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B A B  I

MASALAH DAN RUMUSAN PENELITIAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang masalah penelitian kuantitatif  
mengandung peristiwa atau fenomena  yang sedang terjadi 
pada suatu objek penelitian, tetapi dalam fenomena tersebut, 
sekarang ini terdapat penyimpangan-penyimpangan dari 
standar atau kriteria yang berlaku, baik standar yang bersifat 
kelilmuan maupun berdasarkan aturan-aturan lainnya. Oleh 
karena itu dalam menyusun latar belakang peneliti harus 
dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang 
ditunjukkan dengan data dan memaparkan mengapa hal ini 
perlu dilakukan suatu penelitian. Jadi dalam latar belakang 
masalah penelitian umumnya mengandung sesuatu yang 
berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan, mengapa perlu 
dilakukan penelitian.1

Latar belakang masalah merupakan bukti berupa fakta 
empirik yang dialami oleh peneliti sendiri atau melalui 
pengamatan orang lain, terdapat tujuan yang jelas,  mempunyai 
sasaran atau target yang akan dicapai melalui suatu tindakan. 
Walaupun sudah diperoleh suatu masalah untuk diteliti, 
sebelum mengadakan penelitian yang sebenarnya, peneliti 

1 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, 
dan R&D),Cetakan ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 385-396
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mengadakan suatu studi pendahuluan, yakni menjajaki 
kemungkinan atau melakukan eksplorasi lebih mendalam 
sebelum memutuskan diteruskannya aktivitas penelitian. 
Menurut Suharsimi pendahuluan dimaksudkan untuk mencari 
informasi yang diperlukan oleh para peneliti agar masalahnya 
menjadi lebih jelas kedudukannya.2

Didalam mengadakan studi pendahuluan dikenal 
sebagai pilot studi atau preliminary studi merupakan segala 
kemungkinan dapat saja terjadi kaitannya dengan keberlanjutan 
pemecahan masalah yang diajukan. Ketika mengadakan studi 
pendahuluan peneliti merasa sudah menemukan jawaban dari 
masalah yang dikemukakan sehingga memutuskan untuk 
tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mungkin juga peneliti 
mengetahui hal-hal yang relevan dengan masalahnya sehingga 
semakin menantang dan memperkuat keinginannya untuk 
meneliti. Dengan telah mengadakan studi pendahuluan, maka 
boleh jadi dapat dihemat hambatan banyak tenaga dan biaya, 
disamping bagi calon peneliti tersebut menjadi lebih terbuka 
wawasannya dan masalahnya menjadi semakin jelas. Dengan 
demikian manfaat dari dilakukannya studi pendahuluan 
adalah peneliti menjadi semakin yakin bahwa penelitiannya 
penting dan dapat dilaksanakan.

Seperti teori pengumpalan data pada umumnya, maka 
sumber pengumpulan informasi untuk mengadakan studi 
pendahuluan dapat dilakukan pada tiga objek. Ketiga objek 
tersebut adalah siapa yang harus dihubungi, apa yang mau 
diamati dan  diteliti bahkan objek apa yang dikunjungi 
yang akan memberikan informasi tentang data yang akan 
dikumpulkan. Ketiga objek tersebut umumnya disingkat 

2  Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Cet -
kan ke-14. ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 63-72
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dengan 3P yakni paper, person and place. Obyek dapat berupa 
tulisan-tulisan dalam kertas (paper), manusia (person) atau 
tempat (place).

1. Paper berupa dokumen, jurnal ilmiah, buku-buku, 
majalah,  makalah atau bahan tulisan lainnya, baik berupa 
teori, prinsip, konsep maupun laporan penelitian atau 
penemuan sebelumnya (findings). Studi ini juga dikenal 
sebagai studi kepustakaan atau literature study.

2. Person, berupa pertemuan-pertemuan dengan para 
akademisi, teknorat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para 
ahli dan narasumber yang memiliki kewenangan untuk 
mengadakan dialog, diskusi, bertanya dan berkonsultasi.

3. Place, berupa tempat, lokasi atau benda-benda yang terjadi 
di tempat penelitian. Seseorang yang berharsat besar 
untuk mengadakan penelitian ke daerah pedalaman, 
mungkin mengurungkan niatnya setelah mengadakan 
penelitian pendahuluan, karena ternyata daerah yang 
akan dikunjungi terlalu sulit untuk dicapai sehingga tidak 
akan seimbang antara biaya dikeluarkan dengan hasil 
yang akan dicapai.

Menurut Suharsimi terdapat 3 cara mengadakan studi 
pendahuluan penelitan, yakni 1) dengan membaca jurnal/
literatur, baik teori maupun penemuan (hasil penelitian 
terdahulu); 2) mendatangi ahli-ahli atau nara sumber untuk 
berkonsultasi atau memperoleh informasi; 3) mengadakan 
peninjauan ke tempat atau lokasi penelitian untuk melihat 
benda atau pristiwa.3

Setelah menetapkan  judul penelitan, selanjutnya 

3 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), ), Cet -
kan ke-14. ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010),. hal. 83-86
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dikemukakan mengenai latar belakang masalahnya. Latar 
belakang masalah ini perlu diuraikan secara jelas sejarah 
yang didukung oleh data dan atau pemikiran yang logis. 
Jadi kejelasan latar belakang akan memudahkan perumusan 
masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian.4

B. PENGERTIAN MASALAH

Kegiatan penelitian diawali dengan adanya masalah dan 
diakhiri dengan dijelaskan, diketahui, ditemukan, dipecahkan, 
dan munculnya masalah baru. Dengan demikian penelitian 
diawali dengan masalah dan diakhiri dengan masalah 
pula.5Masalah merupakan suatu kesenjangan, ketidakserasian, 
ketidakcocokan  atau penyimpangan antara teori dan praktik 
atau antara harapan dengan kenyataan yang membutuhkan 
jawaban. Jadi masalah merupakan penyimpangan antara 
yang seharusnya dengan yang terjadi.Kedudukan rumusan 
masalah dalam penelitian merupakan salah satu tahap yang 
sangat penting dalam aktivitas penelitian.

Masalah muncul disebabkan adanya tantangan,halangan 
atau rintangan dan mengandung arti ganda (ambiguity), 
terhadap setiap peristiwa, fenomenaatau fakta yang terjadi 
di lingkungan sekitar maupun di tengah-tengah masyarakat.
Masalah peneliatian yang dapat diangkat sebagai kajian ilmiah 
harus benar-benar merupakan masalah yang menjadi objek 
penelitian. 

Menurut Lincol dan Guba yang dikutip oleh Mahmud 
yang disebut masalah penelitian adalah suatu keadaan yang 
bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih 

4  Cholid Narbuko, Abu Ahmadi. Metode Penelitian, Cetakan ke-12. ( Jakarta: 
PT. Bumi Aksara, 2012), hal. 162

5 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama ( Penerbit: PT.Remaja 
Rosdakarya,  2003), hal. 31 
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yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah 
penelitian dipelajari, dikaji, dipecahkan, atau diselesaikan 
selanjutnya disusun kesimpulan.6Suatu masalah umumnya 
menguraikan berbagai pertanyaan sebagai pedoman agar 
mudah dipelajari untuk mendapatkan pemecahan dan solusi 
yang tepat.

Kegiatan penelitian di awali dengan adanya masalah dan di 
akhiri dengan dijelaskan, diketahui, ,ditemukan, dipecahkan, 
dan munculnya masalah baru.dengan demikian penelitian 
diawali dengan masalah dan diakhiri dengan masalah pula.

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 penlitian. Apabila dalam penelitian telah menemukan 
masalah yang sebenarnya masalah, maka hakekatnya 
pekerjaan penelitian telah dilewati sekitar 50%.

Masalah penelitaian dapat dijumpai, muncul dan 
bersumber dari kehidupan sehari-hari dan didorong rasa ingin 
tahu manusia yang begitu tinggi, maka manusia termotivasi 
untuk melakukan penelitian, sehingga dari hasil pengamatan 
terhadap obyek yang ditemukan merupakan inti dari sumber 
masalah penelitian. Masalah penelitian yang diangkat harus 
selektif, manarik dan aktual sehingga hasil penelitiannya 
dapat bermanfaat secara langsung masyarakat dan untuk 
pengembangan keilmuan untuk masa-masa yang akan datang.
Penelitian dapat diangkat dari gejala empiris atau praktis 
dan permasalahan teoritis Mengemukakan dan meletakkan 
penelitian yang akan dilakukan dalam peta keilmuan yang 

6 Mahmud. Metode Penelitian Pedidikan. (Bandung: Penerbit  CV.PustakaSetia, 
2011),hal. 109-110
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menjadi perhatian peneliti, menunjukkan penelitian-penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh peneliti (dan peneliti-peneliti 
lain) yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan

Menurut Nana Sudjana,terdapat 3 aspek untuk mengukur 
kelayakan suatu masalah penelitian yang memenuhi 
persyaratan untuk diteliti, yakni:7

Segi keilmuan, artinya kedudukan penelitian harus jelas 
dalam struktur keilmuan yang sedang dipelajari.

1. Segi metode keilmuan,dari segi metode keilmuan masalah 
penelitian harus dapat dipecahkan melalui langkah-
langkah berfikir ilmiah atau metode ilmiah.

2. Segi kepentingan dan kegunaan, artinya masalah 
penelitian harus diselaraskan dengan kepentingan 
mahasiswa, masyarakat atau peneliti itu sendiri.

C. CIRI-CIRI MASALAH PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian hal-hal yang dapat dikategorikan 
sebagai masalah adalah:

1. Kesenjangan atau gapantara teori dan fakta atau normatif  
idealistik dengan histori sosiologis.

2. Segala sesuatu yang bersifat unik atau memiliki ciri khusus 
yang terdapat disuatu tempat atau daerah tertentu.

3. Sesuatu hal yang belum diketahui oleh masyarakat luas 
tentang suatu masalah tersebut sangat penting.

4. Gejala yang dianggap fenomenal dan menarik, apabila 
diteliti akan mengandung banyak manfaat, keutamaan 
dan kegunaan.

7  Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Penerbit: Sinar Baru 
Algensindo, 2013), hal. 21
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Dalam memilih dan menentukan masalah-masalah 
penelitian agar tepat dan benar, terdapat beberapa kriteria 
yang harus diperhatikan, yakni:

1. Masalah yang ditentukan hendaknya mengandung nilai 
atau aspek penelitian, yaitu :

a. Orisinalitas danup to dateartinya masalah yang 
akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya oleh 
peneliti lain), memiliki nilai ilmiah dan hasilnya lebih 
bermakna dan berkualitas serta berimplikasi terhadap 
kehidupan masyarakat.

b. Masalah selayaknya menyatakanadanya keterkaitan 
dan hubunganagar penelitian yang dilakukan 
lebih bermakna. Umumnya variabel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian dilambangkan dengan 
huruf  X atau Y.

c. Masalah yang diteliti haruslah merupakan hal yang 
penting, sebab hasil akhir dari penelitian merupakan 
sebuah fakta dan kesimpulan yang dapat bermanfaat 
di dalam bidang-bidang tertentu dan menjadi bahan 
referensi guna menyusun buku-buku referensi atau 
buku teks lainnya.

d. Masalah yang akan diteliti hendaknya merupakan 
masalah yang dapat diukur dan diuji secara empirik.

e. Masalah dirumuskan dengan mengunakan kalimat 
pertanyaan, seperti apakah, bagaimanakah, 
mengapa.

2. Masalah yang diangkat hendaknya mempunyai sifat-sifat 
visibilitas, yaitu:

a. Data di lapangan tersedia dan ditemukan metode 
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penelitian yang digunakan untuk memecahkan 
masalah.

b. Memungkinkan  tersedianya anggaran atau dana 
penelitian yang memadai, logis dan terjangkau 
untuk membiaya pelaksanaan penelitian yang akan 
dilakukan.

c. Memungkinkan  tersedianya waktu penelitian yang 
cukup guna memecahakan berbagai masalah yang 
ditemukan.

d. Masalah yang akan dikaji sebaiknya tidak bertentangan 
dengan hukum, budaya, adat dan kearifan lokal 
serta tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah 
masyarakat.

3. Masalah yang dipilih sebaiknya relevan dan sesuai dengan 
kualifikasi dan bidangkeilmuan para peneliti, yaitu:

a. Masalah yang akan dikaji benar-benar lahir dari ide 
dan gagasan para peneliti, menarik untuk diteliti 
sehingga muncul keinginan untuk melakukan 
penelitian. 

b. Masalah penelitian relevan,up to date, sesuai dengan 
kualifikasi dan bidang keilmuan para peneliti serta 
memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan 
penelitian.

Dalam memilih dan menentukan masalah penelitian, 
terdapat empat relevansi yang harus mendapatkan 
petimbangan dan perhatian, yakni:

1. Pertimbangan dan kesesuaian akademik, maksudnya jenis 
dan substansi masalah penelitian sebaiknya disesuiakan 
dengan jenjang akademik, seperti skripsi, tesis ataupun 
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disertasi, dan jenis penelitian misalnya penelitian murni 
atau terapan atau lainnya. 

2. Pertimbangan dan kesesuaian institusional, artinya 
subtansi permaslahan penelitian diselaraskan dengan visi, 
misi,  dan tujuan institusi atau lembaga yang tertentu. 
Demikian pula, penelitian yang dilakukan bertujuan 
untuk mendapatkan gelar akademik tertentu hendaklah 
relevan dengan konsentrasi atau jurusan peneliti. 

3. Pertimbangan dan kesesuaian sosial, artinya masalah 
penelitian yang dikaji atau yang tengah ditelitihendaknya 
memiliki hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara 
luas. 

4. Pertimbangan dan kesesuaian teknis, artinya masalah 
yang diteliti hendaknya disesuaikanberdasarkan aspek 
keterjangkauan, waktu, tenaga, biaya yang dibutuhkan 
para peneliti.

Terdapat 3 kriteria layak tidaknya suatu masalah dijadikan 
sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aktual, masalah yang masih hangat dan sedang 
menjadi isu penting ditengah-tengah masyarakat serta 
mempunyai hubungan kepentingan dengan situasi 
saat penelitian dilaksanakan penelitian. Hal ini karena 
kesimpulan atau generalisasi yang diperoleh dari 
hasil penelitian dimungkinkan dapat memecahkan 
masalah yang dihadapi sehingga dapat digunakan untuk 
memperbaiki atau meningkatkan kehidupan masyarakat 
dan mengembangkan bidang yang dikaji.

2. Orisinalitas, masalah penelitian hendaknya memiliki nilai 
keaslian, dan sejauh mungkin menghindari terjadinya 
duplikasi topik penelitian.
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3. Praktis,masalah penelitian disesuaikan dengan biaya, 
waktu, tenaga para peneliti. Pelaksanaan penelitian 
dimungkinkan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat 
luas, sehingga dana, waktu, tenaga dan pikiran yang telah 
digunakan benar-benar efisien dan efektif  yang nantinya 
bermanfaat untuk menunjang kegiatan praktis.

4. Kemampuan peneliti,sebaiknya masalah yang diangkat 
disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Sehingga seluruh 
tahapan penelitian yang sedang dilaksanakan benar-benar 
secara metodologis dapat dipertangungjawabkan tidak 
menyimpang dari tujuan penelitian.

5. Memiliki nilai tambah, masalah yang hendak  diteliti 
benar-benar memiliki “nilai tambah“ tersendiri, yang 
didasarkan dari segi kemutakhiran isu yang dipilih, 
spesifikasi masalah yang dikaji, kelangkaan topik studi, 
maupun dari segi sumbangan teoritis dan pragmatisnya 
bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Empirik, masalah yang dirumuskan hendaknya dapat diuji 
secara empiris melalui aktifitas penelitian dilapangan.

D. SUMBER MASALAH PENELITIAN

Sebelum peneliti menentukan dan memilih suatu 
masalah, sebaiknya menemukan, menelusuri dan mencari 
sumber-sumber masalah, seperti melalui: 

1. Literasi

 Seseorang peneliti membiasakan untuk mengkaji bahan-
bahan bacaan, terutama literatur ilmiah, jurnal-jurnal 
penelitian atau laporan penelitian yang relevan. Pada 
umumnya penelitian ilmiah memberikan ruang bagi 
peneliti berikutnya untuk mengangkat masalah-masalah 



Penelitian Kuantitatif Sebuah Panduan Praktis    |    11

penelitian yang belum dikaji secara tuntas dan seringkali 
diberi catatan berupa saran dan rekomendasi tertentu 
untuk dilakukan kajian lanjutan.

2. Seminar dan pertemuan ilmiah

 Calon peneliti sebaiknya meningkatkan frekuensi untuk 
mengikuti dan menghadiri berbagai kajian-kajian ilmiah 
seperti kegiatan seminar baik skala regional, nasional 
bahkan internasional. Menyelenggarakan dan mengikuti 
forum-forum ilmiah atau diskusiserta pertemuan ilmiah 
lainnya yang mempresentasikan  artikel atau hasil-hasil 
pnelitian yang terbaru. Seluruh kegiatan tersebut semakin 
menambah khasanah, wawasan dan pemahaman para 
peneliti terhadap berbagai permasalahan yang tengah 
berkembang di masyarakat.

3. Ototritas

 Seringkali para peneliti mendapatkan ilham, ide atau 
gagasan dari berbagai pernyataan yang disampaikan 
oleh para dosen, penjabat, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, pemuda, budayawan bahkan kalangan akademisi 
dan kalangan birokrat serta teknokrat, bahwa terdapat 
sederetan permasalahan yang mengemuka dihadapi oleh 
bangsa, negara dan masyarakat untuk segera mendapat 
perhatian dan mencari solusinya. 

4. Observasi

 Berbagai fenomena yang terjadi di bumi, alam, 
lingkungan sekitar bahkan dinamika kehidupan 
masyarakat merupakan laboratorium raksasa yang 
terbentang dihadapan manusia. Bagi seorang peneliti 
yang mempunyai instink, rasa ingin tahu dan kepedulian 
memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan akan sangat 



 12  |    Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si, Dr. Yusuf., M.Pd

menarik untuk dikaji dan diteliti. Fenomena-fenomena  
yang terjadi terjadi silih berganti tidak akan pernah habis 
untuk digali melalui kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, 
para peneliti harus secara terus menerus mempertajam 
dan mengasah kemampuan pengamatannya terhadap 
berbagai fenomena alam dan dinamika yang selalu 
berkembang di tengah-tengah masyarakat.

5. Pengalaman pribadi

 Pengalaman pribadi seseorang sangat penting dan 
layak untuk ditelusuri, diungkap dan direkam jejaknya. 
Banyak hal yang menarik ketika seseorang mengalami 
pengalaman yang unik bahkan pengalaman yang sangat 
luar biasa. Semua itu dapat menjadi benih-benih untuk 
dilakukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam 
agar permasalahan tersebut mendapatkan jawaban secara 
ilmiah.

6. Perasaan dan ilham

 Seorang peneliti yang sudah memiliki pengalamanyang 
panjang dalam melakukan penelitian akan menjadi lebih 
mudah mendapatkan permasalahan. Karena pengalaman 
melakukan berbagai kegiatan riset akan mendorong 
seseorang dengan mudah mendapatkan gambaran 
penelitian. Termasuk melalui perasaan atau mendapatkan 
ilham untuk memecahkan masalah sesuatu.

E. PERUMUSAN MASALAH

1.	 Definisi	Perumusan	Masalah

Perumusan masalah atau research questions atau 
research problem, diartikan sebagai suatu rumusan yang 
mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya 
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sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya 
sebagai fenomena yang saling terkait diantara fenomena yang 
satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun 
sebagai akibat.

Beberapa ahli dalam bidang penelitian menyusun 
pengertian dan definisi tentang perumusan masalah, 
diantaranya:

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 apa-apa.

Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan 
yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data 
bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan 
penelitian menurut tingkat eksplanasi.

Rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptip 
tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi dan 
analisis variabel yang tercakup didalamnya. Dengan demikian 
rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan fokus 
pengamatan didalam proses penelitian nantinya.

F. BENTUK- BENTUK PERUMUSAN MASALAH

Bentuk-bentukatau model perumusan masalah dalam 
peneitian dikelompokkan kedalam 3 (tiga) bentuk masalah, 
yakni:

2.	 Rumusan	Masalah	Deskriptif

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

3.	 Rumusan	Masalah	Komparatif

Rumusan masalah komparatif  adalah rumusan masalah 
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.

4.	 Rumusan	Masalah	Asosiatif

Rumusan masalah asosiatif  adalah rumusan masalah 
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  dibagi menjadi tiga yaitu, 
hubungan simetris, kausal dan reciprocal atau interaktif. 
Hubungan simetris adalah hubungan yang bersifat searah. 
Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. 
Selanjutnya hubungan interaktif  adalah hubungan yang saling 
mempengaruhi. 

Dalam penelitian kuantitatif, ketiga rumusan masalah 
tersebut terkait dengan variable penelitian, sehingga rumusan 
masalah penelitian sangat spesifik, dan akan digunakan 
sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan landasan 
teori, hipotesis, instrumen, dan teknik analisis data.

Menurut Moleongbeberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam perumusan masalah yaitu:
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a. Masalah dirumuskan secara jelas.

b. Menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan 
alternaatif  tindakan yang akan dilakukan.

c. Masalah dapat diuji secara empiris.

d. Menggandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan 
keadaan yang diinginkan.

e. Cakupannya jelas dan disusun dalam bahasa yang jelas 
dan singkat serta padat.

f. Memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan 
metode atau teknik tertentu.8

5.	 Fungsi	Perumusan	Masalah

Perumusan masalah memiliki fungsi sebagai berikut 
yaitu:

a. Sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi 
diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab 
kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan.

b. Sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu 
penelitian. Perumusan masalah ini tidak berharga mati, 
akan tetapi dapat berkembang dan berubah setelah 
peneliti sampai di lapangan.

c. Sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan 
harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa 
yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. 
Keputusan memilih data mana yang perlu dan data mana 
yang tidak perlu dapat dilakukan peneliti, karena melalui 
perumusan masalah peneliti menjadi tahu mengenai data 

8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2006), hal. 12
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yang bagaimana yang relevan dan data yang bagaimana 
yang tidak relevan bagi kegiatan penelitiannya.

d. Para peneliti menjadi dapat dipermudah didalam 
menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan 
sampel penelitian.

6.	 Kriteria-kriteria	Perumusan	Masalah

Terdapat beberapa kriteria dalam merumuskan masalah 
penelitian, yakni:

a. Menggunakan kalimat tanya atau yang bersifat kalimat 
interogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jawaban 
deskriptif, maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban 
eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih 
fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusaia.

b. Bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan 
dan perkembangan teori, dalam arti pemecahannya secara 
jelas, diharapkan akan dapat memberikan sumbangan 
teoritik yang berarti, baik sebagai pencipta teori-teori 
baru maupun sebagai pengembangan teori-teori yang 
sudah ada.

c. Hendaknya dirumuskan di dalam konteks kebijakan 
pragmatis yang sedang aktual, sehingga pemecahannya 
menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula, dan 
dapat diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan 
masalah bagi kehidupan manusia.

d. Penelitian jenis kuantitatif  peneliti benar-benar 
menjadikan fenomena yang ada sebagai masalah yang patut 
dirumuskan. Segala bentuk peristiwa yang berkembang 
dan berbagai situasi-kondisi yang ada di masyarakat 
direkam melalui pengembangan rumusan masalah yang 
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diajukan, sehingga tujuan penilitiannya memiliki tingkat 
relevansi yang akurat dengan keadaan yang senyatanya, 
bukan dengan keadaan yang seharusnya.

7.	 Prinsip-Prinsip	Perumusan	Masalah

Agar masalah yang diajukan dapat dirumuskan secara 
tepat dan jelas, maka terdapat beberapa prinsip yang dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan masalah, 
seperti:

a. Prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar

 Peneliti hendaknya senantiasa menyadari bahwa 
perumusan masalah dalam penelitiannya didasarkan atas 
upaya menemukan teori dari-dasar sebagai acuan utama. 
Dengan hal itu berarti bahwa masalah sebenarnya terletak 
dan berada di tengah-tengah kenyataan, atau faktam atau 
fenomena.

b. Prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan 
masalah

 Pada dasarnya inti hakikat penelitian kualitatif  terletak 
pada upaya penemuan dan penyusunan teori baru.

c. Prinsip hubungan faktor

 Fakus atau masalah merupakan rumusan yang terdiri atas 
dua atau lebih faktor yang menghasilkan kebingungan. 
Faktor-faktor itu dapat berupa konsep, peristiwa, 
pengalaman, atau fenomena. Definisi tersebut mengarah 
pada tiga aturan tertentu yang perlu dipertimbangkan oleh 
peneliti pada waktu merumuskan maslah, yaitu: 1) adanya 
dua atau lebih faktor; 2) faktor-faktor itu dihubungkan 
dalam suatu hubungan yang logis atau bermakna; dan 
3) hasil pekerjaan menghubungkan tadi berupa suatu 



 18  |    Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si, Dr. Yusuf., M.Pd

keadaan yang membingungkan, suatu keadaan berupa 
tanda tanya, yang memerlukan pemecahan atau untuk 
menjawab.

d. Fokus sebagai wahana untuk membatasi studi

 Penelitian kualitatif  bersifat terbuka, artinya tidak 
mengharuskan peneliti menganut suatu orientasi teori 
tertentu. Dalam penelitian kualiatatif, pilihan subjektif  
peneliti dihormati dan dihargai. Pilihan itu bisa didasarkan 
pada paradigma ilmiah atau alamiah.

e. Prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi-ekslusi

 Perumusan masalah yang baik adalah yang dilakukan 
sebelum terjun kelapangan dan yang mungkin 
disempurnakan pada awal ia terjun kelapangan akan 
membatasi peneliti guna memilih data mana yang relevan 
dan mana pula yang tidak.

f. Prinsip berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan  
masalahAda tiga bentuk perumusan masalah, yaitu:

1. Secara diskusi, yakni yang disajikan secara diskriptif  
tanpa pertanyaan-pertanyaan peneliti.

2. Secara proporsisional, yakni secara langsung 
menghubungkan faktor-faktor dalam hubungan 
logis dan bermakna; dalam hal ini ada yang disajikan 
dalam bentuk uraian atau deskriptif  dan ada pula 
yang langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 
peneliti.

3. Secara gabungan, yakni terlebih dahulu disajikan 
dalam bentuk diskusi, kemudian ditegaskan lagi 
dalam bentuk proposisioanal.

g. Prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah
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 Yang dimaksud dengan posisi di sini tidak lain adalah 
kedudukan unsur rumusan maslah di antara unsur-unsur 
penelitian lainnya. Unsur-unsur penelitian lainnya yang 
erat kaitannya dengan perumusan masalah adalah “latar 
belakang masalah”, “tujuan’, dan “metode penelitian.

h. Prinsip yang berkaitan dengan hasil kajian kepustakaan

 Pada dasarnya perumusan masalah itu tidak dapat 
dipisahkan dari hasil kajian kepustakaan yang berkaitan.
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B A B  I I

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA TEORITIS

A. LATAR BELAKANG

Perlu di pahami bahwa penelitian merupakan proses 
mencari pemecahan masalah melalui prosedur ilmiah, tahap-
tahap yang harus di lalui menurut prosedur ilmiah bukan 
hanya dapat di lakukan di laboratorium saja, tetapi juga 
mencari kajian pustakanya atau teorinya. Kegiatan penelitian 
selalu bertitik tolak dari pengetahuan dari pengetahuan yang 
sudah ada, pada semua ilmu pengetahuan ilmuan selalu 
melalui penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang 
sudah ada.

 Dalam hal ini ada dua teori yaitu dalam penelitian 
yang bersifat menjelajahi (exploratory) dimana pengetahuan 
mengenai persoalan masih sangat kurang, bahkan teorinya 
belum ada sama sekali, dan dalam penelitian yang bersifat 
menerangkan (explanatory) dimana sudah ada teori-teori yang 
menjadi dasar hipotesa-hipotesa yang akan diuji

B. PENGERTIAN TEORI

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah 
satu tahapan yang penting untuk diperhatikan oleh para 
peneliti. Para ahli memberikan banyak defenisi teori dalam 
penelitian. Kegiatan penelitian senantiasa bertitik tolak dari 
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pengetahuan dari pengetahuan yang sudah ada, pada semua 
ilmu pengetahuan ilmuan selalu melalui penelitiannya dengan 
cara menggali apa-apa yang sudah ada.

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 ilmu sosial. Proposisi merupakan 
hubungan yang logis antara dua konsep.

MenurutKerlinger, yang dikutip Sugiyono,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.1Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), 
defenisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena 
secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variable, 
sehingga dapat berguna untuk mejelaskan danmeramalkan 
fenomena.

Hal itu sesuai dengan pendapat Cooperdan Schindler  
yang dikutip Sugiyono theory is a set of  systematically interrelated 
concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and 
predict phenomena.Teori adalah seperangkat konsep, definisi 
dan proposisi yang tersusun secara sistematik sehingga dapat 
digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.2

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan 
seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun 
secara sistematis.3Setelah peneliti menjelaskan permasalahan 

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 
hal. 15

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 
hal. 15

3 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif  dan Kualitatif  R&D, Cetakan ke 14 
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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.4

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran atau batasan – batasan tentang teori – teori yang 
dipakai 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”.5

Arti teori adalah sebuah 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.6

Dikutip dari Buku Statistik untuk Penelitian karya 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hal. 54
4  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ( Jakarta: Penerbit  PT.  Rineka 

Cipta, 2006), hal.  64
5  Ananda Satonso , Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya:Penerbit 

Kartika PP, 2005), hal. 204
6  Consuelo G. Sevilla dkk, Pengantar Metode Penelitian ( Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 2006), hal. 30
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Sugiyono, adapun makna dan arti teori menurut beberapa 
pendapat ahli penelitan antara lain:

1. John W. Best Teori pada dasarnya berisi penggambaran 
hubungan sebab akibat diantara variable-variable. Suatu 
teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk 
bisa menjelaskan suatu gejala dan teori juga berkekuatan 
untuk memprediksi sesuatu gejala. John Dewey “Tidak 
ada sesuatu yang lebih praktis daripada suatu teori yang 
hebat”. Metode Ilmiah bertujuan menemukan teori-
teori atau generalisasi- generalisasi. Dari Teori-teori 
yang ditemukan dapat dijadikan dasar prediksi dalam 
mengantisipasi kejadian-kejadian mendatang secara lebih 
tepat. 

2. Siswojo Hardjodipuro Teori dapat diartikan sebagai 
seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan 
yang mencerminkan suatu pandangan sistematik 
mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan 
antar variable, dengan tujuan untuk menerangkan dan 
meramalkan fenomena. Tepri menjalin hasil pengamatan 
kedalam suatu pengertian utuh yang memungkinkan 
ilmuwan membuat pernyataan umum tentang variable – 
variable dan hubungannya. 

3. Winarno Surakhmad “Seseorang ahli ilmu pengetahuan 
tidak hanya bertujuan menemukan prinsip – prinsip yang 
terletak di balik fakta. Prinsip Utama yang dicari adalah 
dalil, yaitu : Generalisasi atau kesimpulan yang berlaku 
umum. teori dibutuhkan sebagai pegangan – pegangan 
pokok secara umum. Oleh karena itu, jelas bahwa dalam 
menentukan atau membuat Kerangka Teori dalam 
proposal penelitian, kita harus mencari teori – teori atau 
prinsip – prinsip yang berkaitan dengan masalah yang 
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akan diteliti.7

Menurut Kamus Riset, teori adalah  Seperangkat gagasan 
atau ide, konsep, definisi-definisi dan proposisi-proposisi yang 
berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena- 
fenomena yang sistematis dengan menetapkan hubungan- 
hubungan antara variable-variabel dengan tujuan untuk 
menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena tersebut. 
Teori merupakan unsur informasi ilmiah yang paling luas 
bidang cakupnya. Melalui unsur metodologis, teori dapat 
diubah menjadi hipotesa yaitu informasi ilmiah yang lebih 
spesifik dan lebih sempit bidang cakupannya. 

Lahirnya teori pada dasarnya berdasarkan fakta yang 
didukung oleh dalil dan proposisi. Jadi secara defenitif, 
teori umumnya mengacu pada fakta empiris karena tujuan 
utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan 
atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang benar 
dan kuat akan membantu mengarahkan para peneliti dalam 
upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.

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 meramalkantentang fenomena 
yang terjadi, sehingga dapat diperoleh makna yang penting 
dari berbagai fenomena yang terjadi.

C. MACAM TEORI PENELITIAN

Pendekatan yang dimaksud ini berhubungan dengan data 
empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain:

1. Pendekatan deduktif   mulai dari sesuatu yang bersifat 

7 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian (Bandung: Penerbit Penerbit Alfabeta, 
2000), hal. 53
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umum ke arah khusus yang memberikan keterangan 
yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif  
tertentu kearah data akan diterangkan.

2. Pendekatan induktif  mulai dari sesuatu yang bersifat 
khusus ke arah umum dengan cara menerangkan suatu 
teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik 
ini dijumpai pada kaum behaviorist.

3. Teori yang fungsional : disini nampak suatu interaksi 
pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data 
mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan 
teori kembali mempengaruhi data.

Berdasarkan tiga pandangan ini dapatlah disimpulkan 
bahwa teori dapat dipandang sebagai berikut: teori menunjuk 
pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-
hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif.Suatu teori 
juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai 
suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam 
suatu bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang 
diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis (induktif ) dan 
suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan 
yang menggeneralisasi. Disini biasanya terdapat hubungan 
yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis.

D. FUNGSI TEORI PROSES PENELITIAN

Kedudukan suatu teori sangat penting sebagai suatu 
landasan atau pijakan yang kuat dalam proses penelitian, 
berikut terdapat 4 fungsi teori dalam penelitian, yakni:

1. 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 
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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 kosep atau variabel. 
Definisi konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang 
dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain 
yang tertarik dengan hasil penelitian kita, sehingga ia 
dapat melakukan studi lanjutan.

d. Memungkinkan peneliti menginterpresentasikan data 
yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu 
penelitian.8

E. PENGERTIAN KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana sepenuhnya 
proyek penelitian itu ditujukan. Hal ini merupakan jaringan 
hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, 
dikembangkan dan dielaborasi dari perumusan masalah yang 
telah diidentifikasi melalui wawancara, observasi, dan survei 
literatur. Hubungan antar survei literatur dan kerangka 
teoritis adalah survei literatur meletakkan pondasi yang kuat 
untuk membangun kerangka teoritis.

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan 
bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor‐faktor 
penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. 
Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena 

8 Nanang Martono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cetakan kedua ( Jaka -
ta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal 93-94
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teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi 
fenomena yang diteliti. 

Terdapat  lima hal yang harus dipenuhi dalam membangun 
kerangka teoritis:

1. Variabel yang dipilih harus dapat dijelaskan dan 
diterangkan dengan jelas dan singkat.

2. Variabel yang ditentukan memiliki hubungan satu sama 
lain dan hubungannya terarah.

3. Apabila jenis dan arah hubungan tadi dapat diterima 
secara teori berdasarkan atas penelitian sebelumnya, 
maka harus ada indikasi hubungan tadi bersifat positif  
atau negatif.

4. Skema diagram yang menjelaskan kerangka teoritis harus 
dapat diperlihatkan sehingga pembaca dapat melihat 
dengan mudah dan memahami bagaimana hubungan 
antar variabel secara teoritis.

F. FUNGSI DAN PERANAN TEORI PENELITIAN 

Adapun fungsi dan peranan kerangka teori dalam 
penelitian sebagai berikut:   

1. Untuk membantu para peneliti dalam menyusun suatu 
hipotesispenelitian.

2. Untuk memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan 
dan memberi makna tentang datapenelitian.

3. Mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan 
sistematis dan berdasarkan fakta.

4. Membantu dalam membangun dan mengembangan ide 
atau gagasan yang diperoleh dari hasil penelitian.

5. Memberikan dasar-dasar yang kuat secara konseptual 
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dalam merumuskan difinisi operasional.

6. Membantu mendudukkan secara tepat dan logis dalam 
menguraikan dan membangun gagasannya.

Sedangkan menurut Sevilla  fungsi teori yang lain dalam 
proses penelitian sebagai berikut

1. Sebagai identifikasi awal dari masalah penelitian dengan 
menampilkan kesenjangan, bagia-bagian yang lemah, dan 
ketidak sesuaian dengan penelitian-penelitian terdahulu. 
fungsi ini memberikan kerangka konsepsi penelitaian dan 
memberikan alasan perlunya penyelidikan.

2. Untuk mengumpulkan semua konsteruk atau konsep 
yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian 
melalui teori kita dapat membuat pernyataan-pernyataan 
yang terperinci sebagai pokok masalah penyelidikan.

3. Untuk menampilkan hubungan antara variable-variabel 
yang telah diselidiki. Melalui peruses ini kita dapat 
membandingkan topik penelitian dengan penemuan-
penemuan tersebut dahulu. Oleh karena itu, penemuan-
penemuan tersebut mempunyai fungsi menjelaskan 
gejala. Didalam kasus ini, topik tesis atau desertasi 
merupakaninti dari gejala.9

G. KAJIAN PUSTAKA DAN KONSEP KERANGKA 
TEORITIS

Hipotesa dapat diubah menjadi data dengan 
menginterpretasikan hipotesa tersebut menjadi sesuatu yang 
bisa diamati, dengan penyusunan instrument (alat ukur) 
termasuk skala dan penentuan sampel. Hasil observasi atau 

9 Sevilla, Consuelo G, dkk, Pengantar Metode Penelitian, ( Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 2006), hal. 31
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data ini merupakan informasi ilmiah yang sangat spesifik dan 
hanya menyangkut sampel tertentu dan variabel tertentu. 
Dengan dikemukakannya teori dalam kerangka teori suatu 
proposal penelitian, akan sangat membantu peneliti dan orang 
lain untuk lebih memperjelas sasaran dan tujuan penelitian 
yang dilakukan.

Setelah mengemukakan beberapa teori tentang variabel 
yang diteliti, kemungkinan ada beberapa konsep yang ada 
dalam teori tersebut. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan 
arti dari konsep yang dipakai oleh peneliti, sebab tiap orang 
mungkin mempunyai pengertian yang berbeda dengan orang 
lain dalam mengartikan suatu konsep. Konsep merupakan 
generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga 
dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena 
yang sama. 

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 pengetahuan alam 
lebih jelas dan konkrit, karena dapat diketahui melalui alat 
atau melalui pacaindera. Sebaliknya, banyak konsep ilmu-
ilmu sosial menggambarkan fenomena sosial yang dinamis 
dan bersifat abstrak serta tidak segera dapat pahami. 

Konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk dengan 
mengeneralisasikan suatu definisi. Dengan demikian, suatu 
konsep tidak dapat diukur dan diamati secara langsung. Agar 
dapat diamati dan dapat diukur, maka konsep tersebut harus 
diklasifikasikan dan diuraikan ke dalam variabel-variabel. Dari 
variabel itulah konsep dapat diamati dan diukur. Dua variabel 
atau lebih hanya dapat dibandingkan atau dibedakan, apabila   
teoritik memang layak dibandingkan dan dihubungkan.
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Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian mengenai 
masalah yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, 
peneliti harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud 
peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti 
harus “konsisten” dalam memakainya. Jadi pengertian dan 
peranan dari kerangka konsep dalam suatu penelitian sebagai 
berikut kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan 
antara konsep-konsep atau variaebl-variabel yang akan diamati 
atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. 

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang 
berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun 
teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang 
dianggap penting. Sehingga kerangka konsep akan membahas 
saling ketergantungan antar variabel yang dianggap perlu 
untuk melengkapi dinamika situasi atau hal–hal yang 
diteliti. Penyusunan kerangka konsep akan membantu kita 
untuk menyusun hipotesis, menguji hubungan tertentu dan 
membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan 
dengan teori yang hanya dapat diamati atau diukur melalui 
variabel. 

H. KERANGKA TEORI

Di 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. Dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel 
yang teliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap, 
kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antarvariabel 
yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.

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

1. Menentukan jenis, nama dan jumlah variabel dalam suatu 
penelitian.

2. Melacak (hunting) sumber-sumber bacaan berupa jurnal 
ilmiah yang berskala nasional bahkan internasional, 
buku,kamus, ensiklopedi, laporan penelitian,skripsi dan 
tesis, disertai yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan 
dengan setiap variabel yang di teliti.

3. Memilih topik atau tema yang relevan dengan setiap 
variabel yang akan di teliti(untuk referensi yang berupa 
laporan penelitian,lihat judul penelitian, permasalahan 
teori yang di gunakan tempat penelitian sampel, sumber 
data, teknik pengumpulan data,analisis,kesimpulan dan 
sarana yang di berikan).

4. Mencari definisi setiap variabel penelitian di berbagai 
sumber bacaan lalu bandingkan rumusan definisi antara 
satu sumber dengan sumber lainnya, dan dipilih definisi 
yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Memahami seluruh materi yang berkaitan dengan 
variabel yang akan diteliti, lakukan analisis dan menyusun 
rumusan  dengan mengungapkan bahasa sendiri.

Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai 
sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri, 
sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai 
landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. 
Jadi kerangka teori bagian dari penelitian tempat bagi peneliti 
memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang 
ada dalam penelitianya.
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B A B  I I I

VARIABEL PENELITIAN

A. LATAR BELAKANG

Penelitian merupakan suatu kegiatan berhubungan 
dengan segala sesuatu yang menjadi perhatian atau fokus 
yang akan diteliti, maka penting mengenal dan memahami 
variabelpenelitian. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan 
sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai 
“variasi” antara satu orang dengan yang lain.1

Menurut Y.W. Best yang disunting oleh Sanpiah 
Faisal, variabel penelitian adalah kondisi-kondisi yang oleh 
peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi dalam 
suatu penelitian. Direktorat Pendidikan tinggi Depdikbud 
menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian 
adalah segala sesuatu yang akan dijadikan objek pengamatan 
penelitian. 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.2

Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah sifat yang 
akan dipelajari. Diberikan contoh misalnya, tingkat aspirasi, 

1 Masrukhin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 
hal,133

2 Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka S -
tia, 1998),  hal. 208
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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 penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 
nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya.3Jadi variabel penelitian 
adalah segala sesuatu yang berwujud apapun yang telah 
ditentukan oleh peneliti untuk dikaji, dipelajari dan dianalisis 
sehingga dikumpulkan fakta, data dan informasi di lapangan, 
selanjutnya disusun kesimpulannya.

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 merupakan pernyataan tentang sifat dan realita 

3  Masrukhin,Metodologi Penelitian Kuantitatif. hlm. 134.
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yang dapat diuji kebenarannya. Dalam praktek penelitian, 
setiap variabel senantiasa dirumuskan definisi konseptualnya 
lalu dijabarkan kembali dalam bentuk definisi operasional 
untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan melakukan 
pengukuran.

Setelah menyajikan dan mengemukakan sebagian dari 
proposisi berdasarkan konsep dan teori tertentu, maka peneliti 
akan mudah menentukan variabel-variabel  penelitian. Suatu 
variabel dapat berbentuk dari pengelompokan yang logis 
dari buah atribut. Atribut-atribut yang ada dikelompokkan 
menjadi suatu variabel dapat berupa variabel diskrit atau 
variabel berkesinambungan.

Diskrit berarti tidak mempunyai nilai pecahan, misalnya: 
jumlah anak, mobil, negara. Jadi variabel diskrit hanya dapat 
dinyatakan dalam satuan-satuan tidak dapat dibagi lagi.
Sedangkan variabel bersambungan maksudnya di antara dua 
unit ukuran masih ada pengukuran yang lain di mana secara 
teoritis jumlahnya tidak terbatas.4

B. MACAM-MACAM VARIABEL PENELITIAN

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.

1. Menurut fungsinya variabel dapat dibedakan:

a. Variabel dependen (variabel tergantung)

 Variabel tergantung adalah variabel penelitian 
yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau 

4 NurulZuriah,Metodologi Penelitian Kuantitatif, hal, 145-146
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pengaruh variabel lain.Variabel ini sering disebut 
sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam 
bahsa indonesia sering disebut sebagai variabel 
terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 
variabel bebas. Dalam SEM persamaan struktural, 
variabel dependen disebut sebagai variabel indogen.5

b. Variabel independen (variabel bebas)

 Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya 
mempengaruhi variabel lain. Variabel ini sering 
disebut sebagai variabel stimulus, prediktor yang 
dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai 
variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan 
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 
Dalam SEM (Structural Equation Model), pemodelan 
persamaan struktural, variabel independen disebut 
sebagai variabel eksogen. Variabel dependen disebut 
sebagai variabel output, kriteria, konsekuen.6

c. Variabel moderator

 Variabel moderator adalah variabel bebas bukan utama 
yang juga diamati oleh peneliti untuk menentukan 
sejauh manakah efeknya ikut mempengaruhinya 
hubungan antara variabel bebas utama dan variabel 
tergantung.7Variabel ini merupakan variabel yang 
mempengaruhi  (memperkuat dan memperlemah) 
hubungan antara variabel variabel dengan 
dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel 

5 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 3
6  Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hal. 4
7 Amirul Hadi,Metodologi Penelitian Kuantitatif,  hal. 206
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independent ke dua. Hubungan perilaku suami dan 
istri akan semakin baik (kuat) kalau memepunyai 
anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak 
ke tiga adalah sebagai variabel moderator yang 
memeperlemah hubungan. Hubungan motivasi dan 
prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan guru 
dalam menciptakan iklim belajar sanggat baik, dan 
hubungan semakin rendah bila peranan guru kurang 
baik dalam menciptakan iklim belajar.8 Variabel 
moderator menjadi penentu apakah variabel bebas 
berperan terhadap variabel tergantung. Variabel 
moderator dapat juga dimaknai penentu kuat 
lemahnya peranan variabel bebas terhadap variabel 
tergantung. Level data variabel moderator ini dapat 
berben-tuk data nominal (misalnya jenis kelamin), 
ordinal atau interval. Untuk mempermu-dah 
pemahaman mengenai terhadap berlakunya variabel 
moderator (mekanis-me moderasi), biasanya peneliti 
mengkate-gorikan variabel moderator menjadi dua 
level, misalnya tinggi-rendah. Pengkatego-rian ini 
tidak berlaku pada variabel mode-rator yang sejak 
awal sudah berbentuk kategori.9

d. Variabel intervening

 Variabel intervening adalah suatu faktor yang secara 
teoritik berpengaruh terhadap fenomena yang diamati 
akan tetapi variabel itu sendiri tidak terlihat, diukur, 
maupun dimanipulasikan sehingga efeknya terhadap 
fenomena yang bersangkutan harus disimpulkan 
dari efek variabel bebas dan variabel moariabel 

8 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hal. 5
9 Siti Urbayatun, dkk, Variabel Mediator dan Moderator dalam Penelitian 

Psikologi Kesehatan Masyarakat, Jurnal Psikologi. hal.182
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bebas dan variabel moderator. Variabel intervening 
adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 
hubungan antara variabel independen dengan 
dependen menjadi hubungan yang tidak langsung 
dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini 
merupakan variabel penyela yang terletak diantara 
variabel independen dan dependen, sehingga 
variabel independen tidak langsung mempengaruhi 
berubahnya atau timbulnya variabel dependen.

 Dalam hal ini Tuckman (1988) menyatakan  bahwa 
variabel intervening adalah variabel yang secara 
teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel 
independen dengan dependen, tetapi tidak dapat 
diamati dan diukur. Variabel inipenyela atau 
antara yang terletak diantara variabel independen 
dan dependen, sehingga variabel tidak langsung 
mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 
dependen.10

e. Variabel kontrol

 Variabel kontrol adalah variabel bebas yang efeknya 
terhadap variabel tergantung yang dikendalikan 
oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya 
netral. Dengan kata lain, variabel bebas yang semula 
dibiarkan bervariasi kini dibatasi sehingga variasinya 
minimal atau hilang sama sekali.11

 Dengan arti lain variable Adalah variabel yang 
dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan 
variabel independen atau terhadap dependen tidak 
dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variable 

10 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hlm. 5.
11  Masrukhin,Metodologi Penelitian Kuantitatif, hal 134-136.
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ini sering digunakan oleh peneliti, bila akan melakukan 
penelitaian yang bersifat membandingkan.	Contoh: 
pengaruh jenis pendidikan terhadap ketrampilan 
pemasaran. Variabel independennya pendidikan ( 
SMU dan SMK) variabel kontrol yang ditetapkan 
sama misalnya adalah produk, yang dipasarkan 
lokasi pemasarannya sama, alat-alat yang digunakan 
sama, ruang tempat pemasan sma. Dengan adanya 
variabel kontrol tersebut maka besarnya pengaruh 
jenis pendidikan terhadap kemampuan pemasaran 
dapat diketahui lebih pasti.12

C. PENGUKURAN VARIABEL

Dilihat dari jenis pengukuran dan urutannya, variabel 
dapat dibedakan menjadi 3 jenis: nominal, ordinal, dan 
interval.13

1. Variabel nominal

 Variabel nominal adalah variabel dimana tidak ada 
keharusan mengurutkan kategorinya. Peubahan 
penyusunan kategori variabel nominal tidak membawa 
perubahan makna yang berarti. Sebagai contoh, jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan.

2. 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 tetang kepedulaian terhadap 

12 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, hal. 6-7
13 Hadeli, Metode Penelitian Kependidikan, ( Jakarta:  Penerbit Ciputat Press, 

2006), hal. 31-33
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lingkungan hidup, maka urutan kategori variabel tersebut 
sebagai berikut:

 Tingkat kepedulian siswa terhadap lingkungan hidup

a. Sangat peduli

b. Peduli 

c. Kurang peduli

d. Tidak peduli

e. Sangat tidak peduli

3. Variabel interval

 Variabel interval adalah variabel yang kategorinya dapat 
diurutkan dan jarak antara satu kategori dengan kategori 
berikutnya dapat dihitung dengan tepat. Sebagai contoh 
sejumlah mahasiswa dilihat dari sudut IPK nya.

 Interval IPK pada tingkat Perguruan Tinggi

a. 3,01 – 4,00

b. 2,01 – 3,00

c. 1,01 – 2,00

d. 0,01 – 1,00

D. KORELASI ANTARA VARIABEL 

Dari sudut hubungan antara variabel, dikenal ada tiga 
kategori hubungan.14

1. Hubungan Simetris

 Hubungan simetris adalah hubungan manakalah variabel 
yang satu tidak dipengaruhi dan tidak disebabkan oleh 
variabel lainnya. Ada empat ciri hubungan simetris 

14 Ibid, hal. 34-37
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yaitu:

a. Kedua variabel merupakan “indikator” dari konsep 
yang sama.

 Misalnya, “kualifikasi guru yang baik” adalah “tingkat 
pendidikan “ dan “pengalaman mengajarnya”. 
Variabel tingkat pendidikan tidak dipengaruhi oleh 
pengalaman mengajar, begitu pula sebaliknya.

b. Kedua variabel merupakan “akibat” dari faktor yang 
sama.

 Misalnya, “ tes  seleksi masuk perguruan tinggi yang 
ketat” menyebabkan banyak calon yang gugur, tetapi 
juga ”dapat meningkatkan prestasi mahasiswa”. 
Hubungan tersebut adalah simetris. Sebab tidak 
ada hubungan antara calon mahasiswa yang gugur 
dengan meningkatkan prestasi mahasiswa

c. Kedua variabel tersebut mempunyai “kaitan 
fungsional. “Misalnya, “kekuasaan “ mempunyai 
kaitan fungsi dengan “tugas dan tanggung jawab”. 
Akan tetapi, tidak berarti kekuasaan dipengaruhi oleh 
tugas dan tanggung jawab, atau sekaligus tugas dan 
tanggung jawab tidak ditentukan dan dipengaruhi 
oleh kekuasaan.

d. Hubungan kebetulan 

 Misalnya anak pandai gagal, tapi anak bodoh lulus 
dengan baik. Jadi tidak ada hubungan pandai dengan 
kegagalan atau bodoh dengan kelulusan.

2. Hubungan Tak Simetris

 Hubungan tak simetris (asimetris) ditandai dengan 
adanya hubungan atau kaitan antara variabel satu dengan 
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lainnya. Hubungan tersebut bisa berupa pengaruh, 
sumbangan atau kontribusi, ataupun sebab akibat. 
Hubungan asimetris merupakan inti dari penilitian ilmu 
sosial, termasuk penelitian penididkan hubungan yang 
terjadi biasanya dalam bentuk hubungan yang positif  dan 
fungsional. Hubungan yang positif  artinya ada hubungan 
searah. Sedangkan yang diamksud hubungan fungsional 
adalah kedua variabel menunjukkan adanaya kaitan 
fungsi. 

 Ada beberapa hubungan asimetris :

a. Hubungan stimulus-respons

 Biasanya datang dari luar individu. Sedangkan respons 
merupakan reaksi atau jawaban dari individu.

b. Hubungan disposisi-respons 

 Stimulus berasal dari luar, disposisi sudah berada 
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, 
yang pada waktu lain terjadi anggota sebaliknya. Jadi, 
pada satu saat varaibel (X) mempengaruhi (Y), dan pada 
saat lain variabel (Y) yang mempengaruhi (X).

 Contoh, misalnya siswa yang biasa belajar teratur ternyata 
berprestasi tinggi, ternyata menyebabklan belajar yang 
teratur. 

Selain dengan memasukkan variabel ketiga ke dalam 
analisis, peneliti dapat juga mengontrol pengaruh variabel luar 
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melalui penentuan sampel. Yaitu 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 atau atau bahkan 
lenyap.

c. Variabel anteseden

 Merupakan hasil yang lebih mendalam danri penelusuran 
hubungan kausal antara variabel-variabel.

Untuk dapat diterima sebagai varibel anteseden ada 3 
persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut : 

1. Hubungan yang ada adalah variabel anteseden dan variabel 
pengaruh,  variabel pengaruh dan variabel pengaruh.

2. Apabila variabel anteseden dikontrol, hubungan antara 
variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak leyap 
(variabel anteseden tidak memengaruhi hubungan antara 
kedua variabel)

3. Apabila variabel pengaruh dikontrol, hubungan antara 
variabel anteseden dan variabel terpengaruh harus 
lenyap.15

15 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian,  hal. 146-154.
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B A B  I V

HIPOTESIS PENELITIAN

A. LATAR BELAKANG

Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, 
misalnya secara etimologis, teknis, statistik, dan sebagainya. 

a. Secara etimologis, hipotesis berasal dari dua kata hypo 
yang berarti “kurang/dibawah” dan thesiayang berarti 
pendapat/kebenaran. Jadi hipotesis merupakan suatu 
pendapat atau kesimpulan yang perlu dilakukan pengujian 
mengenai kebenarannya.

b. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat 
sementara yang digunakan untuk menjawab suatu 
permasalahan atau untuk menjelaskan suatu gejala/
fenomena.

c. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 
masalah penelitian yang kebenarannya perlu diuji melalui 
pengumpulan data. 

d. Secara teknis, hipotesis merupakan pernyataan atau 
jawaban sementara mengenai keadaan suatu populasi 
yang akan diuji kebenarannya secara empiris yang 
diperoleh dari sampel penelitian.

e. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan atau 
penjelasan mengenai keadaan parameter yang akan 
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diukur atau diuji melalui mekanisme sampel statistik. 

f. Ditinjau dalam hubungannya dengan variabel, hipotesis 
merupakan pernyataan atau deskripsi tentang hunungan 
antara berbagai macam variabel yang ditinjau dari 
hubugan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih.

Menurut Kuntjojo hipotesis merupakan deduksi dari 
teori ilmiah (pada penelitian kuantitatif ) dan kesimpulan 
sementara sebagai hasil observasi untuk menghasilkan teori 
baru (pada penelitian kualitatif ).1Sugiyono menyatakan 
hipotesis 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).2

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban 
yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 
didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 
pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai 
jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 
jawaban yang empirik dengan data.

Lebih lanjut dikatakan bahwa terdapat perbedaan konsep 
deskriptif  dalam penelitian dan deskriptif  dalam statistik. 
Deskriptif  dalam statistik diartikan sebagai penelitian yang 
didasarkan pada populasi, sedangkan deskriptif  dalam 
penelitian menunjukkan tingkat eksplanasi  yakni mengajukan 
pertanyaan tentang variabel mandiri (tidak dihubungkan  

1  Kuntjojo, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 2009), hal. 26
2  Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Penerbit Alpabeta, 2015), 

hal. 84-85
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dan dibandingkan). Contoh, seberapa kuat motivasi belajar 
mahasiswa, seberapa tinggi minat belajar siswa dan lain-lain. 
Jadi, penelitian yang didasarkan kepada data dalam populasi  
dapat dirumuskan  hipotesis kemudian melakukan pengujian. 
Pengujian dengan mnggunakan statistik deskriptif  atau tanpa 
statistik.

Dasar pemikiran penyusunan hipotesis dalam penelitian 
kuantitatif, 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 telah disusun memiliki dasar yang kuat 
menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup 
pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang 
tersebut.

b. Hipotesis sangat penting untuk memberikan arah pada 
pengumpulan dan penafsiran data.

c. Hipotesis dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang 
prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa 
saja yang harus dikumpulkan. 

d. Hipotesis memberikan gambaran secara singkat tentang 
kesimpulan suatu penelitian.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan para 
peneliti dalam menyusun atau merumuskan hipotesis, yakni: 

a. Hipotesis menyatakan terdapat pertautan atau keterkaitan 
antara dua variabel atau lebih, artinya dalam satu rumusan 
hipotesis minimal mengandung dua variabel. 

b. Hipotesis hendaknya dirumuskan secara deklaratif  
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dengan menggunakan kalimat pernyataan. 

c. Hipotesis hendaknya dirumuskan dengan singkat dan 
jelas tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

d. Hipotesis hendaknya dapat diuji kebenarannya melalui 
analisis data.

Untuk mempermudah dalam mempelajari hipotesis, maka 
hipotesis dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusannya dan 
proses pemerolehannya. 

a. Ditinjau dari rumusannya, hipotesis dibedakan menjadi: 

1) Hipoteis kerja, yaitu hipotesis lebih dikenal sebagai 
hipotesis yang sebenarnya yang merupakan sintesis 
dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja umumnya 
dilambangkan dengan  H1 atau Ha. 

2) Hipotesis nol/hipotesis statistik, merupakan lawan 
dari hipotesis kerjadan sering dilambangkan dengan 
Ho. Sering kali peneliti merumuskan hipotesis 
dalam bentuk H1 dan Ho untuk satu permasalahan 
penelitian. Hal ini didasari atas pertimbangan 
bahwa Ho dipersiapkan untuk ditolak, sedangkan 
H1dipersiapkan untuk diterima.

b. Ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis dibedakan 
menjadi:

1) Hipotesis induktif, yakni hipotesis yang dirumuskan 
berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori 
baru umumnya digunakan pada penelitian jenis 
kualitatif.

2) Hipotesis deduktif, merupakan hipotesis yang 
dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada 
sebelumnya umumnya digunakan pada penelitian 
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kuantitatif.

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah 
ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan 
landasan teori dan kerangka berpikir. Namnu perlu dicamkan 
bahwa tidak semua penelitian harus merumuskan hipotesis. 
Penelitian yang bersifat ekploratif  dan deskriptif  seringkali 
tidak merumuskan hipotesis. Jadi, penelitian yang merumuskan 
hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan 
hipotesis, tetapi diharapkan dapat ditemukan hipotesis. 
Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono, 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.3Dalam penelitian, boleh jadi 
terdapat hipotesis penelitian, namun tidak terdapat hipotesis 
statistik. Penelitian yang dilakukan pada seluruh populasi 
mungkin akan terdapat hipotesis penelitian tetapi tidak akan 
ada hipotesis statistik. 

Penting dipahami bahwa hipotesis yang akan diuji dalam 
suatu penelitian dinamakan hipotesis kerja.  Hipotesis kerja 
disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, 
sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang 
digunakan masih diragukan kehandalannya.

B. FUNGSI HIPOTESIS

Hipotesis dalam penelitian merupakan pernyataan yang 

3  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 
2016), hal. 96
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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. 

b. Untuk menguji kebenaran suau teori, memberi gagasan 
untuk mengembangkan suatu teori, memperluas 
pengetahuan tentang fenomena-fenomena yang 
dipelajari.4

C. 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 hiportesis 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 (null hypothesis) merupakan dugaan 
yang menyatakan hubungan dua buah variabel adalah jelas 
dan tidak terdapat perbedaan diantaranya. hipotesis alternatif  
(alternative hypothesis) menunjukkan terdapatnya perbedaan 

4 Nasution, S, Metode Research. ( Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 2014, Hal.  40



Penelitian Kuantitatif Sebuah Panduan Praktis    |    51

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 seperti penelitian fisika, kimia dan lainnya yang hasilnya 
sudah pasti. Misalnya hipotesis bahwa tidak ada kehidupan 
manusia mars. 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  lebih digunakan di penelitian sosial 
seperti di penelitian akuntansi, keuangan, sistem informasi 
dan lainnya. Hipotesis akan menjadi teori jika banyak 
penelitian semacam yang mendukung hipotesis alternatifnya 
dibandingkan dengan yang tidak mendukungnya. 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, 
maka penelitian-penelitian sosial banyak menggunakan 
hipotesis alternatif. Penelitian di sistem informasi banyak 
menggunakan hipotesis alternatif  karena tujuannya untuk 
menerima fenomena yang dihipotesiskan.5

a. Hipotesis deskriptif  

Hipotesis deskriptif  merupakan jawaban sementara 
terhadap masalah deskriptif  yaitu yang berkenaan dengan 

5 Jogiyanto, Metodologi Penelitian Sistem Informasi, (Yogyakarta: Penerbit 
CV.Andi Offset, 2005), hal.55
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variabel mandiri.

Contoh: 

1) Rumusan masalah deskriptif

 Berapa lama daya tahan berdiri guru-guru MTs di 
depan kelas?

2) Hipotesis deskriptif  

 Daya tahan berdiri guru-guru MTs sama dengan 2 
jam/hari (H0) merupakan hipotesis nol, karena daya 
tahan berdiri guru-guru MTs yang ada pada sampel 
diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan 
daya tahan yang ada pada populasi. (angka 2 jam/
hari merupakan angka hasil pengamatan sementara). 
Hipotesis alternatifnya adalah: daya tahan guru-guru 
MTs ≠ 10 jam, “tidak sama dengan” ini bisa berarti 
lebih besar atau lebih kecil dari ≠ 10 jam. 

3) Hipotesis statistik (hanya ada bila berdasarkan data 
sampel)

HO :        µ    =    2 jam/hari

Ha :         µ     ≠   10 jam/hari

µ :  Adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan 
atau ditaksir melalui sampel

b. Hipotesis komparatif

Hipotesis komparatif  merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah yang bersifat komparatif. Pada 
rumusan masalah ini variabelnya sama namun populasi dan 
sampelnya yang berbeda atau keadaan itu terjadi pada saat 
yang berbeda.
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Contoh:

1) Rumusan Masalah Komparatif  

 Bagaimanakah motivasi belajar siswa Madrasah 
Aliyah kelas XA bila dibandingkan dengan Kelas XB?

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 motivasi belajar 
siswa

 Madrasah Aliyah kelas XA dengan kelas XB, atau 
terdapat persamaan motivasi belajar antara siswa 
kelas XA dan XB.

b) HO :   Motivasi belajar siswa MA kelas XA lebih 

 besar atau sama dengan (≥) kelas XB (“lebih besar 
atau sama dengan)” = paling sedikit).

c) HO :  Motivasi belajar siswa MA XA  lebih 

 kecil atau sama dengan (≥) kelas XB (“lebih kecil atau 
sama dengan” = paling besar).

Hipotesis Alternatif:

a) Ha :   Motivasi belajar siswa MA kelas XA lebih 

 besar (atau lebih kecil) dari kelas XB

b) Ha :   Motivasi belajar siswa MA kelas XA lebih 

 kecil dari pada (<) kelas XB

c) Ha :   Motivasi belajar siswa MA kelas XA lebih 
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besar dari (≥) dari kelas XB

3) Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebaai berikut:

1) HO : µ1  =  µ2            µ1    = rata-rata (populasi)  

motivasi belajar kelas 
X A  

µ2     = rata-rata (populasi)  

motivasi belajar kelas 
X B  

   
Ha   : µ1  ≠  µ2

2) HO : µ1  ≥  µ2

 Ha   : µ1<  µ2

3) HO : µ1  ≤  µ2

 Ha   : µ1>  µ2

c. Hipotesis asosiatif  

Hipotesis asosiatif  adalah jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan 
r’ yang positif  dan signifikan antara literasi sains dengan 
berpikir kritis siswa.

1) Hipotesis Penelitian

 Terdapat hubungan yang positif  dan signifikan antara 
literasi sains dengan berpikir kritis siswa.

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

D. KARAKTRISTIK HIPOTESIS 

Menurut Sugiyono, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan 
berkaitan dengan karakteristik hipotesis yang benar dan tepat, 
yakni:
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a. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel yang 
mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai 
sampel, dan dugaan mengenai hubungan antara dua 
variabel atau lebih.

b. Dirumuskan menggunakan kalimat pernyataan yang 
jelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

c. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan 
merode-metode ilmiah.6

E. MANFAAT PENGGUNAAN HIPOTESIS

Beberapa hal yang diperoleh dari perumusan dan 
penggunaan hipotesis dalam penelitian adalah:

a. Untuk mejelaskan dan menerangkan permasalahan yang 
menjadi kajian dalam penelitian

b. Untuk mejelaskan dan mendefinisikan variabel-variabel 
yang akan diuji kebenarannya.

c. Untuk membantu dalam memilih dan menentukan 
analisis data yang akan digunakan.

d. Sebagai suatu petunjuk atau pedoman dalam menyusun 
suatu kesimpulan penelitian.

6  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 
2016), hal. 106
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B A B  V

POPULASI DAN TEKNIK PENENTUAN SAMPEL

A. LATAR BELAKANG

Untuk lebih memudahkan pemcarian data yang relevan 
dengan masalah penelitian diperlukan hipotesisi, sebab 
dengan hipotesis seluruh kegiatan penelitian akan terarah 
dan jelas. “tanpa hipotesis maka proses pengumpulan data itu 
merupakan sutau usaha pencarian secara serampagan. Sebab, 
hipotesis itu memberikan pedoman dan pengarahan pada 
penyelidikan dan pemecahan masalah. Data yang tersedia itu 
sangat banyak, sehingga membuat peneliti sulit memilihnya 
kadang-kadang merasa bahwa semua data itu penting dan 
sangat perlu dikumpulkan. Karena itulah, dengan hipotesis 
peneliti hanya memilih data yang benar-benar relevan dan 
bermakna dalam penelitian kita, sehingga kita akan terhindar 
dari pengumpulan data yang tidak berguna.

Hipotesis adalah pernyataan tentatif  yang merupakan 
dugaan yang berkaitan dengan obyek yang diamati. Hipotesis 
dapat diturunkan dari teori, namun kalau ini dilakukan 
agak sulit mencari perbedaan secara tegas antara teori dan 
hipotesis. Menurut Nasution terdapat anggapan bahwa dalam 
kenyataan  teori merupakan an elabo rate hypothesis dalam 
tahap permulaannya teori-teori iniseringkali merupakan 



 58  |    Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si, Dr. Yusuf., M.Pd

hipotesisyang perlu dibuktikan kebenaranya.1

1.	 Pengertian	Populasi	dan	Sampel

Dalam kehidupan sehari-hari manusia seringkali 
berhadapan dengan ukuran-ukuran populasi. Ketika 
sesorang melihat kue, lalu dia ingin mengetahui rasa dari 
kue tersebut, apakah rasanya manis, pahit, asam, ataupun 
gurih, sesorang cukup mengambil seiris saja, mencicipinya, 
kemudian menyimpulkan tentang rasa kue tersebut. Disini, 
perumpamaan kue meruapakan populasi, sedangkan irisan 
kue tersebut dikenal sebagai sampel. Dengan demikian, yang 
disebut populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, 
sedangkan sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang 
akan diteliti.2

Gambar 1. Logika pengambilan sampel

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

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

1  Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Edisi 1 Cetakan Ke-14 ( J -
karta: Penerbit Bumi Aksara, 2014), hal. 39

2  Basuki Sulistyo. Metode Penelitian, ( Jakarta: Penerbit Penaku, 2010), hal. 130
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obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Keseluruhan objek 
penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, 
tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, atau peristiwa-peristiwa 
sebagai sumberdata yang memiliki karakteristik tertentu 
didalam suatu penelitian. 

Populasi tidak hanya mengenai orang, namun juga 
berupa obyek dan benda-benda alam yang lainnya. Populasi 
juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek 
yang dipelajari, namun seluruh karakteristik atau sifat yang 
dimiliki oleh subyek atau obyek penelitian. Dalam penelitian 
populasi dibedakan menjadi 2 yaitu: Populasi secara umum 
dan populasi target (targetpopulation). Populasi target adalah 
populasi yang menjadi sasaran keterbelakukan kesimpulan 
penelitian kita.

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

Pada umumnya yang menjadi sasaran penelitian, 
seperti orang, benda, lembaga, organisasi, atribut dan lain-
lain merupakan anggota populasi. Jadi, dalam dunia riset 
yang menjadi sasaran penelitian prinsipnya adalah 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.

Populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti 



 60  |    Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si, Dr. Yusuf., M.Pd

jumlahnya disebut populasi Infinitatau tak terbatas, misalnya 
populasi tanaman padi 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 disebut.

Gambar 2: Pembagian Populasi dalam Penelitian

2.	 Jenis-Jenis	Populasi

Populasi memiliki parameter berupa besaran terukur 
yang menunjukkan ciri  dari populasi tersebut. Di antara 
yang kita kenal besaran dalam populasi, yakni: rata-rata, 
bentengan, simpangan, variansi, simpangan baku sebagai 
paremeter populasi. Parameter suatu populasi tertentu adalah 
tetap nilainya, bila nilainya itu berubah, maka berubah pula 
populasinya. 

Berdasarkan besaran populasi, maka populasi dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Populasi terbatas atau populasi terhingga(finite population), 
yaitu ukuran populasi yang memiliki batasan kuantitatif  
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(countable) secara jelas karena memiliki karakteristik 
yang terbatas. Misalnya populasi pendaftaran masuk 
UIN Mataram pada tahun akademik 2018/2019 sejumlah 
2.000.000 orang dengan karakteristik: lulusan SMA/
MA tahun 2017 dan 2018, 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, 
sejah 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 dihitung sejak mahasiswa yang pertama ada sampai 
sekarang dan yang akan datang. Dalam keadaan seperti itu 
jumlahnya tidak mungkin dapat dihitung, hanya mampu 
dideskripsikan objeknyadari 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

Berdasarkan jenisnya populasi dalam penelitian dibagi 
menjadi 2 macam, yakni:

a. Populasi target suatu jenis populasi yang dengan alasan 
yang kuat (reasonable) mempunyai kesamaan dalam hal 
karakteristik dengan populasi terukur.

b. Populasi terukur (accessable population)suatu populasi 
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yang sejatinya atau senyatanya yang dijadikan sebagai 
dasar penentuan sampel dan secara langsung menjadi 
lingkup sasaran keberlakuansuatu kesimpulan.

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

a. Populasi homogen, merupakan keadaan 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 heterogen, merupakan keadaan populasi yang 
unsur-unsurnya mempunyai sifat atau keadaan yang 
bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik 
secara kualitatif  maupun kuantitatif.

3.	 Alasan	Sampling

Beberapa alasan seorang peneliti melakukan penelitian 
dengan mempergunakan sampel seperti menyangkut ukuran 
sampel, masalah biaya, waktu, keakuratan dan pertimbangan 
ekonomis.3

a. 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 
seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas 
(terhingga) yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis 

3 Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, MetodologiPenelitian. (Yogyakarta: Penerbit 
Andi Offset, 2010), hal.  165
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untuk mengumpulkan  data dari populasi 50 juta murid 
sekolah dasar yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia 
misalnya.

b. 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.

c. Masalah waktu

 Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang 
lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan 
dengan hal itu,apabila waktu yang tersedia terbatas, dan 
kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian 
sampel lebih cepat dilaksanakan.

d. Masalah ketelitian

 Katelitian atau kecermatan termasuk salah satu segi yang 
diperlukan agar kesimpulan dapat  dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Diperlukan ketelitian ketika kegiatan 
pengumpulan data, pencatatan data dan analisis data. 
Seringkali ketelitian diperlukan terhadap sampel daripada 
populasi. 

e. Masalah ekonomis

 Tentu saja penelitian  yang dilakukan dengan pengambilan 
sampel pada dasarnya lebih ekonomis dibandingkan 
dengan penelitian populasi.
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4.	 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah kelompok kecil 
yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Penelitian 
dengan menggunakan sampel lebih menguntungkan 
dibandingkan dengan penelitian menggunakan populasi, 
karena penelitian dengan menggunakan sampel lebih 
menghemat biaya, waktu dan tenaga. Dalam menentukan 
sampel langkah awal yang mestinya dilakukan adalah 
membatasi jenis populasi atau menentukan populasi target.

Menurut Saifudin Azwar sampel merupakan sebagian 
dari populasi. Oleh karena ia merupakan bagian dari 
populasi, tentulah sampel harus memiliki ciri-ciri yang sama 
dengan populasi. Jadi suatu sampel menjadi representasi 
bagi populasinya tergantung sejauh mana karakteristik 
sampel itu sama dengan karekteristik populasinya. Karena 
analisis penelitian didasarkan pada data sampel sedangkan 
kesimpulannya nanti akan diterapkan pada populasi 
maka sangatlah penting untuk memperoleh sampel yang 
representatif  bagi populasinya.4

Berdasarkan uraian di atas dapat tarik kesimpulan bahwa 
ciri-ciri sampel yang refresentatif  adalah:

a. Sampel dipilih dengan cara ekstra hati-hatidengan 
menggunakan cara tertentu dan benar.

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

c. Besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan 

4  Zaifuddin Anwar. Metode Penelitian. Jilid I,  Edisi I (Yogyakarta: Penerbit  
Pustaka Pelajar, 2015), hal.79-80
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tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat 
kepercayaan yang dapat diterima secara statistik.

Terdapat beberapa kekeliruan yang mengkibatkan bias 
dalam penarikan sampel, antara lain:

a. Ketika seorang peneliti 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. Dilihat dari karakteristik sampel yang diambil ternyata 
tidak mewakili karakteristik populasitarget. 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. Terjadi kesalahan dalam menetapkan wilayah atau 
area penelitian.Contoh: populasi target adalah se Kota 
Mataram, tapi dalam penarikan sampel hanya dilakukan 
di kecamatan Ampenan saja.

d. Jumlah sampel yang terlalu kecil, sehingga dianggap tidak 
proporsional dengan jumlah populasinya. dan

e. Terjadinya keadaan gabungan dari beberapa kesalahan 
tersebut di atas. 

B. TEKNIK SAMPLING

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. 
Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 
penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. 
Secara skematis Sugiyono mengelompokkan menjadi dua 
yaitu: probability sampling dan nonprobability sampling. 
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Probability Sampling meliputi:  simple random, proportionate 
stratified random, disproportionate stratifed random, dan area 
random. Nonprobability sampling meliputi: sampling sistematis, 
sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, 
sampel jenuh, dan snowball sampling.5

Gambar 3. Tipe Sampling

1. Probability Sampling

Probability sampling adalah teknik sempling atau teknik 
pengumpulan sampel yang memberi peluang sama kepada 
anggota atau unsur (anggota) populasi dipilih untuk menjadi 
anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, 
proportionate stratified random sampling, disproportionate 
stratified random, sampling area (cluster).

Adapun macam-macam teknik pengambilan sampel 
secara probability sampling tersebut meliputi:

a. Simple Random Sampling(sampel acak sederhana)

Dikatan simple (sederhana) karena pengambilan 
anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

5  Sugiyono. penelitian kuantitatif  kualitatif  dan R & D (Bandung:  Penerbit 
Alfabeta, 2010), hal. 82
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tanpa memperhatikan strata yang ada salam populasi itu. 
Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap 
homogen.6

Pengambilan sempel secara acak random atau acak dapat 
dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun 
dengan undian. Apabila pengambilan dilakukan dengan 
undian, maka setiap anggota populasi diberi nomer terlebih 
dahulu, sesuai dengan jumlah anggota populasi.7Simple 
random sampling merupakan cara pengambilan sampel dari 
anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa 
memperhatikan strata (tingkatan) di dalam anggota populasi 
tersebut.8Random 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 (simpel). 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 
tersebut. Teknik ini dapat digunakan apabila jumlah unit 
sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Mislanya, 
sebuah populasi terdiri dari 500 oarang mahasiswa program 
S1 (yang menjadi unit sampling). Untuk memperoleh sampel 
sebanyak-banyaknya 150 orang dari populasi tersebut, dapat 
digunakan teknik simple random sampling ini, baik dengan 

6  Hertono, Budi. 1977. Jurnal Cara-Cara SamplingFakultas Kesehatan 
Masyarakat. No. 5

7  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif  
dan R & D,( Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2012), hal. 213

8 Riduwan, Dasar-DasarStatistika, (Bandung: Penerbit Alfabeta), hal, 12
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cara undian, ordinal, maupun table bilangan random.9

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.
Dalam penelitian hal penting yang harus diperhatikan untuk 
mendapatkan responden yang akan dijadikan sempel, makaa 
peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam 
populasi. Menurut Sukardi teknik memilih sampling acak ini 
dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Cara manual atau tradisional

Cara manual atau tradisional ini dapat dilihat dalam 
kumpulan ibu-ibu arisan. Cara ini dapat dilakukan dengan 
beberapa langkah, yaitu:

a. Tentukan jumlah populasi yang dapat ditemui

b. Daftar semua anggota dalam populasi dan masukkan 
dalam kotak yang diberi lubang penarikan

c. Kocok kotak tersebut dan keluarkan lewat lubang 
pengeluaran yang telah dibuat

d. Nomor anggota yang dikeluarkan adalah mereka 
yang ditunjuk sebagai sampel penelitian

e. Lakukan terus sampai jumlah yang diinginkan dapat 
dicapai

2. Menggunakan tabel random

Sampling acakan dengan menggunakan tabel ini mudah 
dilaksanakan, selain itu sampel yang diperoleh cukup presentatif  
asal populasi yang sesungguhnya telah diketahui. Langkah-

9 Margono, MetodePenelitianPendidikan, ( Jakarta: Penerbit RinekaCipta), 
hal. 126
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langkah yang digunakan untuk memilih sampel,yaitu:

a. Identifikasi jumlah total populasi

b. Tentukan jumlah sampel yang diinginkan

c. Daftar semua anggota dengan nomor kode yang 
diminta

d. Pilih secara acak dengan menggunakan penunjuk 
pada angga yang ada didalam tabel

e. Pada angka-angka yang dipilih, lihat hanya angka 
digit yang tepat yang dipilih

f. Jika angka dikaitkan dengan angka terpilih untuk 
individual dalam populasi menjadi individu dalam 
dalam sampel

g. Gerakan penunjuk dalam kolom atau angka, ulangi 
terus hingga jumlaj sampel yang diinginkan tercapai

h. Membagi dalam kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan sesuai dengan bentuk desain penelitian.10

Langkah-langkahdalam penarikan sampel adalah 
menetapkan cirri-ciri populasiyang menjadi sasarandan akan 
diwakili oleh sampel didalam penyelidikan. Penarikan sampel 
dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi 
mengenai populasi tersebut.

b. Proportionate stratified random sampling

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 

10 Sukardi. Metodelogi Penelitian Pendidikan,( Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003), 
hal: 112-113.
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sampel sebanding artinya jumlah anggota sampel yang ditarik 
sebanding dengan jumlah anggota populasi dalam setiap 
strata.11

Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/
unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. 
Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar 
belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai 
itu berstrata. Misalnya jumlah pegawai yang lulus S1‑=45 
orang, S2¯=30 orang, SMKt= 800 orang, SMAS= 400 
orang. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata 
pendidikan tersebut.

Seorang peneliti memiliki anggota populasi yang akan 
ditarik dari suatu kabupaten sebanyak 45.000, ia bermaksud 
menarik anggota sampel dari populasi tersebut dengan secara 
proporsional sebanyak 4.500. maka sebelumnya peneliti harus 
mengetahui penyebaran anggota populasi ke dalam kelompok 
berdasarkan strata kecamatan. Maka dengan demikian, 
anggota sampel yang dapat ditarik seperti yang tertera pada 
table berikut:

11 WinaSanjaya, Penelitian Pendidikan ( Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hal. 239 
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Tabel	1

Jumlah Sampel Proportionate stratified random sampling

No Kecamatan
Jum.	

Populasi
%	dlm	
populasi

Pec. 
Sampel

Jml.	
Sampel

% 
sampel

1 Praya 13.500 30 0,1 1.350 30
2 Praya Tengah 4500 10 0,1 450 10
3 Praya Timur 9000 20 0,1 900 20
4 Praya Barat 900 2 0,1 90 2
5 Jonggat 2.250 5 0,1 225 5
6 Pujut 3.150 7 0,1 315 7
7 Batukliang 9000 20 0,1 900 20
8 Kopang 2000 4,4 0,1 200 4,4
9 Janapria 700 1,6 0,1 70 1,6

45000 100 4500 100

Catatan :

1) Pecahan sampling untuk setiap strata adalah 
4.500/45.000

2) Sampel yang ditarik dari setiap strata sesuai dengan 
penyebaran anggota populasi dari setiap strata.

c. Disproportionate stratified random sampling

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, 
bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Teknik 
pengambilan sampel ini digunakan untuk menentukan jumlah 
sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional.12 
Dimana sampel yang diambil dilakukan secara acak dan 
dilakukan apabila anggota populasinya tidak heterogen.

Misalnya pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai, 3 
orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang 
SMU, 700 orang SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang 
lulusan S2 tersebut diambil semuanya sebagai sampel. Karena 

12 Sugiono, MetodePenelitian, hal. 83
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dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan 
kelompok S1, SMU, dan SMP, menurut Riduwan  jumlah 
sampelnya karena terlalu sedikit bila dibandingkan dengan 
bagian lain.13

Sampling ini hamper sama dengan sampling stratifikasi, 
bedanya proporsi sub kategori-kategorinya tidak didasarkan 
atas proporsi yang sebenarnya dalam populasi. Hal ini 
dilakukan karena subkategori tertentu terlampau sedikit 
jumlah sampelnya. Misal, kita mengambil populasi tenaga 
pengajar yang terdiri atas guru besar, lector kepala, lector, 
lector muda, dan asisten. Sampel dapat diambil secara merata 
yakni untuk masing-masing kategori 1/5 atau 20 persen.

Maka peneliti menentukan sampel atas pertimbangan 
proporsi yang dianggapnya lebih representatif  misalnya:

Guru besar  10%

Lektor kepala  20%

Lektor   25%

Lektor muda  25%

Asisten   20%

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

d. Cluster random sampling ( Area sampling)

Cluster random sampling adalah teknik yang digunakan 

13 Riduwan,, Dasar-DasarStatistika,) hal. 15
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bilaman populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan 
terdiri dari kelompok-kelompok atau cluster.14

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan 
sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat 
luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau 
kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan 
jadi sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan 
daerah populasi yang telah ditetapkan.

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.15

Sebagai contoh seorang peneliti mengadakan penelitian 
kepada siswa smp dijawa barat, ia menentukan bahwa sampel 
yang akan diambil adalah sebanyak 30% dari seluruh anggota 
populasi. Dengan menggunkan cluster sampling, peneliti tidak 
menentukan 30% dari jumlah siswa, tetapi 30% dari jumlah 
smp yang tersebar dijawa barat secara random. Kemudian 
secara random juga akan ditentukan juga siswa-siwa yang 
akan dijadikan anggota sampel penelitian.16

Misalnya di Indonesia terdapat 30 provinsi, dan sampelnya 
akan menggunakan 15 provinsi, maka pengambilan 15 privinsi 
itu dilakukan secara random,. Tetapi perlu diingat, karena 
provinsi-provinsi di Indonesia itu berstrata (tidak sama) maka 
pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random 
sampling. Provinsi di Indonesia ada yang penduduknya padat 
ada yang tidak, ada yang mempunyai hutan banyak ada yang 
tidak, ada yang kaya bahan tambang ada yang tidak. Karakter 

14 Margono, MetodePenelitianPendidikan ( Jakarta: RinekaCipta, 2008), hal. 127
15 Sugiono, Metode Penelitian,  hal. 83
16 WinaSanjaya, PenelitianPendidikan, hal. 242
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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 sedernahan, sebab lebih 
mudah peneliti menentukan gugus kelompok –kelompok 
dari populasi, dibandingkan dengan menentukan individu-
individu sebagai anggota sampel yang terpencar. Oleh sebab 
itu, pengambilan sampel dengan teknik cluster ini dianggap 
lebih praktis danm ekonomis. Namun demikian, oleh karena 
itu yang menjadi anggota sampel adalah kelompok atau 
rumpun, maka pengambilan generalisasi kurang mengena 
jika diterapkan kepada semua individu dari populsi, melainkan 
akan lebih tepat manakala diterapkan kepada kelompok atau 
rumpun sebagai unit atau kesatuan.17

Langkah-langkah dalam menggunakan teknik klaser 
menurut Sukardi, adalah:

1) Identifikasi populasi yang hendak digunakan dalam 
studi.

2) Tentukan besar sampel yang digunakan.

3) Tentukan dasar logika untuk menentukan klaser.

4) Perkirakan jumlah rata-rata subjek yang ada pada setiap 
klaser.

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

17 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, hal. 242-243
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6) Secara random, pilih jumlah anggota sampel yang 
diinginkan untuk setiap klaser.

7) Jumlah sampel adalah jumlah klaser dikalikan jumlah 
anggota populasiper klaser.18

Keuntungan pengambilan sampel dengan probability 
sampling adalah sebagai berikut:

1) Derajat kepercayaan terhadap sampel dapat ditentukan 
sejak awal.

2) Apabila terdapat penaksiran parameter populasi dengan 
statistik sampel dengan mudah dapat diperkirakan.

3) Besar sampel yang akan dikumpulkan dapat dihitung 
secara statistik.

2. Nonprobability sampling

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 non probability 
ini antara lain: sampling sistematis, sampling kuota, sampling 
insidential, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball 
sampling.19

a. Sampling sistematis

Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel 
berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi 
nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 
orang. Dari semua anggota tersebut diberi nomor urut, yaitu 

18 Sukardi. Metodelogi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003. 
hal: 114.

19  Sugiyono.Metode Penelitian Administasi, (Bandung: Penerbit Alpabeta, 
2007), hal. 127
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nomor 1 sampai dengan nomor 100. 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 nomor1, 5, 10, 
15, 20, dan seterusnya sampai 100.

Pada teknik secara sistematis ini mempunyai beberapa 
langkah dalam memilih sampel, antara lain:

1) Identifikasi total populasi yang akan digunakan dalam 
proses penelitian

2) Daftar semua anggota populasi

3) Berikan nomor kode untuk setiap anggota populasi 

4) Tentukan besarnya jumlah sampel yang ada

5) Tentukan proporsional sistematis k yang besarnya 
sama dengan jumlah populasi dibagi dengan jumlah 
sampel

6) Mulai dengan mengacak anggota populasi

7) Ambil setiap k terpilih untuk menjadi anggota 
cuplikan, samapi jumlah total terpenuhi.20

Sampling sistematis ini mempunyai keuntungan dan 
kekurangan, yaitu:

1) Keuntungan, cara ini mudah dalam pelaksanaannya 
dan cepat diselesaikan serta kesalahan tentang 
memilih individu mudah diketahui dan tidak 
mempengaruhi hasil.

2) Kerugian, bahwa individu yang berada diantara yang 
kesekian dan kesekian dikesampingkan, sehingga 

20 Sukardi. Metodelogi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003. 
Hal: 113
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cara ini tidak sebaik sampling acakan

b. 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 di suatu 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.

Sampling kuota ini merupakan metode memilih sampel 
yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota 
yang diinginkan. Teknik ini juga mempunyai kekurangan dan 
kelebihan, yaitu:

Kelebihan yang terdapat pada sampling kuota antara 
lain:

1) Dalam pelaksanaannya mudah, murah, dan cepat.

2) Hasilnya berupa kesan-kesan umum yang masih 
kasar yang tidak dapat dipandang sebagai generalisai 
umum.

3) Dalam sampel dapat dengan sengaja memasukan 
orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang 
diinginkan.

Kekurangan sampling kuota antara lain:

1) Kecenderungan memilih orang yang mungkin 
didekati bahkan yang dekat dengan peneliti yang 
mungkin terjadi.

2) Memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh populasi secara 
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keseluruhannya.

c. 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 
di atas 5 tahun dan sedang belajar di jenjang SD/MI, maka 
siapa saja yang kebetulan bertemu di SD/MI dengan peneliti 
(yang berusia di atas 5 tahun) akan dijadikan sampel.

Teknik ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, 
kelebihan dari tehnik ini adalah mudah untuk dilakukan dan 
mudah memperoleh informasi yang diinginkan, sedangkan 
kekurangan dari tehnik ini jika orang yang lewat bukan orang 
yang diharapkan dipilih sabagai sampel, sehingga akan terjadi 
bias responden dan bias informasi. Misal, seorang peneliti 
berdiri didepan pintu gerbang sekolah dan menanyai setiap 
siswa yang kebetulan lewat pintu tersebut antara jam 08.00-
10.00 pagi dan dilakukan berulang-ulang beberapa hari sampai 
akhirnya informasi yang dicari telah tercapai.

d. 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 
siswa, maka sampel sumber datanya ditentukan adalah orang 
yang berprestasi dan profesional yang memiliki kompetensi 
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dalam bidangnya. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk 
penelitian kualitatif  atau penelitian-penelitian yang tidak 
melakukan generalisasi.

Penelitian tertentu dilakukan secara intensif  untuk 
memperoleh gambaran utuh tentang suatu kasus. Tehnik 
ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif, penelitian 
ini bertujuan mempelajari kasus-kasus tertentu. Misal, para 
peneliti memilih para pedagang tertentu untuk memperoleh  
informasi tentang macam-macam harga barang. Teknik ini 
mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu:

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki menggunakan sampling 
purposive antara lain:

1) Sampel ini dipilih sedemikian rupa, sehingga relevan 
dengan desain penelitian.

2) Cara ini relatif  mudah dan murah untuk 
dilaksanakan.

3) Sampel yang dipilih adalah individu yang menurut 
pertimbangan penelitian dapat didekati.

Kekurangan-kekurangan yang dimiliki menggunakan 
sampling purposive antara lain:

1) Tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sempel itu 
representatif  seperti halnya dengan sampel acakan 
atau random.

2) Setiap sampling yang acakan atau random yang tidak 
memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih 
kepada semua anggota populasi .

3) Tidak dapat dipakai penggolongan statistik guna 
mengambil kesimpulan.
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e. 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.

Sampling dikatakan jenuh (tuntas) bila seluruh populasi 
dijadikan sampel. Misal, semua guru disuatu sekolah. 
Sedangkan dikatakan padat bila jumlah sampel lebih dari 
setengah dari populasi, misalnya 250-300 orang dari populasi 500 
orang. Sampling jenuh baik digunakan jika julah populasinya 
dibawah 1000 orang. tapi, apabila jumlah samplingnya lebih 
dari 1000 orang maka sampling jenuh tidak.

f. Snowball sampling

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang 
mula-mula jumlahnya kecil, kemudian terus membesaribarat 
bola 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 HIV di wilayah A. Sampel mula-mula adalah 5 
orang PSK, kemudian terus berkembang pada pihak-pihak 
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lain sehingga sampel atau responden terus berkembang.
Menurut Zaifuddin Azwar dalam menentukan sampel dengan 
snowball samplingadalah sampai ditemukannya informasi yang 
menyeluruh atas permasalahan yang diteliti.21

Pada penelitian kualitatif  banyak menggunakan sampel 
purposif  dan snowball, misalnya akan meneliti siapa 
provokator kerusuhan, maka akan cocok menggunakan 
purposif  dan snowball.

Sampling ini digunakan untuk menyelidiki hubungan 
antar manusia dalam kelompok yang akrab atau menyelidiki 
cara-cara informasi tersebar dikalangan tertentu. Misalnya 
dokter mengetahui tentang pemakaian obat. Sampling ini 
mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu:

1) Kelebihan, sampling ini digunakan untuk meneliti 
penyebaran informasi tertentu dikalangan kelompok 
terbatas sampling serupa ini sangat bermanfaat

2) Kekurangan, dalam penentuan kelompok bermula 
ada unsur subyektif  , jadi tidak dipilih secara random 
atau acak; » Penanganannya sukar sekali dikendalikan 
jika jumlah sampel melebihi 100 orang.

C. 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 

21 ZaifuddinAnwar. Metode Penelitian. Jilid I,  Edisi I (Yogyakarta: Penerbit  
PustakaPelajar, 2015),hal. 89



 82  |    Dr. Suhirman, S.Pd., M.Si, Dr. Yusuf., M.Pd

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).

Berikut ini rumus menghitung ukuran sampel dari 
populasi yang jumlahnya telah diketahui:

Cara menentukan ukuran sempel bila sempel tidak 
berdistribusi normal, misalnya populasi homogen maka cara-
cara tersebut tidak perlu dipakai. Misalnya populasinya berbeda, 
katakan logam dimana susunan molekulnya homogen, maka 
jumlah sempel yang diperlukan 1% saja sudah bisa mewakili.

Contoh menentukan ukuran sempelakan dilakukan 
penelitian untuk mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh pengawai tertentu. Kelompok 
mahasiswa itu terdiri 1000 orang, yang dapat dikelompokan 
berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu jurusan Biologi = 50, 
jurusan Matematika = 300, jurusan Kimia = 500, jurusan Fisika 
= 100, jurusan bahasa Inggris = 50 (populasi berstrata).

Bila jumlah populasi = 1000, kesalahan 5% , maka 
jumlah sempelnya = 258, karena populasi berstrata, maka 
sampelnya juga berstrata. Stratanya  ditentukan menurut 
jenjang pendidikan. Dengan demikian masing-masing sempel 
untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan 
populasi. Berdasarkan perhitungan dengan cara berikut ini 
jumlah sempel untuk kelompok Biologi  = 14, Matematika = 
83, Kimia = 139, Fisika = 14, dan bahasa Inggris = 28.

Biologi         =   50/1000  x  258        =   13,90 =  12,9

Matematika  =   300/1000   x  258     = 83,40   = 77,4

Kimia   =   500/1000    x  258    = 139,0   =129
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Fisika  =  100/1000     x 258     =  27,8    =25,8

Bahasa Inggris =  50/1000       x 258     = 13,91   = 12,9

Jumlah                                           =  258

Jadi jumlah sempelnya = 12,9 + 77,4 +129 + 25,8 + 12,9 + 
= 258. Jumlah yang pecahan bisa dibulatkan ke atas, sehingga 
jumlah sempel menjadi 13 + 78 + 129 + 26 + 13 = 259.Pada 
perhitungan yang menghasilkan pecahaan (terdapat koma) 
sebaiknya dibulatkan ke atas sehingga jumlah sempelnya lebih 
259. Hal ini lebih aman daripada kurang dari 258.
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B A B  V I

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

A. LATAR BELAKANG

Validitas berasaldari 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.

Menurut Gronlud validitas dapat diartikan sebagai 
ketetapan interprestasi hasil tes atau atau instrument 
penilaian. suatu instrument penenilaian itu dikatakan valid 
apabila instrument yang digunakan dapat mengukur apa yang 
hendak diukur.22 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya 
ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Dalam penelitian 
kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah, 
valid, reliabel, dan objektif. Validitas merupakan derajat 
ketepatan antara data yang terjadi pada obyekpenelitian 

22 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, ( Jakarta:Penerbit 
Bumi Aksara, 2008), hal. 30-31
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dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan 
demikian data yang valid adalah data” yang tidak berbeda” 
antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data 
yang sesunggunya terjadi pada obyek peneliti.Kalau dalam 
obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan 
melaporkan warna merah. Bila peneliti membuat laporan 
yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka 
data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.23 

Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas 
dalam penelitian kuantitatif  dan penelitian kualitatif. Dalam 
penelitian kuantitatif  untuk mendapatkan data yang valid dan 
reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen 
penelitiannnya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif  yang 
diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau 
data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara 
yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 
terjadi pada obyek yang diteliti.

Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas 
internal dan validitas eksternal. 

1) Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi 
desain penelitian dengan hasil yang dicapai.Validitas 
internal yang dinyatakan sebagai variasi yang tejadi 
pada variabel terikat dapat ditandai sejauh variasi pada 
variabel bebas dapat dikontrol. Karena banyak faktor 
yang mungkin berpengaruh dalam suatu hubungan 
sebab-akibat, maka digunakan kontrol atau randomisasi 
sebagai upaya mengisolasi variabel bebasnya. Kalau 
dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos 
kerja tenaga kependidikan, maka data yang diperoleh 

23 Alwasilah, A, Chaedar, Pokoknya Kualitatif, (Bandung: Kiblat Buku Ut -
ma, 2003), hal. 150.
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seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja 
tenaga kependidikan. Penelitian menjadi tidak valid, 
apabila yang ditemukan  adalah motivasi kerja guru.

2) Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi 
apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau 
diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. 
Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian 
valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan analisis data 
benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal 
yang tinggi.24  Kalau dalam desain penelitian dirancang 
untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang 
diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang 
etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid, apa 
bila yang ditemukan motivasi kerja pegawai.

Obyetivitas berkenaan dengan derajat kesepakatan atau 
“interpersonal agreement” antara banyak orang terhadap 
suatu data.25  Bila  dari 100 orang, terhadap 99 orang 
menyatakan bahwa terdapat warna merah dalam obyek 
penelitian itu, sedangkan yang satu orang menyatakan warna 
lain, maka data tersebut adalah data yang obyektif. Obyektif  
disini lawannya subyektif. Data yang obyektif  akan cendrung 
valid, walaupun belum tentu valid. Dapat terjadi sesuatu data 
yang disepakati banyak orang belum tentu valid, tetapi yang 
disampaikan sedikit orang malah lebih valid. Sebagai contoh 
terdapat 99 orang menyatakan bahwa A bukan pencuri 
(obyektif ). Dan satu menyatakan bahwa A adalah pencuri 
(subyektif ). Ternyata yang betul adalah pernyataan satu orang, 
karena yang 99 orang tersebut temen-temen si A yang sama-
sama pencuri, sehingga menyatakan si A bukan pencuri.

24 Gulo, W, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 114.
25 Alwasilah, A, Chaedar, Pokoknya Kualitatif,(Bandung: Kiblat Buku Ut -

ma, 2003),  hal. 152
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Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data 
yang valid, reliabel dan obyektif, maka penelitian dilakukan 
dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, 
dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan 
pengumpulan serta analisis data dilakukan dengan cara yang 
benar. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data 
yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya 
adalah instrumen penelitiannya, oleh karena itu susunan 
stainback (1988) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif  
lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian 
kualitatif  lebih pada aspek validitas.26 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 
dinyatakan valid apabila tiadak ada perbedaan antara yang 
dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 
pada obyek yang dituju, tetepi perlu diketahui bahwa 
kebenaran realita data menurut penelitian kualitatif  tidak 
bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi 
manusia, dibentuk dalam dri sesorang vsebagai hasil proses 
mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh 
karena itu bila terdapat 10 peneliti dangan latar belakang yang 
berbeda meneliti pada obyek yang sama akan mendapatkan 
10 teman, dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa 
yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang 
sesungguhnya yang terjadi pada obyek yang diteliti dalam 
obyek yang sama peneliti yang berlatar belakang manajemen, 
antropologi, sosiologi, kedokteran, tiknik dan sebainya.

Validitas insrumen penilain mempunyai beberapa nilai 
penting diantaranya seperti berikut:

1. Validatas berhubungan denagan ketepatan interpertasi 

26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kual -
tatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 364-365
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hasil tes atau instrument penilaian untuk kelompok 
individual.

2. Validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukan 
kategori yang bisa mencakup katogori rendah, menengah 
dan tinggi.

3. Prinsip suatu tes valid, tidak universal. Validitas suatu tes 
yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa 
ia hanya valid untuk tujuan suatu tertentu saja. Tes valid 
untuk bidang studi metodologi ekonomi belum tentu 
valid untuk bidang biologi atau kimia.

B. MACAM-MACAM VALIDASI

Pada tahun 1940-an dan awal tahun 1950 para ahli 
pengukuran pendidikan telah melakukan berbagai macam 
pengkajian terhdapa bagaimana menentukan dan menilai 
validitas. pada tahun 1954 misalnya the American psychological 
associate tes and diagnostic techniques mengsulkan empat 
pendekatan empat muka validitas (four face of  validity)27.  
Empat vaiditas tersebut dapat dikelompokan mejadi validiatas 
yang dadapat dapat diketahui melalui pemikiran (validitas 
Logis) dan Hal kedua dapat melalui pemikiran (validitas logis) 
dan hal yang kedua diketahui melalui uji empiris (Vaaliditas 
empiris). Dua hal ini merupakan garis besar sebagai dasar 
mengelompokan validitas tes. berikut penjelasan dari jenis- 
jenis validitas tesebut:

1. Validitas Logis

 Istilah “Validas logis” mengandung kata logis berasal dari 
kata “logika”, yang berarti penalaran. dengan demikaian 
validitas logis menunjukan kondisi instrument valid 

27 Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reabilitas dan interprestasi hasil 
Tes, Cetakan keempat, (Bandung:Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 50
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berdasarkan hasil penalaran. ada dua macam validitas 
logis yang dapat dicapai oleh instrument: yaitu validitas 
isi (content validity) dan validitas kontruk (construct 
validity).28 

a. Validitas isi (content validity)

 Menunjukan sejauh mana pertanyaan, tugas atau 
butir dalam suatu tes atau suatu instrument mampu 
mewakili secara keseluruhan dan proposional 
prilaku sempel yang dikenai tes tersebut. Artinya 
itu valid apabila butir- butir itu mencerminkan 
keselurahan konten atau materi yang diujikan atau 
yang seharusnya di kuasai secara proposional.

 Untuk mengetahui tes itu valid atau tidak, harus 
dialakuakan melalui penalahan kisi-kisi tes untuk 
memastikan bahwa soal-soal tes itu sudah mewakili 
atau mencerminkan keseluruhan konten dari materi 
yang seharusnya dikuasai secara proposional. oleh 
karna itu validitas isi suatu tes tidak mempunyai 
besaran tertu yang yang dihitung secara statika tetapi 
dipahami bahwa tes itu, validitas isi sebenarnya 
mendasarkan pada analisi logika, tidak merupakan 
suatu koefisien validitas yang dihitung secara 
statistika.

b. Validitas Konstruk (Construct Validity)

 Validitas konstruk adalah validitas yang 
mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes 
mampu mengukur apa yang benar-benar hendak 
diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi 

28 Suharsini Arikanto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: Penerbit 
Bumi Aksara, 2008), hal. 65
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konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk 
biasanya digunakan dalam instrument yang 
dimaksudkan mengukur variabel konsep, baik yang 
sifatnya perfotrmasi tipikal seperti instrument untuk 
mengukur sikap, minat konsep diri, lokus control, 
gaya kepemimpinanan, motivasi berprestasi, dan lain-
lain, maupun yang sifatnya performasi maksimum 
seperti instrument untuk mengukur  bakat (tes 
bakat), intelegensi (kecerdasan intelektual).29 

Beberapa langkah atau prosedur yang dapat digunakan 
menyusun validitas konstruk menurut Sumarna Suprata, 
antara lain:

1) mendefinisikan domain yang hendak diukur

2) menentukan domain yang akan diukur oleh masing- 
masing soal.

3) membandingkan masing-masing soal dengan domain 
yang sudah ditetapkan.30 

2. Validitas Empiris

 Istilah “validitas empiris” memuat kata empiris yang 
artinya “pengalaman”. sebuah instrument dapat dikatakan 
memiliki validitas empris apabila sudah diuji secara 
empiris.  Validitas empiris sama dengan validitas criteria 
yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan 
kreteria, baik kreteria internal maupun kreterial eksternal 
kreterial internal berarti tes atau instrument itu sendiri 
yang mejadi kreterial, sedagkan kreterial eksternal adalah 
hasil ukur unstrumen atau tes lain diluar instrument itu 

29 Jurnal Tabularasa  PPS UNIMED. Volume 6 Nomor 1, Juni 2009  Hal 91
30 Sumarna Suprata, Analisis, Validitas, Reabilitas dan interprestasi hasil Tes, 

Cetakan keempat, (Bandung:Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 52
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sendiri yang menjadi kreteria.31

a. Validitas Internal

 Validitas internal termasuk dalam kelompok validitas 
kreteri yang merupakan validitas yang diukur dengan 
besaran mengunakan tes sebagai suatu kesatuan 
(keseluruhan butir) sebagai kreteria. Dengan demikian 
validitas internal mempersalahkan validitas butir  
dengan mengunakan hasil ukur tes tersebut sebagai 
suatu kesatuan sebagai kreteria, sehingga biasa juga 
disebut validas butir. Selajutnya dinyatakan bahwa 
validitas butir (validitas internal) diperlihatkan oleh 
sebarapa jauh hasil ukur butir tersebut konsesten 
dengan hasil ukur tes secara keseluruhan. Oleh karna 
itu validitas butir tercermin pada besaran koefisien 
korelasi antara skor butir dengan skor total tes. Jika 
koefisien korelasi antara skor butir denagan skor 
total tes posotif  dan signifikan maka butir tersebut 
valid berdasarkan ukuran validitas internal.32 

b. Validitas Eksternal

 Validitas eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
validitas bandingan (concurrenty) dan validitas 
ramalan (predictif ).

1. Validitas Bandingan

 Validitas bandingan artinya kejituan daripada suatu 
tes dapat diliahat dari korelasinya terhadap kecakapan 
yang telah dimiliki  saat kini secara riil. Cara yang 
digunakan untuk menilai validitas bandingan 

31 Suharsini Arikanto, , Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: Penerbit 
Bumi Aksara, 2008), hal 66

32 Baso Intang Sapaile, Jurnal Imu Pendidikan (Parameter, Nomor 24 tahun 
XXII, Desember 2005) FMIPA UNM Makasar
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adalah dengan cara mengkorelasi hasil-hasil yang 
di capai dalam tes yang sejenis yang diketahui 
mempunyai  validiatas tinggi (misalnya tes standar). 
Tinggi rendahnya koefisien korelasi yang diperoleh 
menunjukan tinggi rendahnya  validitas tes yang 
akan kita nilai kualitasnya.33 

2. Validitas Prediktif

 Validitas prediktif  adalah ketepatan (kejituan) dari 
suatu alat ukur ditinjau dari kemampuan tes untuk 
meramalkan prestasi yang dicapai kemudian. cara 
yang dipergunakan untuk menilai tinggi rendahnya 
validitas prediktif  ini ialah dengan jalan mencari 
korelasi antara nilai-nilai yang dicapai oleh anak-anak 
dalam tes tersebut dengan nilai-nilai yang dicapainya 
kemudian.

C. RELIABILITAS

1. Pengertian Reliabilitas

Istilah Reabilitas dalam penelitian kualitatif  dikenal 
dengan istilah dependibilitas. Konsep reliabilitas ini juga 
sering menjadi pertimbangan lain dalam menilai keilmiahan 
suatu temuan penelitian kualitatif. Pertanyaan mendasar 
berkaitan dengan isu reliabilitas adalah sejauh mana temuan 
penelian kualitatif  memperlihatkan konsistensi hasil temuan 
ketika dilakukan ole peneliti yang berbeda denagan waktu 
yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi dilakukan 
dengan metodologi dan ineterview script yang sama.

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata 
realibilty dalam bahasa inggris. berasal dari kata relaibel yang 

33 Anas Sudijiono,Pengantar Evaluasi Pendidikan. ( Jakarta: Penerbit PT. 
Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 43
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artinya dapat dopercaya. instrument tes dapat dikatakan dapat 
dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan 
berkali-kali. Jika kepada siswa diberikan tes yang sama pada 
waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada 
dalamurutan  yang sama atau ajeg dalam kelompoknya. 
Memberikan penekanan pada pengertian reliabilitas sebagai 
konsistensi tes. Yaitu seberapa konsisten skor tes dari suatu 
pengukuran ke pengukuran berikutnya. Reliabilitas merujuk 
pada ketetapan/ keajegan alat tersebut digunakan akan 
memberikan hasil yang relatif  sama.34 

Terdapat dua sumber pengertian tentang rebilitas dalam 
paradigm penelitian kuantitatif  yaitu mengartikan reliabilitas 
sebagai suatu konsestensi atau konstansi dari suatu alat ukur 
dan realibilitas sebagai ikuran suatu alat ukur mengukur 
suatu antribut yang telah dirancang untuk mengukurnya. 
Dari pengertian tersebut, pemahaman tentang reliabilitas 
suatu penelitian mengacu pada standarisasi alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian tersebut.35 

Reliabilitas  berasal  dari  kata reliability berarti  sejauh  
mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil 
pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 
pelaksanaan   pengukuran terhadap  kelompok  subyek  yang  
sama,  diperoleh  hasil  pengukuran yang  relatif   sama,  selama  
aspek  yang  diukur  dalam  diri  subyek  memang   belum   
berubah.   Jadi reliabilitas  mengenai seberapa  jauh  skor  
deviasi  individu atau  skor-z,    relatif    konsisten    apabila    
dilakukan    pengulangan  dengan menggunakan tes yang 
sama atau tes yang ekivalen. 

34 Eko Putro Widyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan praktis 
bagi pendidik dan calon pendidik,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 144

35 Yati Aftyanti, Validitas dan Reliabitas dalam penelitian  kualitatif, Jurnal 
keperawatan Indonesia, Volume 12, Nomor 2, juli 2018: 137-141
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Reliabilitas merupakan salah-satu  ciri  atau  karakter  
utama  instrumen  pengukuran  yang  baik.  Suatu tes dikatakan 
reliabel  jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan 
pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang 
berbeda.36  

Reliabilitas ialah mengukur instrumen terhadap ketepatan 
(konsisten). Reliabilitas disebut juga keterandalan, keajegan, 
consistency, stability, atau dependability.37

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan 
stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik 
(kuantitatif ), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau 
lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data 
yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua 
menunjukkan data yang tidak berbeda.

Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif  dan 
kualitatif  pun berbeda. Dalam penelitian kualitatif  sutau 
reliabitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu 
berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang 
seperti semula. Situasi senantiasa berubah demikian juga 
perilaku manusia yang terlibat didalamnya. 

Pelaporan penelitian kualitatif  pun bersifat individu, atau 
berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Bahkan 
untuk obyek yang sama, apabila ada 5 peneliti dengan latar 
belakang yang berbeda, akan diperoleh 5 laporan penelitian 
yang berbeda pula. Peneliti yang berlatar belakang pendidikan 
tentu akan menemukan dan melaporkan hasil penelitian yang 
berbeda dengan peneliti yang berlatarbelakang sosiologi.

36 Matondang Zulkifli, Validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. 
Jurnal Tabularasa, 6(1), (2009). hal.87-97

37 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif   Analisis Data. ( Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2010), hal. 79
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     Oleh karena itu penelitian kualitatif  sering dikatakan 
bersifat subyektif  dan reflektif. Dalam penelitian kualitatif  tidak 
digunakan instrumen yang standar tetapi peneliti bertindak 
sebagai instrumen. Data dikumpulkan secara verbal diperkaya 
dan diperdalam dengan hasil pengamatan, mendengar, 
persepsi, pemaknaan/penghayatan peneliti. Namun demikian 
peneliti meskipun melibatkan segi subyektifitas, dia harus 
disiplin dan jujur terhadap dirinya sebab penelitian kualitatif  
harus memiliki objektifitas pula. Objektifitas disini berarti data 
yang ditemukan dianalisis secara cermat dan teliti, disusun, 
dikategorikan secara sistematik, dan ditafsirkan berdasarkan 
pengalaman, kerangka berpikir, persepsi peneliti 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 
melihat realitas, selain itu, cara melaporkan penelitian bersifat 
ideosyneratic dan individualistik, selalu berbeda dari orang 
perorang. Tipe peneliti memberi laporan menurut bahasa 
dan jalan pikiran sendiri.38

2. Faktor yang Mempengaruhi Reliabilitas

Dalam mengestimasi realibilitas tes ada beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi reliabilitas tes, sehingga tes tersebut 
tidak reliable. Pada  umumnya, dalam pendidikan reliabilitas 
sebuah tes yang dipengaruhi oleh faktor yang permanen 
ataupun faktor yang terjadi karna faktor sementara seperti 
karena kelelahn, menerka atau pengaruh latihan.

38 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kual -
tatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 366
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3. Macam-macam Reliabilitas

Salah satu syarat agar hasil ukur suatu tes dapat dipercaya 
ialah tes tersebut harus mempunyai reliabilitas yang memadai. 
Reliabilitas dibedakan menjadi dua, yaitu reliabilitas konsistensi 
tanggapan, dan relibilitas konsistensi gabungan butir. 
Reliabilitas konsistensi tanggapan responden mempersoalkan 
apakah tanggapan responden atau objek ukuran terhadap tes 
atau instrument tersebut sudah baik atau konsisten. dalam 
hal ini apabila suatu tes atau instrument digunakan untuk 
melakukan pengukuran terhadap objek ukur kemudian 
dilakukan pengukuran kembali terhadap objek sama, apakah 
hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya. 
Jika hasil pengukuran kedua menunjukan ketidak konsistenan 
maka jelas hasil pengukuran itu tidak mencerminkan keadaan 
objek ukur yang sesunguhnya.

Untuk mengetahui apakah tanggapan terhadap tes 
atau instrument itu mantap, konsisten atau plin-plan, dapat 
dilakukan dengan cara memberikan tes yang sama secara 
berulang kali (dua kali) kepada objek ukur atau responden 
yang sama. Pengetesan dua kalimerupakan syarat minimal 
untuk mengetahui apakah tanggapan objek ukur terhadap tes 
tersebut konsisten atau tidak.

Dalam pelaksaan pengetesan dua kali dapat ditempuh 
berbagai cara yaitu kita melakukan pengetesan dua kali. 
Pada tehnik belah dua ini pengukuran dilakukan dengan 
dua kelompok butir yang setara pada saat yang sama. Karna 
setiap kelompok butir merupakan separuh dari seluruh tes, 
maka biasanya kelompok butir pertama diambil dari butir-
butir tes yang bernomor ganjil, sedagkan nomor butir yang 
kedua diambil dari butir-butir tes yang bernomor genap. Perlu 
diketahui bahwa relabilitas dengan tehnik ini sangat relative, 
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karna relibilitas akan tergantung pada cara penomoran dan 
pengelompokan pada butir yang diambil. Disini pengukuran 
dilakukan dengan mengunakan dua tes yang dibuat setara 
yang kemudian diberikan kepada responden atau objek tes 
dalam waktu yang bersamaan. Skor dari kedua kelompok 
butir tes tersebut dikorelasikan untuk mendapatkan tes.39 

D. TEKHNIK PENGUJIAN VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS

1.	 Kuantitatif

a. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang 
valid dan reliabel dengan instrumen yang valid dan reliabel. 
Hasil penelitian yang valid tidak terdapat kesamaaan antara 
data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 
pada obyek yang diteliti. Kalau dalam obyek berwarna merah, 
sedangkan data yang terkumpul memberikan data berwarna 
putih maka hasil penelitian tidak valid. Selanjutnya hasil 
penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam 
waktu yang berbeda. Kalau dalam obyek kemarin berwarna 
merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah.40 

Instrumen yang vaalid berarti alat ukur yang digunakan 
untuk mendapatkan data ( mengukur) 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 

39 Jurnal Tabularasa  PPS UNIMED. Volume 6 Nomor 1, Juni 2009 Hal: 93-94
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kual -

tatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 172
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kali untuk mengukur obyek 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 meteran, 
thermometer, timbangan, biasanya telah diakui validitasnya 
dan reliabilitasnya (kecuali instrumen yang sudah rusak dan 
palsu). Istrumen-instrumen itu dapat dipercaya validitas dan 
reliabilitasnya karena sebelum instrumen itu digunakan/
dikeluarkan telah diuji validitas dan reliabilitasnya/ ditera.41 

Instrumen-instrumen dalam ilmu sosial sudah ada yang  
baku (standard), karena telah diuji validitas dan reliabilitasnya, 
tetapi banyak juga yang belum baku bahkan belum ada. Untuk 
itu maka peneliti harus mampu menyususn 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 
sulit dipercaya kebenarannya.

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. Penjual jamu misalnya, berbicara dimana-mana kalau 
obatnya manjur (reliabel) tetapi selalu tidak valid, karena 
kenyataannya jamunya tidak manjur. Reliabilitas instrumen 

41 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 349
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merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. 
Oleh karena itu, walaupun instrumen yang valid umumnya 
pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen 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 tidak ada 
yang “salah atau benar” tetapi bersifat “positif  dan negatif ”. 

Instrumen yang baik baik yang berupa test maupun 
nontest harus valid dan reliabel. Instrumen yang valid harus 
mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang 
mempunyai validitas internal atau rasional, bila kriteria 
yang ada dalam instrumen secara rasional (teoritis) telah 
mencerminkan apa yang diukur. Jadi kriterianya ada di dalam 
instrumen itu. Sedangkan instrumen yang mempunyai 
validitas eksternal bila kriteria di dalam instrumen disusun 
berdasarkan luar atau fakta-fakta empiris yang telah ada. 
Kalau validitas internal instrumen dikembangkan menurut 
teori yang relevan, maka validitas eksternal instrumen 
dikembangkandari fakta empiris.42 

b. 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 

42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kual -
tatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 174
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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 perbaiakan, dan mungkin dirombak 
total. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal orang dan 
umumnya mereka yang telah bergelar doktor sesuai dengan 
lingkup yang diteliti.43 

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. (Pengujian pengalaman 
empiris ditunjukkan pada pengujian validitas external) jumlah 
anggota sampel yang digunakan sekitar 30 orang. 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.

Contoh:

Suatu instrumen penelitian akan digunakan untuk 
mengukur Kinerja Kepala Sekolah. Instrumen tersebut telah 
dikonsultasikan  kepada para ahli. Kinerja Kepala Sekolah 
dan dinyatakan siap untuk diuji coba. Uji coba diberlakukan 
terhadap sampel 25 responden yang mengetahui masalah 
kinerja Kepala Sekolah. Berdasarkan 25 responden tersebut 
dapat dikelompokkan 27% responden yang memberikan skor 
tinggi dan 27% ( 27% responden berarti 0,27 x 25 = 7), seperti 
tertera dalam berikut.

43 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 352
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Tabel	2

Kelompok Skor Tinggi dan Rendah Pada Instrumen

Untuk Mengukur Kinerja Kepala Sekolah

Skor-Skor Kelompok Tinggi Skor-Skor Kelompok Rendah
120 88
122 99
131 101
132 102
130 103
141 101
140 102

 X 1 = 125,1
  S1  = 5,1

   S1
2 = 32,1

 X  2 = 98,21
  S1  = 100,1
S1

2 = 101,0

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 instrument 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.
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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. Analisis 
item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir 
instrumen dengan skor total dan uji beda dilakukan dengan 
menguji signifikansi perbedaan antara 27% skor kelompok 
atas dan 27% skor kelompok bawah.44 

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 sekelompok pegawai, maka kriteria kinerja pada 
instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di 
lapangan (empiris) tentang kinerja pegawai yang baik. Bila 
telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen 
dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen 
tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi.

Instrumen penelitian yang mempunyai validitas eksternal 
yang tinggi akan mengakibatkan hasil penelitian mempunyai 

44 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kual -
tatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 183
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validitas eksternal yang tinggi pula. 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

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara 
eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian 
dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent, dan 
gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen 
dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang 
ada pada instrumen dengan teknik tertentu.45 

1) Test- retest

Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan 
test-retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen 
beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya 
sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. 
Reliabilitas diukur dari koefisien  korelasi antara percobaan 
pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif  
dan signifikan maka instrumen tersebut sudah dinyatakan 
reliabel. Pengujian cara ini sering juga disebut stability.

2) Ekuivalen

Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang 
secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Sebagai 
contoh, Berapa tahun pengalaman kerja anda di lembaga 
ini? Pertanyaan tersebut dapat ekuivalen dengan pertanyaan 
berikut. Tahun berapa anda mulai bekerja di lembaga ini?

45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kual -
tatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 184
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Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup 
dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua, pada responden 
yang sama, waktu sama, instrumen berbeda. 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.46 

3) Gabungan

Pengujian reliabilitas ini dengan cara mencobakan dua 
instrumen yang ekuivalent itu beberapa kali, ke responden yang 
sama. Jadi cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. 
Relibilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua 
instrumen, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua, 
dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Hal ini dapat 
digambarkan seperti berikut:

Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, 
akan dapat dianalisis enam koefisien reliabilitas. Bila keenam 
koefisien korelasi itu semuanya positif  dan signifikan, maka 
dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliabel.47 

46 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kual -
tatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 185

47 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 358
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4. Internal Consistency

Pengujian reliabilitas dengan internal consistency, 
dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, 
kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi  
reliabilitas instrumen.

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan 
teknik belah dua dari  Spearman Brown (Split half ), KR. 20, 
KR 21 dan Anova Hoyt. Berikut adalah rumus-rumusnya.

a.	 Rumus	Spearman	Brown:

Dimana:
 = reliabilitas internal selurun instrumen

 = Korelasi product moment antara belahan pertama     
         dan   kedua48 

b)	 Rumus	KR.20	(	Kuder	Richardson)	:

Dimana:

 k= jumlah item dalam instrumen

=Proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada 
item 1

48 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 359
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S2
i= Varians total

c)	 Rumus	KR	21

   Diana:

k  = jumlah item dalam instrumen

M = Mean skor total

S2
i   = Varians total

d)	 Analisis	Varians	Hoyt	(	Anova	Hoyt)

Dimana:

Mks = mean kuadrat antara subyek

Mke = mean kuadrat kesalahan

= reliabilitas instrumen  
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B A B  V I I

SKALA PENGUKURAN

A. LATAR BELAKANG

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. Skala merupakan 
perbandingan antara kategori dimana masing- masing 
ketegori diberikan bobot nilai yang berbeda. Dan  Pengukuran 
merupakan cabang ilmu statistika yang bertujuan untuk 
membangun dasar- dasar pengembangan tes yang lebih 
baik sehingga mendapatkan hasil tes yang berfungsi secara 
optimal, valid dan reliabel. mendefinisikan pengukuran 
sebagai sekumpulan aturan untuk menetapkan bilangan yang 
mewakili objek, sifat atau karakteristik, atribut atau tingkah 
laku. mendefinisikan pengukuran sebagai suatu prosedur 
pemberian angka terhadap atribut atau variabel sepanjang garis 
continoum. Dengan demikian secara sederhana pengukuran 
dapat dikatakan sebagai suatu prosedur membandingkan 
antara atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya.1

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 
digunakan sebagai sebuah acuan untuk menentukan panjang 

1 Kusaeri Suprananto, Pengukuran Dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: 
Penerbit Graha Ilmu, 2012), hal. 4
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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 bila digunakan untuk 
mengukur; meteran dibuat untuk mengukur panjang dibuat 
dengan skala mm, dan akan menghasilkan data kuantitatif  
panjang dengan satuan mm.2

Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala 
atau suatu variable berdasarkan jenis data yang melekat dalam 
variabel penelitian. Pengelompokkan skala memakai sistem 
bilangan nyata. Dasar yang paling umum untuk membuat 
skala menurut Muhammad memiliki 3 (tiga) ciri, yakni:3

1. Bilangan berurutan. Suatu bilangan adalah (a) lebih besar 
daripada, (b) lebih kecil daripada, atau (c) sama dengan 
bilangan yang lain.

2. 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.

3. Deret bilangan mempunyai asal mula yang unik ynag 
ditandai dengan bilangan nol.

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

2  Sugiyono, Metode Penelitan Pendidikan, (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 
2009), hal. 134

3 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi 1 ( Jakarta: Penerbit 
Rajawali Press, 2008), hal. 120
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B. SKALA PENGUKURAN 

Maksud dari  skala  pengukuran ini untuk 
mengklasifikasikan variable yang akan diukur supaya tidak 
terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah 
penelitian yang selanjutnya.4

Macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala 
nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasiodanskala 
pengukuran tersebut didapatkan data-data yang bersifat 
nominal, ordinal, interval dan rasio, yang sering disingkat 
“NOIR”. 

1. 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.

Angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti 
sebagai label saja, dan tidak menunjukkan tingkat apa-apa. 
Objek dikelompokkan dalam set-set, dan kepada semua 
anggota set diberikan angka. Set-set tersebut tidak boleh 
tumpang tindih dan bersisa (mutually exclusive and exhaustive).

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.

Misalnya, untuk mengukur jenis kelamin, objek dibagi 
4  Riduwan, Skala Pengukuran Dalam Penelitian, (Bandung:  Penerbit Alf -

beta, 2009), Hal. 6
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atas dua set, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian 
untuk masing-masing anggota  set diatas kita berikan angka, 
misalnya: 1-pria; 2-wanita. Jelas kelihatan bahwa angka yang 
diberikan tidak menunjukkan bahwa tingkat wanita lebih 
tinggi dari  pria ataupun tingkat pria lebih tinggi dari banci. 
Angka-angka tersebut tidak memberikan arti apa-apa jika 
ditambahkan hanya berfungsi sebagai label saja.

Adapun ciri-ciri dari data berskala nominal  menurut 
Nanang Martono adalah:

a. Hanya bersifat membedakan, tidak mengurutkan 
(dari tinggi ke rendah atau sebaliknya).

b. Kategori data bersifat homogeni, mutually exclusive 
(saling memisah), artinya setiap individu layaknya 
dikategorikan hanya pada satu kategori saja dan 
tiap kategori sebaiknya mengakomodasi seluruh 
data, sehingga tidak terjadi tumpang tindih serta 
exchaustive.

c. Kategori data tidak mempunyai aturan yang logis 
(bisa sembarang).

Hasil perhitungan dan tidak ditemui bilangan pecahan, 
Angka yang tertera hanya label semata.Tidak memiliki ukuran 
baru, Dan tidak mempunyai nol mutlak. 

Contoh : - Jenis Kulit : 1. Hitam, 2. Putih, 3.Kuning. Agka 
1,2,3 hanya sebagai label saja.

Skala nominal merupakan  skala yang paling lemah 
diantara keempat jenis skala. Disini, tidak ada hubungan jarak 
dan tidak ada asal mula hitungan. Skala ini mengabaikan 
segala informasi mengenai berbagai tingkatan dari cirri-ciri 
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yang diukuranya.5

2. Skala Ordinal 

Skala ordinal adalah angka yang diberikan yang dimana 
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 absolute terhadap objek, tetapi hanya 
memberikan urutan (rangking) saja.6

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 memperhatikan jarak antara golongan yang satu 
dengan yang lain. Bila digunakan contoh diatas, maka yang 
dapat dikatakan bahwa “jika 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 orang pelari 100 meter, yang 
masing-masing diberikan simbol-simbol atas kemenangan 
dengan angka: juara ke-I, juara ke-II, juara ke-III; Sedangkan 
masing-masing sang juara tersebut mempunyai perbedaan 
kecepatan, katakan: 10,5 detik; 14,1 detik dan 14,2 detik; maka 
diperhitungkan adalah “ juara ke-I, juara ke-II, dan juara ke-III 
nya.

5 Muhammad, Metodologi Penelitian ............, hal. 122
6  Moh, Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 

Hal. 130
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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, urutan siswa di 
dalam kelas berdasarkan tinggi badan, mulai dari paling rendah 
ke tinggi, siswa dengan badan terendah diberi urutan ke- 1, 
kemudian di atasnya diberi urutan ke- 2 dan seterusnya.

Contoh variabel berskala ordinal adalah:

Pada atribut keadaan status sosial di tengah-tengah 
masyarakat umum, maka tingkatannya adalah:

Atas  à 3

Menengah à 2

Bawah  à 1

Pada bidang pendidikan, maka prestasi belajar siswa 
tergolong:

Baik  à 3

Sedang  à 2

Kurang  à 1

3. Skala Interval 

Skala interval memiliki skala nominal dan ordinal 
ditambah satu lagi: ini mencakup 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.

Skala Interval dapat memberikan informasi yang lebih 
dibandingkan dengan skala nominal dan skala ordinal, Skala 
interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki 
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oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambahkannya 
karakteristik lain, yakni berupa adanya interval yang tetap. 
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 
statistic parametrik.

Skala interval adalah ukuran yang menunjukkan adanya 
jarak antara dua gejala atau lebih, sehingga dapat diketahui 
perbedaan skornya. Misalnya; seorang siswa SD yang 
memperoleh nilai tiga kali tes berhitung, dengan angka 
6,7 dan 2 dapat dihitung rata-rata nilainya dengan cara 
menjumlahkan angka-angka tersebut yang selanjutnya dibagi 
dengan frekuensinya sehingga memperoleh skor 5= .

Contoh variabel berskala interval pada bidang statistik 
adalah kategori IPK yang umum di Perguruan Tinggi:

0,00 -  1,99 à 1

2,00 -  2,99 à 2

3,00  -  4,00 à 3

Contoh lainnya adalah jawaban pertanyaannya menyangkut 
frekuensi dalam pertanyaan, misalnya: berapa kali Anda 
melakukan kunjungan ke kota Jakarta dalam sebulan? Jawaban: 
1 kali, 3 kali, dan 5 kali. Maka angka-angka 1,3, dan 5 merupakan 
angka sebenarnya dengan menggunakan interval 2. 

4. Skala Rasio 

Skala rasio pada sebenarnya, mempunyai sifat seperti skala 
interval, tetapi skala ini memiliki titik nol (0) yang absolut atau 
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mutlak yang dapat menunjukkan ketiadaan karakteristik yang 
akan diukur. Contoh skala rasio adalah: panjang, kecepatan 
dan berat.

Skala rasio adalah ukuran perbandingan diantara dua 
gejala/satuan misalnya; kalau A Umurnya 30 tahun dan 
B umurnya 15 tahun, maka dapat dikatakan bahwa A dua 
kali lebih tua dari umur B, atau dapat dikatakan bahwa 
perbandingan umur A terhadap umur B adalah 2/1.

Melalui skala ini kita dapat menginterpretasikan 
perbandingan antar skor. Sebagai contoh, tinggi pohon 30 m 
adalah dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan pohon yang 
tingginya 15 m, kendaraan  yang melaju dengan kecepatan 
70 km/ jam adalah dua kali lebih cepat dibanding kendaraan 
dengan kecepatan 35 km/ jam. Contoh lain, Berat Sari 35 Kg 
sedang berat Maya 70 Kg. Maka berat Sari dibanding dengan 
Maya sama dengan 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.

Tabel 3

Jenis Sala Pengukuran Dalam Penelitian 

Jenis	skala Ciri-ciri	skala Operasi	empiris	dasar

Nominal 
Tidak ada urutan, jarak 
atauasal mula.

Penentuan keamanan

Ordinal 
Berurutan tetapi tidak ada 
jarak atau asal mula ynag 
unik

Penentuan nilai-nilai lebih 
besar atau lebih kecil 
daripada.
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Interval 
Berurutan dan berjarak 
tetapi tidak mempunyai 
selisih.

Pennetuan kesamaan 
interval asal mula yang 
unik.

Rasio 
Berurutan, berjarak, dan 
asal mula yang unik

Penetuan kesamaan ratio.

C. SKALA PENELITIAN 

Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk 
penelitian administrasi, pendidikan dan sosial antara lain 
adalah :

1.	 Skala	Likert		

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 
dan persepsi seseorang atau sekelompok orang  tentang sebuah 
fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah 
ditetapkan  secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutmya 
disebut variable penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel 
yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.7

Kemudian indikator itu dijadikan sebagai titik tolak 
untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 
pernyataan 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 kata- kata antara lain: 

7  Sugiyono, Metode Penelitan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif  
dan R & D., (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2016), hal. 134-135
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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. Negative     c. tidak baik

d. Sangat negative    d. sangat tidak baik

Untuk keperluan analisis kuantitatif,sistem penilaian 
dalam skala Likert adalah sebagai berikut:

Item favorable: sangat setuju/baik (5), setuju/baik (4), 
ragu-ragu (3), tidak setuju/baik (2), sangat tidak setuju/baik 
(1). Item unfavorable:	sangat setuju/ baik (1), setuju/ baik (2), 
ragu-ragu (3), tidak setuju/ baik (4), sangat tidak setuju/ baik 
(5).Insrtumen penelitian yang menggunakan skala Likert 
dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. 

Tahap-tahap perancangan LSR adalah sebagai berikut:

a. Tentukan secara tegas sikap terhadap topik apa yang akan 
diukur. Sebagainya

b. 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).
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c. 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.

d. 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.

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan 
pendapat anda, dengan cara memberi tanda (Ö) pada kolom 
yang tersedia.

Tabel 4

Contoh dalam Bentuk Check List

No Pertanyaan
Jawaban

SS ST RG TS STS

1.
Sekolah ini akan menggunakan 
sistem online dalam menerima 
pendaftaran peserta didik baru

√

2.
Pemberlakukan jam masuk dan 
pulang yang baru akan segera 
diterapkan di Sekolah masing-masing

√
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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.

Kurikulum 2013 akan segera diterapkan di lembaga 
pendidikan anda?”

a. Sangat tidak setuju

b. Tidak setuju

c. Ragu-ragu

d. Setuju

e. Sangat setuju

Pemberlakuan jam masuk dan pulang sekolah yang baru 
itu akan segera diterapkan di Sekolah anda?

a. Sangat tidak setuju

b. Tidak setuju

c. Ragu-ragu/netral

d. Setuju

e. Sangat setuju

Pengukuran serupa ini mula-mula diciptakan oleh Rensis 
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Likert pada tahun 1932. Sejak itu tipe pengukuran ini menjadi 
sangat populer dengan sejumlah keuntungan antara lain:

a. 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.

b. 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.

c. 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:

a. Asumsi bahwa tiap item atau pernyataan mempunyai 
nilai yang sama tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Tidak semua pernyataan mempunyai makna yang sama 
pentingnya dalam rangka keseluruhannya.

b. Ada kemungkinan bahwa orang yang mempunyai sikap 
yang sama intensitasnya memilih alternatif  jawaban 
yang berlainan sehingga menghasilkan skor akhir yang 
berbeda.
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c. 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.

d. Juga dapat disangsikan validitas item-item yang dipilih, 
artinya apakah item itu memang mengukur apa yang 
memang ingin kita ukur. Selain itu perlu diselidiki adakah 
semua item itu sama validitasnya, ataukah diantaranya 
ada yang kurang relevan.

2.	 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 disebut juga 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 
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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 
denagn Sangat Tidak Benar (STB), sedangkan dalam skala 
Guttman hanya ada dua interval, yaitu : Benar (B) dan Salah 
(S) atau Ya (A) dan Tidak (T).

Contoh:

1. Bagaimana pendapat anda, bila orang itu menduduki dan 
menjabat menjadi kepala sekolah ini?

a. Setuju

b. Tidak setuju 

2. Pernakah kepala sekolah melakukan supervisi di ruang 
kerja anda? 

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.8

1. Skala Penilaian (Rating scale) 

Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah 
dikemukakan, 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.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta 
2014), hal. 140 
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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 banyak 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. Skala grafik merupakan skala 
rating yang memberikan kesempatan kepada para penilai 
dengan secara mudah memberikan tanda check (Ö) pada titik- 
titik yang tepat pada garis yang menunjukkan tentang tingkah 
laku.9

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 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 I:

Seberapa baik penataan lingkungan yang ada di sekolah 

9 
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anda?

 4.  bila tata ruang itu sangat baik

 3.  bila tata ruang itu cukup baik

 2. bila tata ruang itu kurang baik

 1. bila tata ruang itu sangat tidak baik

Jawablah dengan melingkari nomor jawaban yang tersedia 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tabel 5

Skala Penilaian

No.	Item
Pertanyaan	tentang	tata	ruang	

kantor
Interval	jawaban

1. Penataan meja kerja sehingga 
kerja menjadi pendek.

4   3   2   1

2 Pencahayaan alam tiap ruangan 4   3   2   1

3
Pencahayaan buatan/listrik tiap 
ruang sesuai dengan kebutuhan

4   3   2   1

4

Warna lantai sehingga tidak 
menimbulan pantulan cahaya 
yang dapat mengganggu 
pegawai.

4   3   2   1

5 Sirkulasi udara setiap ruangan 4   3   2   1

 Kelima jenis skalatersebut bila digunakan dalam 
pengukuran, akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal 
ini akan tergantung pada bidang yang akan diukur.

2. Skala perbedaan Semantik (Semantic Defential) 

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 
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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  samapai dengan negative. Hal ini 
tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. 
Responden yang memberi penilaian dengan angka 5, berarti 
persepsi responden terhadap Kepala Sekolah itu sangat positif, 
sedangkan bila memberi jawaban pada angka 3, berarti netral, 
dan bila memberi jawaban pada angka 1, maka persepsi 
responden terhadap kepala Sekolah sangat negatif.10

Contoh: 

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 jawaban pada angka 1, maka persepsi responden 

10  Sugiyono, Metode Penelitan Pendidikan, hal. 140- 141
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terhadap pemimpinnya sangat negatif.11

3. 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 BABBENAS untuk para 
calon mahasiswayang hendak ke luar negeri atau perangkat 
tes tambahan yang diselenggarakan lembaga psikotes untuk 
penjurusan di SMU.

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 ilmu-ilmu eksakta untuk tujuan penjurusan 
(rekaan).

ANGKET

Nama   : 

Kelas   :

Jenis kelamin  :

Tempat tanggal lahir :

11  Ibid, 141. 
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Pilihlah 5 pernyataan yang cocok dengan pendirian anda 
dengan cara menulis kembali nomor yang anda pilih pada 
tempat yang tersedia:

a. Masuk jurusan Tadris IPA Biologi Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan adalah menjadi cita-cita saya.

b. Bagi saya belajar ilmu-ilmu hayat lebih menarik 
daripada harus banyak ilmu sosial.

c. Kuliah di Uiniversitas Islam Negeri Mataram menjadi 
harapan dan cita-cita saya sejak kecil.

d. Sebenarnya saya lebih senang belajar di Madrasah 
Aliyah atau Madrasah Tsanawiyah.

e. Seandainya saya msauk program Tadris IPA Biologi, 
saya harus menambah jumlah jam belajar mata 
pelajaran eksakta, bila perlu saya ikut bimbingan 
belajar.

f. Sekalipun di jurusan Tadris IPA Biologi, tidak 
menjamin saya hidup layak, jadi bagi saya jurusan 
apa saja di UIN Mataram sama saja yang penting 
tekun belajar dan semangat menuntut ilmu.

g. Penting bagi saya masuk ke jurusan UIN Mataram, 
sebab memudahkan masuk S2 di UIN seluruh 
Indonesia.

h. Di abad millennium, kemampuan berpikir kritis dan 
kreatif  sangat dibutuhkan di dunia kerja. Jadi pilihan 
saya harus memilih jurusan IPA.

4. Skala Bogardus

Teknik skala Burgadus adalah suatu kelengkapan untuk 
mengukur berbagai derajad tingkat kesediaan seseorang untuk 
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bergabung dengan kelas masyarakat tertentu. Pernyataan 
yang disusun menunjukkan itensitas hubungan yang semakin 
meningkat sehingga dari urutan pernyataan mempunyai 
konsekuensi skala dengan intensitas hubungan yang semakin 
meningkat pula. Pengukuran sikap model skala Bogardus 
mengemukakan bahwa ada tingkatan intensitas hubungan 
yang berbeda-beda dari suatu golongan terhadap golongan 
lain. Bogardus menyusun pernyataan-pernyataan:

a. Kesediaannya untuk kawin

b. Kesediaannya untuk menjadi teman dekat dalam satu 
klub

c. Kesediaannya meneriman sebagai tetangga

d. Kesediaannya menerima sebagai teman sejabatan

e. Kesediaannya menerima sebagai warga Negara

f. Kesediaannya menerima hanya sebagai tamu saja 
dalam negerinya

g. Tidak bersedia menerima dalam negaranya

D. ANALISIS 

Data kualitatif  yang biasanya berupa masalah sosial dan 
psikologis sering memerlukan semacam pengukuran variabel 
- variabel. Karena tidak dapat dipungkiri hasil penelitian 
dianggap lebih bagus bila melalui proses penelitian yang 
melibatkan perhitungan secara kuantitatif. Untuk itu biasanya 
aspek- aspek sosial dan psikologis seperti sifat, sikap, nilai- nilai 
diusahakan dinyatakan dengan angka- angka, sehingga dapat 
di olah dengan statistik. 

Menggunakan metode kualitatif  yang mana menggunakan 
wawancara sebagai instrument, karena metode kualitatif  lebih 
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menekankan pada analisis yang mendalami suatu masalah, 
akan tetapi apabila kurang terpercaya, si peneliti juga bisa 
mengukur data yaitu dengan menggunakan skala pengukuran. 
Karena tidak dapat dipungkiri akhir- akhir ini hasil penelitian 
dianggap benar apabila sudah dibuktikan secara empiris, yaitu 
dengan menggunakan perhitungan statistika. Datanya akan 
lebih akurat, dan kita bisa tahu antara variabel satu dengan 
variabel satunya saling  berhubungan atau tidak.  

Dapat digunakan istilah “mengkualitatifkan kuantitatif ”, 
data kuantitatif  yang berupa penghitungan statistic pun 
lebih mudah dan lebih valid. Dalam pengaplikasian skala 
pengukuran dalam penelitian itu sendiri, kita tidak mungkin 
hanya membuat instrument penelitiannya tanpa tahu hasil dari 
penelitian tersebut. Contohnya, kita telah menyebar angket, 
dalam menyebar angket tersebut kita menggunakan skala 
pengukuran misalnya skala likert, skala gutmaan tergantung 
dari si peneliti cenderung ingin menggunakan skala yang 
manadiinginkan oleh peneliti. Pernyataan Nazir, 2009 serta 
Good dan Hatt, 1952 bahwa Teknik membuat skala, adalah 
cara mengubah fakta - fakta kualitatif  yang melekat pada 
objek atau subjek penelitian menjadi kuantitatif.

Teknik Penskalaan Lainnya:

1.	 Skala	Stipel	

Skala staple hampir mirip dengan skala semantic 
diferensial. Skala staple menggunakan kategori yang  di beri 
nilai negatif  dan positif  misalnya dari -4 sampai +4. Skala 
staple umumnya digunakan untuk mengukur sikap.

2.	 Metode	Paired	Comparison

Louis Leon Thurstone dianggap sebagai pelopor 
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penyusunan instrumen nonkognitif. Ia mengembangkan 
penskalaan untuk mengukur sikap manusia terhadap 
berbagai tindakan kriminal. Sejak tahun 1920 ia bersama 
beberapa teman sejawatnya menerbitkan artikel yang 
menjelaskan dasar-dasar pengukuran sikap dan menjelaskan 
metodologi pengukuran sikap. Thurstone  mengembangkan 
tiga macam teknik penyusunan skala , yaitu 1) metode 
perbandingan pasangan  (paired comparisons), 2). Metode 
interval tampak sama (equal appearing intervals ), 3) metode 
interval suksesif.12  Ketiga metode ini menggunakan pendapat 
atau judgment suatu kelompok panel pendapat  mengenai 
kemendukungan terhadap pernyataan-pernyataan pada objek 
tertentu.  Ketiga metode tersebut memiliki karakteristik yang 
berbeda-beda.Metode perbandingan pasangan dilakukan 
dengan membandingkan dua buah stimulus yang memiliki 
level yang sama dan judgment diminta untuk memilih salah 
satu diantaranya. Metode interval tampak sama dilakukan 
dengan menempatkan sebuah pernyataan atau stimulus 
pada rentang skor tertentu, yaitu 1 hingga 11 sesuai dengan 
kemendukungan judgment. Dan pada metode  interval 
suksesif  ditentukan dengan perhitungan statistik. Dalam 
proses penskalaannya ketiga metode tersebut menggunakan 
judgment sehingga proses penskalaan Thurstone disebut juga 
the law of  comparative judgment.

Metode paired comparison merupakan model penskalaan 
dimana stimulus atau objek psikologis dibandingkan dalam 
suatu pasangan.  Pasangan stimulus ini dibuat sama atau equal, 
stimulus satu tidak dibuat lebih positif  dari stimulus lain dan 
sebaliknya.  Dalam metode ini penilai atau judgment diminta 
untuk memilih salah satu dari stimulus yang berpasangan. 

12 Suryabrata, S. Pengembangan Alat Ukur Psikologis.(Yogyakarta : PenerbitA -
di Offset, 2002),hal. 21
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Stimulus yang dipilih adalah yang lebih menggambarkan 
karakteristik dirinya, atau sesuatu yang lebih disukai, 
tergantung pada tujuan pengukuran. Apabila ada dua stimulus 
yaitu stimulus i dan j, maka subjek hanya dapat memilih salah 
satu dari 2 stimulus tersebut, meskipun dari 2 stimulus yang 
sama-sama  diminati, subjek tetap harus memilih salah satu 
darinya  yang lebih diminati. Begitu pula jika ada stimulus 
yang tidak diminat, maka subjek tetap harus memilih salah 
satu yang lebih diminati. Karena ada kewajiban subjek untuk 
memilih, metode ini dikenal dengan forced-choice13.

Instrumen tipe paired comparison merupakan dasar 
pengukuran forced choice.  Model instrumen ini juga 
mengharuskan subjek untuk memilih satu pernyataan 
dari beberapa pernyataan yang disediakan. Pilihan subjek 
didasarkan pada kesesuaian dirinya, namun dalam model 
ini subjek tetap harus memilih satu pernyataan meskipun 
pernyataan yang dipilih kurang menggambarkan keadaan 
dirinya atau semua pernyataan sesuai dengan keadaaan 
subjek. Instrumen tipe paied comparison digunakan dengan 
meminta responden memilih satu dari sepasang stimulus atau 
pernyataan yang disediakan. Contoh lain  model instrumen 
tipe ini adalah instrumen tipe  ranking, dinama responden 
diminta untuk meranking atau mengurutkan beberapa 
pernyataan dari yang paling sesuai hingga tidak sesuai. Dalam 
analisisnya  instrumen tipe ranking didasari dengan metode 
paired comparison dari Thurstone. 

Olivares & Böckenholt (2005:285) menjelaskan beberapa 
kelebihan  metode paired comparison adalah memaksa 
minimal constrain pada perilaku responden terutama pada 

13  McDonald RP, Test Theory: A Unified Threament.(London. Lawrence Er -
baumAssociates.1999) hal.24
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pilihan alternative yang sedikit. Metode ini dapat memberikan 
informasi lebih terkait perbedaan individu dibandingkan 
dengan metode rating, disamping itu, metode ini juga 
memiliki kelebihan karena adanya pengecekan konsistensi 
internal. Metode paired comparison memiliki kelemahan di 
samping beberapa kelebihan di atas, yaitu  beban kerjanya 
yang banyak. Kelemahan ini disebabkan karena item yang 
digunakan berjumlah cukup banyak akibat dari setiap item 
yang harus mendapat kesempatan untuk berpasangan dengan  
item dari aspek lain (Kwan & Chiu, 2007:433). Kelemahan 
lain model ini menurut McIver & Carmines (1986: 21) adalah 
dipengaruhi oleh karakteristik judgment. Hal ini disebabkan 
karena proses penskalaan model ini terkait dengan orang yang 
akan memberikan judgment, maka karakteristik judgment 
juga akan mempengaruhi hasil penskalaan.14

Dengan teknik ini, responden menyatakan persepsi atau 
sikapnya denganmengambil pilihan di antara dua obyek.  
Kegunaan teknik ini adalah mengukur relativeimportance, 
yaitu semacam pembobotan untuk menggambarkan 
kepentingan relative beberapa obyek.  Contoh kasusnya 
adalah sebagai berikut:

a. Seorang peneliti ingin mengetahui tanggapan 
konsumen terhadap 5 produk soft dink, yaitu coca 
cola, coke, fanta, sprite, dan seven up.   Bagaimana 
relative importance diantara ke lima produk tersebut 
berdasarkan pendapat para konsumen.

b. Seorang peneliti ingin mengukur tingkat sosial 
ekonomi masyarakat atau seseorang.Misalkan saja 

14 Farida AgusSetiawati,, “Paired Comparison sebagaiSebuah Model Instume -
tuntukMenggaliKarakteristikNonkognitifSiswa. Guidance And Counseling Depart-
ment. September 2012 Hal. 5-6.
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bahwa tingkat sosial ekonomi tersebut ditentukan 
oleh 5 dimensi, yaituPendidikan, pendapatan, jenis 
pekerjaan, jenis kelamin, dan jumlah keluarga.
Bagaimana relative importance diantara kelima 
dimensi tersebut, bisa diukur denganmengumpulkan 
pendapat dari para responden.

Kedua contoh kasus di atas bisa diselesaikan dengan 
menggunakan teknik penskalaanpaired comparison, dengan 
langkah kerja sebagai berikut:

1) Tentukan pasangan dimensi (domain) yang akan 
dibobot.  Misalkan untuk kasus pertama adalah 
coca cola, coke, fanta, sprite, dan seven up.  Buatlah 
pasangan yang bisadisusn diantara kelima domain 
tersebut.

2) Tentukan banyaknya responden yang dianggap sebagai 
penilai ( judge) dari pasanganpasangantersebut.  
Misalkan untuk kasus disini adalah 200 orang.

3) Susun item untuk menentukan domain mana yang 
relatif  lebih penting dalam setiappasangan.  Misalnya 
mana yang lebih penting diantara coca cola – cola.

4) Data hasil penilaian para responden terhadap semua 
kemungkinan pasangan tersebutdisajikan dalam 
bentuk tabel.

5) Berdasarkan data pada tabel, kita bisa menentukan 
urutan dalam skala ordinal.

3.	 Metode	Rank	Order

Teknik dalam metode ini merupakan korelasi antara dua 
variabel yang diuji menggunakan teknik ini dihitung dengan 
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berdasarkan pada perbedaan ranking skor-skornya, bukan 
perhitungan pada skor-skor hasil pengukuran. Teknik korelasi 
rank order ditetapkan untuk jumlah data yang subjeknya 
antara 9 hingga 30.15

Metode ini merupakan pendekatan penskalaan komparatif  
yaitu denganmenanyakan kepada responden ranking (kesatu, 
kedua, dan seterusnya sampai ke n) darisejumlah n obyek 
sesuai dengan persepsi atau pendapat mereka.  Teknik ini 
relatif  lebih cepat, sederhana, dan lebih mudah dipahami 
responden.  Misalkan dengan 5 jenis soft drink pada metode 
paired comparison membutuhkan 10 pasangan yang harus 
dipilih responden,sedangkan dengan metode ini setiap 
responden hanya memberikan jawaban dalam bentuk urutan 
kesatu sampai kelima dari 5 jenis softdrink tersebut.  

Tetapi kelemahannya adalahdengan semakin banyak 
obyek, responden semakin  sulit dan memerlukan 
kehatia-hatiandalam menyusun ranking sesuai dengan 
pendapatnya.  Selain itu, ranking tersebut masihberskala 
ordinal (tidak bisa dihitung rata-rata atau standar 
deviasinya) sehinggamemerlukan metode tambahan 
untuk mengkonversikan ke skala nominal.Misalkan kita 
ingin mengetahui ranking 10 buah bank swasta nasional 
sesuaidengan pendapat para nasabah mengenai tingkat 
pelayanannya, yaitu dengan mengambil 50orang responden 
sebagai sampel penelitian.  

15  M. Subana. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. (Bandung: Penerbit  PustakaS -
tia. 2001), hal.181
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B A B  V I I I

STATISTIK NONPARAMETRIK

A. LATAR BELAKANG

Analisis data inferensial adalah penyajian statistik yang 
dihasilkan dari penelitian sampel.Umumnya,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 membuat atau 
melakukan generalisasi sehingga selalu terdapat kesalahan 
dalam melakukan generalisasi.

Analisis data yang digunakan untuk generalisasi dapat 
melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan statistik parametrik 
dan statistik non-parametrik.

Pendekatan statistik non-parametrik digunakan untuk 
menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji 
ukuran populasi melalui data sampel yang distribusi nilai 
pengamatannya tidak diketahui. Dengan kata lain, statistik 
non-parametrik merupakan statistik yang tidak memerlukan 
pembuatan asumsi tenang bentuk distribusi atau bebas 
distribusi sehingga dipakai untuk pengamatan yang tidak 
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diketahui distribusinya.1

B. PENGGUNAAN STATISTIK NONPARAMETRIK

Statistik nonparametrik termasuk salah satu bagian dari 
statistik inferensi atau statistik induktif  dan disebut juga 
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.

Statistik nonparametrik digunakan apabila:

1. Sampel yang digunakan memiliki ukuran yang kecil;

2. Data yang digunakan bersifat ordinal, yaitu data-data 
yang bisa disusun dalam urutan atau diklasifikasikan 
rangkingnya;

3. Data yang digunakan bersifat nominal, yaitu data-data 
yang dapat diklasifikasikan dalam kategori dan dihitung 
frekuensinya;

4. Bentuk distribusi populasi dan tempat pengambilan 
sampel tidak diketahui menyebar secara normal;

5. Ingin menyelasaikan masalah statistik secara cepat tanpa 
mengguanakan alat hitung.

C. PENGUJIAN HIPOTESIS STATISTIK NONPARAMETRIK

Pengujian hipotesis statistik nonparametrik pada dasarnya 
sama dengan pengujian hipotesis parametrik. Asumsi yang 
digunakan pada pengujian hipotesis statistik nonparametrik 
hanyalah bahwa observasi-observasi independen dan variabel 
yang diteliti memiliki kontinuitas. Asumsi bahwa variabel 
yang diteliti memliki kontinuitas juga diperlukan dalam uji 

1  Agus Purwoto, Statistik Inferensial ( Jakarta: PT. Grasindo; 2007), hal 2
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parametrik, namun dalam uji nonparametrik, asumsi tersebut 
lebih longgar.

Langkah-langkah pengujian hipotesis statistik 
nonparametrik ialah sebagai berikut.

1) Menentukan formulasi hipotesis

2) Menentukan taraf  nyata dan nilai tabel

3) Menentukan kriteria pengujian

4) Menentukan nilai uji statistik

5) Membuat kesimpulan

1.	 Uji	tanda	(Sign	Test)

Uji tanda didasarkan atas tanda-tanda positif  atau negatif  
dari perbedaan antara pasangan pengamatan, bukan atas 
besarnya perbedaan. Uji tanda biasanya digunakan untuk 
mengetahui pengaruh sesuatu.

Langkah-langkah pengujian dengan uji tanda ialah sebagai 
berikut.

a.	 Menentukan	formulasi	hipotesis

H0 :  Probabilitas terjadinya tanda positif  dan probabilitas 
terjadinya tanda negatif  adalah sama.

H1  : Probabilitas terjadinya tanda positif  dan probabilitas 
terjadinya tanda negatif  adalah berbeda

b.	 Menentukan	taraf	nyata	(α)	

Pengujiannya dapat berbentuk satu sisi atau dua sisi

c.	 Menentukan	kriteria	pengujian

1) Pengujian satu sisi

 H0 diterima apabila α ≤ probabilits hasil sampel
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 H0 ditolak apabila α > probabilitas hasil sampel

2) Pengujian dua sisi

 H0 diterima apabila α ≤ 2 kali probabilits hasil 
sampel

 H0 ditolak apabila α > 2 kali probabilitas hasil 
sampel

d.	 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.

e.	 Membuat	kesimpulan

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak

Catatan: 

Untuk sampel besar (n ≥ 30), uji statistiknya adalah

CR = 

Keterangan:

r = jumlah tanda positif

n = jumlah pasangan observasi yang relevan

2.	 Uji	Urutan	Bertanda	Wilcoxon	(The Signed Rank Test)

Uji urutan bertanda Wilcoxon pertama kali diperkenalkan 
oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945 sebagai penyempurnaan 
dari uji tanda. Pada uji urutan bertanda tersebut, disamping 
memperhatikan tanda perbedaan (positif  atau negatif ) juga 
memperhatikan besarnya beda dalam menentukan apakah 
ada perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari 
sampel atau yang berhubungan.
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Langkah-langkah pengujian urutan bertanda Wilcoxon 
ialah sebagai berikut.

a.	 Menentukan	formulasi	hipotesis

H0:  jumlah urutan tanda positif  dan jumlah urutan tanda 
negatif  adalah sama  (tidak ada perbedaan nyata 
antara pasangan data).

H1: jumlah urutan tanda positif  dan jumlah urutan tanda 
negatif  adalah berbeda (ada perbedaan nyata antara 
pasangan data)

b.	 Menentukan	taraf	nyata	(α)	dengan	T	tabelnya

Pengujiannya dapat berbentuk satu sisi atau dua sisi

c.	 Menentukan	kriteria	pengujian

H0 diterima apabila T0 ≥ T

H0 ditolak apabila T0< T

d.	 Menentukan	nilai	uji	statistik	(nilai	T0)

Tahap-tahap pengujian ialah sebagai berikut.

1) Menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara 
pasangan data.

2) 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.

3) Memisahkan tanda beda positif  dan negatif  atau tanda 
jenjang

4) Menjumlahkan semua angka positif  dan angka neatif
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5) Nilai terkecil dari nilai absolut hasil penjumlahan 
merupakan nilai T0, yaitu nilai uji statistik.

e.	 Membuat	kesimpulan

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak

Catatan:

Untuk pasangan data lebih besar dari 25 (n> 25), 
pengujiannya menggunakan nilai Z, yaitu:

Langkah-langkah pengujiannya sama dengan langkah-
langkah pengujian sebelumnya, menggunakan distribusi Z 

3.	 Uji	Korelasi	Urutan	Spearman	(The	Rank	Correlation	
Test)

a.	 Koefisien	korelasi	urutan	spearman

Pengujian korelasi urutan spearmandikemukakan oleh 
Carl Spearman pada tahun 1904. Metode tersebut digunakan 
untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel 
atau data ordinal. Kedua variabel itu tidak memiliki distribusi 
normal dan kondisi varians tidak diketahui sama. Koefisien 
korelasi urutan spearman disimbolkan rs.

1) Jika rs = 1, data sampel menunjukkan hubungan 
positif  sempurna, yaitu urutan untuk setiap data 
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sama

2) Jika rs = -1, data sampel menunjukkan hubungan 
negatif  sempurna, yaitu urutan untuk setiap data 
merupakan urutan terbalik

3) Jika rs = 0, data sampel tidak ada hubungan.

Dengan demikian, nilai rs berkisar antara -1 dan +1 (-1 
≤ rs ≤ +  1). Koefisien korelasi urutan Spearman 
dirumuskan:

rs = 1 – 

Keterangan: 

d = beda urutan dalam satu pasangan data

n = banyaknya pasangan data 

Untuk menghitung koefisien korelasi urutan Spearman 
dapat digunakan langkah-langkah berikut.

1) Nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur 
hubungannya diberi urutan. Jika ada nilai pengamatan 
yang sama dihitung urutan rata-ratanya.

2) Setiap pasangan urutan dihitung perbedaanya

3) Perbedaan setiap pasangan urutan tersebut dikuadratkan 
dan dihitung jumlahya, kemudian dihitung nilai rs –nya

b.	 Pengujian	hipotesis	rs
Hasil perhitungan rs perlu diuji untuk mengetahui 

kesignifikanannya. Pengujian rs berganytung pada jumlah n 
dan taraf  nyatanya.

Langkah-langkah pengujian hipotesis ialah sebagai 
berikut.
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1) Menentukan formulasi hipotesis

H0 : tidak ada hubungan antara urutan variabel yang 
satu dengan urutan dari variabel lainnya

H1 : ada hubungan antara urutan variabel yang satu 
dengan urutan dari variabel lainnya.  

2) Menentukan taraf  nyata (α) dan nilai  tabel

 Taraf  nyata dan nilai tabel ditentukan sesuai dengan besarnya 
n (n ≤ 30). Pengujiannya dapat berupa pengujian satu sisi dan 
dua sisi.

3) Menentukan kriteria pengujian

 H0 diterima apabila rs ≤  (α)

 H0 ditolak apabila rs >  (α)

4) Menentukan nilai uji statistik 

 Merupakan nilai rs itu sendiri.

5) Membuat kesimpulan 

 Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak.

Catatan:

Untuk sampel besar (n > 10), nilai uji statistiknya dapat 
pula dihitung dengan rumus:

t0 = rs

dengan db = n – 2

Langkah-langkah pengujiannya sama dengan langkah-
langkah pengujian sebelumnya, menggunakan distribusi t 
dengan derajat bebas (db) = n – 2
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4.	 Uji	Mann-Whitney	(U	Test)

Uji Mann-Whitney disebut juga pengujian U. Pengujian U 
digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel berukuran 
tidak sama, dikembangkan oleh H.B. Mann dan D.R. Whitney 
pada tahun 1947.

Langkah-langkah pengujiannya ialah sbagai berikut.

a.	 Menentukan	formulasi	hipotesis

 H0 : dua sampel independen memiliki rata-rata yang sama     
(µ1 = µ2)

 H1 : dua smapel independen memiliki rata-rata yang 
berbeda

b.	 Menentukan	taraf	nyata	(α)	dan	nilai	U	tabel

 Uα(n1)(n2) = . . . 

 Pengujiannya dapat berbentuk satu sisi.

c.	 Menentukan	kriteria	pengujjian

 H0 diterima apabila U ≥ Uα(n1)(n2)

 H0 ditolak apabila U < Uα(n1)(n2) 

d.	 Menentukan	nilai	uji	statistik

Nilai uji statistik ditentukan dengan tehap-tahap berikut.

1) Menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan 
tiap-tiap anggota, dimulai dari pengamatan terkecil 
sampai terbesar.

2) Menjumlahkan urutan masing-masingsampel (R1 
dan R2)

3) Meghitung statistik U dengan rumus:
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U1 = n1. n2 +  - R1

atau
U2 = n1. n2 +  – R2

Nilai U yang diambil adalah yang terkecil. Untuk memriksa 
ketelitian perhitungan digunakan rumus:

Uterkecil = n1 . n2 - Uterbesar

e.	 Membuat	kesimpulan

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak.

Catatan: 

Untuk pasangan data lebih besar dari 20 (n > 20), 
pengujiannya menggunakan nilai Z (nilai uji statistiknya), 
yaitu:

Langkah-langkah pengujiannya sama dengan langkah-
langkah pengujian sebelumnya menggunakan distribusi Z.

5.	 Uji	Kruskal-Wallis	(H	Test)

 Uji Kruskal-Wallis pertama kali diperkenalkan 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 
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Mann-Whitney. Uji ini, digunakan untuk membandingkan 
rata-rata tiga sapel atau lebih, sehingga merupakan alternatif  
dari analisi 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.

a.	 Menentukan	formulasi	hipotesis

 H0 =k populasi dari mana sampel diambil memiliki 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).

b.	 Menentukan	taraf	nyata	(α)	dan	nilai	 	(kai	kuadrat)	tabel

Taraf  nyata (α) dan nilai kai kuadrat (  ditetukan dengan 
derajat bebas (db) = k – 1

c.	 Menentukan	kriteria	pengujian	

 H0 diterima apabila H ≤ 

 H0 ditolak apabila H >

d.	 Menentukan	nilai	uji	statistik	(H)

H = 

Keterangan:

k = banyak sampel

N = jumlah ukuran sampel (n1 + n2 + n3 + ... + nk)
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nk = ukuran sampel

R = jumlah urutan

e.	 Membuat	kesimpulan

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak

6.	 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 dibelakangnya. Misalnya: untuk tanda (+ - -) 
dianggap dua run dan untuk tand (+ - - +) dianggap tiga 
run).

Langkah-langkah pengujian randomness ialah sebagai 
berikut.

a.	 Menentukan	formulasi	hipotesis

 H0 : proses pengambilan sampel adalah proses random

 H1 : proses pengambilan sampel bukan proses random

b.	 Menentukan	taraf	nyata	(α)	dan	nilai	r tabel

 Nilai r tabel terdiri atas r batas bawah dan r batas atas 
untuk n1 dan n2 tertentu.

c.	 Menentukan	kriteria	pengujian

 H0 diterima apabil r hitung terletak diantara r tabel batas 
bawah dan r tabel batas atas.

 H0 ditolak apabila r hitung lebih kecil dari r tabel batas 
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bawah atau lebih besar dari r tabel batas atas.

 Untuk n1 dan n2 tertentu.

d.	 Menentukan	nilai	uji	statistik	(r	hitung)

Nilai uji statistik ditentukan dengan tahap-tahap:

1) Dat 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 n1dan banyaknya 
tanda “+” diberi tanda notasi n2;

5) Menentukan jumlah run, merupakan nilai r hitung.

e.	 Membuat	kesimpulan

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak.

Catatan: 

Nutuk n1 atau n2 atau kedua-duanya lebih besar dari 20, 
pengujiannya menggunakan nilai Z (nilai uji statistik), yaitu:

Z  = 

µr  =  + 1

Langkah-langkah pengujiannya sama dengan langkah 
pengujuian sebelumnya, mengggunakan distribusi Z (nilai Z) 
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dengan uji statistik yang merupakan uji dua sisi.

7.	 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 median ialah sebagai 
berikut.

a.	 Menentukan	formulasi	hipotesisi

 H0 : dua populasi tempat dua sampel diambil memiliki 
median yang sama.

 H1 : dua populasi tempat dua sampel diambil memiliki 
median yang berbeda.

b.	 Menentukan	taraf	nyata	(α)	dan	nilai	 	tabel

Taraf  nyata dan tabel yang ditentukan memiliki derajat bebas 
(db) = 1

α(1) = . . . 

c.	 Menentukan	kriteria	pengujian

 H0 diterima apabila  ≥ 0 α(1)

 H0 ditolak apabila <0 α(1)

d.	 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 
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yang tabelnya berbentuk:
Tabel 6

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

Total a + c = n1

b + d = 
n2

n1 + n2 
= n

3) Rumus 0
2  :

e.	 Membuat	kesimpulan

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak.2

D. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN NONPARAMETRIK

Kelebihan prosedur nonparametrik adalah dapat 
digunakannya metode tersebut pada data yang tidak bisa 
diproses dengan prosedur parametrik. Jadi, pada bentuk data 
apa pun, tipe data apa pun, jumlah data berapa pun, prosedur 
nonparametrik bisa digunakan. Metode nonparametrik dapat 
dipakai untuk inferensi pada data dengan distribusi normal 
ataupun tidak normal, pada data nominal, ordinal, interval 
maupun rasio, pada data berjumlah seratus ataupun sepuluh.

Kekurangan atau kelemahan dari prosedur statistik 
nonparametrik justru terkait dengan kelebihannya. Karena 
bisa digunakan dengan asumsi yang minimal sekalipun untuk 
memproses data, maka kesimpulan yang diambil dengan 
prosedur nonparametrik akan lebih lemah, dibandingkan jika 
menggunakan prosedur parametrik (tentu jika asumsi terpenuhi). 

2  M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik (Statistik Inferensif), Edisi Ke -
ua ( Jakarta: PT Bumi Aksara; 2002), hal 300-319
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Karena asumsi diperlonggar, hasil yang didapan akan lebih 
bersifat umum dan lemah, dibandingkan jika asumsi diperketat. 
Hal ini sama dengan Ujian Masuk pada sekolah A dan B.  Jika 
sekolah A menerapkan syarat masuk yang ketat, maka mungkin 
hanya 30 orang yang diterima. Sedangkan sekolah B yang lebih 
longgar persyaratannya, mereka yang tidak diterima di sekolah A 
bisa masuk ke sekolah B, dan jumlahnya bisa lebih dari 30 orang, 
namun kualitas siswa tentu tidak sebaik pada sekolah A.

E. SYARAT DAN PEMILIHAN NONPARAMETRIK

Seperti telah diuraikan di atas, jika data masih memenuhi 
asumsi parametrik, seharusnya digunakan prosedur parametrik 
untuk mengola data.jika 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.

Berikut beberapa kondisi data yang memungkinkan 
digunaknnya metode statistik nonparametrik:

a. Untuk data yang tidak bisa berdistribusi normal atau varians 
tidak sama, bisa dilakukan transformasi data ke bentuk 
logaritmik, akardan sebagainya,lalu dilakukan pengujian 
normalitas dan varians sekali lagi.

b. Jika jumlah data terlalu sedikit, bisa diusahakan penambahan 
data sehingga memenuhi prosedur parametrik (sekitar 30data 
atau lebih), sejauh penambahan data tidak membebani biaya 
dan masih relevan dengan tujuan penelitian.

c. Untuk data bertipe nominal atau ordinal, hal ini tidak bisa 
diubah, karena menyangkut ‘nature’ data. Mau tidak mau 
prosedur nonparametrik sangat dianjurkan untuk tipe data 
nominal dan ordinal.3

3 Singgih Santoso, Statistik Nonparametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 
( Jakarta:PT Elex Media Komputindo; 2010), hal 3-4



Penelitian Kuantitatif Sebuah Panduan Praktis    |    153

B A B  I X

STATISTIK PARAMETRIS

A. LATAR BELAKANG

Statistik inferensial sering disebut sebagai statistik induktif  
atau dikenal juga dengan nama statistik probalitas. Menurut 
Jhon W. Creswell statistik inferensial merupakan teknik analisis 
data yang digunakan untuk menentukan kesamaan antara 
hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang 
akan didapat pada populasi secara keseluruhan.1  Diperkuat 
oleh Sugiyono statistik inferensial adalah teknik statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 
diberlakukan untuk populasi. Jadi, jenis statistik ini digunakan 
apabila sampel yang diambil dari populasi yang jelas, dan 
teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara 
random.2

Statistik Parametrik yaitu ilmu statistik yang 
mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, 
yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. 
Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan 
statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. 
Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka 

1  Jhon W. Creswell, Educational Research Planning, conducting, and Evaluating 
Quantitatif  and Qualitatif  Research, (New Jersey, Person Education Inc, 20080, hal. 326

2  Sugiyono,Metodologi Penelitian Kuantitatif  dan Kualitatif  dan R & D. Ban -
ung : Alfabeta. 2012. Hal. 149
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data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-
parametrik, atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi 
terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal, sehingga 
bisa dikerjakan dengan statistik parametrik.3

Berdasarkan ada-tidaknya asumsi yang mendasari suatu 
uji statistik, terdapat dua jenis statistik inferensial, yaitu 
statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik 
non-parametrik atau statistik bebas sebaran (distribution free) 
sekalipu 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. Harap dicatat bahwa 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.

B.  STATISTIK PARAMETRIK

Statistikinferensial atau statistik induktif  ada dua 
macam, yaitu: (a) statistik parametrik, yang digunakan untuk 
menganalisis data interval dan rasio, yang diambil dari populasi 
yang berdistribusi normal; dan (b) statistik non parametrik, 
yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan 
ordinal, yang diambil dari populasi yang bebas disribusi (tidak 

3  Anton Dajan.Pengantar Metode Statistik, Jilid II, ( Jakarta: PT Pustaka 
LP3ES Indonesia, 1996), hal 342
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harus normal). Dalam hal ini, teknik korelasi, analisis regresi 
dan analisis varians berperan sebagai statistik parametrik. 
Mengenai macam-macam statistik, dapat diperiksa bagan 
berikut:

 

Statistik 

Deskriptif 

Inferensial 

Parametrik 

Nonparametrik 

Gambar 4. Pembagian Statistik

Statistik Inferensial/induktif, digunakan untuk 
melakukan: (a) generalisasi, dari sampel ke populasi, (b) uji 
hipotesis (membandingkan atau uji perbedaan/kesamaan, 
dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan, kontribusi).

Untuk memprediksi, digunakan teknik: (a) regresi linier 
(hubungan fungsional), (b) regresi kurvilinier, kuadratik, 
logaritmik hiperbolik, dll), (c) korelasi, keterkaitan, hubungan 
timbal balik, yaitu derajat hubungan (koefisien korelasi) dan 
kadar sumbangan (koefisien determinasi). Dalam kajian ini, 
analisis regresi dibatasi pada analisis regresi linier.4

Dimana Statistik inferensial adalah teknik analisis data 
yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan 
antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang 

4 I Wayan Koyan, Pengantar Statistik Parametrik Untuk Penelitian 
Pendidikan(Analisis Regresi, Korelasi, dan Analisis Varians). Materi Pelatihan untuk 
Dosen Muda Tanggal 26 September 2009 . hal.1
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akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Jadi statistik 
inferensial membantu peneliti untuk mencari tahu apakah 
hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasi 
pada populasi.5Sejalan dengan pengertian statistik inferensial 
menurut Creswell, Muhammad Nisfiannoor berpendapat 
bahwa statistik inferensial adalah metode yang berhubungan 
dengan analisis data pada sampel untuk digunakan untuk 
penggeneralisasian pada populasi. Penggunaan statistik 
inferensial didasarkan pada peluang (probability) dan sampel 
yang dipilih secara acak (random).6

Bebrapa hal yang menyangkut konsep dari statistik 
inferensial adalah:

1. Standar eror 

Peluang setiap sampel sangat identik dengan populasinya 
sangat kecil (nill) meskipun inferensi populasi didapat 
dari informasi sampel penerapan random sampling tidak 
menjamin karakteristik sampel sama persis dengan populasi. 
Variasi prediksi antara mean disebut sampling error. Sampling 
eror ini tidak bisa dihindari dan ini bukan kesalahan peneliti. 
Yang menjadi persoalan adalah apakah eror tersebut semata-
mata hasil sampling error atau merupakan perbedaan yang 
bermakna yang akan pula ditemukan pada populasi yang 
lebih besar. 

Ciri standar error adalah bahwa error yang terjadi 
biasanya berdistribusi normal yang besarnya berbeda- beda 
dan eror tersebut cenderung membentuk kurva normal yang 
menyerupai lonceng.

5 John W. Creswell, Educational Researchs: Planning, Conducting, And Eval -
ating Quantitative and Qualitative Research, (New Jersey, Pearson Education Inc, 
2008),hal.326

6 Muhammad Nisfiannoor,Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial. 
Salemba Humatika. Jakarta.2009. Hal. 4
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Faktor utama yang mempengaruhi standart error adalah 
jumlah sampel. Semakin banyak sampelnya, semakin kecil 
standar errornya. Ini menunjukkan bahwa sampel penelitian 
semakin akurat bila banyak sampelnya dan semakin kecil 
standar error meanya yang berarti bahwa semakin kecil 
standar errornya.7

2. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis adalah proses pengambilan keputusan 
dimana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap 
apa yang ingin dicapai sebelumnya. Misalnya, kita ingin 
menerapkan program baru dalam pelajaran membaca. Pada 
rencana penelitian dikemukakan  hipotesis penelitian yang 
memprediksi perbedaan skor siswa yang menjalani program 
baru tadi dengan program lama, dan hipotesis nol (0), yang 
memperidiksikan skor kedua 

 Kelompok tidak akan berbeda. Setelah data dihitung mean 
dan standar deviasinya dan hasilnya menunjukkan skor siswa 
dengan program baru lebih tinggi (berbeda secara sifnifikan) 
dari pada siswa yang mengikuti program lama, maka hipotesis 
penelitian diterima dan hipotesis nol ditolak. Yang berarti 
bahwa program baru tersebut efektif  untuk diterapkan pada 
program membaca. Intinya, pengujian hipotesis adalah proses 
evaluasi hipotesis nol, apakah diterima atau di tolak.8

3. Uji signifikansi

Uji signifikasi adalah cara mengetahui adanya perbedaan 
antara dua skor. Signifikansi merujuk pada tingkat statistic 
dari probalitas di mana denganya kita bisa menolak hipotesis 

7  Jhon, Creswell. , Educational Research Planning, conducting, and Evaluating 
Quantitatif  and Qualitatif  Research, (New Jersey, Person Education Inc, 2008), hal 326

8  Jhon, Creswell, Educational Research Planning, conducting, and Evaluating 
Quantitatif  and Qualitatif  Research, (New Jersey, Person Education Inc, 2008), hal. 328
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nol. Uji signifikansi dilakukan dengan menetukan tingkat 
probalitas praseleksi yang dikenal dengan tingkat signifikansi 
(α). Tingkat probalitas ini dijadikan dasar untuk menolak atau 
tidak menolak hipotesis nol. Standar yang digunakan umumnya 
0,05 kesempatan (5 dari 100). Adapula yang menggunakan 
0,01. Semakin kecil nilai probalitasnya, semakin kecil pula 
kemungkinan temuan tersebut diperoleh karena disebabkan 
oleh peluang 9

 Dalam statistic inferensial terdapat statistic parametris 
yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui 
statistic, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. 
Pengertian statistic disisni adalah data yang diperoleh dari 
sampel. Parameter populasi meliputi: rata-rata dengan notasi 
µ (mu), simpangan baku  (sigma), dan varians σ2. Sedangkan 
statistiknya meliputi: rata-rata X (X bar), simpangan bakus, dan 
varians s2. Jadi parameter populasi yang berupa µ di uji melalui 
X garis, selanjutnya σ di uji melalui s, dan σ2 di uji melalui 
s2. Dalam statistic, pengujian parameter melalui statistic 
(data sampel) tersebut di namakan uji hipotesis statistic. 
Oleh karena itu penelitian yang berhipotesis statistic adalah 
penelitian yang menggunakan sampel. Dalam statistik yang 
di uji adalah hipotesis nol, karena tidak di khendaki adanya 
perbedaan antara parameter populasi dan statistic (data yang 
diperoleh dari sampel). Sebagai contoh nilai suatu pelajaran 
1000 mahasiswa rata-ratanya 7,5. Selanjutnya misalnya, dari 
1000 orang itu di ambil sampel 50 orang, dan nilai rata-rata 
dari sampel 50 mahasiswa itu 7,5. Hal ini berarti tidak ada 
perbedaan antara parameter (data populasi) dan statistic (data 
sampel). Hanya dalam kenyataanya nilai parameter jarang di 
ketahui.

9 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 
dan R& D, Cetakan Kesepuluh,  Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hal. 149
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Statistic  parametris memerlukan terpenuhi banyak 
asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan di analisis 
harus berdistribusi normal. Selanjutnya dalam penggunaan 
salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang 
di uji harus homogen, dalam regresi harus terpenuhi asumsi 
linieritas. Statistik parametris mempunyai kekuatan yang lebih 
daripada statistic non parametris bila asumsi yang melandasi 
dapat terpenuhi. Seperti dinyatakan oleh emory (1985) bahwa 
“ The parametric test are more powerful are generally the tests of  
choic if  their use assumption are reasonably met”. Selanjutnya 
phophan (1973) menyatakan “…parametric procedures are often 
markdly more powerful than their non parametric counterparts. 

Penggunaan statistik tergantung pada jenis data yang di 
analisis. Statistik parametris kebanyakan digunkaan untuk 
menganalisis data interval dan rasio. 10

a. Uji –t

Uji T merupakan metode yang paling  sering digunakan 
untuk menilai atau menguji perbedaan dua mean (rata-rata) 
yaitu apakah berbeda secara signifikan atau tidak, dapat berasal 
dari distribusi sampel yang berbeda, dapat juga dari sampel yang 
berhubungan .distribusi sampel yang berbeda dimaksudkan 
sebagai sampel-sampel yang berasal dari dua populasi yang 
berbeda, atau singkatannya: kelompok supjeknya, atau sering 
juga disebut sebagai sampel bebas (independent samples) 
sebaliknya, distribusi sampel berhubungan dimaksudkan 
sebagai sampel yang sama, atau kelompok subjek yang 
sama (correlated samples atau paired samples) Rumus yang di 
pergunakan untuk kedua distribusi tersebut berbeda. 

Tingkat probabilitas ( sig) yang dihasilkan dalam uji “t” 

10 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 
dan R& D, Cetakan Kesepuluh,  Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hal. 150
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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. 
Pengujian dapat dilakukan secara satu sisi maupun dua sisi. 
Untuk menggunakan uji “t” diperlukan data yang bersekala 
rasio atau interval dan harus berdistribusi normal.11

Contonya, uji- t dapat digunakan untuk membandingkan 
skor membaca pada laki-laki dan skor membaca pada 
perempuan di sekolah A. srategi dasar uji-t adalah 
membandingkan perbedaan nyata antara mean kelompok 
(X1-X2) menetukan apakah ada perbedaan yang diharapkan 
berdasarkan peluang 12

Macam-macam	uji-t

1.	 Uji-t	satu	sampel

Dimana pada 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.

 Adapun rumus yang digunakan pada uji-t satu sampel 
ini yaitu:

11 Rochman Natawidjaya,  Pengelolaan Data secara Statistik, (Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan IKIP Bandung, 1988), hal 120

12 Jhon, Creswell, Educational Research Planning, conducting, and Evaluating 
Quantitatif  and Qualitatif  Research, (New Jersey, Person Education Inc, 2008),  hal. 
335
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2.	 Uji-t	dua	sampel

Pada uji-t dua sampel ini dibagi lagi menjadi dua macam 
yaitu:

1) T-Tes Untuk Sampel Bebas (Independent t-test)

Merupakan metode yang digunakan untuk menguji 
kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen. 
Apakah ada perbedaan yang signifikan antar dua jenis sampel 
Independen yang dimaksud adalah bahwa populasi yang satu 
tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi 
yang lain. Pada t-tes untuk sampel bebas ini (independen t-tes) 
paling sering dijumpai pada kehidupan nyata. 

Jika kita mengopservasi  hasil pengukuran dari dua 
kelompok sampel yang berbeda, misalnya kemampuan 
berbahasa inggris terhadap kelompok sampel mahasiswa putra 
dan mahasiswa putrid, besar kemungkinannya bahwa rata-
rata hitung dari kedua sampel tersebut tidak sama, misalnya 
rata-rata hitung mahasiswa putrid lebih tinggi. Tetapi, 
dengan berdasarkan bukti empiric itu saja, kita belum dapat 
mengatakan bahwa rata-rata hitung mahasiswa putrid lebih 
tinggi secara signifikan daripada rata-rata hitung mahasiswa 
putra. Adanya perbedaan tersebut haruslah dipertannyakan 
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apakah hal itu disebabkan oleh kesalahan sampling atau 
atau memang signifikan secara statistic. Kesalahan sampling 
merupakan kesalahan dalam pengambilan sampel, misalnya 
pengambilan sampel yang tidak dilakukan secara random 
tetapi memihak. Untuk memastikan ada atau tidaknya 
perbedaan yang mungkin hanya bersifat  kebetula atau 
memang signifikan secara statistik tersebut, harus dilakukan 
uji statistik. Teknik statistic yang bisa dipergunakan untuk 
menguji perbedaan rata-rata hitung dari dua kelompok sampel 
adalah t-tes.

Uji beda dua rata-rata hitng dari dua sampel pada 
hakikatnya merupakan uji dari dua distribusi rata-rata hitung. 
Untuk maksud itu diperlukan alat taksir untuk mengetes ada 
atau tidaknya perbedaan yang mencangkup kedua distribusi 
yang bersangkutan. Alat etimasi yang dipergunakan adalah 
simpangan baku perbedaan rata-rata hitung  kedua 
distribusi sampel tersebut.

Perbedaan antara rata-rata hitung dua sampel  dicari 
dengan menghitung rasio-t (t-ratio) ratio-t dihitung dengan 
cara : mencari selisih antara rata-rata hitung kelompok sampel 
ke-1 dengan kelompok sampel ke-2 dibagi simpangan  baku 
perbedaan rata-rata hitung kelompok sampel ke-1 dan ke-2 

 cara yang dimaksud dapat dituliskan dengan rumus 
berikut:

Adapun rumus untuk mencari simpangan baku perbedaan 
rata-rata hitung  itu adalah sebagai berikut.



Penelitian Kuantitatif Sebuah Panduan Praktis    |    163

 : Simpangan baku perbedaan rata-rata hitung 
sampel ke-1 dan ke-2

  : Varian populasi

N1,N2 : Jumlah subjek kelompok sampel ke-1 &2 

Karena simpangan baku perbedaan rata-rata hitung  
kedua distribusi sampel diperoleh lewat rumus diatas,rumus 
t-tes juga dapat dituliskan ke dalam rumus berikut.

Untuk mengerjakan rumus di atas terlebih dahulu harus 
diketahui besarnya varians populasi  (s2) yang merupakan alat 
untuk estimasi. Varians populasi diperoleh dari kombinasi 
kedua data sampel, dan haruslah merupakan varian yang tidak 
berpihak atau tidak bisa dari kedua populasi. Rumus varian 
populasi (s2) yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Untuk menghitung varians populasi ( ) tersebut, juga 
dapat dicari dengan mempergunakan rumus lain yaitu:
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2) T-tes Untuk Sampel Berhubungan (Paired t-test)

Pada t-tes untuk sampel berhubungan (Paired t-test) 
merupakan metode pengujian hipotesis dimana data yang 
digunakan tidak bebas (berpasangan). Cirri-ciri yang paling 
sering ditemukan adalah suatu individu (objek penelitian) 
dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Pada poenelitian ini 
peneliti memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari 
perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Dimana 
perlakuan pertama mungkin saja berupa control, yaitu tidak 
memberikan perlakuan sama skali terhadap objek peneliti.

Jika dalam uji t-tes sampel bebas (independent sample) di 
atas kelompok subjek sampel yang dikenai perlakuan berbeda, 
dalam uji t-tes sampel berhubungan (correlated samples) 
kelompok sabjek sampel yang dikenai perlakuan itu sama. 
Sampel berhubungan menunjukkan bahwa kelompok yang 
dikenai perlakuan, misalnya dites kemampuan tertentunya, 
itu sama. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat 
dilakukan terhadap kelompok subjek yang akan dikenai 
perlakuan.Kemungkinan pertama, kelompok subjek yang 
berada dalam kondisi yang kurang lebih sama dikenai perlakuan 
yang berbeda. Dan kemungkinan kedua, sekelompok subjek 
yang sama yana sngaja dikondisikan secara berbeda, dan 
kemudian diberi perlakuan yang sama. Untuk kemungkinan 
yang kedua ini, biasanya peneliti yang telah membawa 
bekal teori tertentu sengaja menciptakan dua kondisi yang 
berbeda yang dihadapkan kepada subjek penelitian.Untuk 
menguji signifikansi perbedaan hasil pengukuran terhadap 
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subjek sampel berhubungan dipergunakan rumus t-tes yang 
b erbeda dengan rumus t-tes untuk sampel bebas diatas 
walau secara konseptual mempunyai kesamaan.skor hasil 
pengukuran pertama , kedua , dan perbedaan setiap 
pasangan adalah D jika untuk mencari nilai t pada 
rumus sampel bebas diperlukan simpangan baku perbedaan 
rata-rata hitung   kedua distribusi sampel, pada sampel 
berhubungan juga harus pula dihitung simpangan baku 
perbedaan kedua pasangan  itu, yaitu yang dipergunakan 
untuk mendapatkan nilai t yang dicari.

Adapun rumus yang dipergunakan untuk memperoleh 
nilai t sampel berhubungan adalah sebagai berikut.

Keterangan : 

  : rata-rata hitung perbedaan semua pasangan

  : simpangan baku perbedaan kedua pasangan

Dengan demikian, untuk mendapatkan nilai t terlebih 
dahulu harus dihitung besarnya rata-rata hitung perbedaan 
semua pasangan  dan simpangan baku perbedaan kedua 
pasangan   rumus yang dipergunakan untuk menghitung 
rata-rata hitung perbedaan semua pasangan  adalah  sebagai 
berikut.

 

Keterangan: 

   : rata-rata hitung perbedaansemua pasangan
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: jumlah perbedaan antara setiap pasangan 

Adapun untuk mencari simpangan baku pebedaan kedua 
pasangan   dapat mempergunakan rumus berikut:

Rumus penghitung t yang lebih muda di pergunakan 
dan karenanya lebih banyak dipergunakan dalam penelitian 
adalah:

Kegunaan	uji	1	arah	dan	2	arah	dalam	uji-t

Dimana kegunaan uji 1 arah dan 2 arah dalam uji-t yaitu:

1) Uji satu arah

Uji satu pihak (uji 1-arah) digunakan untuk melakukan uji 
hipotesis ketika peneliti memiliki asumsi tambahan mengenai 
kecenderungan dari satu karakteristik. 

Pengajuan dan data satu arah adalah sebagai berikut:

Ho : ditulis dalam bentuk persamaan (menggunakan 
tanda =)

HI : ditulis dalam bentuk lebih besar (>) atau lebih kecil (<) 

2) Uji dua arah

Uji dua pihak ( uji 2-arah) digunakan ketika peneliti tidak 
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mempertimbangkan mengenai arah/ kecenderungan dari 
karakteristik.

Pengajuan dan dalam uji dua arah adalah sebagai 
berikut:

Ho : ditulis dalam bentuk persamaan (menggunakan 
tanda =)

HI : ditulis dengan menggunakan tanda ≠

Interpetasi	uji	“t”.

  Untuk menginterpetasi uji-t terlebih dahulu 
harus :

a. Nilai α (tingkat kesalahan / error)

b. Df  ( degree of  freedom) = N – K

·	 Untuk uji-t 1 sampel df  = N-1

·	 Untuk uji-t 2sampel independen df  = N – 2

·	 Untuk uji-t berpasangan df  = N – 1

c. Bandingkan nilai t-hitung dengan nilai  “t” tabel

·	 Apabila :

o T-hitung > t – table – berbeda secara signifikan 

(Ho ditolak)

o T- hitung < t-tabel – tidak berbeda secara 
signifikan (Ho diterima )

b. Regresi Jamak

Regresi jamak digunakan pada data berbentuk rasio dan 
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interval. Regresi jamak menggambungkan variable yang 
diketahui secara terpisah untuk memprediksi (misalnya, 
hubungan antara criteria dalam persamaan (rumus). 
Prediksi atau di kenal dengan multiple regression equation. 
Regresi jamak merupakan prosedur analisis untuk penelitian 
eksperimental, kausal komparatif, dan korelasional karena 
tekhnik ini tidak hanya untuk menentukan apakah ada 
hubungan antar variable tetapi juga untuk mengetahui besar 
(kuatnya) hubungan tersebut. Regresi jamak juga menjadi dasar 
analisis jalur yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat 
interaksi variable utama satu sama lain dan berkontribusi 
pada variable terikat.13

Sementara menurut Emzir dikatakan bahwa regresi jamak 
merupakan perluasan dari regresi dan prediksi sederhana 
dengan penambahan beberapa variable. Kekuatan prediksi 
akan semakin terdukung dengan penambahan variable.14

c. Korelasi

Menurut cohen, dkk. Tekhnik korelasi digunakan untuk 
mengetahui tiga hal pada dua variable atau dua set data. 
Pertama, “apakah ada hubungan anatara dua variable atau set 
data” bila jawabanya “ya” maka dua hal berikutnya perlu kita 
cari yakni, “bagaimana arah hubungan tersebut” dan “apa 
yang menjadi ukuranya ?”. hubungan yang dimaksud adalah 
kecendrungan dua variable atau set data yang berbeda secara 
konsisten. 15.

Dikatakan analisis korelasi dilakukan untuk menunjukkan 

13  Jhon, Creswell, Educational Research Planning, conducting, and Evaluating 
Quantitatif  and Qualitatif  Research, (New Jersey, Person Education Inc, 2008), hal. 
345

14  Emzir. Metode Penelitian Kualitatif  dan Kuantitatif. ( Jakarta: Rajawali Press. 
2011),hal. 49

15  Luis, Cuhen, dkk. Research Method in Education. Sixth edition. (New York: 
Routledge. 2007), hal. 530
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keeratan hubungan kausal antara variable-variabel. Jenis-jenis 
analisis korelasi yaitu: korelasi sederhana dibagi menjadi 
korelasi parsial, dan uji distance. 16

C. ASUMSI UJI STATISTIK PARAMETRIK

1. Asumsi-Asumsi Analisis Varians

Hinkle, dkk (1979) mengemukakan asumsi-asumsi yang 
mendasari teknik analisis varians adalah:

a. Sampel-sampelnya diambil secara random dari 
masing-masing populasinya,

b. Variabel dependennya bergejala rasio atau paling 
tidak bergejala interval,

c. Populasi-populasi darimana sampel-sampel diambil 
berdistribusi normal.

d. Varians kelompok-kelompok sampel adalah equal 
atau homogin.

Minium dan Clarke (1982) menyebutkan asumsi-asumsi 
yang mendasari pemakaian analisis varians adalah:

a. Masing-masing populasi darimana sampel-sampel 
diambil berdistribusi normal, dan 

b. Varians dari kelompok-kelompok sampel yang 
dibandingkan adalah sama atau homogen.

Asumsi penggunaan teknik analisis variansi menurut 
Hadi (1994) adalah:

a. Pengambilan sampel dari populasinya dilakukan 
secara random

16 Wijaya. Solusi Mudah dan Cepat Menguasai SPSS 17,0 Untuk Pengolahan Data 
Statistik, ( Jakarta: Media Komputindo. 2009), hal. 155
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b. Distribusi skor variabel dependennya adalah normal

c. Varians antara kelompok-kelompok sampel yang 
akan diperbandingkan adalah homogen.

Dari pendapat-pendapat di atas asumsi normalitas dan 
varians yang homogen selalu ada, sedangkan asumsi yang lain, 
yaitu random sampling dan data variabelnyapaling tidak interval, 
tidak selalu ada, yang menurut Kerlinger dan Pedhazur (1973)
hal tersebut lebih merupakan persoalan teknis. Asumsi random 
sampling menyangkutdengan cara bagaimana sampel-sampel 
itu diambil, sedangkan asumsi pencapaianpaling tidak data 
interval pada variabel dependennya dapat dijumpai dalam 
definisioperasional.

Asumsi normalitas dapat diuji dengan goodness of  fit, 
sedangkan asumsihomogenitas varians dapat diuji dengan 
menggunakan data sampel dengan melakukanmultiple t test. 
Namun agar pengujiannya tidak berulang-ulang maka yang 
umumdipakai adalah dengan “Bartlett’s Test for Homogenity 
Variance” (Kerlinger &Pedhazur, 1973).

2. Asumsi-Asumsi Analisis Regresi Ganda

Kerlinger dan Pedhazur (1973) menyebutkan asumsi-
asumsi yang mendasari teknik analisi regresi adalah:

a. Populasi skor variabel dependen berdistribusi normal 
pada masing-masing skor variabel independen 
(tidak ada asumsi normalitas pada variabel 
independennya).

b. Varians skor variabel dependennya adalah sama 
atau homogen pada masing-masing skor variabel 
independen

Menurut Hadi (1994) teknik analisis regresi mendasarkan 
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diri pada asumsiasumsi sebagai berikut:

a. Sampel diambil secara random dari populasinya

b. Variabel tergantung dan variabel atau variabel-
variabel independennya bersifat continuous (rasio, 
interval, dan atau ordinal)

c. Variabel dependennya berdistribusi normal

d. Sifat hubungan antara masing-masing variabel 
independen dengan variable dependennya adalah 
linier Antara sesama variabel independen koefisien 
korelasinya tidak terlalu tinggi (r sebesar atau lebih 
besar dari 0,080 adalah kolinier)

Dari asumsi-asumsi yang dikemukakan dua ahli di atas 
terdapat satu asumsi yangsama, yaitu normalitaspada variabel 
dependennya. Asumsi (1) dan (2) yangdikemukakan Hadi 
dilihat sebagai masalah teknis oleh Kerlinger dan Pedhazur 
(1973),sedangkan hubungan yang linier antara variabel-
variabel independen dan variabledependen tidak merupakan 
asumsi menurut Kerlinger dan Pedhazur. Penulis tidaktahu 
secara pasti kenapa demikian, namun kemungkinan karena 
Kerlinger danPedhazur memandang variabel-variabel 
independen didalam analisis regresi (ganda),yang sebenarnya 
bersifat continuous dikategorisasikan dalam kumpulan skor 
beberapavariabel independen; sehingga asumsi-asumsi yang 
dikemukakan tidak berbedadengan asumsi-asumsi yang 
mendasari analisis varians. Bahkan Kerlinger danPedhazur 
(1973) secara tegas mengatakan bahwa tidak ada asumsi apapun 
untukmenghitung koefisien korelasi, kecuali asumsi bahwa 
distribusi satu atau lebihvariabel independennya sama dengan 
variabel dependennya. Dan ini dilakukan apabilapenelitian 
terhadap sampel akan digeneralisasikan pada populasinya.
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3. Konsekuensi Pelanggaran Asumsi

Apakah asumsi-asumsi yang mendasari suatu uji statistik 
parametrik harusdipenuhi sebelum peneliti menggunakan 
uji statistik yang dimaksud? Konsekuensi apasaja yang 
dihadapi peneliti apabila satu atau lebih asumsi tidak dipenuhi 
ataudilanggar?Hinkle, dkk., (1979) mengatakan bahwa asumsi-
asumsi tidak perlu diuji kecualiapabila ada kecurigaan bahwa 
satu atau lebih asumsi tidak terpenuhi. Kalau penelitimeyakini 
data variabel penelitiannya tidak memenuhi asumsi yang 
mendasari ujistatistik yang akan ia gunakan, tapi ia tidak 
peduli, maka apa konsekuensinya? Umumnya pelanggaran 
terhadap asumsi-asumsi yang mendasari suatu ujistatistik, 
mengakibatkan statemen-statemen probabilitasnya menjadi 
tidak tepat(Hinkle, dkk., 1979). Katakanlah misalnya hasil uji 
F diperoleh p=0,05; makaprobabilitas kesalahan tipe I secara 
aktual bisa lebih atau bisa kurang dari 5%,tergantung pada 
bagaimana asumsi-asumsi itu dilanggar.

Glass, dkk (dikutip Hinkle, dkk., 1979) meneliti apa yang 
terjadi apabila secara sistematik asumsi-asumsi suatu uji 
statistik dilanggar. Hasil penelitian mereka yang dituangkan 
dalam artikel berjudul “Consequences of  Failure to Meet the 
AssumptionUnderlying of  Analysis of  Variance and Covariance” 
adalah sebagai berikut:

a.  Apabila populasi-populasi darimana sampel-sampel 
diambil tidak normal, maka efek kesalahan generalisasinya 
adalah kecil.

b.  Apabila variabel dependennya bergejala dikhotomi atau 
ordinal, efek terhadap statemen probabilitasnya tidak 
serius, sehingga dapat diabaikan.

c. Apabila varians antara kelompok sampelnya berbeda 
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maka peneliti perlu berhatihati dalam menginterpretasi 
proporsi kesalahan dalam generalisasi. Apabila besarnya 
sampel tidak sama dan varians yang lebih besar terdapat 
pada sampel yang lebih besar, maka uji-F nya menjadi 
konservatif. Artinya apabila dari uji signifikansi diperoleh 
p=0,05 sebenarnya p aktualnya kurang dari 0,05.Sebaliknya 
jika varians yang lebih kecil terdapat pada sampel yang 
lebih besar, maka uji-F menjadi liberal. Jika besarnya 
sampel sama, maka pengaruh tidak homogennya varians 
terhadap hasil uji-F adalah kecil.

Kleinbaum dan Kupper (1978) mengatakan bahwa didalam 
uji t dan uji F sekalipun varians antara kelompok sampelnya 
tidak homogen, asal besarnya sampelsampel tersebut sama, 
maka uji F tetap sensitif. Senada dengan pendapat tersebut 
dikemukakan oleh Minium (1970) bahwa heterogenitas varians 
antara kelompokkelompok sampel tidak berpengaruh pada 
hasil uji F apabila jumlah subyek masingmasing kelompok 
sampel adalah besar dan sama. Selanjutnya Minium dan Clarke 
(1982) mengatakan semakin meningkat besarnya sampel maka 
sampling distributionof  mean mendekati normal bahkan untuk 
populasi yang tidak normal sekalipun. Akibatnya nilai t yang 
diperoleh akan menjadi hampir akurat sekalipun populasinya 
tidak normal apabila besarnya sampel di atas 30 atau 40.

Kerlinger dan Pedhazur (1973) mengatakan bahwa 
peneliti dapat menggunakan analisis varians atau analisis 
regresi ganda tanpa kecemasan yang berlebihan memikirkan 
asumsi-asumsinya. Pengabaian terhadap asumsi, terutama 
kombinasi asumsi-asumsi memang dapat menyimpangkan 
hasil. Namun peneliti dapat menguji datanya melalui plotting, 
dan jika asumsi-asumsinya tidak terpenuhi maka dapat 
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ditempuh langkah-langkah alternatif  sebagai berikut:

a. menginterpretasi secara hati-hati hasil analisisnya

b. memikirkan kemungkinan transformasi terhadap 
recalcitrants data. Dengan menggunakan satu atau 
lebih cara transformasi data yang ada dapat membuat 
data lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk 
menarik kesimpulan.17

Statistik parametris yang digunakan untuk menguji 
hipotesis asosiatif  (hubungan antar variabel) meliputi korelasi 
product momen, korelasi ganda,dan korelasi parsial. 

1. Korelasi product moment

Teknik korelsi ini digunakan untuk mencari hubungan 
dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel biladata 
kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data 
dariduavariabel atau berikutnya ini dikemukakan umus yang 
paling sedehana yang dapatdigunakan untuk menghitung 
kefisien korelasi. 

17 Asmadi Alsa, Kontroversi Uji Asumsi dalam Statistik Parametrik, 2001, hal 18-21 
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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. 

2. Korelasi ganda 

Korelasi ganda (multiple correlation) 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 dilihat pada bab 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: 

3. Korelasi parsial

Korelasi parsial diunakan untuk menganalisis bila peneliti 
bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan 
anatara variabel independen dan dependen,dimana salah 
satu variabel independennya dibuat tetap/dikendalikan. Jadi 
korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan 
kuatnya hubungan anatara dua variabel atau lebihsetelah satu 
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variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel 
tersebut dikendalikan untuk dibuat tetap keberadaannya. 
Berikut umus korelasi parsial ditunjukkan adalah18

18 Sugiyono. Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 1999), hal 212-221.
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