Dengan cara itu, pembaca yang ingin 
menyelidiki dan/atau mengidentifikasi sumber rujukan aslinya dapat 
mempergunakan daftar pustaka sebagai referensi langsung. 

Sumber-sumber dalam daftar pustaka dapat dikelompokkan dalam 
tiga kategori sebagai berikut:  

a. Kelompok buku teks. penulis perorangan: nama penulis/dan 
penulis kedua. judul buku (italic/bold). edisi, jilid,  volume (jika 
ada) diikuti “ke-nomor”. kota terbit: nama penerbit. tahun terbit. 

 Contoh: 
Mawal, Suhirman. Penelitian Tindakan Kelas: Tinjauan Teoritis dan 

Praktis. Edisi Pertama. Mataram: Sanabil. 2018. 
Suhirman & Muhammad Yusuf. Riset Pendidikan, Cetakan 

Pertama. Mataram: Sanabil, 2020. 
Suhirman, dkk. Metodologi Penelitian Pendidikan, Mataram: Sanabil, 

2019. 
Apabila penulis dua orang atau lebih, nama penulis ditulis sesuai 
dengan urutan nama aslinya (tidak dibalik). 

b. Kumpulan karangan sejumlah penulis dengan satu atau beberapa 
editor. Nama penulis. judul (diberi tanda kutip tanpa dicetak 
miring, diikuti kata    “dalam”  judul buku dicetak miring. nama 
editor didahului kata “ed.”. kota terbit: nama penerbit. tahun 
terbit. 

 Contoh: 
Mawal, Suhirman. “Metodologi Penelitian Pendidikan”, dalam 

Riset Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, ed. M. Harja 
Efendi. Mataram: UIN Mataram Press. 2018. 

c. Buku terjemah. Nama penulis. judul buku (terjemahan, bukan 
asli) dicetak miring. edisi, jilid, volume (jika ada) diikuti “ke-
nomor”. nama penerjemah yang diawali kata “ter.”. kota terbit: 
nama penerbit. tahun terbit. 
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Contoh: 
Cresswell, J. Metode Penelitian, edisi kesembilan, jilid 1. ter. Dwi 

Herlina Khabiza. Mataram: UIN Mataram Press. 2018. 

C. RANGKUMAN 
Metode pengutipan dalam menyusun karya ilmiah terdiri dari 

kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung, 
seorang penulis mengambil konsep/gagasan/ide orang lain dan 
merangkai kalimat berdasarkan pemahaman dari berbagai sumber-
sumber bacaan. Kutipan langsung, seorang penulis menulis ulang 
konsep/gagasan/ide orang lain sesuai dengan kalimat aslinya. Cara 
penulisan langsung pendek maupun panjang menggunakan dua jenis, 
yakni APA style (American Psychological Association).  

Teknik pembuatan kutipan terdiri atas mengutip kutipan langsung ≤ 
4 baris; mengutip kutipan langsung ≥ 5 baris; mengutip kutipan tidak 
langsung; mengutip kutipan di kaki halaman; dan mengutip kutipan dari 
penuturan lisan. 

Penulisan sumber kutipan untuk setiap jenis acuan berbeda, 
misalnya: buku karya asli; buku terjemahan; artikel di koran, majalah, 
jurnal, buku bunga rampai; makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan 
penilitian. 

Cara pembuatan catatan kaki dengan sumber buku teks yang 
pertama digunakan ditata dalam urutan: nama penulis (sesuai aslinya), 
judul buku (Italic/bold), kurung buka, tempat/kota terbit: nama 
penerbit,  tahun penerbitan, kurung tutup,  “hal”, nomor halaman. Jika 
penulis 2 orang, kedua nama dicantumkan. Jika penulis 3 orang atau 
lebih, hanya dicantumkan nama penulis pertama dan diikuti kata “dkk” 
(dan kawan-kawan). 

Daftar pustaka penting dicantumkan dalam setiap karya ilmiah 
sebagai sumber referensi agar pembaca mengetahui keseluruhan sumber 
rujukan yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah.   
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SINOPSIS 
 

Penelitian (research) dapat diartikan sebagai upaya pencarian (inguiry) 
yang dilakukan secara sistematik dan terorganisasi melalui metode ilmiah 
untuk menjawab permasalahan melalui kegiatan pengukuran hingga 
mengeneralisasikan hasil penelitian berdasarkan data. Sedangkan 
penelitian pendidikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh 
pengetahuan (to discover knowledge) dan pemecahan masalah (problem 
solving) yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan melalui 
pengumpulan dan analisis data, menyusun rumusan generalisasi 
berdasarkan penafsiran data hingga menarik kesimpulan.  

Metode ilmiah merupakan metode yang menggunakan prinsip-
prinsip science, yaitu sistematis, empiris dan objektif.  Suatu metode 
penelitian memiliki tahapan-tahapan dan prosedur yang harus ditempuh 
dalam melaksanakan penelitian dan dilakukan secara sadar. Berikut 
tahapan-tahapan dan prosedur dalam metode ilmiah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan Merumuskan Masalah 
Sebagaimana halnya dalam metode ilmiah, kegiatan penelitian ilmiah 

selalu memulai dari ditemukannya problem atau permasalahan yang ingin 
pecahkan. Untuk dapat merumuskan permasalahan dengan tepat dan 
benar, maka terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi masalah 
tersebut.  

Mengidentifikasi masalah adalah mencari masalah yang paling 
relevan dan menarik untuk diteliti. Proses identifikasi masalah penting 
dilakukan agar rumusan masalah menjadi tajam dan fokus serta dapat 
dipecahkan melalui penelitian. Identifikasi masalah dijabarkan 
berdasarkan latar belakang masalah, fakta dan data yang peroleh di 
lapangan. 

Perumusan masalah merupakan tahapan dan langkah penting dalam 
rangkaian penelitian yang mengawali sebuah kerja ilmiah. Masalah sering 
didefinisikan sebagai sebuah kesenjangan atau gap antara teori dan 
praktik atau antara harapan dan kenyataan (dassolen dassein) yang 
memerlukan penyelesaian masalah atau  solusi.  
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Pada umumnya rumus masalah dirumuskan dengan menggunakan 
kalimat pertanyaan. Penggunaan kalimat pertanyaan pada prinsipnya 
untuk memudahkan para peneliti dalam mengumpulkan data, 
menganalisis sekaligus menyimpulkan. 

Beberapa prinsip yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun 
rumusan masalah, antara lain: 

a. Rumusan masalah hendaknya disusun dan dinyatakan dalam 
kalimat pertanyaan. 

b. Rumusan  masalah  disusun secara singkat, padat, jelas dan mudah 
dipahami. Rumusan  masalah  yang  terlalu  panjang  agak sulit  
dipahami  dan cenderung menimbulkan interpretasi ganda bahkan 
menyimpang  dari  pokok permasalahan. 

c. Rumusan  masalah  hendaknya  berupa masalah  yang  
memungkinkan untuk dapat dipecahkan secara ilmiah. 

d. Rumusan masalah menempatkan hubungan antar variabel yang 
hendak diukur. 

2. Studi Pendahuluan 
Di dalam penelitian ilmiah, kegiatan lain yang penting dilakukan 

adalah melakukan studi pendahuluan melalui penelusuran berbagai 
literatur, pustaka bahkan jurnal-jurnal ilmiah yang memuat berbagai 
hasil-hasil riset sebelumnya untuk bahan penyusun landasan teori yang 
dibutuhkan untuk menyusun hipotesis maupun pembahasan hasil 
penelitian. 

Salah satu indikator kualitas penelitian adalah penggunaan landasan 
teori yang ter up date dan relevan. Banyak teori yang bersesuaian dengan 
penelitian, namun ternyata kurang relevan. Oleh karenanya, perlu 
dilakukan usaha menyeleksi dan memilih teori-teori yang relevan. Selain 
itu studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui pengkajian literatur 
dan hasil riset terdahulu dijadikan sebagai kompas agar penelitian lebih 
fokus pada masalah yang diteliti sehingga memudahkan identifikasi dan 
penentuan data yang diperlukan. 
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3. Merumuskan Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban tentatif atau dugaan yang bersifat 

sementara yang dijadikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan 
penelitian atau rumusan masalah. Hipotesis penelitian memerlukan 
pembuktian berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis. Jawaban 
tersebut memang masih meragukan dan hanya sementara, namun 
berdasarkan dugaan atau jawaban tersebut proses penelitian menjadi 
lebih terarah sehingga memudahkan untuk mengumpulkan data dan 
menemukan jawaban yang sebenarnya. 

Hipotesis yang disusun oleh para peneliti mungkin saja keliru atau 
salah, sebab masih berupa dugaan dan bersifat sementara. Namun, 
berbagai treatmen melalui eksperimen dan percobaan yang dilakukan 
peneliti, maka peneliti dapat menguji kebenaran hipotesis tersebut. 
Dalam penelitian kuantitatif dan juga berfikir ilmiah kedudukan 
hipotesis sangatlah penting untuk mengarahkan proses penelitian 
selanjutnya. 

Oleh karena itu, dalam merumuskan hipotesis hendaknya dilakukan 
secara benar dan  jelas, agar jalannya penelitian ilmiah menjadi lebih 
fokus dalam mengungkapkan dan memecahkan masalah yang sedang 
dikaji. Selain itu dengan menyatakan hipotesis, memudahkan para 
peneliti mengumpulkan data-data yang seharusnya tidak dibutuhkannya, 
karena data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian hanya data-
data yang berkaitan langsung dengan hipotesis. 

4. Mengidentifikasi Variabel 
Pengenalan dan penentuan variabel penelitian menjadi hal yang 

sangat penting agar masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian 
ilmiah menjadi jelas dan terukur. Dalam tahap selanjutnya, setelah 
variabel penelitian ditentukan, maka peneliti perlu menyusun definisi 
operasional variabel itu sesuai dengan maksud atau tujuan penelitian. 
Definisi operasional variabel adalah definisi yang merupakan turunan 
dari definisi konseptual yang dirumuskan sendiri oleh peneliti. 
Sedangkan definisi konseptual merupakan rumusan yang didasarkan 
pada teori-teori yang dibutuhkan dan dipahami oleh peneliti. 
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5. Menentukan Rancangan Penelitian 
Seringkali rancangan penelitian lebih dikenal sebagai desain 

penelitian. Rancangan penelitian termasuk prosedur atau langkah-
langkah aplikatif dalam penelitian yang berfungsi sebagai blue print dalam 
melaksanakan penelitian ilmiah. Rancangan penelitian hendaknya 
didesain dan rancang secara jelas, terstruktur dan terbuka sehingga dapat 
dipelajari oleh orang lain bahkan dapat melakukan prosedur yang sama 
manakala membuktikan kebenaran penelitian ilmiah yang telah 
dilakukan peneliti. 

6. Mengembangkan Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di lapangan. 
Berbagai jenis alat dan teknik pengumpulan data dapat dipilih sesuai 
dengan tujuan dan jenis penelitian ilmiah yang hendak dilakukan. Perlu 
diketahui bahwa setiap teknik dan jenis instrumen dalam penelitian 
memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing.  

Oleh karena itu sebelum menentukan dan mengembangkan 
instrumen penelitian, perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan 
tertentu, tidak semua instrumen pengumpul data cocok digunakan untuk 
penelitian-penelitian tertentu. Salah satu kriteria pertimbangan yang 
dapat dipakai untuk menentukan instrumen penelitian adalah kesesuaian 
dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. 

7. Menentukan Subjek Penelitian 
Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan sebagai 

sumber data dikenal sebagai subjek penelitian. Seringkali subjek 
penelitian berhubungan dengan populasi dan sampel penelitian. Ketika 
penelitian ilmiah menggunakan sampel penelitian yang diambil dari 
sebuah populasi, maka peneliti hendaknya menetapkan dengan teknik 
pengambilan sampel. Hal ini dikarenakan, penelitian yang menggunakan 
sampel sebagai subjek penelitian akan menyimpulkan hasil penelitian 
yang berlaku umum terhadap seluruh populasi, meskipun data yang 
dikumpulkan hanya merupakan bagian yang jumlahnya jauh lebih kecil 
dari populasi penelitian. Penentuan sampel yang dipilih harus 
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merepresentasikan populasi penelitian. Pengambilan sampel penelitian 
yang tidak benar akan mengarahkan peneliti kepada kesimpulan yang 
keliru. 

8. Melaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data 
Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai 

dengan desain atau rancangan penelitian yang telah disusun berdasarkan 
jenis data yang akan diukur. Untuk meningkatkan kualitas penelitian 
yang sedang dilaksanakan, maka pelaksanaan penelitian harus dilakukan 
secara cermat dan akurat karena akan berhubungan dengan data yang 
dikumpulkan, keabsahan dan kebenaran data penelitian.  

Seringkali peneliti saat berada di lapangan dalam melaksanakan 
penelitiannya terkecoh oleh beragam data yang sekilas semuanya tampak 
penting dan berkaitan. Namun peneliti harus fokus pada pemecahan 
masalah yang telah dirumuskannya dengan mengacu pengambilan data 
berdasarkan instrumen penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya.  

Berdasarkan cara pengambilan data terhadap subjek penelitian, data 
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data langsung dan data tidak 
langsung. Data langsung adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 
peneliti dari sumber data (subjek penelitian), sementara data tidak 
langsung adalah data yang diperoleh peneliti tanpa melakukan kontak 
langsung dengan subjek penelitian yaitu melalui penggunaan media 
tertentu misalnya melakukan proses wawancara melalui alat seperti 
handpone atau telepon seluler, pengisian angket secara online dan 
sebagainya. 

Tahap pengumpulan data merupakan tahap lapangan, mencari 
informasi yang diperlukan sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. 
Mengumpulkan data memiliki peran tersendiri yang sangat penting 
dalam menerapkan metode ilmiah, sebab berkaitan dengan pengujian 
hipotesis. Artinya, hipotesis diterima ataupun ditolak tergantung pada 
data yang terkumpul atau yang didapatkan. 

9. Menganalisis Data dan Menguji Hipotesis 
Berbagai jenis data yang terkumpul ketika peneliti melaksanakan 

penelitian ilmiahnya tidak akan memiliki makna apapun sebelum data-
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data tersebut dianalisis. Terdapat beragam alat yang dapat digunakan 
untuk melakukan analisis data, tergantung pada bentuk dan jenis 
datanya. Apabila penelitian ilmiah yang dilakukan menggunakan 
pendekatan kuantitatif, maka jenis data akan diukur bersifat kuantitatif. 
Untuk itu perlu digunakan statistik untuk membantu pengolahan dan 
analisis data. Namun ketika penelitian menggunakan pendekatan 
kualitatif, maka data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, analisisnya 
dengan menggunakan pola atau pendekatan kualitatif deskriptif. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan 
penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pendekatan dan berpikir ilmiah 
prinsipnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Menguji hipotesis 
bukanlah untuk membenarkan atau menyalahkannya, namun untuk 
menerima atau menolaknya. Oleh sebab itu, sebelum kita mengujinya 
terlebih dahulu perlu menetapkan taraf signifikansinya. Sebab taraf 
signifikansi berkaitan dengan ambang batas kesalahan dalam pengujian 
hipotesis. 

10. Merumuskan Hasil Penelitian 
Hakekatnya dalam merumuskan hasil-hasil penelitian dan tahapan 

pembahasan adalah kegiatan menjawab pertanyaan atau rumusan 
masalah penelitian, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan 
sebelumnya. Ketika sampai pada tahapan pembahasan, berarti peneliti 
melakukan interpretasi dan diskusi hasil penelitian dengan berbagai teori 
yang telah dikompilasi dalam bab-bab sebelumnya. Hasil penelitian dan 
pemabahasannya merupakan inti dari sebuah penelitian ilmiah.  

Pada penelitian ilmiah dengan pengajuan hipotesis, maka pada 
langkah inilah hipotesis itu dinyatakan diterima atau ditolak dan dibahas 
mengapa diterima atau ditolak. Apabila hasil penelitian mendukung atau 
menolak suatu prinsip atau teori, maka dibahas pula mengapa demikian. 
Pembahasan penelitian harus dikembalikan kepada teori yang menjadi 
sandaran penelitian ilmiah. 

11. Merumuskan Simpulan 
Tahapan akhir dalam kegiatan metode ilmiah adalah menarik atau 

merumuskan simpulan. Rumusan simpulan hendaknya mengacu pada 
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permasalahan penelitian atau hipotesis yang telah dirumuskan 
sebelumnya. Umumnya di dalam konsep penelitian  kesimpulan 
penelitian dirumuskan dalam kalimat deklaratif  atau pernyataan dengan 
jelas, singkat dan padat. 
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