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BAB I 

RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 

1.1. Pengertian Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

akan digunakan untuk keperluan penelitian.  Penelitian juga merupakan suatu penyelidikan 

yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha 

yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan 

jawaban. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh 

tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada 

dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia 

yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. 

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada 

cirri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. 

1. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang 

masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

2. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, 

sehingga orang lainpun dapat mengamatinya. 

3. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan 

langkah-langkah tertentu bersifat logis 

Tiga tujuan penelitian :  

1. penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-

betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui 

2. pembuktian, berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya 

keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. 

3. Pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. 
 

Fungsi (kegunaan hasil) penelitian :  

1. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak 

diketahui dan selanjutnya menjadi fakta 

2. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. 
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3. Mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi 

Menurut Sekaran & Bougie (2010 :103) riset berdasarkan tujuan studi dibagi menjadi: 

1. Studi Eksploratif 

Studi eksplorarif (exploratory study) dilakukan jika tidak banyak yang diketahui 

mengenai situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai 

bagaimana masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu.  

Intinya, studi eksploratif dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat 

masalah karena mungkin baru sedikit studi yang telah dilakukan dalam bidang 

tersebut. Wawancara ekstensif dengan banyak orang mungkin harus dilakukan untuk 

menangani situasi dan memahami fenomena. Penelitian yang lebih ketat pun 

kemudian dapat dilaksanakan. 

Studi eksploratif penting untuk memperoleh pengertian yang baik mengenai 

fenomena perhatian dan melengkapi pengetahuan lewat pengembangan teori lebih 

lanjut dan pengujian hipotesis. 

2. Studi Deskriptif 

Studi deskriptif (descriptive study) dilakukan unruk mengetahui dan rnenjadi 

mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. 

Misalnya, studi mengenai sebuah kelas dalam hal persentase anggota yang berada 

dalam tahun senior dan junior mereka, komposisi gender, kelompok usia, jumlah 

semester yang tersisa sebelum kelulusan, dan jumlah mata kuliah bisnis yang 

diambil, bisa dianggap bersifat deskriptif. Cukup sering, studi deskriptif dilakukan 

dalam organisasi untuk mempelajari dan menjelaskan karakreristik sebuah kelompok 

karyawan, misalnya, usia, tingkat pendidikan, status kerja, dan lama kerja orang.  

Tujuan studi deskriptif, karena itu, adalah memberikan kepada peneliti sebuah 

riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena 

perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. 

3. Pengujian Hipotesis 

Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan 

(independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. 

4. Analisis Studi Kasus 

Studi kasus meliputi analisis kontekstual dan mendalam terhadap hal yang 

berkaitan dengan situasi serupa dalam organisasi lain. Sebelumnya bahwa studi 



3 
 

kasus, sebagai sebuah teknik pemecahan masalah, tidak sering dilakukan dalam 

organisasi karena penemuan jenis masalah yang sama dalam konteks perbandingan 

dengan yang lainnya adalah sulit, mengingat keengganan perusahaan untuk 

menyingkapkan permasalahan mereka. Tetapi, studi kasus yang bersifat kualitatif 

adalah berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan 

pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. 

Hal tersebut juga berguna dalam memahami fenomena tertentu, dan 

menghasilkan teori lebih lanjut untuk pengujian empiris. 

Selain itu berdasarkan jenis investigasi (Sekaran & Bougie, 2010:110) riset dibagi 

menjadi : Kausal dan Korelasional. Manajer harus menentukan apakah yang diperlukan 

adalah studi kasual (causal study) atau korelasional (correlational) untuk menemukan 

jawaban atas persoalan yang dihadapi. Yang pertama dilakukan adalah menentukan 

hubungan sebab-akibat yang definitif. Tetapi, jika yang diinginkan manajer adalah sekadar 

identifikasi faktor-faktor penting yang "berkaitan dengan" masalah, rnaka studi korelasional 

dipilih. Dengan kata lain, maksud peneliti mengadakan studi kausal adalah agar mampu 

menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Jadi, jika variabel X dihilangkan 

atau diubah dalam cara tertentu, masalah Y terpecahkan. Tetapi, cukup sering tidak hanya 

satu atau lebih variabel yang menyebabkan masalah dalam organisasi. 

Studi di mana peneliti ingin rnenemukan penyebab dari satu atau lebih masalah 

disebut studi kausal (causal study). Jika peneliti berminat untuk menemukan variabel 

penting yang berkaitan dengan masalah, studi tersebut disebut studi korelasional 

(correlational study).  

Menurut Malhotra (2009:89-90) rancangan riset dibagi menjadi rancangan riset 

eksploratif dan rancangan riset konklusif. Selanjtunya rancangan riset konklusif dibagi 

menjadi dua yaitu riset deskriptif dan riset kausal. 
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Tabel 1. Perbedaan Antara Riset Eksploratif Dengan Riset Konklusif 

 Eksploratif  Konklusif 

Tujuan Mendapatkan wawasan dan 

pemahaman 

Menguji hipotesis dan menguji 

hubungan 

Karakteristik Informasi yang dibutuhkan 

didefinisikan dengan longgar. 

Prosedur riset fleksibel dan tidak 

terstruktur, sampel kecil dan 

tidak mewakili. Analisa data 

primer secara kualitatif 

Informasi yang dibutuhkan 

didefinisikan dengan jelas. 

Proses riset formal dan 

terstruktur. Sampel besar dan 

mewakili. Analisis data secara 

kuantitatif. 

Temuan Sementara Kesimpulan  

Hasil Biasanya diikuti oleh riset 

eksploratif lebih lanjut atau oleh 

riset konklusif 

Temuan digunakan sebagai 

masukan bagi pembuatan 

keputusan manajemen. 

Sumber : Malhotra (2009:90) 

Berikut ini perbandingan rancangan riset eksploratif, deskriptif dan kausal 

berdasarkan tujuan, karakteristik dan metodanya. 

Tabel 2. Perbandingan Rancangan Riset Dasar 

 Eksploratif Deskriptif Kausal 

Tujuan Menemukan gagasan 

dan wawasan 

Menjelaskan karakteristik 

dan fungsi pasar 

Menentukan 

hubungan sebab 

akibat 

Karakteristik Fleksibel, serbaguna, 

sering menjadi tahap 

awal keseluruhan riset 

Ditandai dengan formulasi 

hipotesis spesifik. 

Rancangan direncanakan 

dan terstruktur 

Manipulasi satu atau 

lebih variabel bebas. 

Pengendalian variabel 

penghubung lainya. 

Metoda Survey pakar; survey 

pilot; data sekunder; 

riset kualitatif 

Data sekunder; survey; 

panel; observasi dan data 

lain 

Percobaan 

Sumber : Malhotra (2009:90) 
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Jenis-jenis metode penelitian terkait dengan jenis penelitiannya (Hasan, 2002: 22) 

seperti berikut ini : 

1. Metode Historis 

Historis artinya berhubungan dengan sejarah. Sejarah adalah studi tentang 

masa lalu dengan menggunakan paparan dan penjelasan. Metode historis bertujuan 

untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan 

mengumpulkan, menilai, memverivikasi dan mensintesiskan bukti untuk menetapkan 

fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan, seringkali dalam hubungan 

hipotesis tertentu. Dengan metode historis, s€orang ilmuwan sosial (ahli) mencoba 

menjawab masalah-masalah yang dihadapinva. Oleh David Fischer dalam Hasan 

(2002: 22) peneliti historis adalah orang yang mengajukan pertanyaan terbuka 

tentang peristiwa masa lalu dan menjawabnya dengan fakta terpilih yang disusun 

dalam bentuk paradigma penjelasan. 

Dengan demikian, penelitian dengan metode historis merupakan penelitian yang 

kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau 

dan menimbang secara teliti dan hati-hati terhadap validitas dari sumber-sumber 

sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. 

 

2. Metode Deskriptif 

Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Metode 

deskriptif bertujuan untuk : 

a) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang 

ada, 

b) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang 

berlaku,  

c) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang 

sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan 

keputusan pada waktu yang akan datang. 

Dengan demikian, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara 

sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini 

bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif pada hakekatnya adalah mencari 

teori, bukan menguji teori. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana 

alamiah. 
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Pada penelitian dengan metode deskriptif ini, disyaratkan sebagai berikut : 

a) Peneliti harus memiliki sifat represif. Ia harus selalu mencari, bukan menguji. 

b) Peneliti harus memiliki kekuatan integratif, kekuatan untuk memadukan 

berbagai macam informasi yang diterimanya menjadi satu kesatuan 

penafsiran. 

Bentuk lain dari metode deskriptif adalah metode survei dan metode observasi. 

3. Metode Korelasional 

Metode korelasional sebenarnya adalah kelanjutan metode deskriptif. Pada 

metode deskriptif, data dihimpun,disusun secara sistematis, aktual dan cermat, 

namun tidak dijelaskan hubungan di antara variabel, tidak melakukan uji hipotesis 

atau prediksi. Pada metode korelasional, hubungan antara variabel diteliti dan 

dijelaskan. Hubungan yang dicari ini disebut sebagai korelasi. Jadi, metode 

korelasional mencari hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti. 

Korelasi yang terjadi antara dua variabel atau lebih dapat berupa, hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Korelasi positif, yaitu korelasi dari dua variabel atau lebih di mana jika variabel 

yang satu meningkat, maka variabel lainnya cenderung untuk meningkat pula, 

atau sebaliknya jika variabel yang satu turun, maka variabel lainnya juga akan 

turun. 

b. Korelasi negatif, yaitu korelasi dari dua variabel atau lebih di mana jika 

variabel yang satu meningkat, maka variabel lainnya cenderung untuk 

menurun, atau sebaliknya jika variabel yang satu turun, maka variabel lainnya 

cenderung meningkat 

c. Tidak ada korelasi, yaitu kedua variabel atau lebih tidak menunjukkan 

hubungan antara keduanya. 

d. Korelasi sempurna, yaitu korelasi dari dua atau lebih, di mana kenaikan atau 

penurunan vhriabel yang satu berbanding seimbang dengan kenaikan atau 

penurunan variabel lainnya. 

Metode korelasi ini, bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada satu 

faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lainnya. Jika pada metode ini, hanya dua 

variabel yang dihubungkan, maka disebut korelasi sederhana (simple correlation) 

dan jika lebih dari dua variabel dihubungkan disebut korelasi berganda (multiple 

correlation). 
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4. Metode Eksperimental 

Metode eksperimental merupakan metode penelitian yang memungkinkan 

penelit memanipulasi variabel dan meneliti akibat-akibatnya. Pada metode ini, 

variabel-variabel dikontrol sedemikian rupa, sehingga variabel luar yang mungkin 

mempengaruhi dapat dihilangkan. 

Metode eksperimental ditujukan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan 

memanipulasikan satu atau lebih variabel pada satu (atau lebih) kelompok 

eksperimental, dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak 

mengalami manipulasi. Manipulasi berarti mengubah secara sistematis sifat-sifat 

(nilai-nilai) variabel bebas. Setelah dimanipulasi, variabel bebas itu disebut garapan. 

Metode eksperimen memiliki tiga ciri, yaitu sebagai berikut: 

a) Manipulasi, yaitu mengubah secara sistematis keadaan tertentu 

b) Observasi, yaitu mengamati dan mengukur hasil manipulasi 

c) Kontrol, yaitu mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya 

manipulasi. Kontrol adalah kunci metode eksperimental, sebab tanpa kontrol 

manipulasi dan observasi akan menghasilkan data yang meragukan. 

5. Metode Kuasi Eksperimental 

Metode kuasi eksperimental hampir menyerupai metode eksperimental, hanya 

pada metode ini, peneliti tidak dapat mengatur sekehendak hati variabel bebasnya. 

Metode kuasi eksperimental mempunyai dua ciri, yaitu sebagai berikut : 

a) Peneliti tidak mampu meletakkan subjek secara random pada kelompok 

eksperimental atau kelompok kontrol. Yang dapat dilakukan peneliti adalah 

mencari kelompok subjek yang diterpa variabel bebas, dan kelompok lain 

yang tidak mengalami variabel bebas. 

b) Peneliti tidak dapat mengenakan variabel bebas kapan dan kepada siapa saja 

yang dikehendakinya. 
 

1.2. Kriteria Penelitian Ilmiah 

1. Dapat menyatakan tujuan dengan sejelas-jelasnya, 

2. Menggunakan landasan teoretis dan metode pengujian data yang relevan 

3. Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dari telaah teoretis atau berdasarkan 

pengungkapan data, 

4. Telah mempunyai kemampuan untuk diuji ulang, 
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5. Memilih data dengan tepat sehingga hasilnya dapat dipercaya, 

6. Menarik kesimpulan secara objektif, 

7. Melaporkan hasil secara parsimony, 

8. Hasil penelitian dapat digeneralisasi, 

1.3. Perbedaan Metode Ilmiah dengan Penelitian Ilmiah 

Metode ilmiah dan penelitian ilmiah, dua frase yang terkesan memiliki pengertian 

sama ini ternyata memiliki perbedaan satu sama lain. Ada dua (2) hal paling tidak, yang 

membedakan antara metode ilmiah dengan penelitian ilmiah. Perlu dimengerti bahwa setiap 

penelitian ilmiah harus menerapkan metode ilmiah, akan tetapi setiap metode ilmiah belum 

tentu penelitian ilmiah. Maksudnya begini, prinsip-prinsip yang digunakan dalam metode 

ilmiah digunakan pula dalam penelitian ilmiah. 

Adapun letak kedua perbedaan metode ilmiah dengan penelitian ilmiah, 

sebagaimana telah disebut di atas adalah: (1) dalam hal rumusan masalah; dan (2) dalam 

hal cara kerja pemecahan masalah. Mari kita uraikan satu persatu. 

1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam metode ilmiah dapat berupa masalah yang sangat 

sederhana atau masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika hari 

hujan, salah satu sudut lantai kamar di rumah anda menjadi menjadi basah. Untuk 

menyelesaikan masalah sederhana ini anda tidak perlu melakukan penelitian ilmiah, cukup 

berpikirdengan menggunakan metode ilmiah. Sebaliknya dalam penelitian ilmiah rumusan 

masalah cukup kompleks sehingga membutuhkan kegiatan yang kompleks pula untuk 

menyelesaikan/ memecahkannya. Dalam penelitian ilmiah anda harus merancang instrumen 

untuk mengumpulkan data dengan benar, menganalisis data, dsb. Melakukan penelitian 

ilmiah memerlukan waktu yang lebih lama, tidak cukup hanya satu atau dua hari saja 

sebagaimana anda memecahkan masalah sehari-hari yang sederhana melalui metode 

ilmiah.Contoh masalah penelitian ilmiah yang cukup kompleks misalnya: Apa faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya penurunan prestasi siswa-siswa kelas XA SMA SukaMoro? 

Untuk memecahkan masalah ini tidak dapat dilakukan secara sederhana melalui metode 

ilmiah, tetapi haruslah dengan penelitian ilmiah yang dalam pelaksanaannya tetap 

menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah. 

1.5. Cara Kerja Pemecahan Masalah  

Secara singkat pada paragraf sebelumnya tentang rumusan masalahpun kita sudah 

dapat memahami bahwa cara kerja dalam penelitian ilmiah lebih kompleks dibanding cara 

kerja pada metode ilmiah. Selama melaksanakan penelitian ilmiah diperlukan ketekunan, 
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kesabaran, ketelitian, dan keahlian khusus. Penelitian ilmiah dilakukan secara sadar, cermat 

dan sistematis mengenai subjek tertentu sehingga dapat mengungkapkan fakta-fakta, teori-

teori, atau aplikasi-aplikasi. Penelitian ilmiah juga berkaitan dengan memperbaiki sesuatu 

yang sedang berjalan baik berupa fakta, teori atau kegiatan, dan tidak hanya mengungkap 

hal-hal yang bersifat baru. Penelitian ilmiah (scientific research) bukan hanya upaya yang 

dilakukan untuk pemuasan rasa ingin tahun, tetapi juga berkaitan dengan upaya untuk 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan gejala-gejala sosial ataupun 

kebendaan (alam). 

1.6. Proses Penelitian Ilmiah 

Proses pelaksanaan penelitian ilmiah terdiri dari langkah-langkah yang juga menerapkan 

prinsip metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan selama melakukan 

penelitian ilmiah adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah 

2. Melakukan studi pendahuluan 

3. Merumuskan hipotesis 

4. Mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel 

5. Menentukan rancangan dan desain penelitian 

6. Menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian 

7. Menentukan subjek penelitian 

8. Melaksanakan penelitian 

9. Melakukan analisis data 

10. Merumuskan hasil penelitian dan pembahasan 

11. Menyusun laporan penelitian dan melakukan desiminasi. 

 

Berikut ini adalah penjelasan untuk  setiap langkah-langkah penelitian ilmiah (scientific 

research): 

Mengidentifikasi dan Merumuskan Masalah 

Sebagaimana halnya dalam metode ilmiah, pada penelitian ilmiah juga harus berangkat dari 

adanya permasalahan yang ingin pecahkan. Sebelum melaksanakan penelitian ilmiah perlu 

dilakukan identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah penting dilakukan agar rumusan 

masalah menjadi tajam dan sebagai bentuk data awal bahwa dalam penelitian ilmiah 

tersebut memang dibutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian. Identifikasi masalah 

dirumuskan bersesuaian sebagaimana latar belakang masalah, berdasarkan fakta dan data 

yang ada di lapangan. Identifikasi masalah pada umumnya dirumuskan dalam bentuk 
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kalimat deklaratif, sementara rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya 

(berbentuk pertanyaan).  

Melakukan Studi Pendahuluan 

Di dalam penelitian ilmiah, perlu dilakukan sebuah studi pendahuluan. Peneliti dapat 

melakukannya dengan menelusuri dan memahami kajian pustaka untuk bahan penyusun 

landasan teori yang dibutuhkan untuk menyusun hipotesis maupun pembahasan hasil 

penelitian nantinya. Sebuah penelitian dikatakan bagus apabila didasarkan pada landasan 

teori yang kukuh dan relevan. Banyak teori yang bersesuaian dengan penelitian, namun 

ternyata kurang relevan. Oleh karenanya, perlu dilakukan usaha memilah-milah teori yang 

sesuai. Selain itu studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui pengkajian kepustakaan 

akan dapat membuat penelitian lebih fokus pada masalah yang diteliti sehingga dapat 

memudahkan penentuan data apa yang nantinya akan dibutuhkan. 

Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis perlu dirumuskan dalam sebuah penelitian ilmiah, lebih-lebih penelitian kuantitatif. 

Dengan menyatakan hipotesis, maka penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti akan lebih 

fokus terhadap masalah yang diangkat. Selain itu dengan rumusan hipotesis, seorang 

peneliti tidak perlu lagi direpotkan dengan data-data yang seharusnya tidak dibutuhkannya, 

karena data yang diambilnya melalui instrumen penelitian hanyalah data-data yang 

berkaitan langsung dengan hipotesis. Data-data ini sajalah yang nantinya akan dianalisis. 

Hipotesis erat kaitannya dengan anggapan dasar. Anggapan dasar merupakan kesimpulan 

yang kebenarannya mutlak sehingga ketika seseorang membaca suatu anggapan dasar, 

tidak lagi meragukan kebenarannya.  

Mengidentifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Sebuah variabel dalam penelitian ilmiah adalah fenomena yang akan atau tidak akan terjadi 

sebagai akibat adanya fenomena lain. Variabel penelitian sangat perlu ditentukan agar 

masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi jelas dan terukur. Dalam 

tahap selanjutnya, setelah variabel penelitian ditentukan, maka peneliti perlu membuat 

definisi operasional variabel itu sesuai dengan maksud atau tujuan penelitian. Definisi 

operasional variabel adalah definisi khusus yang dirumuskan sendiri oleh peneliti. Definisi 

operasional tidak sama dengan definisi konseptual yang didasarkan pada teori tertentu.  

Menentukan Rancangan atau Desain Penelitian 

Rancangan penelitian sering pula disebut sebagai desain penelitian. Rancangan penelitian 

merupakan prosedur atau langkah-langkah aplikatif penelitian yang berguna sebagai 

pedoman dalam melaksanakan penelitian ilmiah bagi si peneliti yang bersangkutan. 

Rancangan penelitian harus ditetapkan secara terbuka sehingga orang lain dapat 
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mengulang prosedur yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran penelitian ilmiah yang 

telah dilakukan peneliti.  

Menentukan dan Mengembangkan Instrumen Penelitian 

Apakah yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian merupakan alat 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya. Beragam alat 

dan teknik pengumpulan data yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian 

ilmiah yang dilakukan. Setiap bentuk dan jenis instrumen penelitian memiliki kelebihan dan 

kelemahannya masing-masing. Karena itu sebelum menentukan dan mengembangkan 

instrumen penelitian, perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satu 

kriteria pertimbangan yang dapat dipakai untuk menentukan instrumen penelitian adalah 

kesesuaiannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Tidak semua alat atau 

instrumen pengumpul data cocok digunakan untuk penelitian-penelitian tertentu. 

Menentukan Subjek Penelitian 

Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan sebagai sumber data disebut 

subjek penelitian. Seringkali subjek penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel 

penelitian. Apabila penelitian ilmiah yang dilakukan menggunakan sampel penelitian dalam 

sebuah populasi penelitian, maka peneliti harus berhati-hati dalam menentukannya. Hal ini 

dikarenakan, penelitian yang menggunakan sampel sebagai subjek penelitian akan 

menyimpulkan hasil penelitian yang berlaku umum terhadap seluruh populasi, walaupun 

data yang diambil hanya merupakan sampel yang jumlah jauh lebih kecil dari populasi 

penelitian. Pengambilan sampel penelitian yang salah akan mengarahkan peneliti kepada 

kesimpulan yang salah pula.Sampel yang dipilih harus merepsentasikan populasi penelitian. 

Melaksanakan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau 

rancangan penelitian yang telah dibuat. Pelaksanaan penelitian harus dilakukan secara 

cermat dan hati-hati karena kan berhubungan dengan data yang dikumpulkan, keabsahan 

dan kebenaran data penelitian tentu saja akan menentukan kualitas penelitian yang 

dilakukan.Seringkali peneliti saat berada di lapangan dalam melaksanakan penelitiannya 

terkecoh oleh beragam data yang sekilas semuanya tampak penting dan berharga. Peneliti 

harus fokus pada pemecahan masalah yang telah dirumuskannya dengan mengacu 

pengambilan data berdasarkan instrumen penelitian yang telah dibuatnya secara ketat. 

Berdasarkan cara pengambilan data terhadap subjek penelitian, data dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu data langsung dan data tidak langsung. Data langsung adalah 

data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data (subjek penelitian), 

sementara data tidak langsung adalah data yang diperoleh peneliti tanpa berhubungan 
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secara langsung dengan subjek penelitian yaitu melalui penggunaan media tertentu 

misalnya wawancara menggunakan telepon, dan sebagainya. 

Melakukan Analisis Data 

Beragam data yang terkumpul saat peneliti melaksanakan penelitian ilmiahnya tidak akan 

mempunyai kana apapun sebelum dilakukan analisis. Ada beragam alat yang dapat 

digunakan untuk melakukan analisis data, bergantung pada jenis data itu sendiri. Bila 

penelitian ilmiah yang dilakukan bersifat kuantitatif, maka jenis data akan bersifat kuantitatif 

juga. Bila penelitian bersifat kualitatif, maka data yang diperoleh akan bersifat kualitatif dan 

selanjutnya perlu diolah menjadi data kuantitatif. Untuk itu perlu digunakan statistik dalam 

pengolahan dan analisis data.  

Merumuskan Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada hakekatnya merumuskan hasil penelitian dan melakukan pembahasan adalah 

kegiatan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah penelitian, sesuai dengan hasil 

analisis data yang telah dilakukan. Pada saat melakukan pembahasan, berarti peneliti 

melakukan interpretasi dan diskusi hasil penelitian.Hasil penelitian dan pemabahasannya 

merupakan inti dari sebuah penelitian ilmiah.Pada penelitian ilmiah dengan pengajuan 

hipotesis, maka pada langkah inilah hipotesis itu dinyatakan diterima atau ditolak dan 

dibahas mengapa diterima atau ditolak. Bila hasil penelitian mendukung atau menolak suatu 

prinsip atau teori, maka dibahas pula mengapa demikian. Pembahasan penelitian harus 

dikembalikan kepada teori yang menjadi sandaran penelitian ilmiah yang telah dilakukan.  

Menyusun Laporan Penelitian dan Melakukan Desiminasi 

Seorang peneliti yang telah melakukan penelitian ilmiah wajib menyusun laporan hasil 

penelitiannya. Penyusunan laporan dan desiminasi hasil penelitian merupakan langkah 

terakhir dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Format laporan ilmiah seringkali telah 

dibakukan berdasarkan institusi atau pemberi sponsor di mana penelitia itu melakukannya. 

Desiminasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar atau menuliskannya dalam jurnal-jurnal 

penelitian. Ini penting dilakukan agar hasil penelitian diketahui oleh masyarakat luas 

(masyarakat ilmiah) dan dapat dipergunakan bila diperlukan. 

 

1.7. Karakteristik Metode Ilmiah 

Metode ilmiah bergantung pada karakterisasi yang cermat atas subjek investigasi. 

Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasi sifat-sifat utama yang relevan yang 

dimiliki oleh subjek yang diteliti. Selain itu, proses ini juga dapat melibatkan proses 

penentuan (definisi) dan pengamatan-pengamatan yang dimaksud seringkali memerlukan 

pengukuran dan perhitungan yang cermat. Proses pengukuran dapat dilakukan terhadap 
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objek yang tidak dapat diakses atau dimanipulasi seperti bintang atau populasi manusia. 

Hasil pengukuran secara ilmiah biasanya ditabulasikan dalam table. Digambarkan dalam 

bentuk grafik atau dipetakan dan diproses dengan penghitungan statistika seperti korelasi 

dan regresi. 

Umumnya terdapat empat karakteristik penelitian ilmiah : 

1.       Sistematik. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan 

sesuai pola dan kaidah yang benar, dari yang mudah dan sederhana sampai yang 

kompleks. 

2.       Logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan 

fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah 

bekerjanya akal yaitu logika. Prosedur penalaran yang dipakai bias dengan prosedur induktif 

yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus individual (khusus), 

atau prosedur deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus 

dari pernyataan yang bersifat umum. 

3.       Empirik. Artinya suatu penelitian yang didasarkan pada pengalaman sehari-hari, yang 

ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. 

Landasan empirik ada tiga yaitu : 

a). Hal-hal empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan (ada penggolongan atau 

perbandingan satu sama lain). 

b). Hal-hal empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. 

c). Hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan,melainkan ada penyebabnya. 

4.      Replikatif. Artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus di uji kembali oleh 

peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, 

dan kondisi yang sama. Agar bersifat replikatif, penyusunan definisi operasional variable 

menjadi langkah penting bagi seorang peneliti. 

 

Kekuatan-kekuatan dari penelitian studi kasus adalah : 1) dapat membantu 

memahami hubungan-hubungan yang kompleks, 2) lebih mendasar pada realitas, 3) dapat 

memfasilitasi eksplorasi yang tidak terduga dan tidak biasanya, 4) pada memampukan 

peneliti untuk fokus pada gejala yang unik, 5) dapat menunjukkan proses-proses yang 

mencakup hubungan-hubungan kausal, dan 6) dapat memperkaya pengembangan 

teori/konsep. Sedangkan kelemahan-kelemahan penelitian studi kasus meliputi : 1) 

membutuhkan lebih banyak data untuk memudahkan analisis, 2) lebih mahal, jika 

diupayakan dalam skala yang luas, 3) pengujian yang kompleks sulit untuk disederhanakan, 

4) tidak terungkap dengan representasi numerik, 5) tidak untuk digeneralisasikan, 6) kuat 

ketika keahlian dan intuisi peneliti dimaksimalkan, tapi menimbulkan keraguan tentang 

"objektivitas" mereka, 7) mudah untuk dibaikan oleh mereka yang tidak suka pesan yang 
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terkandung didalamnya, dan 8) tidak bisa menjawab sejumlah besar pertanyaan penelitian 

yang relevan dan tepat.  

 Sedangkan jika berkaitan dengan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif bagi 

suatu penelitian bisnis, maka tidak dapat “dipisahkan” secara tegas, namun dapat 

“dibedakan”. Hal ini mengingat bahwa suatu penelitian dengan metode ilmiah adalah 

dengan menggabungkan kedua pendekatan/pola pikir deduktif dan induktif. Karena 

paradigma penelitian kuantitatif mendasarkan diri pada pendekatan deduktif, sedangkan 

paradigma kualitatif  mendasarkan diri pada pendekatan/pola pikir induktif.  
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BAB II 

SUMBER IDE PENELITIAN   

PENGUMPULAN DATA AWAL  

IDENTIFIKASI MASALAH PENELITIAN 

 
2.1. Sumber Ide Penelitian  

Suatu penelitian pada dasarnya bertujuan untuk memahami, menjelaskan dan 

memprediksi suatu fenomena. Fellin (1996) mengatakan bahwa penelitian  adalah suatu 

cara sistematik untuk maksud meningkatkan,memodifikasi dan mengembangkan 

pengetahuan yang dapat disampaikan dan diuji oleh peneliti lain.Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan memecahkan masalah atau menjawab 

pertanyaan penelitian. 

Masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang penting untuk 

dipecahkan oleh lebih dari dua alternatif kemungkinan. Masalah dapat berupa descriptive 

problems atau relational problems.  Untuk memecahkan descriptive problems digunakan 

pendekatan masalah (problem approach) yang akan menghasilkan descriptive design 

sedangkan relational problems digunakan pendekatan logical thinking yang akan 

menghasilkan hipotesis.  Perhatikan gambar 1 beikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Problem Approach 

 

Problems Approach Menjawab masalah yang bertujuan untuk menyusun 

pengetahuan deskriptif  baik deskriptif  khusus ataupun deskriptif  umum. Diskripsi khusus  

adalah rumusan masalah yang belum diketahui karakteristik suatu objek pada situasi 
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tertentu (induktif).  Sedangkan diskripsi umum adalah rumusan masalah yang belum 

diketahui beberapa karakteristik fenomena suatu objek pada situasi tertentu (deductive). 

Relational problems didekati dengan pendekatan logical thinking, yaitu menjawab 

masalah secara rasional atau logika.Pendekatan ini adalah untuk mencapai tujuan 

eksplanasi (teori) yang bertitik tolak dari masalah yang belum menjelaskan mengapa suatu 

fenomena terjadi.  Dalam logical thinking peneliti mengalirkan jalan berfikir menurut 

kerangka logik (logical construct) untuk mencari jawaban penyebab terjadinya fenomena. 

Pendekatan ini menggunakan cara berfikir deduktif dengan harapan dapat menemukan 

(hipotesis). 

Masalah yang hendak dicari jawabannya disusun dalam suatu rumusan masalah 

yang selanjutnya disusun suatu kerangka pemikiran.Kerangka pemikiran adalah menjawab 

secara rasional masalah yang telah dirumuskan dan diidentifikasi itu, dengan mengalirkan 

jalan pikiran dari pangkal pikir berdasarkan patokan pikir sampai pada pemikiran (hasil pikir) 

menurut kerangka logis (logical construct)1.Di akhir kerangka pemikiran biasanya 

digambarkan skema alur yang disebut dengan model atau paradigma penelitian. 

 

2.2. Pengumpulan Data Awal 

Pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi 

yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Adapun tujuan 

penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah ataupun hipotesis penelitian, untuk dapat 

menjawabnya diperlukan data atau informasi yang diperoleh melalui tahapan pengumpulan 

data. Informasi atau data mempunyai karakteristik yang berbeda beda sehingga 

membutuhkan metode yang berbeda-beda pula. 

Pengumpulan data awal dalam penelitian dimaksudkan guna mendapatkan bahan, 

keterangan, kenyataan, dan informasi yang bisa dipercaya, juga dimaksudkan sebagai 

induktif thinking (fenomena) untuk melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. 

Tahapan pengumpulan data 

Dari metode pengumpulan data ini ada beberapa tahapan dalam pengumpulan data  yaitu 

menyangkut : 

1. Perumusan tujuan pengumpulan data. 

Tujuan pegumpulan data sangat tergantung pada tujuan dan metodologi penelitian, 

khususnya metodologi analisa data. Secara umum pengumpulan data bertujuan untuk 

memperoeh fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Begitu juga 
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penentuan objek yang akan dikumpulkan datanya oleh latar belakang dari perumusan 

maslah riset, serta pemilihan contoh (sampling). namun demikian identitas objek 

pengaruh pada jenis data yang akan dikumpulkan, teknik dan alat bantu yang digunkan 

serta tahapan pengumpulan data. 

2.       Penentuan jenis data yang akan dikumpulkan. 

Secara umum data dibagi dua kategori yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif adalah nilai dari perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka,s 

ebaliknya data kuantitatif adalah nilai perubahan yang dapat dinyatakan dalam angka. 

Pandangan umum bahwa data kuantitatif merupakan kategori data yang lebih baik dan 

dan data kualitaif yang dinilai sering tidak pasti. Namun sebenarnya keduanya saling 

melengkapi, karena hanya dengan data kualitatif saja tidak akan memberikan informasi 

yang lengkap tanpa dukungan data kuantitatif yang jelas. Juga terkadang data 

kuantitatif sering kali tidak cukup untuk menggambarkan keadaan sebenarnya juka tida 

ditunjang oleh data kualitatif yang memadai.  

Pembeda data lain sering digunakan data primer dan data sekunder. Data perimer 

adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari obejek penelitiannya. 

Sedang data sekunder adaah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek yang diteliti. Dalam pengumpulan data primer, improvisasi peneliti terhadap objek 

penelitian sangat penting dilakukan, terutama untuk memperoleh informasi kualitatif 

yang melatar belakangi data kuantitatif yang diperoleh. Pengumpulan data primer tetap 

dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga pembantu (enumerator), asalkan peneliti 

telah menghayati permasalahan yang dihadapi atau telah menemukan objek 

penelitiannya. Sedangkan pada data sekunder yang diperlukan hanyalah keadaan atau 

ada-tidaknya data itu sendiri. 

3.       Menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. 

Setiap jenis data yang dikumpulkan dengan menggunkan salah satu teknik 

pengumpulan data. Perbedaanya hanya dalam hal cara menghasilkan data yang 

dimaksud, terutama dalam hal hubungannya dengan pengolahan dan penyajian data. 

Banyak teknik yang sering digunakan para peneliti dari berbagai buku penelitian yang 

semuanya digunakan dengan berbagai kombinasi terbaik sehingga diharapkan 

mendapatkan data yang akurat dan bias dipercaya. 

·         Observasi langsung. 

·         Interview 



18 
 

·         Pengisian daftar isian 

·         Studi pustaka 

4.       Menentukan alat bantu pengumpulan data 

Pada dasarnya setiap teknik pengumpulan data memerlukan alat bantu yang berbeda. 

Beguitu juga penggunaan alat bantu sangat tergnatung pada tujuan penelitian dan jenis 

data yang akan dikumpulkan. Perkembangan teknologi penelitian memberikan 

dinamisasi dan fleksibilitas. Tapi secara umum alat bantu pengumpulan data dapat 

dikelompokan menjadi catatan penelitian, daftar pertanyaan, daftar ceklist. 

5.       Penyajian dan pengolahan data awal. 

Data yang telah dikumpulkan perlu disusun terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. 

Ahsul pengolahn dan analisis data pada tahaps elanjutnya akan disebut sebagai 

penyajian dan pengolahan data alkhir. Tujuan penyajian dan pengolahan data awal 

adalah untuk memperoleh data yang komprehnesif sesuai dengan tujuan riset. Hal itu 

diperlukan Karen adalm proses pengumpulan data, data untuk satu analisis dapat 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpisah sehingga perlu dipadukan terlebih 

dahulu. Pengolahan awal juga dilakukan untuk membersihkan data dari kesalahan-

keslahan yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan data,s eerti keslahan 

pencttatan, keslahah pentuan contoh. Terapdta beberpaa tahapan proses pengolahan 

data awal, antara lain penyusunan kategori untuk data kualitatif, pemberian ode dan 

penyusunan master table. 

6.     Menyajikan data berkualitas yang telah dikumpulkan, 

Kualitas data yang diharapkan dari tahapan terakhir dari pengumpulan data.  

 

2.3. Identifikasi Masalah 

 
Pengertian Identifikasi Masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan 

masalah yang di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai 

suatu masalah. Tujuan identifikasi masalah yaitu agar kita maupun pembaca mendapatkan 

sejumlah masalah yang berhuungan dengan judul penelitian. 

Kesulitan yang dihadapi dalam mengidentifikasi masalah yaitu kemiskinan materiil 

dan kemiskinan metodologis. Kemiskinan materiil dalam hal ini menyangkut apa yang 

akan menjadi masalah, sedangkan kemiskinan metodologis menyangkut bagaimana 

memecahkan masalah. Untuk mengatasi kedua masalah itu, maka jadilah spesialis yaitu 



19 
 

peneliti yang bersikap kritis dalam membaca, mendengar dan berpikir. Berpikir disini yaitu 

mengungkapkan kembali gagasan dari penelitian-penelitian yang mutakhir. 

  

Masalah suatu penelitian yang baik harus memiliki kriteria sebagai berikut : 

Menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, Spesifik dan jelas, Dapat diuji secara 

empiris, Tidak menyangkut masalah moral dan etika, serta Berorientasi pada suatu teori 

tertentu. Identifikasi masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya yang dimulai dengan 

bagaimana atau mengapa karena mutunya lebih tinggi daripada hanya menjawab apa, 

siapa dan di mana. Identifikasi masalah dalam penelitian kuntitatif bersifat deksriptif, 

hubungan (relationship), pengaruh (asosiative) dan perbedaan (difference). Identifikasi 

masalah dalam penelitian deskriptif biasanya dimulai dengan pertanyaan, “apakah ?” 

hubungan biasanya dimulai dengan pertanyaan, “Adakah hubungan ?” Pengaruh biasanya 

dimulai dengan pertanyaan, “Adakah Pengaruh ?” dan lain sebagainya. 

  

Kegiatan mengidentifikasi masalah dapat diilustrasikan bagaikan seseorang masuk 

ke rumah makan padang. Di meja tersedia berbagai macam masakan dan minuman. Semua 

masakan dan minuman yang dihidangkan di meja di catat olehnya sebagai identifikasi 

makanan dan minuman. 

Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah. 

Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitan yang boleh dikatakan paling penting 

diantara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan 

juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah 

penelitian secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan 

lapangan (observasi, survey, dsb).  

Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan 

suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel itu 

sendiri dapat didefinisikan sebagai pembeda antara sesuatu dengan yang lain.  

Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah adalah : 

1. Bacaan 

Bacaan yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil-hasil 

penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah, karena laporan penelitian yang baik 

tentunya mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, yang berkaitan 

dengan penelitian tersebut. Suatu penelitian sering tidak mampu memecahkan 

semua masalah yang ada, karena keterbatasan penelitian. Hal ini menuntut adanya 

penelitian lebih lanjut dengan mengangkat masalah-masalah yang belum terjawab. 

Selain jurnal penelitian, bacaan lain yang bersifat umum juga dapat dijadikan sumber 

masalah misalnya buku-buku bacaan terutama buku bacaan yang mendeskripsikan 
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gejala-gejala dalam suatu kehidupan yang menyangkut dimensi sains dan teknologi 

atau bacaan yang berupa tulisan yang dimuat dimedia cetak. 

2. Pertemuan Ilmiah 

Masalah dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti seminar, 

diskusi. Lokakarya, konfrensi dan sebagainya. Dengan pertemuan ilmiah dapat 

muncul berbagai permasalahan yang memerlukan jawaban melalui penelitian. 

3. Pernyataan Pemegang Kekuasaan (Otoritas) 

Orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas cenderung menjadi figure yang 

dianut oleh orang-orang yang ada dibawahnya. Sesuatu yang diungkapkan oleh 

pemegang otoritas tersebut dapat dijadikan sumber masalah. Pemegang otoritas di 

sini dapat bersifat formal dan non formal. 

4. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun 

yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang 

cukup lama, dapat melahirkan suatu masalah. Contoh : Seorang pendidik 

menemukan masalah dengan melihat (mengamati) sikap dan perilaku siswanya 

dalam proses belajar mengajar. 

5. Wawancara dan Angket 

Melalui wawancara kepada masyarakat mengenai sesuatu kondisi aktual di lapangan 

dapat menemukan masalah apa yang sekarang dihadapi masyarakat tertentu. 

Demikian juga dengan menyebarkan angket kepada masyarakat akan dapat 

menemukan apa sebenarnya masalah yang dirasakan masyarakat tersebut. 

Kegiatan ini dilakukan biasanya sebagai studi awal untuk mengadakan penjajakan 

tentang permasalahan yang ada di lapangan dan juga untuk menyakinkan adanya 

permasalahan-permasalahan di masyarakat. 

6. Pengalaman  

Pengalaman dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik. Tetapi tidak semua 

pengalaman yang dimiliki seseorang itu selalu positif, tetapi kadang-kadang 

sebaliknya. Pengalaman seseorang baik yang diperolehya sendiri maupun dari orang 

lain, dapat dijadikan sumber masalah yang dapat dijawab melalui penelitian.  

7. Intuisi 

Secara intuitif manusia dapat melahirkan suatu masalah. masalah penelitian tersebut 

muncul dalam pikiran manusia pada saat-saat yang tidak terencanakan.  

 

Ketujuh faktor diatas dapat saling mempengaruhi dalam melahirkan suatu masalah 

penelitian, dapat juga berdiri sendiri dalam mencetuskan suatu masalah. Jadi untuk 

mengindentifikasi masalah dapat melalui sumber-sumber masalah di atas. Sumber-sumber 
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masalah tersebut dapat saling berinteraksi dalam menentukan masalah penelitian, dapat 

juga melalui salah satu sumber saja.  

Setelah masalah diindentifikasi, selanjutnya perlu dipilih dan ditentukan masalah 

yang akan diangkat dalam suatu penelitian. Untuk memilih dan menentukan masalah yang 

layak untuk diteliti, perlu mempertimbangkan kriteria problematika yang baik. 

Ada beberapa kriteria dalam merumuskan problematika penelitian yang baik, sebagaimana 

dikemukakan para ahli sebagai berikut ini : 

Masalah penelitian biasanya ditunjukkan sebagai pertanyaan. Karakteristik 

pertanyaan penelitian yang baik menurutnya adalah : 

• Pertanyaan itu harus feasible, artinya pertanyaan atau masalah penelitian itu dapat 

memungkinkan untuk diteliti, dipandang dari segi waktu, energi atau biaya. 

• Pertanyaan itu harus jelas, artinya pertanyaan tersebut harus dirumuskan dengan 

kalimat yang sederhana yang dapat disepakati maknanya oleh sebagian besar 

masyarakat. 

• Pertanyaan itu harus signifikan, maksudnya bahwa masalah penelitian itu akan 

memberikan sumbangan pengetahuan yang penting bagi manusia. 

• Pertanyaan itu harus etis, artinya pertanyaan atau permasalahan tersebut apabila 

diteliti tidak akan merusak atau membahayakan manusia atau lingkungan alam dan 

lingkungan manusia. 

Masalah penelitian dikatakan baik (tepat dan pantas diajukan sebagai masalah 

penelitian), apabila pertanyaan-pertanyaan penjajakan berikut dapat terjawab, yaitu : 

• Apakah masalah tersebut dapat dijawab secara efektif melalui proses penelitian? 

Apakah bisa dikumpulkan data relevan yang diperlukan untuk menjawab masalah 

tersebut? 

• Apakah masalah tersebut membawa hasil temuan yang cukup bermakna? Apakah 

mengandung sesuatu yang penting di dalam masalah tersebut? Apakah pemecahan 

masalah atau penemuannya nanti akan memberikan sesuatu yang baru kepada 

khasanah teori dan praktek pendidikan? 

• Apakah masalah tersebut merupakan sesuatu yang baru? Apakah masalah tersebut 

sudah diteliti sebelumnya? Hal ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. 

• Apakah masalah tersebut memungkinkan (fisibel) untuk diteliti? Hal ini termasuk 

kesesuaian masalah dengan latar belakang si peneliti, sehingga si peneliti perlu 

melakukan penjajakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 
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Menurut Donald Ary dan kawan-kawan (dalam Arief Furchan, 192) menyatakan ada 

beberapa kriteria permasalahan yang baik, yaitu : 

• Masalah hendaknya merupakan masalah yang pemecahannya akan memberikan 

sumbangan kepada bangunan pengetahuan di bidang pendidikan. 

• Masalah itu hendaknya merupakan masalah yang akan membawa kepada 

persoalan-persoalan baru dan demikian juga kepada penelitian-penelitian 

berikutnya. 

• Permasalahan hendaknya merupakan permasalah yang dapat diteliti. 

• Permasalahan itu harus sesuai bagi si peneliti, menarik bagi si peneliti, sesuai 

dengan bidang yang dikuasai dan waktu yang tersedia baginya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa problematika 

penelitian yang baik, apabila problematika penelitian tersebut memenuhi dua kriteria 

yaitu: 

1.  Kriteria yang bersifat subjektif 

Kriteria subjektif berhubungan dengan si peneliti, yaitu menyangkut : 

• Kemampuan dan Keahlian 

Permasalahan yang dipilih seharusnya sesuai dengan keahlian dan 

kemampuan yang dimiliki si peneliti.  

• Minat 

Permasalahan yang dipilih seharusnya sesuai dengan minat si peneliti. 

Apabila si peneliti sudah tidak tertarik pada suatu masalah “tertentu”, 

sebaiknya jangan diteliti. Pilihlah dan telitilah masalah yang benar-benar anda 

minati. Seseorang yang sudah tidak berminat pada suatu masalah, maka 

sulitlah masalah tersebut dapat menjadi bagian dari dirinya. Padahal masalah 

dalam penelitian harus merupakan bagian dari si peneliti. Penelitian akan 

berhasil dengan baik, manakala masalah penelitian sesuai dengan minat 

peneliti. 

• Biaya penelitian yang dimiliki 

Dalam memilih masalah penelitian, diperlukan pertimbangan biaya yang 

harus diperlukan (disediakan). Jangan memilih masalah yang memerlukan 

biaya banyak untuk penelitiannya, sementara biaya yang ada terbatas sekali. 

• Waktu yang tersedia 
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Dalam memilih masalah yang diangkat dalam suatu penelitian, hendaknya 

memperhatikan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian. Pilihlah masalah 

sesuai dengan kemampuan waktu yang peneliti miliki. 

• Alat-alat dan fasilitas yang tersedia dalam melakukan penelitian 

Dalam memilih dan menentukan masalah dalam penelitian perlu 

mempertimbangkan alat-alat atau fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam 

penelitian. Pilihlah masalah yang tersedia alat (instrument) dan fasilitasnya 

untuk penelitian. 

• Penguasaan metodologi penelitian. 

Penguasaan metodologi penelitian penting sekali bagi para peneliti. Masalah 

yang dipilih perlu mempertimbangkan metodologi yang digunakan dalam 

penelitian. Apakah penelitian mampu menerapkan metodologi yang dipakai 

dalam menjawab masalah penelitian. 

 

2. Kriteria yang bersifat objektif 

Pertimbangan objektif merupakan pertimbangan yang dating dari arah masalahnya itu 

sendiri. Pertimbangan objektif ini mengarah kepada pemberian sumbangan 

kemanfaatan, yang meliputi (1) Pengembangan teori dalam bidan yang bersangkutan, 

(2) Pemecahan masalah-masalah praktis. 

Menurut Surachmad (1989) menyatakan beberapa factor intern dan ekstern yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan masalah, yaitu: 

o Apakah masalah ini berguna untuk dipecahkan? 

o Apakah terdapat kepandaian yang diperlukan untuk pemecahan masalah itu? 

o Apakah masalah itu sendiri menarik untuk dipecahkan? 

o Apakah masalah ini memberikan sesuatu yang baru (aktual) ? 

o Apakah untuk pemecahan masalah tersebut dapat diperoleh data yang 

secukupnya ? 

o Apakah masalah itu terbatas sedemikian rupa sehingga jelas batas-batasnya dan 

dapat dilaksanakan pemecahannya? 

Seorang peneliti harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, 

sebelum menentukan masalahnya. Karena dengan mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut, akan menjadi dasar dalam 

meyakini jawaban masalah penelitian. 
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2.3. Identifikasi Masalah 

 
Pengertian Identifikasi Masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan 

masalah yang di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai 

suatu masalah. Tujuan identifikasi masalah yaitu agar kita maupun pembaca mendapatkan 

sejumlah masalah yang berhuungan dengan judul penelitian. 

Kesulitan yang dihadapi dalam mengidentifikasi masalah yaitu kemiskinan materiil 

dan kemiskinan metodologis. Kemiskinan materiil dalam hal ini menyangkut apa yang 

akan menjadi masalah, sedangkan kemiskinan metodologis menyangkut bagaimana 

memecahkan masalah. Untuk mengatasi kedua masalah itu, maka jadilah spesialis yaitu 

peneliti yang bersikap kritis dalam membaca, mendengar dan berpikir. Berpikir disini yaitu 

mengungkapkan kembali gagasan dari penelitian-penelitian yang mutakhir. 

  

Masalah suatu penelitian yang baik harus memiliki kriteria sebagai berikut : 

Menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, Spesifik dan jelas, Dapat diuji secara 

empiris, Tidak menyangkut masalah moral dan etika, serta Berorientasi pada suatu teori 

tertentu. Identifikasi masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya yang dimulai dengan 

bagaimana atau mengapa karena mutunya lebih tinggi daripada hanya menjawab apa, 

siapa dan di mana. Identifikasi masalah dalam penelitian kuntitatif bersifat deksriptif, 

hubungan (relationship), pengaruh (asosiative) dan perbedaan (difference). Identifikasi 

masalah dalam penelitian deskriptif biasanya dimulai dengan pertanyaan, “apakah ?” 

hubungan biasanya dimulai dengan pertanyaan, “Adakah hubungan ?” Pengaruh biasanya 

dimulai dengan pertanyaan, “Adakah Pengaruh ?” dan lain sebagainya. 

  

Kegiatan mengidentifikasi masalah dapat diilustrasikan bagaikan seseorang masuk 

ke rumah makan padang. Di meja tersedia berbagai macam masakan dan minuman. Semua 

masakan dan minuman yang dihidangkan di meja di catat olehnya sebagai identifikasi 

makanan dan minuman. 

Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah. 

Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitan yang boleh dikatakan paling penting 

diantara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan 

juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah 

penelitian secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan 

lapangan (observasi, survey, dsb).  
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2.4. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, yang umumnya disusun dalam 

bentuk kalimat tanya, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana 

sebenarnya penelitian akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji / dicari tahu 

oleh si peneliti. Masalah yang dipilih harus “researchable” dalam arti masalah tersebut dapat 

diselidiki. Masalah perlu dirumuskan secara jelas, karena dengan perumusan yang jelas, 

peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan apakah 

ada alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian.  

Dengan rumusan masalah yang jelas, akan dapat dijadikan penuntun bagi langkah-

langkah selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dinyatakan oleh Jack R. 

Fraenkel dan Norman E. Wallen (1990:23) bahwa salah satu karakteristik formulasi 

pertanyaan penelitian yang baik yaitu pertanyaan penelitian harus clear. Artinya pertanyaan 

penelitian yang diajukan hendaknya disusun dengan kalimat yang jelas, tidak 

membingungkan. Dengan pertanyaan yang jelas akan mudah mengidentifikasi variabel-

variabel apa yang ada dalam pertanyaan penelitian tersebut, dan berikutnya memudahkan 

dalam mendefenisikan istilah atau variabel dalam pertanyaan penelitian. Dalam 

mendefenisikan istilah tersebut depat dengan (1) Constitutive definition, yakni dengan 

pendekatan kamus (dictionary approach), (2), Contoh atau by example dan (3) Operational 

definition, yakni mendefenisikan istilah atau variabel penelitian secara spesifik, rinci dan 

operasional. 

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian, antara lain adalah : 

1. Rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna 

Masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan padat tidak berbelit-belit yang 

dapat membingungkan pembaca. Masalah dirumuskan dengan kalimat yang 

pendek tapi bermakna.  

2. Rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat Tanya 

Masalah akan lebih tepat apabila dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, 

bukan kalimat pernyataan. 

3. Rumusan masalah hendaknya jelas dan kongkrit 

Rumusan masalah yang jelas dan kongkrit akan memungkinkan peneliti secara 

eksplisit dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan: apa yang akan diselidiki, siapa 

yang akan diselidiki, mengapa diselidiki, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana 

melakukannya dan apa tujuan yang diharapkan. 
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4. Masalah hendaknya dirumuskan secara operasional 

Sifat operasional dari rumusan masalah, akan dapat memungkinkan peneliti 

memahami variabel-variabel dan sub-sub variabel yang ada dalam penelitian dan 

bagaimana mengukurnya. 

5. Rumusan masalah hendaknya mampu member petunjuk tenang 

memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. 

6. Perumusan masalah haruslah dibatasi lingkupnya, sehingga memungkinkan 

penarikan simpulan yang tegas. Kalau disertai rumusan masalah yang bersifat 

umum, hendaknya disertai penjabaran-penjabaran yang spesifik dan operasional. 

 

2.5. Model Rumusan Masalah Dalam Penelitian 

Bentuk masalah dapat dikelompokkan kedalam bentuk masalah deskriptif, 

komparatif, asosiatif 

1.   Rumusan Masalah Deskriptif 

Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan 

pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau 

lebih. 

2.   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. 

3.   Rumusan Masalah Asosiatif 

Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah yaitu: 

a. Dirumuskan secara jelas 

b. Menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternaatif tindakan yang akan 

dilakukan 

c. Dapat diuji secara empiris 

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

e. Disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat 

f. Jelas cangkupannya 

g. Memungkinkan untuk dijawab dengan mempergunakan metode atau teknik tertentu. 

Bagian rumusan masalah berisi tentang masalah-masalah yang hendak dipecahkan 

melalui penelitian. Tentunya masalah-masalah yang dihasilkan itu tidak lepas dari latar 

belakang masalah yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.  
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2.6. Manfaat Perumusan Masalah 

Perumusan masalah memiliki fungsi sebagai berikut yaitu: 

Fungsi pertama adalah sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi 

diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi 

ada dan dapat dilakukan.  

Fungsi kedua, adalah 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.  

Fungsi ketiga dari perumusan masalah, adalah 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 yang bagaimana yang relevan dan data yang bagaimana yang 

tidak relevan bagi kegiatan penelitiannya.  

Sedangkan fungsi keempat dari suatu perumusan masalah adalah dengan adanya 

perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam 

menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian.  

Kegiatan penelitian yang menggunakan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit 

semestinya dapat menghasilkan manfaat. Penelitian harus dilaksanakan dengan tujuan 

memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan efektivitas 

kerja. 

 

2.7. Kriteria-kriteria Perumusan Masalah  

Ada setidak-tidaknya tiga kriteria yang diharapkan dapat dipenuhi dalam perumusan 

masalah penelitian yaitu ; 

Kriteria pertama dari suatu perumusan masalah adalah berwujud 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.  

Kriteria Kedua dari suatu masalah penelitian adalah 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.  

Kriteria ketiga, adalah bahwa suatu perumusan masalah yang baik, juga hendaknya 

dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual, sehingga 
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pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula, dan dapat diterapkan 

secara nyata bagi proses pemecahan masalah bagi kehidupan manusia.  

 

2.8. Ciri-ciri Perumusan Masalah 

Dalam penelitian diperlukan sebuah masalah yang baik. Terdapat beberapa ciri 

masalah yang baik, yaitu: 

1. Mempunyai Nilai Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, masalah yang sedang diteliti hendaknya mempunyai nilai 

penelitian. Dikatakan mempunyai nilai penelitian apabila masalah yang akan diteliti pada 

akhir penelitian dapat memberikan manfaat dalam sebuah bidang ilmu tertentu atau dapat 

digunakan untuk keperluan yang lain. Dalam memilih masalah yang baik peneliti harus 

memperhatikan beberapa hal berikut: 

2. Masalah harus mempunyai keaslian 

Sebuah masalah yang akan diteliti hendaknya adalah masalah yang up to date. 

Maksudnya adalah masalah yang diteliti belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti 

lain. Masalah juga harus mempunyai nilai ilmiah atau  aplikasi ilmiah, sehingga 

penelitian akan semakin berkualitas. Selain itu, masalah yang diteliti boleh jadi adalah 

masalah-masalah yang terlewatkan dari perhatian masyarakat selama ini atau bias 

juga masalah yang akan memunculkan sebuah teori baru. 

3. Masalah harus menyatakan suatu hubungan 

Masalah yang baik adalah masalah yang menyatakan sebuah hubungan antara 

variabel-variabel tertentu yang saling berkaitan. Hal ini perlu diperhatikan agar 

penelitian yang dilakukan lebih bermakna. Biasanya variabel-variabel yang dipakai 

untuk mewakili unsur-unsur yang ada dalam penelitian dilambangkan dengan huruf X, 

Y, dan Z. 

4. Masalah harus merupakan hal yang penting 

Masalah yang diteliti haruslah merupakan hal yang penting dan bukan masalah yang 

sepele untuk diteliti. Karena diharapkan hasil akhir dari penelitian adalah sebuah fakta 

dan kesimpulan yang dapat bermanfaat di sebuah bidang tertentu dan dapat 

diterbitkan di jurnal ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, hasil penelitian juga dapat 

menjadi bahan referensi dalam menyusun buku-buku teks. 

5.  Masalah harus dapat diuji 

Seorang peneliti harus pandai dalam memilih masalah yang akan diteliti. Masalah 

yang akan diteliti hendaknya adalah  masalah yang dapat diuji. Sebaiknya masalah 

yang dipilih adalah masalah yang dapat memberikan implikasi untuk dilakukan uji 

empirisnya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian agar penelitian dapat dilihat secara 
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jelas hubungan antar variabel yang saling berkaitan dalam masalah yang sedang 

diteliti dan dapat tentu saja dapat diukur. 

6.  Masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 

Masalah yang menarik adalah masalah yang dapat menimbulkan pertanyaan. Tapi 

peneliti juga harus dapat menggambarkan masalah yang sedang diteliti dengan jelas, 

sehingga tidak membingungkan orang yang membacanya dan dapat dilakukan uji 

untuk menyatakan jawaban dan kebenarannya. 

7. Mempunyai fisibilitas 

Masalah yang baik adalah masalah yang mempunyai fisibilitas, yaitu masalah tersebut 

harus mempunyai nilai pemecahan dan dapat dipecahkan. Hal ini dimaksudkan agar 

penelitian dapat berguna dan tidak sia-sia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

peneliti, yaitu: 

a. Data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Peneliti haruslah 

memperhatikan ketersediaan data dan metode terhadap masalah yang akan 

diteliti. Hal ini sangatlah penting, karena digunakan untuk memecahkan masalah. 

Data dan metode yang akan digunakan hendaknya sudah memiliki standard an 

ukuran yang jelas, sehingga dapat diukur dan akan menghasilkan sebuah 

pemecahan yang dapat akurat. 

b. Biaya untuk memecahkan masalah, secara relatif harus dalam batas-batas 

kemampuan. Biaya adalah faktor yang diboleh dilupakan oleh seorang peneliti 

pada saat akan melakukan penelitian. Seorang peneliti harus bisa 

memperkirakan biaya yang akan dikeluarkannya dalam penelitian. Biaya yang 

terlalu besar dalam penelitian akan dapat memberatkan peneliti dan dianggap 

kurang fleksibel. 

c. Waktu untuk memecahkan masalah harus wajar. Seorang peneliti harus dapat 

memperkirakan waktu yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sebuah 

penelitian yang baik adalah penelitian yang tidak memakan waktu yang terlalu 

lama karena akan tidak efektif.  

d. Biaya dan hasil harus seimbang. Penelitian yang baik adalah penelitian yang 

antara hasil yang diperoleh dengan biaya memiliki porsi yang seimbang. Hal ini 

penting karena penelitian harus tetap memperhitungkan efisiensi di dalammya.  

e. Administrasi dan sponsor yang kuat. Masalah yang akan diteliti haruslah memiliki 

administrasi dan sponsor yang kuat. Hal ini cukup penting karena penelitian tidak 

dapat dilakukan tanpa adanya bantuan dari siapa pun dan seorang pembimbing. 

f. Tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Masalah yang dipilih untuk diteliti 

hendaknya tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku di 
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masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan oleh peneliti karena akan berpengaruh 

pada keberlangsungan proses penelitian. 

g. Equipment dan kondisi harus memungkinkan. Seorang peneliti harus 

memperhatikan kondisi pada saat akan melakukan penelitian. Penelitian 

hendaknya dilakukan pada saat kondisi yang sedang kondusif agar dapat 

berjalan lancar. Tidak hanya itu, peralatan yang dibutuhkan pada saat penelitian 

juga harus diperhatikan. Sebaiknya penelitian menggunakan alat-alat yang 

mudah ditemukan dan diperoleh. 

8. Sesuai Dengan Kualifikasi Peneliti 

Masalah yang akan diteliti hendaknya dalah masalah yang nantinya akan dapat 

dipecahkan oleh peneliti. Mengapa demikian, karena agar penelitian yang telah 

dilakukan tidak terhenti di tengah proses pengerjaan karena ketidakmampuan seorang 

peneliti untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti sehingga akan sia-sia. Untuk 

itu, peneliti harus memperhatikan beberapa hal berikut: 

a. Menarik bagi peneliti 

Masalah yang diteliti hendaknya menarik bagi peneliti. Hal ini penting agar 

peneliti merasa tertantang untuk melakukan penelitian dan berusaha untuk 

memecahkannya. Sehingga penelitian dapat segera diselesaikan. 

b. Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti 

Masalah yang diteliti harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Pertimbangan 

ini penting karena akan berpengaruh pada kelancaran dan hasil penelitian. 

Karena jika peneliti tidak cukup kompeten dalam bidang masalah yang 

sedang diteliti, maka hasil yang diteliti tidak akan akurat. 

 

 

2.9. Pembatasan Masalah  

Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan. 

Pertanyaan, lebih lanjut harus dirumuskan dan dibatasi secara spesifik agar tidak 

menimbulkan kebingungan dalam mengetahui dengan jelas keterangan dan data apa 

sebenarnya yang harus dikumpulkan serta kesimpulan apa yang pada akhirnya dapat 

diambil pada hasil penelitian.  Masalah penelitian dapat berasal dari berbagai sumber. 

Dalam hal ini tentu peneliti terlebih dahulu harus melukiskan masalah seluas mungkin yang 

dapat dijangkau oleh pikirannya berdasarkan realitas yang ditemukannya. Namun, karena 

keterbatasan kemampuan, baik pengetahuan, waktu, tenaga, biaya dan fasilitas lainnya, 

maka peneliti harus membatasi masalahnya. 

  Masalah dalam penelitian dapat dibatasi dengan bertumpu pada sesuatu fokus. 

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih 
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yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dan dengan sendirinya 

memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Faktor yang berhubungan tersebut 

dalam hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya. Jika 

kedua faktor itu diletakkan secara berpasangan akan menghasilkan sejumlah tanda-tanya, 

kesukaran yaitu sesuatu yang tidak dipahami atau tidak dapat dijelaskan pada waktu itu. 

Sebagai contoh: fokus penelitiannya adalah ketidakdisiplinan pegawai. Untuk menelaah 

penyebabnya peneliti mungkin ingin menelaahnya dari sisi kepemimpinan atasan, tingkat 

kesejahteraan, lingkungan kerja yang tidak kondusif. Faktor-faktor tersebut dapatlah 

dikaitkan untuk menjajaki penyebab terjadinya ketidakdisiplinan pegawai. Dengan demikian 

masalah penelitiannya menjadi sebagai berikut: Apakah ada kaitan antara kepemimpinan 

atasan dengan dengan ketidakdisiplinan pegawai?, Bagaimanakah pengaruh tingkat 

kesejahteraan, apakah hal ini menjadi sumber penyebab ketidakdisiplinan pegawai?, 

Apakah lingkungan kerja yang tidak kondusif ada kaitannya dengan etos kerja yang 

menyebabkan ketidakdisiplinan pegawai?.  

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor tersebut haruslah dapat diukur 

dan dimanage (measurable and managable). Agar dapat diukur maka faktor-faktor tersebut 

harus konseptual, artinya faktor tersebut harus didukung oleh teori-teori sehingga akan lebih 

mudah mengukurnya karena indikator-indikatornya jelas dideskripsikan dalam teori-teori 

yang relevan. Faktor-faktor dapat di-manage artinya data dengan mudah dapat dikumpulkan 

dan tersedianya atau bersedianya responden sebagai unit analisis untuk mengisi instrumen 

penelitian. 

Ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai dalam merumuskan masalah penelitian 

dengan jalan memaanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi masalah. 

Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inquiri. Jika peneliti membatasi diri dengan 

upaya menemukan teori dari dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak akan 

dimanfaatkan lagi. Pada contoh tersebut diatas, jelas bahwa subjek penelitian adalah 

pegawai. Jadi, peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subjek penelitian, karena 

dengan sendirinya telah dibatasi oleh fokusnya. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk 

memenuhi kriteria iklusi-eksklusi atau kriteri masuk-keluar (inclusion-exlusion criteria) suatu 

informasi yang baru diperoleh dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus 

seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan 

data mana pula, yang walaupun mungkin menarik, karena tidak terlalu relevan, tidak perlu 

lagi dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.  

 

2.10. Analisis Perumusan Masalah 

Terdapat enam patokan dalam melakukan analisi perumusan masalah yaitu : 
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1 Apakah rumusan masalah tesebut telah menghubungkan dua atau lebih faktor? Jika ya, 

apakah dirumuskan secara proporsional ataukah dalam bentuk diskusi atau gabungan 

kedua-duanya? 

2 Apakah rumusan masalah itu dipisahkan dari tujuan penelitian? Jika ya, apakah hanya 

terdapat rumusan masalah atau dicampuradukkan dengan memtode penelitian? Jika 

disatukan dengan tujuan penelitian, apakah masalah dipandang sama dengan tujuan 

penelitian ataukah tujuan penelitian dimaksudkan untuk memecahkan masalah? Apakah 

rumusan masalah yang disatukan dengan tujuan penelitian, pada “masalah penelitian” 

dibahas juga metode penelitianya? 

3 Apakah uraianya dalam bentuk deskriptif saja atau deskriptif disertai pertanyaan 

penelitian, ataukah dalam bentuk pertanyaan penelitian saja? 

4 Apakah uraian masalah dipaparkan secara khusus sehingga telah dapat memenuhi 

criteria “inklusi-ekslusi” ataukah masih demikian umumnya sehingga criteria itu tidak 

terpenuhi? 

5 Apakah kata “hipotesis kerja” dinyatakan secara eksplisit berkaitan dengan masalah 

penelitian? Ataukah hanya dinyatakan secara implicit? 

6 Apakah secara tegas pembatasan studi dinyatakan dengan istilah ”fokus” secara eksplist 

atau tidak, dan apakah fokus itu merupakan masalah? 

 

2.11. Prinsip-Prinsip Perumusan Masalah 

1. 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. 

2. Prinsip Yang Berkaitan Dengan Maksud Perumusan Masalah 

Pada dasarnya inti hakikat penelitian kualitatif terletak pada upaya penemuan dan 

penyusunan teori baru.  

3. 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 : 

a. Adanya dua atau lebih factor 

b. Faktor-faktor itu dihubungkan dalam suatu hubungan yang logis atau bermakna, 

dan 
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c. Hasil pekerjaan menghubungkan tadi berupa suatu keadaan yang 

membingungkan, suatu keadaan berupa tanda tanya, yang memerlukan 

pemecahan atau untuk menjawab. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Prinsip Berkaitan Dengan Bentuk dan Cara Perumusan Masalah 

Ada tiga bentuk perumusan masalah, yaitu : 

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

pertanyaan peneliti. 

b. 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.  

c. Secara gabungan, yakni terlebih dahulu disajikan dalam bentuk diskusi, 

kemudian ditegaskan lagi dalam bentuk proposisioanal. 

7. Prinsip Sehubungan Dengan Posisi Perumusan Masalah 

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”. 

8. Prinsip Yang Berkaitan Dengan Hasil Kajian Kepustakaan 

Pada dasarnya perumusan masalah itu tidak dapat dipisahkan dari hasil kajian 

kepustakaan yang berkaitan.  

 

 

 

 

 



34 
 

BAB III 

Kajian Pustaka  

Menyusun Kerangka Pikir 

 
3.1. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah adalah salah satu bagian penting dari 

keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Cooper dalam Creswell mengemukakan 

bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni; menginformasikan kepada pembaca 

hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, 

menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah 

dalam penelitian-penelitian sebelumnya. 

Di dalam penelitian, kajian pustaka mempunyai tujuan dan fungsi tertentu, yaitu : 

Tujuan : Membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu 

pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. 

Fungsi : Kajian pustaka berfungsi untuk  

•           Mengetahui sejarah masalah penelitian,  

•           Membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian 

•           Memahami latar belakang teori masalah penelitian 

•           Mengetahui manfaat penelitian sebelumnya 

•           Menghindari terjadinya duplikasi penelitian, dan 

•           Memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian 

 

1. Mengetahui Sejarah Masalah Penelitian 

Berdasarkan sejarah masalah yang berkaitan dengan masalah penelitiaanya, peneliti 

akan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya, aspek-aspek yang telah diteliti, prosedur-prosedur yang telah diterapkan, 

hasil dan hambatan yang ditemukan di dalam penelitian, dan perbedaan antara masalah 

yang hendak dipecahkan dengan masalah-masalah yang sudah dipecahkan orang lain. 

2. Memilih Prosedur Penyelesaian Masalah Penelitian 

Berdasarkan prosedur-prosedur yang telah diterapkan oleh para peneliti sebelumnya 

yang berkaitan dengan masalah penelitiannya, peneliti dapat memilih prosedur yang 

cocok atau membuat prosedur baru berdasarkan kajian tentang kelebihan dan 

kekurangan dari prosedur-prosedur yang ada 

3. Memahami Latar Belakang Teori Masalah Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang teori masalah penelitian, peneliti dapat memetakan 

kedudukan masalah penelitiannya ke dalam perspektif cakupan pengetahuan yang lebih 

luas, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjelaskan peneliti dalam menjelaskan 

pentingnya penelitian itu dilakukan serta dampak dari hasil penelitiannya 

4. Mengetahui Manfaat Penelitian Sebelumnya 

Berdasarkan kajian dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, peneliti dapat 

diperkirakan anfaathasil pnlitian yang akan dilaksanakannya. 

5. Menghindari Terjadinya Duplikat Penelitian 

Pengkajian pustaka dapat menghindari duplikasi penelitian. Dalam batas-batas tertentu 

suatu penelitian boleh merupakan dulikasi dari penelitian lain, sepanjang penelitian yang 

akan dilaksanakan memiliki tujuan berbeda untuk melengkapi hasil penelitian 

sebelumnya atau mempunyai alasan yang kuat untuk meragukan hasil penelitian 

sebelumnya (bukan plagiat) 

6. Memberikan Pembenaran Alasan Pemilihan Masalah Penelitian 

Kajian Pustaka harus berfungsi sebagai kajian secara kritis singkat tentang kekhususan, 

manfaat dan kelemahan dari penelitian sebelumnya (bukan sekedar teori atau hasil 

penelitian yang relevan saja), sehingga peneliti dapat memberikan pembenaran tentang 

pentingnya masalah tersebut diteliti. 

 

Selanjutnya Geoffrey dan Airasian mengemukakan bahwa tujuan utama kajian 

pustaka adalah untuk menentukan apa yang telah dilakukan orang yang berhubungan 

dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dengan kajian pustaka tidak hanya 

mencegah duplikasi penelitian orang lain, tetapi juga memberikan pemahaman dan 

wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian yang kita lakukan dalam 

kerangka logis. Dengan mengkaji penelitian sebelumnya, dapat memberikan alasan untuk 

hipotesis penelitian, sekaligus menjadi indikasi pembenaran pentingnya penelitian yang 

akan dilakukan. Lebih lanjut Anderson mengemukakan bahwa kajian pustaka dimaksudkan 

untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan konsep dan teori yang berkaitan dengan 

sebuah proyek penelitian. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka 

adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan  kajian secara sungguh-

sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan 

diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Teori dan konsep 

yang dikaji digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan konstruk 

variable yang akan di teliti, sebagai dasar perumusan hipotesis dan penyusunan iinstrumen 

penelitian, dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian untuk digunakan untuk 

memberikan saran dalam upaya pemecahan topik permasalahan. 
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3.2. Langkah-Langkah Menyusun Kajian Pustaka 

Langkah Awal dan Cara Penulisan: 

1. Mencari informasi ke perpustakaan atau internet 

2. Menyiapkan butir-butir yang perlu dalam mencatat informasi dari pustaka, meliputi 

kelengkapan sumber informasi, kriteria informasi, cara mencatat sumber informasi 

dari internet, dan sebagainya. 

3. Menyiapkan kartu atau buku untuk mengumpulkan informasi yang relevan. 

4. Menyiapkan sistematika pengumppulan informasi. 

Penulisan kajian pustaka sebaiknya mengikuti saran sebagai berikut: 

1. Pertahankan fokus erhatian pada masalah penelitian yang akan dilaksanakan, agar 

penulisan kajian pustaka tetap relevan dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Buatlah rencana struktur penulisan kajian pustaka dengan baik (jangan menulis 

menurut urutan ditemukannya pustaka itu. 

3. Tekankan keterkaitan antara pustaka dengan masalah penelitian yang (akan, 

sedang, atau baru saja) dipecahkan oleh eneliti. 

 

Kajian pustaka dalam sebuah penelitian ilmiah berarti menempatkan dan 

menyimpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang nantinya dapat memberikan kerangka 

kerja dalam menjelaskan suatu topik dalam sebuah penelitian. Banyak cara  dan model 

membuat kajian pustaka, Creswell mengemukakan beberapa model sesuai dengan 

pendekatan penelitian yang dilakukan. Untuk pendekatan kualitatif,  model pertama, peneliti 

menempatkan kajian pustaka pada bagian pendahuluan, ini dimaksudkan agar kajian 

pustaka dapat menjelaskan latar belakang secara teoritis masalah-masalah penelitian. 

Model kedua, menempatkan kajian pustaka pada bab terpisah seperti halnya pada 

pendekatan kuantitatif, model ketiga Kajian pustaka ditempatkan pada bagian akhir 

penelitian bersamaan dengan literatur terkait. 

Untuk pendekatan kuantitatif selain menyertakan  sejumlah besar teori dan konsep 

pada bagian pendahuluan juga memperkenalkan masalah atau menggambarkan secara 

detail literatur dalam  bagian khusus dengan judul seperti tinjauan pustaka, kajian teori atau 

kajian pustaka, dan pada bagian akhir penelitian meninjau kembali literatur terkait dan 

membandingkan dengan temuan penelitian. 

Berikut ini adalah sintesis dari  langkah-langkah melakukan kajian pustaka menurut Donald 

Ary dan Creswell sebagai berikut: 

 

1. Mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, 

referensi, dan bahan pustaka yang terkait. 
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2. Membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, bisa didapatkan dari 

sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan prosiding. 

3. Membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur (literature map) 

urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. 

4. Membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur, sesuai 

dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. 

5. Membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-

teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel 

penelitian. 

6. Pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian 

yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan jelaskan orisinalitas dan 

pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan di banding dengan literatur yang 

sudah ada. 

Langkah-langkah di atas dapat digunakan untuk menulis kajian pustaka berbagai 

jenis metode/pendekatan penelitain. Selain itu juga dapat mempersempit ruang lingkup 

penelitian  yang di ajukan sehingga rumusan masalah dan langkah penelitian lebih jelas dan 

dapat dilakukan dengan baik. 

 

3.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang ditujukan untuk menggambarkan 

kompleksitas hubungan antara faktor-faktor atau variabel yang diidentifikasi penting dalam 

suatu permasalahan.  Sekaran (2010) mengatakan bahwa penyusunan kerangka pemikiran 

dibangun menurut logika alur teori atau theory logically yang bersumber dari berbagai 

bacaan kepustakaan atau dokumen hasil riset sebelumnya dalam area masalah yang sama. 

Perumusan kerangka pemikiran harus dapat menggambarkan konsep-konsep yang 

akan dipergunakan dalam penelitian yang menunjukkan hubungan antar variabel-variabel, 

sehingga dapat dijadikan pemandu (road map) investigasi secara empirik. Pengembangan 

kerangka pemikiran yang sistematis dan logik akan sangat membantu peneliti dalam 

menguji hubungan antara variabel di lapangan.   

 

3.4. Variabel dalam Kerangka Berpikir Teoritikal 

Variabel merupakan suatu simbol sederhana yang memiliki variasi nilai.  Variabel 

adalah konsep yang memiliki variasi nilai, misalnya  sumberdaya manusia adalah konsep, 

sementara tingkat kompetensi, komitmen karir, task performance, succession planning 

SDM, adalah variabel.  Variabel penelitian adalah konstruk atau sifat yang akan diteliti.  

Dalam prakteknya, istilah variabel digunakan oleh ilmuwan dan peneliti sebagai sinonim bagi 

konstruk yang sedang dikaji.  Dalam konteks ini, sebuah variabel adalah “a symbol to which 
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numerals or values are assigned”. Suatu konstruk dapat mempunyai sifat berlainan misalnya 

sifat untuk konstruk “jenis kelamin”: laki-laki dan perempuan, atau lima sifat untuk “sikap 

terhadap pemerintah”, yaitu sangat suka, suka, tidak tahu, benci, sangat benci.  Bila sifat-

sifat suatu konstruk diberi nilai-nilai tertentu, maka konstruk  tersebut disebut sebagai 

variabel.  Dengan kata lain, variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai 

dalam bentuk bilangan.   

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai  dari orang, objek atau kegiatan yang dapat diukur, bervariasi,dan 

memiliki kerangka teoritical yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dianalisis dan 

ditarik kesimpulannya sesuai fenomena dan tujuan penelitian untuk menghasilkan 

pemecahan masalah yang bernilai. 

 

3.5. Pentingnya menentukan Variabel dalam Penelitian 

Di dalam penelitian sangat diperlukan identifikasi  variabel penting dari fenomena 

yang akan diteliti.  Terdapat dua alasan yang menunjukkan arti penting variabel dalam 

sebuah penelitian, yaitu: Pertama, Variabel-variabel dalam ilmu sosial berasal dari suatu 

konsep yang perlu diperjelas dan diubah bentuknya sehingga dapat diukur dan 

dipergunakan secara operasional.  Kedua, Variabel adalah dasar untuk menentukan alat 

ukur yang tepat, sehingga peneliti dapat menghubungkan suatu konsep yang abstrak 

dengan realita dan dapat merumuskan serta menguji hipotesis tanpa memperoleh kesulitan. 

Komponen Kerangka Pemikiran 

Komponen kerangka teoritikal menurut Sekaran (2003) meliputi: 

a. Variabel yang akan diteliti harus diidentifikasi dan dinamai dengan jelas dalam 

pembahasan 

b. Pembahasan harus menyebutkan alasan pertautan dua atau lebih variabel dan ada 

teori yang mendasari. 

c. Bila sifat dan arah hubungan terdapat dalam penelitian sebelumnya, maka harus 

ditunjukkan apakah hubungannya positif atau negatif 

d. Harus ada penjelasan yang rinci tentang alasan adanya hubungan variabel tersebut 

berdasarkan penelitian sebelumnya 

e. Kerangka berpikir tersebut selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram (paradigma 

penelitian), sehingga pihak lain dapat memahami kerangka pikir yang dikemukakan 

dalam penelitian.  
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3.6. Langkah-Langkah Penyusunan Kerangka Pemikiran Teoritikal 

Kerangka pemikiran merupakan dasar untuk menyusun paradigma penelitian yang 

merupakan dasar untuk menyusun operasionalisasi variabel.  Untuk mengembangkan 

kerangka pemikiran teoritikal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengidentifikasi 

variabel penelitian sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan berdasarkan pendekatan 

deduktif dan induktif yang telah dipelajari sebelumnya.  Kerangka pemikiran merupakan 

model konseptual tentang hubungan variabel yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Beberapa langkah  dalam menyusun kerangka pemikiran teoritikal adalah sebagai 

berikut. 

1) Menetapkan variabel yang diteliti. 

2) Membaca buku dan hasil penelitian. 

3) Membuat deskripsi teori dan Hasil penelitian. 

4) Melakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. 

5) Melakukan analisis komparasi terhadap teori dan hasil penelitian. 

6) Merumuskan kesimpulan sementara (hipotesis) 

 

Lebih lanjut, Sugiono (2005) menggambarkan langkah-langkah penyusunan kerangka 

pemikiran sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 

                   Langkah-langkah Penyusunan Kerangka Pemikiran 

  

3.7. Kajian tentang Paradigma Penelitian/Model Penelitian 

Seperti telah disebutkan di atas bahwa paradigma penelitian adalah pola pikir yang 

menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Hubungan variabel-variabel tersebut 

dapat dibedakan menjadi hubungan: hubungan sederahana (simple relationship) dan 

hubungan kompleks (complex relationship). 
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a. Paradigma sederhana, yaitu hubungan variabel yang hanya menggunakan satu 

variabel dependen dan satu variabel independen.  Paradigma seperti ini 

digambarkan sebagai berikut. 

 

b. Paradigma sederhana berurutan, yaitu hubungan variabel yang memerlukan variabel 

intervening (I) sebelum variabel independent (X) mempengaruhi variabel dependent 

(Y) 

 

c. Paradigma ganda dengan dua variabel independen (X) dan satu variabel dependen 

(Y) 

 

 

d. Paradigma ganda dengan dua variabel independen (X) dan satu variabel dependen 

(Y) 

 

e. Paradigma ganda dengan dua variabel dependen(Y) 
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f. Paradigma dengan dua variabel independen (X) dan dua variabel dependen (Y) 

 

g. Paradigma jalur 

 

 

 

3.8. Kajian tentang Proposisi dan Hipotesis 

Sebuah proposisi adalah sebuah pernyataan tentang konsep-konsep yang dapat 

diamati dan dinilai benar atau salah jika dikaitkan dengan fenomena yang dapat diamati 

(Cooper & Emory, 1995).  Jika sebuah proposisi dirumuskan untuk diuji secara empirik, 

maka disebut sebagai hipotesis.  Sebagai sebuah pernyataan deklaratif mengenai 

hubungan dua variabel atau lebih, maka  hipotesis dapat bersifat tentatif dan 

terkaan/dugaan.  Menurut (Kountur, 2007) hipotesis adalah dugaan sementara atau 

jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji 

kebenaran dugaan tersebut.  Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan 

hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih variabel dengan kemungkinananya 

yang didasarkan pada teori.  Dalam hal ini Sekaran (2006) mengatakan bahwa hipotesis 

adalah hubungan yang diperkirakan secara lebih diantara dua atau lebih variabel yang 

diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.  

Senada dengan beberapa pendapat di atas, Zikmund (1994), mendefinisikan 

hipotesis sebagai sebuah proposisi yang dapat diuji secara statistik. Hipotesis merupakan 
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sebuah pernyataan empirik tentang hubungan antar variabel.  Hipotesis sering juga disebut 

sebagai “statement of theory in testable form” atau “tentative statements about reality” 

(Champion, dalam Rakhmat, 1991). 

 

Hubungan antara proposisi dan hipotesis digambarkan sebagai berikut. 

 

 
 

Proposition at Abstract Level 
 

 
 

Hipothesis at Empiric Level 
 

Gambar 3.2 
Proposis i dan Hipotesis (Sumber: Zikmund,1994) 

 
 

Hipotesis deskriptif adalah proposisi yang biasanya menyatakan keberadaan, 

ukuran, bentuk, atau distribusi dari sejumlah variabel.  Contohnya, “Tingkat pengangguran di 

Jawa Barat saat ini adalah 5 persen dari angkatan kerja” atau  “Kota-kota di Indonesia 

menghadapi keterbatasan anggaran”.  Dalam prakteknya, peneliti lebih sering menggunakan 

sebuah pertanyaan penelitian daripada hipotesis deskriptif.  Sebagai pengganti hipotesis 

dapat digunakan pertanyaan berikut, “Berapa tingkat pengangguran di Jawa Barat?” dan 

“Apakah kota-kota di Indonesia menghadapi keterbatasan anggaran?”. 

Hipotesis memiliki beberapa manfaat, yaitu:  pertama, hipotesis mendorong peneliti 

untuk mengkristalkan pemikiran mereka tentang kemungkinan hubungan yang harus 

ditemukan.  Kedua, hipotesis berperan dalam mendorong peneliti untuk memikirkan 

implikasi dari sebuah temuan yang diterima atau ditolak.  Akhirnya, hipotesis terutama 

bermanfaat untuk menguji signifikansi secara statistik. 

Hipotesis relasional adalah pernyataan yang mendeskripsikan sebuah hubungan 

antara dua variabel.  Contohnya, “Metoda belajar mempengaruhi prestasi belajar siswa”.  

Atau, “Gaya kepemimpinan demokratik meningkatkan motivasi kerja”. 
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3.9. Variabel, Konsep, Konstruk, Hubungan Antar Variabel 

Sebelum membahas variable, konsep dan konsttruk, perlu diketahui tentang 

pengertian teori. Secara umum teori diartikan sebagai pendapat. Sedangkan dalam 

pengertian khusus, teori hanya digunakan dalam lingkungan ilmu atau biasa disebut teori 

ilmiah. Dalam pengertian khusus ini, Kerlinger menyatakan bahwa : ” A theory is a set of 

interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic 

view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaning 

and predicting the phenomena.” Definisi ini mengandung tiga konsep penting. Pertama, 

suatu teori adalah satu set proposisi yang terdiri atas konsep-konsep yang berhubungan. 

Kedua, teori memperlihatkan hubungan antar variabel atau antar konsep yang menyajikan 

suatu pandangan yang sistematik tentang fenomena. Ketiga, teori haruslah menjelaskan 

variabelnya dan bagaimana variabel itu berhubungan. 

Dengan demikian, teori dianggap sebagai sarana pokok untuk menyatakan 

hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun natura yang ingin diteliti dan juga 

merupakan alat dari ilmu (tool of science). Di lain pihak, teori juga merupakan alat penolong 

teori. Sebagai alat dari ilmu, teori mempunyai peranan sebagai : (a) teori sebagai orientasi 

utama dari ilmu, (b) teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi, (c) teori meringkas fakta, 

(d) teori memprediksi fakta-fakta, dan (e) teori memperjelas celah kosong. Teori mempunyai 

hubungan yang erat dengan penelitian dan juga dapat meningkatkan arti dari penemuan 

penelitian. Tanpa teori, penemuan tersebut akan merupakan keterangan-keterangan empiris 

yang berpencar. Makin banyak penelitian yang dituntun oleh teori, maka makin banyak pula 

kontribusi penelitian yang secara langsung dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Variabel merupakan proksi atau representasi dari construct yang dapat diukur 

dengan berbagai macam nilai. Variabel juga merupakan mediator antara construct yang 

abstrak dan fenomena yang nyata. Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata 

mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasikan dalam construct.  

 

Variabel riset pada dasarnya merupakan hal yang diteliti. Apabila kita meneliti 

komunikasi pemasaran, maka komunikasi pemasaranlah yang menjadi variabel riset. ariabel 

secara teoritis adalah gejala yang bervariasi. Misalnya pendapatan (ada yang Rp.500.000,- 

perbulan dan ada yang Rp. 1.000.000,-).  
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Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan objek secara 

abstrak. Woodruff mendefinisikan konsep sebagai a) suatu gagasan/ ide yang relatif 

sempurna dan bermakna, b) suatu pengertian terhadap objek; c) produk subjektif yang 

berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek atau benda melalui 

pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). 

Dalam ilmu natura, konsep-konsep dapat dengan jelas diukur. Berat, misalnya 

adalah suatu konsep, yang menyatakan berbagai pengamatan dari sesuatu objek yang 

cirinya ringan atau tidak ringan. Konsep-konsep lain dari ilmu natura, seperti gaya, enerji, 

masa, luas, panjang, tinggi, dan sebagainya, mudah sekali dipikirkan. Dalam ilmu sosial, di 

lain pihak, terdapat juga konsep-konsep seperti fertilitas dan fekunditas untuk 

menggambarkan kapasitas reproduksi; migrasi dan mobilitas untuk menggambarkan 

perpindahan; perilaku menyimpang untuk menggambarkan fenomena bunuh diri, pemabuk, 

lesbian dan sebagainya. 

Konstruk adalah konsep yang digunakan untuk menginterpretasikan atau 

menerjemahkan dunia. Orang-orang menggunkanan konsep ini untuk mengategorisasikan 

peristiwa dan memetakan serangkaian perilaku. Menurut Kelly, orang-orang mengantisipasi 

peristiwa dengan mengobservasi pola dan regularitas. Seseorang merasakan peristiwa, 

menginterprestasikannya dan menempatkan struktur dan makna pada pristiwa itu. Dalam 

mengalami peristiwa, individu menyadari bahwa beberapa peristiwa memiliki karakteristik 

yang membedakannya dengan peristiwa lain. Individu membedakan kemiripan dan kontras. 

Mereka melihat sebagian orang tinggi dan sebagian yang lain pendek, bahwa sebagian 

orang adalah pria dan yang lain adalah wanita, dan bahwa sebagian benda keras dan 

benda laiinya lembut. Penerjemahan kemiripan dan perbedaan inilah yang melahirkan 

formasi konstruk. Tanpa konstruk, kehidupan akan kacau, kita tidak akan dapat 

mengorganisasikan dunia kita, mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peristiwa, objek dan 

orang. 

Konstruk merupakan jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi 

yang lebih tinggi dari konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu. Konsep dihasilkan 

oleh ilmuwan secara sadar untuk kepentingan ilmiah. Konstruk dapat diartikan sebagai 

konsep yang telah dibatasi pengetiannya (unsur, ciri, dan sifatnya) sehingga dapat diamati 

dan diukur. 

Hubungan antara Teori, construct, variabel dan fenomena dapat digambarkan sbb :  
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                                             Gambar 3.3 

      Hubungan antara Teori, Construct, Variabel dan Fenomena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Indriantoro dan Supomo, 2009 

 

 

Untuk mengetahui jenis-jenis variabel yang dipergunakan dalam penelitian, maka 

peneliti dapat mengetahuinya dengan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya. 

 

Secara sederhana suatu variabel dapat diartikan sebagai suatu karakteristik, ciri, 

sifat, watak, atau  atau keadaan yang melekat pada seseorang atau objek yang dapat diukur 

secara kuantitatif atau kualitatif. Hasil pengukuran suatu variabel bisa konstan atau tetap, 

dan bisa berubah-ubah. Variabel yang hasil konstan misalnya jenis kelamin, yang sifatnya 

tidak dapat diubah-ubah. variabel yang hasilnya berubah-ubah misalnya motivasi, prestasi, 

dan kepemimpinan. Variabel ini jika dilakukan pengukuran yang berulang-ulang pada objek 

yang sama dalam situasi yang berbeda, hasilnya tidak akan sama. 
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Sekaran (2006 : 115) mengemukakan bahwa variabel adalah apapun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu 

untuk objek atau orang yang sama atau pada waktu yang sama untuk orang atau objek 

yang berbeda. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa variabel merupakan ciri atau 

atribut yang berbeda-beda pada setiap individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur 

secara kualitatif maupun kuantitatif yang didasarkan atas ciri atau atribut dari variabel yang 

diteliti. Dengan kata lain variabel merupakan, atribut, ciri, sifat kemampuan dan ukuran 

lainnya yang berbeda-beda (bervariasi) yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji dan 

dipelajari. Sebaliknya, disebut faktor yaitu kumpulan dari suatu yang berbeda-beda, baik 

atribut, ciri, sifat, kemampuan dan ukuran lainnya yang berbeda-beda. 

Variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari (Kerlinger 2006).  

Sesuatuhal yang berbentuk apa saja tersebut dinamakan variabel karena ada variasinya 

(seperti: berat badan, motivasi, persepsi, dll). 

 

Variabel-variabel tersebut dibedakan menjadi:  

1. Dependent Varibel (Y), yaitu: variabel yang nilainya dipengaruhi/ditentukan oleh 

variabel lain. 

2. Independent Variabel (X), yaitu: variabel yang mempengaruhi/menentukan 

variabel lain (predictor variable). 

3. Antecendent Variabel (A), yaitu: variabel awal yang mempengaruhi variabel (Y) 

dan varabel (X). 

4. Moderating Variabel (M), yaitu : Variabel yang turut menentukan hubungan 

varabel (X) dan varabel (Y). 

5. Intervening Variabel (I), yaitu : Variabel diantara varabel (X) dan varabel (Y) 

yang turut mempengaruhi varabel (Y). 

 

3.10. Struktur Hubungan Variabel 

 Teori-teori dalam ilmu sosial memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena 

sosial melalui hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan antar variabel pada dasarnya 

merupakan simplifikasi dari gambaran fenomena-fenomena sosial yang sebenarnya bersifat 

kompleks. Banyak faktor yang saling terkait dalam suatu fenomena sosial. Untuk itu pada 

umumnya digunakan asumsi dan batasan pada faktor-faktor tertentu.  
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Menurut jenisnya, variabel dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent), variabel control, variabel intervening dan 

variabel moderating. 

Berdasarkan cirinya variabel dapat dibagi atas variabel dikotomi, diskrit, dan 

kontinyu. Variabel dikotomi adalah variabel yang memiliki data yang memiliki dua nilai, 

misalnya ya atau tidak, laki-laki atau perempuan, atau puas dan kecewa. Variabel diskrit 

adalah variabel yang memiliki nilai-nilai tertentu saja dan variabel kontinyu adalah variabel 

yang datanya memiliki nilai dalam suatu interval dan lebih bervariasi dan terkadang memiliki 

nilai dalam himpunan yang tak terbatas (Umar, 2002 : 61). 

3.11. Model Hubungan Variabel  

 Berdasarkan fungsinya untuk menjelaskan fenomena, maka variabel-variabel dapat 

diklasifikasikan atas : 

1. Variabel Independen dan Variabel Dependen (Independent and Dependent Variable). 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel yang lain. Sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan 

atau dipengaruhi oleh variabel independen. Bentuk hubungan variabel dapat berupa 

hubungan korelasional dan hubungan sebab-akibat dan bersifat positif atau negatif.  

 

Misalnya :  

1. Penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh  Struktur Modal (X) 

terhadap Nilai Saham (Y).  

2. Penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh Variabel Independen : 

(X1) Fundamental Keuangan, (X2) Tingkat Bunga dan (X3) Tingkat Inflasi 

terhadap variabel dependen (Y1) Pergerakan Harga Saham (Yogi Permana, 

2009).  

3. Pengaruh (X) pengumuman right issues terhadap (Y1) tingkat keuntungan 

dan (Y2) likuiditas saham di BEJ periode 1995 – 1996 (Budiarto dan 

Baridwan, 1999) 

 

2. Variabel Moderating (Moderating Variable), yaitu tipe variabel yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh 

terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel.   
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Misalnya :  

• Suatu penelitian yang menguji pengaruh struktur organisasional (desentralisasi 

atau sentralisasi) terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan 

anggaran (partisipasi) dengan kinerja, dinyatakan bahwa struktur organisasional 

merupakan faktor moderating yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

dengan kinerja (Indriantono dan Supomo, 2009) 

 

3. Variabel Intervening (Intervening Variable), adalah tipe variabel yang mempengaruhi 

hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen 

menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang 

terletak diantara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen.  

 

Misalnya : 

• Implikasi Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Keputusan 

Keuangan sebagai Variabel Intervening (Wahyudi  dan Pewestri,  2006)  

 

Berdasarkan hubungannya, variabel dapat dibagi ke dalam beberapa jenis hubungan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudjana (1988 : 25) membagi jenis-jenis hubungan 

variabel, yaitu hubungan simetris, tak simetris, dan timbal balik. 

Hubungan simetris adalah hubungan dimana variabel yang satu dengan yang lain 

tidak saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Dengan kata lain tidak indikasi adanya 

masalah untuk diteliti. Hubungan tak simetris, adalah hubungan dimana variabel yang satu 

dengan lainnya mempunyai pengaruh atau hubungan sebab akibat yang menjelaskan 

adanya kontribusi hubungan dari satu variabel terhadap variabel lainnya, baik yang bersifat 

positif maupun negatif. Oleh karena itu hubungan tak simetris merupakan inti dari penelitian 

ilmu sosial. Hubungan timbal balik adalah bentuk hubungan dimana variabel-variabelnya 

dapat saling mempengaruhi. Dari ketiga jenis hubungan tersebut, hubungan tak simetris dan 

hubungan timbal balik paling banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial. 

Hubungan tak simetris dapat dibagi atas hubungan dua atau lebih variabel yang 

dapat membentuk model hubungan sesuai dengan paradigma yang dikembangkan oleh 

peneliti. Hubungan antara dua variabel membentuk model hubungan bivariat, dan hubungan 

antara lebih dari dua variabel membentuk. 

Model hubungan dari variabel independen dan dependen dapat berbentuk bivariat 

dan multivariat. Kalau hubungan itu hanya antara satu variabel dengan satu variabel saja, 

maka disebut hubungan bivariat (bivariate relationship). Jika hubungan itu antara lebih satu 
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variabel dengan satu variabel yang lainnya atau lebih variabel, maka hubungan itu disebut 

hubungan berganda (multivariate ralationship). Dengan demikian, apabila peneliti telah 

mengetahui mana di antara variabel itu yang menjadi sebab, dan manakah yang menjadi 

akibat maka hubungan itu yang menjadi sebab, dan manakah yang menjadi akibat maka 

hubungan itu di sebut hubungan asimetris (asymetric realitionship).  Model hubungan 

bivariat dan multivariat seperti yang ditunjukan pada gambar berikut : 

 

 Variabel Bebas (independent)   Variabel Terikat (dependent) 

 

 

    

Gambar 3.4. Model Hubungan Bivariat 

 

              Variabel Bebas (independent)   Variabel Terikat (dependent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Model Hubungan Multivariat 

 

 

             Variabel Bebas              Variabel Intervening                 Variabel Terikat  

 

 

 

Gambar 3.6. Model Hubungan Multivariat dengan Variabel Intervening 
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           Variabel Bebas Terikat Variabel Moderating             Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Model Hubungan Multivariat dengan Variabel Moderating 

               

Variabel Bebas    Variabel Moderating    Variabel Intervening               Variabel Terikat  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Model Hubungan Multivariat dengan Variabel Moderating dan Variabel 

Intervening 
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BAB IV 
OPERASIONALISASI VARIABEL,    

RANCANGAN RISET, DAN METODE SAMPLING 

 

 
4.1. Operasional  Variabel 

Setelah ditetapkan mana yang tergolong dependent  variable dan mana  yang 

termasuk  independent variable, proses  berikutnya adalah  memberikan  penjelasan  

(pendefinisian) terhadap  masing-masing  variabel yang  digunakan itu.  Langkah ini penting  

dilakukan  untuk  memperkuat  pemahaman dan kesamaan persepsi  tentang  apa  yang  

diamati. Perbedaan  persepsi  antara  peneliti, responden, pembimbing, dan  pembaca  

sangat  mungking  terjadi  mengingat  masing-masing  pihak memiliki  latar belakang  

pengetahuan yang  berbeda –beda. 

Penentuan variabel pada dasarnya merupakan operasionalisasi terhadap construct, 

yaitu upaya mengurangi abstraksi construct sehingga dapat diukur. Definisi Operasional 

adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Indriantono dan 

Supomo : 2009). Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang 

lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan 

cara pengukuran construct yang lebih baik.  

 

Misalnya :  

- Struktur kepemilikan diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh 

Itturiaga dan Sanz (1998) terdiri atas struktur kepemilikan manajerial dan 

struktur kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan manajerial diukur 

sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial dan 

kepemilikan institusional diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh blockholder (Wahyudi 

dan Pawestri, 2006).  

 

Defenisi  operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau 

kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau  yang menunjukan indikator 

yang dimaksud. Dengan kata lain, defenisi operasional adalah bagaimana menemukan dan 

mengukur variabel-variabel (kasus) tersebut di dunia nyata atau dilapangan, dengan 
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merumuskan secara pendek dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran (Soehardi 

Sigit : 1999). 

Ilmuan harus mengembangkan suatu defenisi operasional dari variabel yang sedang 

diteliti. Defenisi operasional variabel sangat membantu dalam mengklasifikasikan gejala ke 

dalam kategori khusus dari variabel. Sedangkan indikator yang dipilih sebelumnya berfungsi 

sebagai dasar untuk mengembangkan defenisi operasional. 

Pengertian konsep ataupun konstruk yang membingungkan dapat merusak nilai 

suatu riset. Kebingungan itu dapat terjadi karena pengunaan istilah yang mempunyai 

pengertian berbeda mengenai makna suatu konsep. Oleh karena itu ,suatu konsep atau 

konstruk perlu didefenisikan terlebih dahulu. Untuk keperluan riset, defenisi terhadap suatu 

konsep haruslah ketat atau tidak menimbulkan pengertian yang bebas atau ambigu. 

Walizer (1986 : 32) mengemukakan bahwa definisi operasional adalah seperangkat 

petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu 

variabel atau konsep. Dengan kata lain defenisi operasional merupakan seperangkat kriteria 

untuk menetapkan ke kategori konsepsi mana pengamatan kita itu tergolong, sehingga 

batas-batas tiap kategori atau gejala dari variabel dapat ditentukan apakah di luar atau di 

dalam kategori variabel tertentu. 

Indikator adalah suatu golongan, perangkat, atau kelompok gejala yang dapat 

diamati secara potensial dan yang berguna atau menggambarkan suatu defenisi konseptual. 

Misalnya satu indikator intelegensi mungkin berupa kualitas perbuatan di sekolah atau 

seringnya menemukan pemecahan yang unik atas persoalan sehari-hari. Jelaslah terlihat 

kemungkinan ada banyank indikator untuk sesuatu variabel tertentu. Makin banyak dimensi 

satu konsep ditemukan, kemungkinan jumlah indikator juga meningkat 

Menurut Sekaran (2006 : 4) bahwa defenisi operasional adalah mengoperasionalkan 

atau secara operasional mendefenisikan sebuah konsep untuk membuat bisa diukur, 

dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukan oleh 

konsep tersebut. Hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati 

dan diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran suatu konsep. 

Defenisi operasional tersebut diatas membantu mengklasifikasikan gejala disekitar 

ke dalam kategori khusus dari variabel. Suatu defenisi operasional bertujuan untuk 

menentukan kategori dari suatu variabel dan memberitahukan kepada peneliti bagaimana 

mengolongkan unit di dalam kategori variabel tertentu. Dengan kata lain defenisi operasional 

menetapkan batas-batas tiap kategori dari variabel sehingga dapat ditentukan apakah diluar 

atau didalam kategori variabel tententu. 

Defenisi tersebut diatas menjelaskan bahwa untuk mengoperasikan variabel yang 

pertama dilakukan adalah mendefenisasikan konsep secara operasional. Definisi 

operasional disusun dengan mereduksi konsep secara abstraksi, dengan menguraikannya 
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ke dalam dimensi dan elemen. Dengan menentukan perilaku yang berhubungan dengan 

sebuah konsep, kita dapat mengukur variabel. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cooper dan Pamela (2006 : 44) bahwa 

defenisi operasional adalah defenisi yang dinyatakan dalam istilah-istilah dengan kriteria-

kriteria untuk pengujian dan pengukuran. Istilah-istilah ini harus mengacu pada standar 

empiris (yaitu kita harus dapat menghitung, mengukur, atau dengan satu dan lain cara 

mengumpulkan informasi melalui indera kita). 

Objek yang akan didefinisikan bersifat fisik (misalnya aktiva tetap) atau sangat 

abstrak (misalnya, motivasi, berprestasi), dan harus menyebutkan karakteristik dan 

bagaimana karakteristik tersebut akan diamati. Selain itu, agar tetap dalam lingkup sistem 

ilmiah, maka konsep harus dapat diamati baik langsung maupun tidak langsung.  

Proses menemukan kriteria untuk suatu defenisi formal sering dimulai dengan 

mengidentifikasi demensi-dimensi suatu konsep. Proses ini sering digunakan untuk 

membentuk defenisi yang ketat. 

Dimensi suatu konsep adalah satu aspek, satu bidang, atau satu bagian dari gejala 

yang dapat diamati dan diukur secara potensial. Untuk dapat memperbaiki suatu defenisi 

bagi tujuan pengunaan ilmiah, kita perlu merinci dimensi-dimensi dari suatu konsep. 

Misalnya sebuah bola, kita dapat menentukan paling tidak tiga dimensi, yaitu dimensi 

pertama adalah bentuk, yaitu sebagian dari benda tersebut bentuknya bundar; dimensi 

kedua adalah untuk apa benda tersebut digunakan yaitu menyangkut fungsinya, dimana 

fungsi utamanya harus dihubungkan dengan olahraga atau rekreasi. Dimensi ketiga adalah 

konstruksi bendanya atau susunannya, dimana untuk membuat suatu bola harus dibuat dari 

kayu, kulit, karet atau plastik. 

Dengan demikian satu defenisi yang sempurna tentang bola jika tidak terdapat 

pertentangan atau perbedaan yang terjadi dalam mengklafisikasi gejala mana yang dicakup 

dan yang tidak dicakup oleh defenisi. 

Tujuan dari proses pembentukan definisi adalah untuk mengembangkan defenisi 

konseptual yang jelas, dan yang dapat menentukan dimensi-dimensi dari satu konsep 

sehingga memungkinkan untuk mengklasifikasi gejala yang dapat diamati dan yang berguna 

secara teoritis. 

Dari dimensi yang telah diuraikan, selanjutnya dilakukan penelahan terhadap 

dimensi yang diuraikan, ke dalam elemen-elemen untuk menyingkap pola aktual dari 

perilaku yang akan diteliti. 

 

4.2. Skala Pengukuran Variabel  

Penelitian masalah sosial sering memerlukan semacam pengukuran variabel-

variabel. Banyak ragam alat pengukuran yang digunakan dalam mengukur variabel dalam 
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penelitian masalah sosial dan psikologis. Hasil penelitian tertentu dianggap lebih mantap bila 

dalam proses penelitian dilibatkan penghitungan secara kuantitatif. Untuk menyatakan 

aspek-aspek sosial dan psikologis seperti sikap, sifat-sifat, nilai-nilai secara kuantitatif, yakni 

dalam bentuk angka-angka, sehingga dapat diolah dengan statistik. Jadi hal-hal yang 

sebenarnya bersifat kualitatif dinyatakan dalam bentuk yang bersifat kuantitatif (Nasution, 

2003 :  53). 

Penggunaan pengukuran secara kuantitatif dalam penelitian membuka jalan untuk 

menguji hipotesis dan dengan demikian menguji teori yang mendasarinya secara emperis. 

Suatu teori dibentuk untuk memberi penjelasan tentang gejala-gejala tertentu. Tanpa 

pengukuran kuantitatif sangat sukar mengadakan pembuktian empiris yang dapat dipercaya. 

Dengan pengukuran dapat dihitung pengaruh variabel yang satu terhadap yang lain. Karena 

itu, pengukuran memegang peranan yang penting dalam penelitian. 

Nasution (2003 : 53) mengemukakan fungsi pengukuran adalah : 

1. Pengukuran memberikan data kuantitatif yang dapat diolah dengan statistik. 

2. Dengan pengukuran dapat diuji hipotesis-hipotesis serta teori yang mendasarinya. 

3. Dengan pengukuran dapat diketahui perbedaan hingga manakah suatu sifat, nilai, sikap 

dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Seberapa valid dan cermatkah pengukuran itu sehingga dapat meyakinkan kita atas 

hasil kerjanya. Cara yang dapat membantu proses pengukuran umumnya dalam penelitian 

sosial adalah dengan menggunakan skala. Dengan kata lain pengukuran adalah pemberian 

angka-angka terhadap benda atau peristiwa dengan kaidah tertentu dan menunjukkan 

bahwa kaidah yang berbeda menghendaki skala dan pengukuran yang berbeda pula. Skala 

pengukuran terbagi atas, skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio (Umar, 2001 : 43). 

4.3. Skala dan Indeks Pengukuran 

Begitu defenisi operasional ditetapkan, para ilmuan dapat mengamati lingkungan 

mereka dan mengukur variabel penelitian. Mengukur variabel penelitian berarti 

mengklafisikasikan gejala ke dalam kategori-kategori variabel. Pelaksanaan defenisi 

operasional disebut pengukuran, banyak defenisi operasional untuk digunakan oleh para 

ilmuwan mengukur sejumlah variabel penelitian. Karena banyak variabel mempunyai lebih 

dari satu demensi atau disebut multidimensial, maka defenisi operasional sering mencakup 

lebih dari satu pengukuran. Bila defenisi operasional mengunakan lebih dari satu 

pengukuran untuk mengkategorikan variabel, disebut indeks atau skala. 

Walizer (1986 : 37) menjelaskan bahwa skala dan indeks dimaksudkan untuk 

menetapkan hal-hal tertentu (orang, organisasi formal, kota-kota, atau unit pengukuran 

lainnya) ke dalam kategori suatu variabel. Keduanya menghasilkan skor dari variabel atau 

unit yang sedang diukur dan keduanya di lakukan dengan mengabungkan sejumlah 
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pertanyaan atau pengamatan ke dalam satu skor. Sedangkan perbedaanya terletak pada 

formalitas prosedur yang di gunakan. 

Penyusun skala dilakukan dengan mengikuti seperangkat aturan yang digunakan 

untuk menetapkan bagaimana indikator-indikator dikembangkan, diuji, dan di rakit ke dalam 

suatu komposisi nilai. Nilai inilah yang memungkinkan variabel tersebut diberi skor, 

sedangkan penyusunan indeks tidak mengikuti petunjuk yang sistematis seperti seperti 

penyusunan skala. 

Sekaran (2006 : 15) memberikan pengertian mengenai skala adalah suatu instrumen 

atau mekanisme untuk membedakan individu dalam hal terkait variabel minat yang kita 

pelajari. Skala atau instrumen bisa menjadi sesuatu yang mentah (gross) dalam pengertian 

bahwa hal tersebut hanya akan mengategorikan individu secara luas pada variabel tertentu, 

atau menjadi instrumen yang disetel dengan baik yang akan membedakan individu pada 

variabel dengan tingkat kerumitan yang bervariasi.  

Umar (2002 : 95) mengemukakan bahwa skala pengukuran merupakan pemberian 

angka-angka terhadap benda atau peristiwa dengan kaidah tertentu dan menunjukan bahwa 

kaidah yang berbeda menghendaki skala dan pengukuran yang berbeda pula. Sedangkan  

Cooper dan Pamela (2006 : 30) mengemukakan bahwa skala dalam riset bisnis umumnya 

dibangun untuk mengukur perilaku, pengetahuan, dan sikap. Skala untuk mengukur sikap 

merupakan skala yang paling sulit dibangun, sehingga sikap akan digunakan untuk 

mengembangkan pemahaman tentang pengambilan skala. 

Berdasarkan sifat datanya skala pengukuran dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu : 

a. Skala Nominal (skala dengan data nominal) 

Skala ini adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori, kelompok atau 

klasifikasi dari construct yang diukur dalam bentuk variabel. Skala nominal 

menyatakan kategori variabel yang saling meniadakan (mutualy exclusive), juga 

menyatakan kategori yang bersifat collectively exhaustive, yaitu tidak ada kategori 

yang lain, kecuali yang dinyatakan dalam skala nominal.  Misalnya : jenis kelamin 

merupakan variabel yang terdiri atas dua kategori : pria dan wanita. Selain itu bisa 

juga digunakan untuk  status perkawinan  dan agama seseorang. 
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Berikut ini adalah contoh instrumen penelitian yang menanyakan identitas 

responden dengan skala nominal : 

1. Jenis kelamin  

2. Status perkawinan 

3. Agama 

 

4. Depertemen 

:       pria             wanita 

:       menikah      tidak menikah 

:       Islam           Katolik           Kristen 

:       Budha         Hindu 

:       pemasaran/penjualan         produksi/operasi 

:       akuntansi                            keuangan 

:       personil/umum                   lainnya 

 

b. Skala Ordinal (skala dengan data ordinal) 

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi 

juga menyatakan peringkat construct yang diukur. Peringkat nilai menunjukkan suatu 

urutan penilaian atau tingkat preferensi. Misalnya, peneliti ingin mengetahui 

preferensi responden terhadap metode penyusutan aktiva tetap yang paling baik 

digunakan. Jarak nilai atau interval antara pilihan-pilihan responden  tidak sama.  

 

Berikut ini adalah contoh instrumen penelitian yang menggunakan skala 

pengukuran ordinal  

1. Sebutkan peringkat pilihan Saudara terhadap metode depresiasi aktiva 

tetap berwujud berikut ini dengan menyatakan angka 1, 2 , 3 dan 4 yang 

menunjukkan urutan pilihan saudara 

    Metode garis lurus 

    Metode saldo menurun (nilai buku) 

    Metode jumlah angka tahun 

    Metode unit produksi  

 

c. Skala Interval (skala dengan data interval) 

Skala interval  merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat  

dan jarak construct yang diukur. Jadi skala ini selain mengurutkan data dari tingkat 

yang paling tinggi ke tingkat yang terendah atau sebaliknya, juga  memperhatikan 

jarak interval, atau dengan kata lain jarak interval adalah relatif sama. Misalnya, 

peneliti ingin mengetahui tanggapan responden terhadap kualitas layanan custumer 

service  
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Berikut ini conoth instrumen penelitian yang mengukur construct sikap terhadap 

pekerjaan yang menggunakan skala interval : 

 STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

1. Pekerjaan yang saya lakukan mendorong 

saya untuk menjadi kreatif 
1 2 3 4 5 

2. Pekerjaan saya merupakan pekerjaan yang 

membosankan 
1 2 3 4 5 

3. Secara keseluruhan saya merasa puas 

dengan pekerjaan saya 
1 2 3 4 5 

Catatan : 

1. STS – sangat tidak setuju. 2. TS = tidak setuju. 3. N = netral  

4. S = setuju.  5. SS = sangat setuju 

 

d. Skala Rasio (skala dengan data rasio) 

Skala rasio merupakan skala pengukuran yang menunjukkan kategori, peringkat, 

jarak dan perbandingan contruct yang diukur. Skala rasio menggunakan nilai absolut, 

sehingga memperbaiki kelemahan skala interval yang menggunakan nilai relatif. 

Oleh sebab itu, nilai-nilai pada skala tersebut dapat diperbandingkan misalnya dalam 

bentuk perkalian dan pembagian. Angka pada skala ini merupakan ukuran yang 

sebenarnya dari data kuantitatif. Nilai dari jawaban pertanyaan membentang dari 

angka nol hingga angka lain yang masuk akal. Nilai uang atau ukuran berat 

merupakan contoh pengukuran dengan skala rasio. 

 

Berikut contoh pertanyaan penelitian yang menggunakan skala rasio 

1. Berapa total penjualan bersih perusahaan saudara dalam setahun?  

    Kurang dari Rp. 500 juta 

    Lebih dari Rp. 500juta s.d. Rp. 1 milyar 

    Lebih dari Rp. 1 milyar s.d. Rp. 100 milyar 

    Lebih dari Rp. 100 milyar 

2. Berapa jam sehari yang saudara perlukan untuk mengerjakan tugas 

pokok dengan menggunakan komputer?  .............. jam.  

 

 Berikut disajikan tipe-tipe pengukuran (kategori, peringkat, jarak dan perbandingan) 

dari contruct berdasarkan skala nominal, ordinal, interval dan rasio.  
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Tabel 4.1. Skala Pengukuran 

Skala Skala Pengukuran 

Kategori Peringkat Jarak  Perbandingan 

Nominal Ya Tidak Tidak Tidak 

Ordinal Ya Ya Tidak Tidak 

Interval Ya Ya Ya Tidak 

Rasio  Ya Ya Ya Ya 

 

Jumlah Dimensi 

Skala pengukuran selain berdimensi tunggal, juga multi dimensi. Dalam skala 

dimensi tunggal dicari satu dimensi untuk mengukur sebuah atribut dari partisipan atau 

objek. Misalnya sebuah dimensi atau ukuran kekuatan bintang dari sang aktor adalah 

kemampuannya membawa sebuah film. Hal ini merupakan dimensi tunggal. Sedangkan 

dalam skala multi dimensi, sebuah objek bisa digambarkan dengan lebih banyak dimensi, 

misalnya variabel kekuatan bintang terakhir, kecepatan menarik sumber finansial, sejumlah 

ulasan di mass media tentang filmnya. 

Dimensi suatu konsep adalah satu aspek, satu bidang, satu bagian dari gejala yang 

dapat diamati dan diukur secara potensial. (Walizer, 1986 : 32). Sedangkan indikator (Sub 

Variabel) adalah suatu golongan, perangkat, atau kelompok gejala yang dapat diamati 

secara potensial dan yang berguna atau mengambarkan suatu defenisi konseptual. Walizer 

(1986 : 35). 

 

4.4. Metode Pengukuran Sikap (Attitude Measurement Method) 

Construct sikap sering digunakan dalam penelitian-penelitian bisnis. Komponen 

sikap dapat dijelaskan melalui tiga dimensi : (1) afektif, merefleksikan perasan atau emosi 

seseorang terhadap suatu obyek. (2) kognatif, menunjukkan kesadaran seseorang terahdap 

atau pengetahuan mengenai obyek tertentu, atau (3) komponen-komponen perilaku, 

menggambarkan suatu keinginan-keinginan atau kecenderungan seseorang untuk 

melakukan tindakan. Berikut ini metode-metode yang sering digunakan dalam pengukuran 

construct sikap, yaitu : Skala Sederhana, Skala Kategori, Skala Likert, Skala Perbedaan 

Semantis, Skala Numeris, dan Skala Grafis (Indriantoro dan Supomo, 2009).  

 

Skala Sikap Sederhana (Simple Attitude Scale)  

Metode pengukuran sikap yang paling sederhana adalah skala sederhana yang 

menggunakan skala nominal, misalnya : setuju atau tidak setuju, ya atau tidak. Tipe skala ini 
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digunakan terutama jika kuisioner penelitian berisi relatif banyak butir pertanyaan, tingkat 

pendidikan responden rendah, atau alasan yang lain. 

Contoh :  

Beri tanggapan mengenai tugas-tugas di tempat kerja Anda dengan memberi tanda X atau 

pada jawaban :  

      Ya , jika menggambarkan pekerjaan Anda  

      Tidak , jika tidak menggambarkan pekerjaan Anda  

      ? , jika anda tidak dapat memutuskan  

1. Menarik           Ya  Tidak  ?  

2. Memuaskan     Ya  Tidak  ?  

3. Menantang       Ya  Tidak  ?  

4. Rutin                Ya  Tidak  ?  

5. Bermanfaat      Ya  Tidak  ? 

 

Skala Kategori (Category Scale)  
 

Skala kategori adalah metode pengukuran sikap yang berisi beberapa alternatif 

kategori pendapat yang memungkinkan bagi responden untuk memberikan alternatif 

penilaian. Skala kategori pada dasarnya merupakan perluasan dari skala sederhana. Skala 

ini memberikan yang lebih banyak informasi dan mengukur lebih sensitif dimensi construct 

dibandingkan dengan skala sederhana. Skala kategori ini dinamakan juga skala butir 

penilaian (itemized rating scale) ini dapat dinyatakan dengan angka. Berikut ini adalah tipe-

tipe skala kategori yang umumnya digunakan untuk mengukur sikap responden yang 

berkaitan dengan kualitas (contoh 1), urgensi (2), menarik (3).  

Contoh :  
 

1. Menurut penilaian saudara prosedur akuntansi pengeluaran produk dari gudang di 
perusahaan tempat saudara bekerja. 

      Sangat Bagus  
        Bagus  
        Sedang  
        Jelek  
        Sangat Jelek  

2. Bagaimana anda memandang kontribusi anda terhadap anggaran ?  
       Kontribusi saya :  
        Sangat Penting  
        Penting  
        Netral  
        Kurang Penting  
        Tidak Penting  
  3. Penggunaan teknologi komputer membuat pekerjaan saudara ?  
       Sangat menarik  
       Menarik  
       Netral  
       Kurang menarik  
       Tidak menarik 
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Skala Likert (Likert Scale)  
 

Skala likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju 

atau ketidaksetujuan terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Metode pengukuran 

yang paling sering digunakan ini dikembangkan oleh Rensis Likert sehingga dikenal dengan 

nama Skala Likert. Nama lain dari skala ini adalah summated ratings method. Skala Likert 

umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu : (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) tidak 

pasti atau netral, (4) tidak setuju, (5) sangat tidak setuju. Urutan setuju atau tidak setuju 

dapat juga dibalik mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Alternatif 

angka penilaian dalam skala ini dapat bervariasi dari 3 sampai dengan 9. 

 

Contoh :  
1. Ditempat saya beberapa keputusan yang penting sering dibuat oleh individual 

daripada kelompok :  
                Sangat Tidak Setuju         Tidak Setuju         Tidak Pasti       Setuju        Sangat 
Setuju  
                            (STS)                           (TS)                    (TP)               (S)                   (SS)  
                              (1)                               (2)                       (3)                (4)                     (5)  

2. Atasan langsung saudara sangat mendukung penggunaan teknologi komputer untuk 
melaksanakan  tugas-tugas pokok saudara 

                Sangat Tidak Setuju         Tidak Setuju         Tidak Pasti       Setuju        Sangat 
Setuju  
                            (STS)                           (TS)                    (TP)               (S)                   (SS)  
                              (1)                               (2)                       (3)                (4)                     (5)  
 

 

Skala Perbedaan Semantis (Semantic Differential Scale)  

Skala perbedaan semantis merupakan metode pengukuran sikap dengan 

menggunakan skala penilaian tujuh butir yang menyatakan secara verbal dua kutub (bipolar) 

penilaian yang ekstrem. Dua kutub ekstrem yang dinyatakan dalam metode ini antara lain 

dapat berupa penilaian mengenai : baik – buruk, kuat-lemah, modern-kuno. Responden 

diminta mengisi ruang semantis yang tersedia untuk merefleksikan seberapa dekat sikap 

responden terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu diantara dua kutub penilaian yang 

ekstrem. Metode pengukuran ini umumnya digunakan untuk mengetahui sikap penilaian 

responden terhadap merk dagang, produk, identifikasi perusahaan, pekerjaan, individu 

tertentu dan dimensi construct yang lain-lain.  
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Contoh :  

1. Berilah penilaian saudara atas produk baru X dengan memberikan tanda pada ruang 
yang tersedia. Jawaban saudara menunjukkan seberapa dekat penilaian saudara 
dari kedua alternatif jawaban yang bersifat ekstrem.  
 

Bagus        Jelek 

 
Suka        Tidak suka 

 
Menguntungkan        Tidak 

menguntungkan 

 
Positif        Negatif 

 
2. Berilah penilaian saudara sejauh mana kepuasan anda terhadap profesi peneliti 

yang sekarang anda tekuni dengan memberikan tanda pada ruang yang tersedia. 
Jawaban saudara menunjukkan seberapa dekat penilaian saudara dari kedua 
alternatif jawaban yang bersifat ekstrem.  
 

Profesi peneliti        Profesi peneliti tidak 

menyenangkan saya        menyenangkan saya 
 

Saya puas sebagai        Saya tidak puas 
sebagai 

peneliti        peneliti 
 

Saya cocok dengan        Saya tidak cocok dgn 

pekerjaan peneliti        ekerjaan peneliti 
 

 

Skala Numeris (Numerical Scala)  
 
Skala Numeris merupakan metode yang terdiri atas 5 atau 7 alternatif nomor untuk 

mengukur sikap responden terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Skala numeris 

pada dasarnya tidak berbeda dengan skala perbedaan semantis, karena juga menggunakan 

dua kutub penilaian yang ekstrem diantara alternatif nomor. 

 

Berilah penilaian saudara atas pertanyaan berikut ini dengan melingkari alternatif nomor 
yang tersedia. Jawaban saudara menunjukkan seberapa dekat penilaian saudara dari kedua 
alternatif jawaban yang bersifat ekstrem.  

1. Seberapa besar wewenang didelegasikan kepada para manajer untuk masing-
masing kelompok keputusan berikut ini.  

               a. Pengembangan produk baru  

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak ada        Didelegasikan 

pendelegasian        sepenuhnya 
 
               b. Pengalokasikan anggaran  

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak ada        Didelegasikan 

pendelegasian        sepenuhnya 
 
               c. Penenetuan investasi dalam jumlah besar  

 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak ada        Didelegasikan 
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pendelegasian        sepenuhnya 
 
               d. Seberapa sering pimpinan meminta pendapat atau usulan Saudara ketika 
anggaran  
                   sedang disusun 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat sering        Tidak pernah  

 

 

Skala Grafis (Grafic Rating Scale)   
 

Skala grafis merupakan metode pengukuran sikap yang disajikan dalam bentuk 

grafis atau gambar. Metode ini menyatakan penelitian responden terhadap subyek, obyek 

atau kejadian tertentu dengan titik atau angka tertentu yang terletak di dalam gambar atau 

grafik penilaian. 

 

 
1. Berilah penilaian terhadap gaya kepemimpinan atasan saudara sekarang dengan 

memberikan tanda pada ruang yang tersedia dalam gambar penilaian berikut ini.  
   
                          10                                        Sangat baik 
 
 
                            5                                        Cukup 
 
 
                            1                                        Sangat jelek 
  

2. Bagaimana menurut penilaian saudara terhadap metode pemasaran yang diterapkan 
oleh perusahan saudara selama ini. Lingkarilah pada alternatif nomor pada gambar 
berikut ini.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sangat efisien                                                                          Sangat tidak 
efisien 
Dan efektif                                                                                   dan tidak 
efektif 

 

4.5. Metode Sampling 

Teknik Pengambilan Sampel adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk 

menentukan jumlah dan anggota sampel. Setiap anggota tentu saja wakil dari populasi yang 

dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter. Teknik sampling yang 

digunakan juga harus disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Populasi terdiri dari 

sekumpulan individu yang bersifat heterogen terbatas. Jenis dan Metode Sampling 

Sampling secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua (2) kelompok, yaitu 

Probability sampling dan Nonprobability sampling.  
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Adapun Probability sampling menurut Sugiyono adalah teknik sampling yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Sedangkan Nonprobability sampling menurut Sugiyono adalah teknik yang 

tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel.  

Adapun jenis-jenis Probability sampling adalah sebagai berikut :  

a) Simple random sampling  

Menurut Kerlinger (2006:188), simple random sampling adalah metode penarikan 

dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota 

populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. 

Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung 

dilakukan pada unit sampling.  

Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik ini dapat 

dipergunakan bilamana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu 

besar. Misal, populasi terdiri dari 500 orang mahasiswa program S1 (unit sampling). 

Untuk memperoleh sampel sebanyak 150 orang dari populasi tersebut, digunakan 

teknik ini, baik dengan cara undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Teknik 

ini dapat digambarkan di bawah ini. Gambar 1. Teknik Simpel Random Sampling 

(Sugiyono, 2001: 58)  

b) Proportionate stratified random sampling  

Stratified random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai 

susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Menurut Sugiyono (2001: 58) teknik ini 

digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional. Misalnya suatu organisasi yang mempunyai pegawai 

dari berbagai latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. 

Populasi berjumlah 100 orang diketahui bahwa 25 orang berpendidikan SMA, 15 

orang diploma, 30 orang S1, 15 orang S2 dan 15 orang S3. Jumlah sampel yang 

harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut dan diambil secara proporsional.  

c) Disproportionate stratified random sampling Sugiyono (2001: 59) menyatakan bahwa 

teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata 

tetapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai 

mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang 

lulusan SMU, 700 orang lulusan SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan empat orang S2 

itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok itu terlalu kecil bila 

dibandingkan denan kelompok S1, SMU dan SMP.  

d) Area (cluster) sampling (sampling menurut daerah)  
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Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Teknik ini digunakan bilamana 

populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok 

individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel 

bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari 

suatu negara, propinsi atau kabupaten. Indonesia memiliki 34 propinsi dan akan 

menggunakan 10 propinsi. Pengambilan 10 propinsi itu dilakukan secara random. 

Tetapi perlu diingat, karena propinsi-propinsi di Indonesia itu berstrata maka 

pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling.  

2) Nonprobability sampling  

a) Sampling sistematis  

Menurut Sugiyono, Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya 

anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota diberi nomor urut, 

yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan 

dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya 

kelipatan dari bilangan lima. Untuk itu, yang diambil sebagai sampel adalah 5, 10, 

15, 20 dan seterusnya sampai 100.  

b) Quota sampling  

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Menurut 

Margono (2004: 127) dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan 

tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan 

memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data 

dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah kuota terpenuhi, pengumpulan data 

dihentikan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 

II dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 

dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat 

memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan (golongan 

II) sebanyak 20 orang.  

c) Sampling aksidental  

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data. Dalam teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti 

langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Misalnya penelitian 

tentang pendapat umum mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga 

negara yang telah dewasa sebagai unit sampling. Peneliti mengumpulkan data 
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langsung dari setiap orang dewasa yang dijumpainya, sampai jumlah yang 

diharapkan terpenuhi.  

d) Purposive sampling  

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan 

penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai maka 

sampel yang dipilih adalah orang yang memenuhi kriteria-kriteria kedisiplinan 

pegawai.  

e) Sampling jenuh  

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, 

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

anggota populasi dijadikan sampel.  

f) Snowball sampling 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya 

kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel 

begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang 

menggelinding semakin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak 

menggunakan purposive dan snowball sampling.  
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BAB V 

JENIS HIPOTESIS, RUMUSAN HIPOTESIS, 

TEKNIK PENGUTIPAN REFERENSI 

 

5.1. Jenis & Rumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran (kerangka Alternatif Jawaban /pemecahan masalah 

atas masalah) diperlukan pemilihan alternatif pemecahan masalah yang diperkirakan tepat 

untuk mengatasi masalah penelitian. Alternatif terpilih disebut hipotesis penelitian ( 

kesimpulan /jawaban sementara atas masalah atau Kesimpulan yang masih harus diuji 

kebenarannya). Selanjutnya adalah merumuskan hubungan antar variabel tersebut dalam 

bentuk suatu pernyataan ( statement Hypotheses) yang akan diuji apakah hubungan antar 

variabel yang telah dibangun berdasarkan  Kerangka pemikiran tersebut terbukti benar 

secara Fakta.  

 

Definisi Hipotesis: 

Dalam Webster New world Dictionary,:  Hipotesis adalah proporsi,kondisi atau 

prinsip yang untuk sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan,agar 

dapat ditarik  suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian dilakukan pengujian 

(testing ) tentang kebenarannya dengan menggunakan data empiris.  

 

Kegunaan Hipotesis: 

a.  Memberikan batasan serta memperkecil jangkauan /kerja penelitian. 

b. Menyiagakan peneliti pada kondisi fakta  dan hubungan antar fakta yang kadang- 

kadang hilang dari perhatian peneliti. 

c. Sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta. 

d. Sebagai paduan dalam pengujian. 

 

Tingkat kegunaan Hipotesis tergantung pada: 

1. Pengamatan yang tajam  dari sipeneliti. 

2. Kreativitas dan imajinasi peneliti. 

3. Kerangka teoritis analis yang digunakan si peneliti 

4. Metode dan disain Penelitian yang dipilih oleh Peneliti. 
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Sumber Hipotesis: 

Ilmu pengetahuan,wawasan,imajinasi, bahan bacaan, kebiasaan/ Kegiatan 

Masyarakat Data dan Analogi. 

Jenis Hipotesis: 

1.  Hipotesis tentang perbedaan  Vs Hubungan 

2. Hipotesis kerja Vs hipotesis nol 

3. Hipotesis commonsence dan ideal/kompleks. 

Hipotesis sebaiknya: 

1.  Dirumuskan secara jelas,padat, specifik. 

2. Dinyatakan dengan kalimat pernyataan 

3. Menyatakan hubungan antardua atau lebih variabel yang dapat diukur. 

4. Dapat diuji dan mempunyai kerangka teor i 

CIri- ciri Hipotesis yang baik,adalah: 

1. Harus menyatakan hubungan 

2. Harus sesuai dengan Fakta,  bisa menerangkan Fakta  dan sederhana.  

3. Dinyatakan dalamkalimat yang jelas,sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran 

diantara pembaca. 

4. Hipotesisyang dirumuskan harus dapat diuji dengan menggunakan data yang 

dikumpulkan secara ilmiah . dengan demikian hipotesis akan dapat dibuktikan. 

5. Harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan ilmu pengetahuan. 

6. Meskipun hipotesis merupakan suatu dugaan , tidak berarti tanpa dasar yang 

memadai.pada teori yang sudah ada atau hasil-hasil riset sebelumnya. Hipotesis 

harus mempunyai dasar teori yang kuat sehingga pembuktiannya tidak bersifat coba-

coba. 

Statement hipotesis dapat juga dalam bentuk untuk pengujian perbandingan, apakah 

terdapat perbedaan antara  dua kelompok “ Group”, atau  antara beberapa group. 

Untuk menguji “apakah diduga ada atau tidak ada perbedaan antara dua group  

beberapaa group  ).rumusan hipotesisnya dalam bentuk preposition  atau dalam 

bentuk if- then statement. 

 

Contoh Hipotesis 1:  

Employees who are more healthy will take sick leave less frequently 

Contoh Hipotesis 2 : 

If employee are more healthy , then they will take sick leave less frequently 

  Proposition 
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Bentuk Preposisi yang Menyatakan Sebab-Akibat: 

1. Reversible: Hubungan yang dapat dibalik tanpa merubah arti. 

“bila X maka Y, bila Y maka X” 

Contoh: 

Bila ia menjadi pusat pergaulan (X) maka mengetahui kebutuhan kawan-kawannya 

(Y). 

2. unreversible: Tak dapat dibalik, bila X maka Y, tetapi bila Y maka tidak X. 

Contoh: 

Bila dipupuk dengan urea maka akan baik tumbuhnya tetapi bila tumbuhnya baik, 

maka tidak akan dipupuk. 

3. Deterministic: Hubungan yang bersifat ketentuan/kepastian/selalu. 

“bila X maka tentu/pasti/selalu Y” 

Contoh: 

- Bila bayi lapar (X), maka pasti menangis (Y). 

- Bila gunung gundul (X), maka selalu banjir (Y). 

4. Stochastic: Hubungan yang bersifat kemungkinan artinya belum tentu. 

“bila X, mungkin Y” 

Contoh: 

- Bila tanaman tidak bersamaan,mungkin akan terserang tikus. 

- Bila lingkungan buruk (X), mungkin anak-anak akan berandal (Y). 

 

5. Sequential: Hubungan yang menyatakan dengan jangka waktu. 

“bila X, maka nantinya/kelak akan Y” 

Contoh: 

- Bila semasa kanak-kanak hidupnya terpencil (X), maka kelak hidupnya akan 

berpenyakit mental (Y). 

- Bila pemeliharaan di persemaian tidak baik, maka nanti tumbuhnya di sawah 

tidak akan baik. 

6. Coextensive: Hubungan bersamaan yang biasanya diikuti dengan perkataan 

“dengan sendirinya”. 

“bila X maka dengan sendirinya Y” 

Contoh: 

- Bila pandai experimental design, maka dengan sendirinya pandai statistik. 

- Karena pimpinannya tidak cakap, maka dengan sendirinya lembaga itu tidak 

dapat menjalankan fungsinya. 

7. Sufficient: Hubungan yang menyatakan telah cukup, tanpa harus ada syarat lain. 

“bila X (tanpa ada syarat lain) maka Y” 
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Contoh: 

Bila tanah sawah tidak digarap sempurna, maka tanah akan bersifat asam. 

8. Contingent: Hubungan yang menyatakan sesuatu akibat itu yang harus diikuti 

dengan variabel lain, bila tidak diikuti dengan variabel lain itu maka sifatnya belum 

tentu, atau baru kemungkinan saja, atau kebetulan saja. 

“bila X maka Y,bila ada Z” 

Contoh: 

Bila lingkungan buruk (X) maka anak-anak akan berandal (Y), bila ayahnya pemabuk 

(Z). 

9. Necessary: Hubungan yang menyatakan keharusan. 

“bila X maka seharusnya Y” 

Contoh: 

Bila ditembak kepalanya (X) maka harus mati (Y). 

10. Substituable: Hubungan sebab-akibat, dimana penyebab dapat diganti dengan yang 

lain, mengakibatkan kejadian yang sama. 

“bila X maka Y, juga bila Z maka Y” 

 

Contoh: 

Bila ditembak kepalanya (X) maka harus mati (Y), juga bila berpenyakit kanker (Z) 

maka akan mati (Y). 

 

5.2. Jenis-jenis Hipotesis 

Bentuk hipotesis tidak dapat dipisahkan dengan jenis riset dan riset problem yang 

dilakukan. 

1. Hipotesis Exploratif 

Hipotesis ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman masa lampau atau teori yang 

sudah dipelajari sebelumnya. Akan tetapi seringkali hipotesis ini tidak dapat dibuang 

berhubung tidak ada dasar yang kuat baik mengenai teori maupun pengalaman-

pengalaman waktu lampau sebab persoalan masih baru.  

 

2. Analisis deskriptip 

Penggunaan istilah statistika berasal dari istilah bahasa latin modern statistika 

colligeium (dewan Negara) dalam bahasa italia statista (negarawan atau politikus) Gottfried 

Achenwall 1749) menggunakan Statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya 

sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai 

"ilmu tentang negara (state)". Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi 

"ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data". Sir John Sinclair memperkenalkan nama 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gottfried_Achenwall&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gottfried_Achenwall&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jerman
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-19
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(Statistics) dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi, statistika secara prinsip mula-

mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. 

Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur 

untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. 

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 statistika mulai banyak menggunakan bidang-

bidang dalam matematika, terutama peluang. Cabang statistika yang pada saat ini sangat 

luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah, statistika inferensi, dikembangkan pada 

paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher (peletak dasar statistika 

inferensi), Karl Pearson (metode regresi linear), dan William Sealey Gosset (meneliti 

problem sampel berukuran kecil). Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat 

dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga 

linguistika. Bidang-bidang ekonomi, biologi dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi 

banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu-ilmu 

gabungan seperti ekonometrika, biometrika (atau biostatistika), dan psikometrika. 

Meskipun ada pihak yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, 

tetapi sebagian pihak lainnya menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait 

dengan matematika melihat dari sejarah dan aplikasinya. Di Indonesia, kajian statistika 

sebagian besar masuk dalam fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, baik di 

dalam departemen tersendiri maupun tergabung dengan matematika. 

 

5.3. Teknik Pengutipan Referensi 

 

  Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan 

berasal dari ide/tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan 

orang lain untuk menjadi bagian  dalam tulisannya. Kutipan dapat ditulis secara langsung 

dan tidak langsung. Kutipan langsung digunakan jika penulis mengutip tulisan apa adanya 

tanpa mengubah sedikit pun, baik ide maupun bahasanya, sedangkan kutipan tidak 

langsung digunakan jika penulis mengutip idenya saja dan dinyatakan dengan bahasa 

penulis. Kutipan langsung kurang dari empat baris ditulis dua spasi. Jika lebih dari empat 

baris, maka kutipan ditulis satu spasi, diberi indent (jarak menjorok dari sebelah kiri format 

tulisan teks) tujuh ketuk serta diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan.Aturan-aturan 

tersebut tidak berlaku dalam penulisan kutipan tidak langsung. 

Contoh kutipan langsung kurang dari empat baris. 

Indriantoro  (2010:23) menyatakan, “Penelitian  deduktif  adalah  penelitian  

yangbertujuan untuk menguji (testing) hipotesis melalui validasi teori atau 

pengujianaplikasi teori pada keadaan tertentu”. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Sensus
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Peluang
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistika_inferensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher
http://id.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_regresi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Sealey_Gosset&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Meneliti_problem_sampel_berukuran_kecil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Meneliti_problem_sampel_berukuran_kecil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Linguistika
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonometrika
http://id.wikipedia.org/wiki/Biometrika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikometrika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan_alam
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Contoh kutipan langsung lebih dari empat baris berbahasa asing dan bahasa Indonesia. 

Johansson (2012:19) memberikan penjelasan tentang periklanan, yaitu: 
 

“Long well known for TV commercials depicting P&G products as problemsolver for 

the harassed homemaker needing to impress her mother-in-law, the teenager 

looking for peer approval, or the young man who desperately need a date, P&G 

went into Jpang displaying Pampers diapers as a solution to a problem”. 

 

Mulyadi (2015:7) memberikan pengertian auditing secara umum sebagaiberikut: 
"Auditing adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 
secara  obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 
kejadian ekonomi, dengan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 
pernyataan-pernyataan tersebut dengan telah ditetapkan, serta penyampaian 
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan." 

 

Contoh kutipan tidak langsung dari pustaka yang dikarang Sugeng Setyadi (pengarang satu 
orang). 

 

Pembelajaran organisasional akan mendorong inovasi teknis dan inovasi administratif 
(Setyadi, 2014) 

atau 

Setyadi (2014) menyatakan bahwa pembelajaran organisasional akan mendorong 
inovasi teknis dan inovasi administratif 

atau 
 

      Setyadi   (2014) mengemukakan bahwa pembelajaran organisasional  

      Akan mendorong inovasi teknis dan inovasi administratif.... 

 

Contoh kutipan tidak langsung dari pustaka yang dikarang oleh Sugeng Setyadi dan Ahmad 

Ghanafi (pengarang dua orang). 

 

Pembelajaran organisasionaladalah..... (Setyadi danGhanafi, 2014)atau 
 

Setyadi dan Ghanafi (2014) menyatakan bahwa pembelajaran organisasional.… 

atau 

 

Setyadi dan Ghanafi (2014) mengemukakan bahwa pembelajaran organisasional.... 
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Contoh kutipan tidak langsung dari pustaka yang dikarang oleh Sugeng Setyadi, Ahmad 
Ghanafi, dan Tono Suhartono (pengarang lebih dari dua orang) 

 

Pembelajaran organisasional... (Setyadi d.k.k., 2015) atau 
 

Setyadi d.k.k. (2015) menyatakan bahwa pembelajaran organisasional.... 

atau 

Setyadi d.k.k.. (2015) mengemukakan bahwa pembelajaran organisasional…. 

 

 

5.4. Metode dan Tata Tulis Pengacuan Pustaka 
 

Daftar pustaka dimaksudkan untuk menerangkan pustaka yang telah dijadikan 

sumber dalam penulisan skripsi, agar pembaca dapat dengan mudah menemukan 

sumber pustaka yang digunakan oleh penulis.Semua pustaka yang dikutip harus tercantum 

dalam daftar pustaka, sedangkan pustaka yang tidak dikutip tidak dicantumkan dalam 

daftar pustaka.Sumber informasi dapat berupa buku/literatur, artikel dari jurnal ilmiah, 

majalah ilmiah, majalah bisnis, ekonomi dan perbankan, pasar modal, dan se-

bagainya.Seringkali artikel ilmiah memiliki akses yang lebih cepat dalam menangkap dan 

membahas konsep baru atau isu baru yang sedang berkembang dibandingkan dengan 

materi buku/literatur yang jarak pembaruan edisinya memerlukan waktu yang lebih 

lama. 

Penulisan referensi pada daftar pustaka menggunakan format American 

Psychological Association (APA). Pada format APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam 

kalimat/teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa 

menuliskan halaman karya yang dikutip. Daftar referensi adalah kumpulan sumber informasi 

yang digunakan dalam sebuah penulisan, yang disusun secara alfabetis.Sumber informasi 

yang dicantumkan dalam daftar itu adalah yang dikutip dalam uraian/teks dan yang 

mendukung atau dipakai sebagai acuan.Informasi tentang sumber yang digunakan harus 

ditulis secara benar, lengkap dan konsisten dengan menggunakan format/standar tertentu. 

Secara umum format penulisan (citation style) dibedakan atas dua jenis berdasarkan 

golongan ilmu, yaitu humanities style dan scientific style.APA merupakan contoh dari 

scientific style, dan MLA merupakan contoh dari humanities style. 
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Ketentuan umum penulisan daftar referensi 

 

a. Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap dalam “Daftar Referensi“. 
Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam Daftar Referensi harus ditulis dalam teks 
sebagai kutipan. 

b. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama Cina, 
Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di awal. 
Contoh : 

Nama : Kwik Kian Gie. Penulisan : Kwik Kian Gie. 

Nama : Heribertus Andi Mattalata. Penulisan : Mattalata, Heribertus Andi. 

Nama : Joyce Elliot-Spencer. Penulisan : Elliot-Spencer, Joyce. 

Nama : Anthony T. Boyle, PhD. Penulisan : Boyle, Anthony T. 

Nama : Sir Philip Sidney. Penulisan : Sidney, Philip. 

Nama : Arthur George Rust Jr. Penulisan : Rust, Arthur George, Jr. 

 

Nama : John D. Rockfeller IV. Penulisan : Rockfeller, John. D., IV 

 

c. Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis.  

d. Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama. 
e. Pada format APA, huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis dengan 

huruf kapital. Pada format MLA huruf kapital digunakan pada setiap awal kata dari judul 
karya (kecuali kata sandang).  

f. Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi dari margin kiri baris 
pertama dengan jarak antar baris 1,5 spasi.  

g. Daftar diurutkan berdasarkan abjad nama keluarga/nama belakang dengan jarak 1,5 
spasi. 
 

FORMAT AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION  (APA) 

 

I. BUKU  

Penulis tunggal 
 

Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. Philadelphia: Balliere Tindall. 

Penulis dua atau tiga 

 

Cone, J.D., & Foster, S.L. (1993).Dissertations and theses from start to 
finish:Psychology and related fields. Washington, DC: American 
PsychologicalAssociation. 
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Tidak ada nama penulis 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA:Merriam-
Webster. 

Bukan edisi pertama 

Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987).People in organizations: An introduction 

toorganizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. 

Penulis berupa tim atau lembaga 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual ofmental 
disorders (4th ed.). Washington, DC: Author. 

Buku berseri/multi volume (editor sebagai penulis) 

Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York: 

McGraw-Hill. 

Terjemahan 

Kotler, Philip. (1997). Manajemen pemasaran: Analisis, perencanaan, implementasi (Hendra 

Teguh & Ronny Antonius Rusli, Penerjemah.). Jakarta: Prenhallindo. 

Artikel atau bab dalam buku yang diedit 

Eiser, S., Redpath, A., & Rogers, N. (1987). Outcomes of early parenting: Knowns and 
unknowns. In A. P. Kern & L. S. Maze (Ed.).Logical thinking in children (pp. 58-87). New 
York: Springer. 

Artikel/istilah dalam buku referensi 

Schneider, I. (1989). Bandicoots.In Grzimek’s encyclopedia of mammals (vol.1, pp. 300 
304). New York: McGraw-Hill. 

Makalah seminar, konferensi, dan sejenisnya. 

Crespo, C.J. (1998, March). Update on national data on asthma. Paper presented at the 
meeting of the National Asthma Education and Prevention Program, Leesburg, VA. 

 

II. SERIAL 

Artikel Jurnal 
 

Clark, L.A., Kochanska, G., & Ready, R. (2000).Mothers’ personality and its interaction with 
child temperament as predictors of parenting behavior.Journal ofPersonality and Social 
Psychology, 79, 274-285. 

Artikel Majalah 

Greenberg, G. (2001, August 13). As good as dead: Is there really such a thing as brain 
death? New Yorker, 36-41. 
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Artikel surat kabar 

Crossette, Barbara. (1990, January 23). India lodges first charges in arms Scandal. 
 

New York Times, A4. 

Artikel surat kabar, tanpa penulis 

Understanding early years as a prerequisite to development. (1986, May 4). The WallStreet 
Journal, p. 8. 

Resensi buku dalam jurnal 

Grabill, C. M., & Kaslow, N. J. (1999). Anounce of prevention: Improving children's mental 
health for the 21st century [Review of the book Handbook of preventionand treatment with 
children and adolescents]. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 115 116. 

Resensi film dalam jurnal 

Lane, A. (2000, December 11). Come fly with me [Review of the motion picture 

Crouching tiger, hidden dragon]. The New Yorker, 129-131 

 

III. WAWANCARA 

White, Donna. (1992, December 25). Personal interview. 

 

IV. KARYA LAIN DAN KARYA NONCETAK 

Acara Televisi 

Crystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The MacNeil/Lehrer news hour. 
[Television broadcast]. New York and Washington, DC: Public Broadcasting Service. 

 

Kaset Video/VCD 

National Geographic Society (Producer). (1987). In the shadow of Vesuvius 
 

. [Videotape]. Washington, DC: National Geographic Society. 

Kaset Audio 

McFerrin, Bobby (Vocalist). (1990). Medicine music [Audio Recording]. Hollywood, CA: EMI-
USA. 

Perangkat lunak komputer 

Arend, Dominic N. (1993) .Choices (Version 4.0) [Computer software]. Champaign, IL: U.S. 
Army Corps of Engineers Research Laboratory. (CERL Report No.CH7-22510) 
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V. PUBLIKASI ELEKTRONIK  

Karya lengkap 
 

McNeese, M.N. (2001). Using technology in educational settings. October 13, 2001. 
University of Southern Mississippi, Educational Leadership and 
Research.http://www.dept.usm.edu/~eda/ 

Artikel dari pangkalan data online 

Senior, B. (1997, September). Team roles and team performance: Is there really a link? 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70, 241-258. June 6, 2001. 
ABI/INFORM Global (Proquest) database. 

Artikel jurnal di website 

Lodewijkx, H. F. M. (2001, May 23). Individual- group continuity in cooperation and 
competition undervarying communication conditions.Current Issues in SocialPsychology, 
6 (12), 166-182. September 14, 2001.http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm 

 

Dokumen lembaga 

 

NAACP (1999, February 25). NAACP calls for Presidential order to halt policebrutality 
crisis. June 3, 2001.http://www.naacp.org/president/releases/police_brutality.htm 

 

Dokumen lembaga, tanpa nomor halaman, tanpa informasi tahun penerbitan 

 

Greater Hattiesburg Civic Awareness Group, Task Force on Sheltered Programs. 

(n.d.).Fund-raising efforts. November 10, 2001. http://www.hattiesburgcag.org 

 

Penulis dan informasi waktu penerbitan tidak diketahui 

 

GVU's 8th WWW user survey.(n.d.). September 13, 2001. 

http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/ 

 

Email 

 

Wilson, R.W. (1999, March 24). Pennsylvania reporting data.Child Maltreatment 

Research. March 30, 1999. CHILD-MALTREATMENT-R-L@cornell.edu 
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CD-ROM 

 

Ziegler, H. (1992). Aldehyde.The Software Toolworks multimedia encyclopedia (CD-ROM 

version 1.5). Boston: Grolier. Januari 19, 1999.Software Toolworks. 

 

Nickell, Stephen J. (August 1996). Competition and corporate performance.TheJournal 

of Political Economy, 104(4), 724-747. December 15, 2003. ProquestDatabase (CD-

ROM). 
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BAB VI 

OPERASIONALISASI VARIABEL DAN 

PENGUKURAN RANCANGAN RISET  

 

6.1. Operasional  Variabel 

 

Setelah ditetapkan mana yang tergolong dependent  variable dan mana  yang 

termasuk  independent variable, proses  berikutnya adalah  memberikan  penjelasan  

(pendefinisian) terhadap  masing-masing  variabel yang  digunakan itu.  Langkah ini penting  

dilakukan  untuk  memperkuat  pemahaman dan kesamaan persepsi  tentang  apa  yang  

diamati. Perbedaan  persepsi  antara  peneliti, responden, pembimbing, dan  pembaca  

sangat  mungking  terjadi  mengingat  masing-masing  pihak memiliki  latar belakang  

pengetahuan yang  berbeda –beda. 

Penentuan variabel pada dasarnya merupakan operasionalisasi terhadap construct, 

yaitu upaya mengurangi abstraksi construct sehingga dapat diukur. Definisi Operasional 

adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Indriantono dan 

Supomo : 2009). Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang 

lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan 

cara pengukuran construct yang lebih baik.  

 

Misalnya :  

- Struktur kepemilikan diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh 

Itturiaga dan Sanz (1998) terdiri atas struktur kepemilikan manajerial dan 

struktur kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan manajerial diukur 

sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial dan 

kepemilikan institusional diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh blockholder (Wahyudi 

dan Pawestri, 2006).  

 

Defenisi  operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau 

kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau  yang menunjukan indikator 

yang dimaksud. Dengan kata lain, defenisi operasional adalah bagaimana menemukan dan 
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mengukur variabel-variabel (kasus) tersebut di dunia nyata atau dilapangan, dengan 

merumuskan secara pendek dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran (Soehardi 

Sigit : 1999). 

Ilmuan harus mengembangkan suatu defenisi operasional dari variabel yang sedang 

diteliti. Defenisi operasional variabel sangat membantu dalam mengklasifikasikan gejala ke 

dalam kategori khusus dari variabel. Sedangkan indikator yang dipilih sebelumnya berfungsi 

sebagai dasar untuk mengembangkan defenisi operasional. 

Pengertian konsep ataupun konstruk yang membingungkan dapat merusak nilai 

suatu riset. Kebingungan itu dapat terjadi karena pengunaan istilah yang mempunyai 

pengertian berbeda mengenai makna suatu konsep. Oleh karena itu ,suatu konsep atau 

konstruk perlu didefenisikan terlebih dahulu. Untuk keperluan riset, defenisi terhadap suatu 

konsep haruslah ketat atau tidak menimbulkan pengertian yang bebas atau ambigu. 

Walizer (1986 : 32) mengemukakan bahwa definisi operasional adalah seperangkat 

petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu 

variabel atau konsep. Dengan kata lain defenisi operasional merupakan seperangkat kriteria 

untuk menetapkan ke kategori konsepsi mana pengamatan kita itu tergolong, sehingga 

batas-batas tiap kategori atau gejala dari variabel dapat ditentukan apakah di luar atau di 

dalam kategori variabel tertentu. 

Indikator adalah suatu golongan, perangkat, atau kelompok gejala yang dapat 

diamati secara potensial dan yang berguna atau menggambarkan suatu defenisi konseptual. 

Misalnya satu indikator intelegensi mungkin berupa kualitas perbuatan di sekolah atau 

seringnya menemukan pemecahan yang unik atas persoalan sehari-hari. Jelaslah terlihat 

kemungkinan ada banyank indikator untuk sesuatu variabel tertentu. Makin banyak dimensi 

satu konsep ditemukan, kemungkinan jumlah indikator juga meningkat 

Menurut Sekaran (2006 : 4) bahwa defenisi operasional adalah mengoperasionalkan 

atau secara operasional mendefenisikan sebuah konsep untuk membuat bisa diukur, 

dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukan oleh 

konsep tersebut. Hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati 

dan diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran suatu konsep. 

Defenisi operasional tersebut diatas membantu mengklasifikasikan gejala disekitar 

ke dalam kategori khusus dari variabel. Suatu defenisi operasional bertujuan untuk 

menentukan kategori dari suatu variabel dan memberitahukan kepada peneliti bagaimana 

mengolongkan unit di dalam kategori variabel tertentu. Dengan kata lain defenisi operasional 

menetapkan batas-batas tiap kategori dari variabel sehingga dapat ditentukan apakah diluar 

atau didalam kategori variabel tententu. 

Defenisi tersebut diatas menjelaskan bahwa untuk mengoperasikan variabel yang 

pertama dilakukan adalah mendefenisasikan konsep secara operasional. Definisi 
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operasional disusun dengan mereduksi konsep secara abstraksi, dengan menguraikannya 

ke dalam dimensi dan elemen. Dengan menentukan perilaku yang berhubungan dengan 

sebuah konsep, kita dapat mengukur variabel. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cooper dan Pamela (2006 : 44) bahwa 

defenisi operasional adalah defenisi yang dinyatakan dalam istilah-istilah dengan kriteria-

kriteria untuk pengujian dan pengukuran. Istilah-istilah ini harus mengacu pada standar 

empiris (yaitu kita harus dapat menghitung, mengukur, atau dengan satu dan lain cara 

mengumpulkan informasi melalui indera kita). 

Objek yang akan didefinisikan bersifat fisik (misalnya aktiva tetap) atau sangat 

abstrak (misalnya, motivasi, berprestasi), dan harus menyebutkan karakteristik dan 

bagaimana karakteristik tersebut akan diamati. Selain itu, agar tetap dalam lingkup sistem 

ilmiah, maka konsep harus dapat diamati baik langsung maupun tidak langsung.  

Proses menemukan kriteria untuk suatu defenisi formal sering dimulai dengan 

mengidentifikasi demensi-dimensi suatu konsep. Proses ini sering digunakan untuk 

membentuk defenisi yang ketat. 

Dimensi suatu konsep adalah satu aspek, satu bidang, atau satu bagian dari gejala 

yang dapat diamati dan diukur secara potensial. Untuk dapat memperbaiki suatu defenisi 

bagi tujuan pengunaan ilmiah, kita perlu merinci dimensi-dimensi dari suatu konsep. 

Misalnya sebuah bola, kita dapat menentukan paling tidak tiga dimensi, yaitu dimensi 

pertama adalah bentuk, yaitu sebagian dari benda tersebut bentuknya bundar; dimensi 

kedua adalah untuk apa benda tersebut digunakan yaitu menyangkut fungsinya, dimana 

fungsi utamanya harus dihubungkan dengan olahraga atau rekreasi. Dimensi ketiga adalah 

konstruksi bendanya atau susunannya, dimana untuk membuat suatu bola harus dibuat dari 

kayu, kulit, karet atau plastik. 

Dengan demikian satu defenisi yang sempurna tentang bola jika tidak terdapat 

pertentangan atau perbedaan yang terjadi dalam mengklafisikasi gejala mana yang dicakup 

dan yang tidak dicakup oleh defenisi. 

Tujuan dari proses pembentukan definisi adalah untuk mengembangkan defenisi 

konseptual yang jelas, dan yang dapat menentukan dimensi-dimensi dari satu konsep 

sehingga memungkinkan untuk mengklasifikasi gejala yang dapat diamati dan yang berguna 

secara teoritis. 

Dari dimensi yang telah diuraikan, selanjutnya dilakukan penelahan terhadap 

dimensi yang diuraikan, ke dalam elemen-elemen untuk menyingkap pola aktual dari 

perilaku yang akan diteliti. 
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6.2. Skala Pengukuran Variabel  

Penelitian masalah sosial sering memerlukan semacam pengukuran variabel-

variabel. Banyak ragam alat pengukuran yang digunakan dalam mengukur variabel dalam 

penelitian masalah sosial dan psikologis. Hasil penelitian tertentu dianggap lebih mantap bila 

dalam proses penelitian dilibatkan penghitungan secara kuantitatif. Untuk menyatakan 

aspek-aspek sosial dan psikologis seperti sikap, sifat-sifat, nilai-nilai secara kuantitatif, yakni 

dalam bentuk angka-angka, sehingga dapat diolah dengan statistik. Jadi hal-hal yang 

sebenarnya bersifat kualitatif dinyatakan dalam bentuk yang bersifat kuantitatif (Nasution, 

2003 :  53). 

Penggunaan pengukuran secara kuantitatif dalam penelitian membuka jalan untuk 

menguji hipotesis dan dengan demikian menguji teori yang mendasarinya secara emperis. 

Suatu teori dibentuk untuk memberi penjelasan tentang gejala-gejala tertentu. Tanpa 

pengukuran kuantitatif sangat sukar mengadakan pembuktian empiris yang dapat dipercaya. 

Dengan pengukuran dapat dihitung pengaruh variabel yang satu terhadap yang lain. Karena 

itu, pengukuran memegang peranan yang penting dalam penelitian. 

Nasution (2003 : 53) mengemukakan fungsi pengukuran adalah : 

4. Pengukuran memberikan data kuantitatif yang dapat diolah dengan statistik. 

5. Dengan pengukuran dapat diuji hipotesis-hipotesis serta teori yang mendasarinya. 

6. Dengan pengukuran dapat diketahui perbedaan hingga manakah suatu sifat, nilai, sikap 

dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Seberapa valid dan cermatkah pengukuran itu sehingga dapat meyakinkan kita atas 

hasil kerjanya. Cara yang dapat membantu proses pengukuran umumnya dalam penelitian 

sosial adalah dengan menggunakan skala. Dengan kata lain pengukuran adalah pemberian 

angka-angka terhadap benda atau peristiwa dengan kaidah tertentu dan menunjukkan 

bahwa kaidah yang berbeda menghendaki skala dan pengukuran yang berbeda pula. Skala 

pengukuran terbagi atas, skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio (Umar, 2001 : 43). 

6.3. Skala dan Indeks Pengukuran 

Begitu defenisi operasional ditetapkan, para ilmuan dapat mengamati lingkungan 

mereka dan mengukur variabel penelitian. Mengukur variabel penelitian berarti 

mengklafisikasikan gejala ke dalam kategori-kategori variabel. Pelaksanaan defenisi 

operasional disebut pengukuran, banyak defenisi operasional untuk digunakan oleh para 

ilmuwan mengukur sejumlah variabel penelitian. Karena banyak variabel mempunyai lebih 

dari satu demensi atau disebut multidimensial, maka defenisi operasional sering mencakup 

lebih dari satu pengukuran. Bila defenisi operasional mengunakan lebih dari satu 

pengukuran untuk mengkategorikan variabel, disebut indeks atau skala. 
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Walizer (1986 : 37) menjelaskan bahwa skala dan indeks dimaksudkan untuk 

menetapkan hal-hal tertentu (orang, organisasi formal, kota-kota, atau unit pengukuran 

lainnya) ke dalam kategori suatu variabel. Keduanya menghasilkan skor dari variabel atau 

unit yang sedang diukur dan keduanya di lakukan dengan mengabungkan sejumlah 

pertanyaan atau pengamatan ke dalam satu skor. Sedangkan perbedaanya terletak pada 

formalitas prosedur yang di gunakan. 

Penyusun skala dilakukan dengan mengikuti seperangkat aturan yang digunakan 

untuk menetapkan bagaimana indikator-indikator dikembangkan, diuji, dan di rakit ke dalam 

suatu komposisi nilai. Nilai inilah yang memungkinkan variabel tersebut diberi skor, 

sedangkan penyusunan indeks tidak mengikuti petunjuk yang sistematis seperti seperti 

penyusunan skala. 

Sekaran (2006 : 15) memberikan pengertian mengenai skala adalah suatu instrumen 

atau mekanisme untuk membedakan individu dalam hal terkait variabel minat yang kita 

pelajari. Skala atau instrumen bisa menjadi sesuatu yang mentah (gross) dalam pengertian 

bahwa hal tersebut hanya akan mengategorikan individu secara luas pada variabel tertentu, 

atau menjadi instrumen yang disetel dengan baik yang akan membedakan individu pada 

variabel dengan tingkat kerumitan yang bervariasi.  

Umar (2002 : 95) mengemukakan bahwa skala pengukuran merupakan pemberian 

angka-angka terhadap benda atau peristiwa dengan kaidah tertentu dan menunjukan bahwa 

kaidah yang berbeda menghendaki skala dan pengukuran yang berbeda pula. Sedangkan  

Cooper dan Pamela (2006 : 30) mengemukakan bahwa skala dalam riset bisnis umumnya 

dibangun untuk mengukur perilaku, pengetahuan, dan sikap. Skala untuk mengukur sikap 

merupakan skala yang paling sulit dibangun, sehingga sikap akan digunakan untuk 

mengembangkan pemahaman tentang pengambilan skala. 

Berdasarkan sifat datanya skala pengukuran dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu : 

a. Skala Nominal (skala dengan data nominal) 

Skala ini adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori, kelompok atau 

klasifikasi dari construct yang diukur dalam bentuk variabel. Skala nominal 

menyatakan kategori variabel yang saling meniadakan (mutualy exclusive), juga 

menyatakan kategori yang bersifat collectively exhaustive, yaitu tidak ada kategori 

yang lain, kecuali yang dinyatakan dalam skala nominal.  Misalnya : jenis kelamin 

merupakan variabel yang terdiri atas dua kategori : pria dan wanita. Selain itu bisa 

juga digunakan untuk  status perkawinan  dan agama seseorang. 
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Berikut ini adalah contoh instrumen penelitian yang menanyakan identitas 

responden dengan skala nominal : 

1. Jenis kelamin  

2. Status perkawinan 

3. Agama 

 

4. Depertemen 

:       pria             wanita 

:       menikah      tidak menikah 

:       Islam           Katolik           Kristen 

:       Budha         Hindu 

:       pemasaran/penjualan         produksi/operasi 

:       akuntansi                            keuangan 

:       personil/umum                   lainnya 

 

b. Skala Ordinal (skala dengan data ordinal) 

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi 

juga menyatakan peringkat construct yang diukur. Peringkat nilai menunjukkan suatu 

urutan penilaian atau tingkat preferensi. Misalnya, peneliti ingin mengetahui 

preferensi responden terhadap metode penyusutan aktiva tetap yang paling baik 

digunakan. Jarak nilai atau interval antara pilihan-pilihan responden  tidak sama.  

 

Berikut ini adalah contoh instrumen penelitian yang menggunakan skala 

pengukuran ordinal  

1. Sebutkan peringkat pilihan Saudara terhadap metode depresiasi aktiva 

tetap berwujud berikut ini dengan menyatakan angka 1, 2 , 3 dan 4 yang 

menunjukkan urutan pilihan saudara 

    Metode garis lurus 

    Metode saldo menurun (nilai buku) 

    Metode jumlah angka tahun 

    Metode unit produksi  

 

c. Skala Interval (skala dengan data interval) 

Skala interval  merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat  

dan jarak construct yang diukur. Jadi skala ini selain mengurutkan data dari tingkat 

yang paling tinggi ke tingkat yang terendah atau sebaliknya, juga  memperhatikan 

jarak interval, atau dengan kata lain jarak interval adalah relatif sama. Misalnya, 

peneliti ingin mengetahui tanggapan responden terhadap kualitas layanan custumer 

service  
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Berikut ini conoth instrumen penelitian yang mengukur construct sikap terhadap 

pekerjaan yang menggunakan skala interval : 

 STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

1. Pekerjaan yang saya lakukan mendorong 

saya untuk menjadi kreatif 
1 2 3 4 5 

2. Pekerjaan saya merupakan pekerjaan yang 

membosankan 
1 2 3 4 5 

3. Secara keseluruhan saya merasa puas 

dengan pekerjaan saya 
1 2 3 4 5 

Catatan : 

2. STS – sangat tidak setuju. 2. TS = tidak setuju. 3. N = netral  

5. S = setuju.  5. SS = sangat setuju 

 

d. Skala Rasio (skala dengan data rasio) 

Skala rasio merupakan skala pengukuran yang menunjukkan kategori, peringkat, 

jarak dan perbandingan contruct yang diukur. Skala rasio menggunakan nilai absolut, 

sehingga memperbaiki kelemahan skala interval yang menggunakan nilai relatif. 

Oleh sebab itu, nilai-nilai pada skala tersebut dapat diperbandingkan misalnya dalam 

bentuk perkalian dan pembagian. Angka pada skala ini merupakan ukuran yang 

sebenarnya dari data kuantitatif. Nilai dari jawaban pertanyaan membentang dari 

angka nol hingga angka lain yang masuk akal. Nilai uang atau ukuran berat 

merupakan contoh pengukuran dengan skala rasio. 

 

Berikut contoh pertanyaan penelitian yang menggunakan skala rasio 

3. Berapa total penjualan bersih perusahaan saudara dalam setahun?  

    Kurang dari Rp. 500 juta 

    Lebih dari Rp. 500juta s.d. Rp. 1 milyar 

    Lebih dari Rp. 1 milyar s.d. Rp. 100 milyar 

    Lebih dari Rp. 100 milyar 

4. Berapa jam sehari yang saudara perlukan untuk mengerjakan tugas 

pokok dengan menggunakan komputer?  .............. jam.  

 

Berikut disajikan tipe-tipe pengukuran (kategori, peringkat, jarak dan perbandingan) 

dari contruct berdasarkan skala nominal, ordinal, interval dan rasio.  
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Tabel 6.1. Skala Pengukuran 

Skala Skala Pengukuran 

Kategori Peringkat Jarak  Perbandingan 

Nominal Ya Tidak Tidak Tidak 

Ordinal Ya Ya Tidak Tidak 

Interval Ya Ya Ya Tidak 

Rasio  Ya Ya Ya Ya 

 

Jumlah Dimensi 

Skala pengukuran selain berdimensi tunggal, juga multi dimensi. Dalam skala 

dimensi tunggal dicari satu dimensi untuk mengukur sebuah atribut dari partisipan atau 

objek. Misalnya sebuah dimensi atau ukuran kekuatan bintang dari sang aktor adalah 

kemampuannya membawa sebuah film. Hal ini merupakan dimensi tunggal. Sedangkan 

dalam skala multi dimensi, sebuah objek bisa digambarkan dengan lebih banyak dimensi, 

misalnya variabel kekuatan bintang terakhir, kecepatan menarik sumber finansial, sejumlah 

ulasan di mass media tentang filmnya. 

Dimensi suatu konsep adalah satu aspek, satu bidang, satu bagian dari gejala yang 

dapat diamati dan diukur secara potensial. (Walizer, 1986 : 32). Sedangkan indikator (Sub 

Variabel) adalah suatu golongan, perangkat, atau kelompok gejala yang dapat diamati 

secara potensial dan yang berguna atau mengambarkan suatu defenisi konseptual. Walizer 

(1986 : 35). 
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BAB VII 

PERANCANGAN INSTRUMEN KUESIONER  

 

7.1. Perancangan Instrumen Kuesioner 

Teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 

pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas 

pertanyaan/pernyataan tersebut. Daftar pertanyaannya dapat berupa angket (kuesioner), 

checklist ataupun skala 

2 model angket (kuesioner) : 

a. Tertutup 

Contoh :  

Penataran apasajakah yang pernah anda ikuti pada tahun 2008 ? 

No Jenis Penataran Tempat Penataran 

   

   

 

b. Terbuka 

Contoh : 

Pernahkan anda mengikuti penataran pada tahun 2008 ? 

a. Pernah 

b. Tidak Pernah 

 

Cara Membuat Kuesioner : 

Komponen inti kuesioner : 

a. Adanya subjek : 

Yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan riset 

b. Adanya ajakan : 

Yaitu permohonan dari peneliti (periset) kepada responden untuk turut engisi secara aktif 

dan objektif  pertanyaan maupun pernyataan yang tersedia. 

c. Adanya Petunjuk pengisian kuesioner. 

Petunjuk pengisian kuesioner haruslah mudah dimengerti dan tidak bias 

d. Adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta tempat mengisi jawaban, baik secara 

tertutup maupun terbuka. Dalam membuat pertanyaan ini jangan lupa membuat isian 

identitas responden.  
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Kriteria Instrumen yang Baik : 

a. Reliabilitas 

Adalah : derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh 

instrument pengkuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu 

pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada. Pengujian eksternal 

juga dapat dilakukan dengan melakukan test-retest :  

b. Validitas 

Suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang 

diukur. Terdapat tiga komponen untuk menguji validitas instrumen : 

1. Pengujian validitas konstruksi 

Dilakukan dengan cara mengkorelasikan antar skor item instrument yang telah 

ditabulasikan dari sample responden. 

2. Pengujian validitas isi 

Untuk instrument dalam bentuk test, dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan antara isi instrument dangan materi yang telah diajarkan. 

Sedangkan untuk instrument dalam bentuk nontest, dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan rancangan/program yang telah 

disiapkan. Pada tiap-tiap instrument terdapat butir-butir pernyataan maupun 

pertanyaan. 

3. Pengujian validitas eksternal 

Dengan cara membandingkan antara kreteria yang ada pada instrumen dengan 

fakta-fakta empiris yang terjadi dilapangan. 

c. Sensitivitas 

Adalah kemampuan suatu instrumen untuk melakukan diskriminasi yang diperlukan 

untuk masalah penelitian. Bila reliabilitas dan validitas suatu test tinggi, tampaknya 

test tersebut juga sensitif, mempertajam perbedaan dalam derajat variasi-variasi 

karakteristik yang diukur. 

d. Objektivitas 

Adalah derajat dimana pengukuran yang dilakukan bebas dari pendapat dan 

penilaian subjektif, bebas dari bias dan perasaan orang-orang yang menggunakan 

test. 

e. Fisibilitas 

Berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan penggunaan sumberdaya dan waktu.  

 

Menurut Cooper (2010), ada beberapa kelebihan dan kekurangan pengambilan data 

melalui Kuesioner : 
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Kelebihan teknik kuesioner: 

a. Kuesioner baik untuk sumber data yang banyak dan tersebar. 

b. Responden tidak merasa terganggu, karena dapat mengisi kuesioner dengan 

memilih waktunya sendiri yang paling luang. 

c. Kuesioner secara relatip lebih efisien untuk sumber data yang banyak. 

d. Karena kuesioner biasanya tidak mencantumkan identitas responden, maka 

hasilnya dapat lebih objektif. 

 

Kekurangan teknik kuesioner: 

a. Kuesioner tidak menggaransi responden untuk menjawab pertanyaan dengan 

sepenuh hati. 

b. Kuesioner cenderung tidak fleksibel, artinya pertanyaan yang harus dijawab 

terbatas yang dicantumkan di kuesioner saja, tidak dapat dikembangkan lagi 

sesuai dengan situasinya. 

c. Pengumpulan sampel tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan daftar 

pertanyaan, lain halnya dengan obeservasi yang dapat sekaligus mengumpulkan 

sampel 

d. Kuesioner yang lengkap sulit untuk dibuat. 

 

Cara Menyusun Pertanyaan dalam Kuesioner 

Larossi (2006) mengatakan : Each survey question has a unique need.  Because of 

this, there is no universal right  or wrong of “question wording.” Setiap pertanyaan dalam 

kuesioner adalah unik. Sehingga tidak ada istilah salah atau benar dalam menyusun 

kuesioner.   

Ditambahkan oleh Larossi, untuk mengetahui suatu kuesioner itu baik atau tidak, cirinya  

adalah, pertanyaan tersebut harus :  

 

a. Be Brief – Keep questions short and ask one question at a time.  Longer questions  

may quickly become confusing, thus resulting in a misread of what you are asking.  

Remember: Brevity’s goal is to create the shortest way to ask a question without  

losing its intent. It is not always about reducing the length of the question. Suatu 
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pertanyaan harus singkat dan menanyakan satu hal dalam satu waktu. 

Pertanyaan yang terlalu panjang akan membingungkan. 

b. Be Objective – As the survey designer, pay attention to the neutrality of the words.  

This helps to avoid unintentional violation of the survey’s objectivity. Kalimat yang 

digunakan harus netral. Hal ini akan meningkatkan objektifitas dari kjawaban 

responden 

c. Be Simple – The survey should use language that is simple in both words and  

phrases. Bahasa dan pemilihan kata yang digunakan harus mudah dan 

dimengerti.  

d. Be Specific – Ask precise questions.  Avoid things that are too general, too 

complex or undefined.  Do not use abbreviations and spell words out when  

necessary so it will not lead to potential confusion for the respondents. Tanyakan 

pertanyaan yang tajam. Jangan terlalu umum, terlalu kompleks atau sulit untuk 

diidentifikasi.  

 

Menurut University of Toronto (2009), jika ingin menggunakan kuesioner sebagai alat 

dalam penelitian survey, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan,   yaitu :  

a. Decide on what questions to ask, Mendesain pertanyaan apa yang akan diajukan 

ke responden 

b. Open-ended vs. closed questions, menentukan apakah akan mengggunakan jenis 

pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. 

c. Types of response formats, mendesain kategori jawaban dari responden 

d. What is being measured?, harus mengetahui apa yang hendak diukur dalam 

kuesioner 

e. Layout of the questionnaire,mendesain layout kuesioner sebelum disebarkan. 

f. Reliability, Validity and Responsiveness, melakukan uji terhadap kuesioner yaitu 

validitas, dan realibilitas serta ingin melihat keresponsifan calon responden 

terhadap kuesioner yang akan diajukan. 

  

Ditambahkan lagi secara detil, tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam 

menyusun kuesioner adalah :  

a. The first step in writing a questionnaire is to determine if there is an existing 

questionnaire that can be used to collect the information you want. Access to 

many questionnaires is possible through various publications of survey questions 

or from researchers in the field. The first place to look for an existing questionnaire 

is through the published literature and through other organizations similar to your 

own. Peneliti dapat terlebih dahulu melihat apakah sudah tersedia kusioner untuk 
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penelitian, yang didapat dari penelitian sebelumnya. Kuesioner yang sudah ada 

sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun atau 

menambahkan kuesioner yang ingin dipakai saat ini 

b. If there are no existing questionnaires available, then it will be necessary to design 

a new instrument to collect the data for your survey. Apabila tidak ada kuesioner 

sebelumnya yang dapat digunakan, maka peneliti harus menyusun instrumen 

baru yang digunakan dalam kuesionernya. 

c. When writing a questionnaire, it is important to remember that the quality and 

usefulness of the information collected will depend on how the questions are 

worded. Perlu diperhatikan dalam penyusunan kuesioner adalah kualitas 

pertanyaan agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

 

Dalam Sekaran (2009), ditambahkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner merupkan 

indikator yang disusun berdasarkan variabel, sub variabel dan dimensi kemudian menjadi 

indikator dan indikator akan menjadi butir pertanyaan dalam kuesioner. 

Dapat dilihat dalam contoh di bawah ini :  

 

 

Berikut beberapa hal yang disarankan oloh Loghborough University (2010) dalam 

menyusun kuesioner yaitu  : 

a. Put the most important items in first half of questionnaire.  Many people don’t  

complete questionnaires.  This will ensure you get the most significant data from 

nonfinishers. Masukkan butir yang terpenting di bagian awal, karena beberapa 

responden kemungkinan tidak menyelesaikan pengisian kuesioner. 
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b. Don’t start with awkward or embarrassing questions – respondents may just give 

up. Jangan memulai dengan pertanyaan yang aneh dan tabu bagi responden. 

c. Start with easy and non-threatening questions.  This encourages respondents to 

carry on  with the questionnaire. Mulai dengan pertanyaan yang mudah dan tidak 

dianggap mengancam oleh responden, hal ini dapat memotivasi responden untuk 

mengisi kuesioner lebih lanjut 

d. Go from the general to the particular. Buat dari umum ke khusus 

e. Go from closed to open questions. Apabila terdiri dari  pertanyaan terbuka dan 

tertutup, mulailah dengan pertanyaan tertutup, diakhiri dengan pertanyaan 

terbuka.  

 

Jenis dan Tipe Pertanyaan dalam Kuesioner  

Dilihat dari tipe pertanyaannya, dibagi menjadi kuesioner terbuka dan kuesioner 

tertutup : 

a. Pertanyaan Terbuka: pertanyaan yang memungkinkan responden memberikan 

jawaban sesuai dengan cara atau pendapatnya  

Misal:  

Sebutkan lima sifat pemimpin yang Anda sukai: 

1. ……………………………  

2. ……………………………  

3. ……………………………  

4. ……………………………  

5. ……………………………  

Bagaimana pendapat Anda tentang kepemimpinan supervisor Anda?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan terbuka akan sangat 

bervariasi.  

Pengelompokkan jawaban-jawaban serupa akan menjadi suatu pekerjaan yang 

tidak mudah. 

 

b. Pertanyaan Tertutup: responden tinggal memilih jawaban di antara pilihan yang 

sudah disediakan  
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Misal:  

Atasan Anda mendelegasikan tugas dengan jelas:  

1. Sangat Setuju Sekali  

2. Sangat Setuju  

3. Setuju  

4. Tidak Setuju  

5. Sangat Tidak Setuju  

 

Kadangkala pertanyaan disajikan secara terbuka sekaligus tertutup  

Misal:  

Pekerjaan Anda: 

1. Pegawai Negeri Sipil  

2. TNI  

3. Professional:  

a. Dokter  

b. Guru  

c. Pengacara  

d. lainnya (Sebutkan): ______________________  

4. Pengusaha  

5. Lainnya (Sebutkan): ___________________________  

 

Pertanyaan-pertanyaan tertutup dapat dengan mudah dikodekan dan diolah untuk 

tahap penelitian selanjutnya. 

Sedangkan University of Toronto (2009), membagi menjadi dua jenis format 

kuesioner, yaitu Format Bebas (Free Format) dan Format Pasti (Fixed Format). Dalam suatu 

kuesioner dapat hanya berbentuk format bebas saja atau format pasti saja atau gabungan 

dari keduanya. 

a. Kuesioner Format Bebas 

Kuesioner format bebas berisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang harusm diisi 

oleh responden di temapat yang sudah disediakan. 

Contoh: 

Sebutkan metode-metode yang Anda rasa tepat untuk memperbaiki masukan-

masukan yang mengandung kesalahan. 

______________________________________ 

_________________________________________ 

b. Kuesioner Format Pasti 

Kuesioner tipe ini mempunyai beberapa bentuk pertanyaan. 
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1. Check-off Questions 

Jenis dari pertanyaan-pertanyaan ini dibuat sehingga responden dapat 

memeriksa (check-off) jawaban-jawaban yang sesuai. 

Mana yang menjadi pemasok dari perangkat keras Anda ? 

_____ Compaq _____ IBM 

_____ Univac _____ Macintosh 

2. Yes/NO Questions 

Jenis dari pertanyaan-pertanyaan ini memungkinkan responden untuk 

menjawab “Ya” atau “Tidak”. 

3. Opinion/choice Questions 

Jenis dari pertanyaan-pertanyaan ini memungkinkan responden untuk 

memberikan pendapatnya. 

Bagaimana pendapat Anda tentang komputerisasi yang akan dilakukan   ini ? 

1 = Sangat setuju   4 = Tidak setuju 

2 = Setuju    5 = Sangat tidak setuju 

3 = Kurang Setuju 

Apabila Kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup atau format pasti, maka 

pernyataan dalam setiap  butir kuesioner dapat lagi dibagi menjadi pernyataan negatif dan 

pernyataan positif.  

a. Pernyataan Positif : pernyataan yang jawabannya SESUAI dengan harapan 

peneliti  

Misal: Jika ingin diketahui kinerja kasir sebuah toko swalayan  

Pernyataan Positif (Contoh LSR)  

Kasir di toko swalayan ini ramah:  

1. Tidak Setuju  2. Setuju  3. Sangat Setuju  

 

Pengkodean atau pembobotan nilai jawaban:  

Pada pernyataan Positif: nilai paling positif diberi bobot paling besar (karena 

paling positif berarti paling sesuai harapan)  

 

b. Pernyataan Negatif : pernyataan yang jawabannya TIDAK SESUAI dengan 

harapan peneliti  

Pernyataan Negatif (Contoh LSR)  

Kasir tidak sopan:  

1. Sangat Setuju  2. Setuju  3. Tidak Setuju  

 

Pengkodean atau pembobotan nilai jawaban:  
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Pada pernyataan Negatif: nilai paling negatif diberi bobot paling besar (karena 

paling negatif berarti paling sesuai harapan)  

 

Idealnya dalam suatu kuesioner penelitian, komposisi bentuk pernyataan positif dan 

negatif berimbang, misalnya dari 30 pernyataan dirancang terdiri dari 15 pernyataan positif 

dan 15 pernyataan negatif. Pernyataan positif dan negatif harus diletakkan secara 

bergantian. Dengan meletakkan pernyataan positif dan negatif bergantian, responden 

benar-benar membaca pernyataan-pernyataan dengan teliti dan menjawab dengan benar  

 

7.2. Validitas Internal dan Eksternal 

Menurut Sekaran (2009) Validity is Whether you are measuring what you intended to 

measure.  Atau Uji Validitas adalah suatu bentuk pengujian terhadap kualitas data primer, 

dengan tujuan untuk mengukur sah  tidaknya suatu pertanyaan dalam penelitian. Secara 

konsep, satu pertanyaan dianggap sah jika pertanyaan tersebut mengukur indikator/dimensi 

setiap variabel yang akan diukur. Secara statistik satu pertanyaan dianggap sah jika 

memiliki nilai tertentu. 

Uji terhadap kualitas pertanyaan harus dilakukan sebelum pertanyaan disebarkan kepada 

responden sebenarnya atau dengan kata lain uji kualitas data primer dilakukan dalam 

bentuk prapenelitian. 

Dalam prapenelitian pengujian terhadap kuesioner biasanya cukup dilakukan terhadap 25 

sampai 30 responden, (catatan : jawaban dari ke 30 responden tersebut tidak dapat 

digunakan dalam melakukan penelitian yang sebenarnya). 

Pertanyaan yang dianggap tidak sah, secara statistik, tidak digunakan dalam penelitian 

sebenarnya dan tidak boleh diganti dengan pertanyaan yang baru, kecuali dilakukan 

pengujian ulang. Oleh karena sifat uji validitas yang menggugurkan pertanyaan yang tidak 

sah maka untuk menghindari hilangnya indikator/ dimensi/ setiap variabel maka jumlah 

pertanyaan setiap indikator/ dimens. 

Jenis validitas, yaitu :  

1. Content Validity. The extent to which items on the questionnaire are representative of the 

domain under study. 

2. Construct Validity. The extent to which an instrument measures the construct or trait  

under study. Regardless of the trait under study you can identify some theoretical 

constructs about that trait which your questionnaire should be able to measure and you 

can test by administering your questionnaire in situations where you know those 

constructs to be true. 
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Metode Uji Validitas : 

Untuk mengetahui apakah setiap pertanyaan valid atau tidak, maka setiap pertanyaan harus 

dilihat nilai hubungannya dengan nilai total dari seluruh pertanyaan atau nilai total dari 

seluruh dimensi. Untuk menghitung nilai korelasi setiap pertanyaan dengan total jawaban, 

menggunakan rumus teknik korelasi product moment : 

( )

( ) ( )  ( ) ( ) 22

)(

YYnXXn

YXYXn
R

ii

ii

xy

−−−

−
=  

Dimana : 

n : jumlah sampel 

Xi : Jawaban responden untuk pertanyaak ke-i 

Y : Total jawaban responden 

Suatu pertanyaan dikatakan valid apabila nilai korelasi butir pertanyaan dengan total diatas 

nilai tabel product moment. Nilai tabel tabel product moment disesuaikan dengan jumlah 

sampel dalam uji validitas dan nilai alpha. 

 

7.3. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah suatu bentuk pengujian terhadap kualitas data primer, dengan tujuan 

untuk mengukur konsistensi seluruh pertanyaan dalam penelitian. Secara konsep,  

pertanyaan dianggap konsisten jika menghasilkan jawaban yang sama atau hampir sama 

dari kelompok responden yang berbeda. Secara statistik konsisitensi pertanyaan jika 

memiliki nilai tertentu. 

Uji terhadap konsistensi pertanyaan harus dilakukan sebelum pertanyaan disebarkan 

kepada responden sebenarnya atau dengan kata lain uji kualitas data primer dilakukan 

dalam bentuk prapenelitian. 

Uji reliabilitas dilakukan bersamaan dengan uji validitas dalam prapenelitian terhadap 

kuesioner sebanyak 25 sampai 30 responden. 

Perbedaan antara uji validitas dan reliabilitas adalah uji validitas dilakukan terhadap kualitas 

setiap pertanyaan, sedangkan uji reliabilitas dilakukan terhadap kualitas pertanyaan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu jumlah nilai uji validitas sebanyak jumlah pertanyaan, 

sedangkan jumlah nilai uji reliabilitas hanya sebanyak satu untuk seluruh pertanyaan.  

Metode yang paling sering digunakan dalam Uji Reliabilitas  adalah  Cronbach Alpha, Split 

Half (Spearman Brown) dan KR 20, tergantung kepada skala kuesioner yang digunakan. 

Misalnya Cronbach alpha digunakan  untuk data yang menggunakan skala interval, Split half 

digunakan untuk data yang menggunakan skala ordinal dan nominal, sedangkan KR 20 

digunakan untuk data yang menggunakan skala nominal. 
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Hasil perhitungan reliabilitas berdasarkan rumus-rumus yang digunakan selanjutnya 

dipadukan dengan nilai range atau  ketentuan yang telah ditetapkan secara statistik .  

 

0,0  – 0,2  Sangat Tidak reliabel 

0,21 – 0,4   Tidak Reliabel 

0.41 – 0.6  Cukup reliabel 

0.61 – 0.8  Reliabel 

0.81 – 1,0  Sangat Reliabel 

 

Sama dengan nilai uji validitas, Nilai reliabilitas juga berkisar antara 0 – 1 (nilai absolut). 

Cronbach Alpha adalah metode uj reliabilitas untuk skala kuesioner interval dan ordinal. 

Adapun rumus Cronbach’s Alpha adalah seperti berikut:  
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Di mana:  

r = reliabilitas instrumen 

k  = banyak butir pertanyaan 

σ t2    = varians total  

∑σ b2  = jumlah varians butir 

 

Kuder Richardson 20 adalah metode pengujian reliabilitas untuk pengujian reliabilitas 

untuk kuesioner yang menggunakan item pertanyaan yang menggunakan jawaban Ya atau 

Benar dan Tidak atau Salah. Bila Ya diberi kode 1 dan tidak diberi kode 0. 

Rumus KR 20 adalah sebagai berikut : 
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Dimana : 

.r11 = reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya item pertanyaan 

s2 = standar deviasi 

p = jumlah jawaban ya 

q = jumlah jawaban tidak 

Jenis Uji reliabilitas lainnya : 

1. Internal Reliability. Questions measuring the same construct are correlated to each other 

and not to other constructs. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila kuesioner tersebut 

mengukur konstruk yang sama, maka akan saling berkorelasi satu sama lain. Sedangkan 
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jika kuesioner mengukur konstruk yang berbeda maka kuesioner tidak akan memiliki 

korelasi. 

2. Test-retest Reliability. If you were to do the survey exactly the same way, under the same 

conditions you would get the same results. Yang dimaksudkan di sini adalah kuesioner 

yang sama apabila digunakan berulang-ulang untuk tujuan yang sama, maka  akan 

memberikan hasil yang sama juga. 
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BAB VIII 
 

METODE ANALISIS DATA 
STATISTIK PARAMETRIK DAN NON PARAMETRIK 

 

 

8.1. Analisis Regresi dan Korelasi 

Hipotesis merupakan dugaan awal (sementara) tentang hasil penelitian. Semakin 

tinggi penguasaan teori, semakin mampu  seseorang membuat hipotesis, karena salah satu 

fungsi teori adalah memprediksi. 

Hipotesis harus dibuktikan. Pembuktian hipotesis disebut Uji Hipotesis. Tujuan Uji 

Hipotesis bukanlah untuk membuktikan benar  tidaknya, melainkan diterima atau ditolaknya 

suatu hipotesis. 

Secara umum proses penelitian dan uji hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perumusan 

masalah 

Merumuskan hipotesis 

awal 

Proposal 

penelitian 

Desain Penelitian 
✓ Desain pengumpulan data 
✓ Desain pengambilan 

sample 
✓ Desain instrument 

penelitian  
 

Pengumpulan dan 

persiapan data 

Analisis dan 

interpretasi data 

UJI  HIPOTESIS 

Perencanaan Analisis  Awal 

✓ Sempurnakan hipotesis 

✓ Visualisasi 

 

Pelaporan riset 

Keputusan manajemen 
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Berdasarkan skema di atas, fokus kita di sini adalah tentang Uji Hipotesis. 

Ada dua pendekatan dalam Uji Hipotesis: 

1. Pendekatan Klasik  

 Dalam pendekatan ini kesimpulan dibuat berdasarkan apa adanya data sampel. 

Dalam Pendekatan Klasik, ada 3 hal yang diperlukan: 

a. Jumlah variabel dalam  pernyataan hipotesis 

b. Model hubungan antar variable 

c. Skala pengukuran variabel  

2. Pendekatan Bayesian 

Dalam pendekatan ini, kesimpulan diambil berdasarkan data sampel dan estimasi 

subjektif yang diperoleh  melalui pengalaman/pertimbangan para ahli.  

Dua Tipe Kesalahan (Error) dalam Pengujian Hipotesis, yaitu : 

1. Tipe Error  I disebut  α 

2. Tipe Error II disebut  β 

Bisa digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logika Hipotesis: 

Dalam Pendekatan Klasik, untuk keperluan pengujian, hipotesis yang dikembangkan 

dipecah menjadi dua, Ho dan Ha. Perlu diketahui bahwa yang diuji adalah rata-rata (µ). 

Sehingga dirumuskan: 

Ho  =  0 

Ha  ≠  0 

Tapi jika ada dua sampel maka perumusan  hipotesis menjadi: 

Ho :  µ1 = µ2 

Ha :  µ1 ≠  µ2 

  

 

Dua Tipe Kesalahan (Error) dalam Pengujian Hipotesis, yaitu :
1. Tipe Error  I disebut α
2. Tipe Error II disebut β:

Bisa digambarkan sbb:

Situasi
Keputusan

Ho 
Benar

Ho
Salah

Terima Ho Keputusan Tepat
(1 – α )

Kesalahan jenis II
( β )

Tolak Ho Kesalahan jenis I
( α )

Keputusan
( 1 – β )
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Setelah data diperoleh dari sampel yang mewakili populasi, langkah berikutnya adalah 

melakukan analisis data yang mencakup penentuan model analisis, melakukan uji hipotesis 

dan interpretasi terhadap hasil penelitian. Secara umum proes penelitian sampai uji 

hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

Prosedure Uji Hipotesis: 

1.   Rumuskan hipotesis nol  (Ho)  dan hipotesis alternatif Ha 

2. Tentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi α yang diinginkan.  

3. Tentukan statistik uji yang sesuai  

4. Cari nilai kritis dari tabel  

5. Bandingkan statistik uji dengan nilai kritis  

6. Buat kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan pada butir 5. 

 

Analisis regresi dalam adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-

akibat antara satu variabel dengan variabel(-variabel) yang lain. Variabel "penyebab" disebut 

dengan bermacam-macam istilah: variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel 

independen, atau secara bebas, variabel X (karena seringkali digambarkan dalam grafik 

sebagai absis, atau sumbu X). Variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang 

dipengaruhi, variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat 

merupakan variabel acak (random), namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel 

acak. 

Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. 

Hampir semua bidang ilmu yang memerlukan analisis sebab-akibat boleh dipastikan 

mengenal analisis ini. 

 

• Analisis varians (ANOVA) 

Analisis varians (analysis of variance, ANOVA) adalah suatu metode analisis 

statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia 

metode ini dikenal dengan berbagai nama lain, seperti analisis ragam, sidik ragam, 

dan analisis variansi. Ia merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher, 

sehingga uji-F juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis varians pertama kali 

diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher, bapak statistika modern. Dalam praktik, analisis 

varians dapat merupakan uji hipotesis (lebih sering dipakai) maupun pendugaan 

(estimation, khususnya di bidang genetika terapan). 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Variabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Absis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabel_acak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_varians
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistika_inferensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masalah_Behrens-Fisher&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uji-F&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sir
http://id.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uji_hipotesis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendugaan&action=edit&redlink=1
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Secara umum, analisis varians menguji dua varians (atau ragam) berdasarkan hipotesis 

nol bahwa kedua varians itu sama. Varians pertama adalah varians antarcontoh (among 

samples) dan varians kedua adalah varians di dalam masing-masing contoh (within 

samples). Dengan ide semacam ini, analisis varians dengan dua contoh akan 

memberikan hasil yang sama dengan uji-t untuk dua rerata (mean). 

Supaya sahih (valid) dalam menafsirkan hasilnya, analisis varians menggantungkan 

diri pada empat asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan: 

1. Data berdistribusi normal, karena pengujiannya menggunakan uji F-Snedecor 

2. Varians atau ragamnya homogen, dikenal sebagai homoskedastisitas, karena 

hanya digunakan satu penduga (estimate) untuk varians dalam contoh 

3. Masing-masing contoh saling bebas, yang harus dapat diatur dengan 

perancangan percobaan yang tepat 

4. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif (saling menjumlah). 

Analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai 

bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki 

keterkaitan dengan analisis regresi. Akibatnya, penggunaannya sangat luas di 

berbagai bidang, mulai dari eksperimen laboratorium hingga eksperimen periklanan, 

psikologi, dan kemasyarakatan. 

 

• Khi-kuadrat 

 

• Uji t-Student 

 

8.2. Statistika Terapan 

Bebebarapa ilmu pengetahuan menggunakan statistika terapan sehingga mereka 

memiliki terminologi yang khusus. Disiplin ilmu tersebut antara lain: 

• Aktuaria (penerapan statistika dalam bidang asuransi) 

• Biostatistika atau biometrika (penerapan statistika dalam ilmu biologi) 

• Statistika bisnis 

• Ekonometrika 

• Psikometrika 

• Statistika sosial 

• Statistika teknik atau teknometrika 

• Fisika statistik 

• Demografi 

• Eksplorasi data (pengenalan pola) 

• Literasi statistik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Varians
http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uji-t&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_normal
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Homoskedastisitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Eksperimen
http://id.wikipedia.org/wiki/Laboratorium
http://id.wikipedia.org/wiki/Periklanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khi-kuadrat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uji_t-Student&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistika_terapan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktuaria&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Biostatistika
http://id.wikipedia.org/wiki/Biometrika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistika_bisnis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonometrika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikometrika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistika_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistika_teknik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknometrika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisika_statistik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksplorasi_data&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengenalan_pola
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Literasi_statistik&action=edit&redlink=1
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• Analisis proses dan kemometrika (untuk analisis data kimia analis dan teknik kimia) 

Statistika memberikan alat analisis data bagi berbagai bidang ilmu. Kegunaannya 

bermacam-macam: mempelajari keragaman akibat pengukuran, mengendalikan proses, 

merumuskan informasi dari data, dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. 

Statistika, karena sifatnya yang objektif, sering kali merupakan satu-satunya alat yang bisa 

diandalkan untuk keperluan-keperluan di atas. 

 

8.3. Statistika Multivariat 

 Statistika multivariat merupakan objek kajian pada statistika yang mempelajari 

perilaku dan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dasar dari kajian ini adalah analisis 

korelasi dan analisis regresi untuk dua variabel. Prinsip yang sama kemudian dikembangkan 

untuk lebih dari dua variabel. Kompleksitas yang muncul akibat penambahan variabel dan 

tipenya (nominal, ordinal, atau rasional), serta teknik penyaringan informasi yang bisa 

diambil menjadi kajian pembahasannya. 

Statistika multivariat saat ini diterapkan di hampir semua cabang ilmu, baik ilmu 

pengetahuan alam maupun sosial. Teknik-tekniknya disukai karena dianggap mampu 

memodelkan kerumitan sistem yang nyata, meskipun sulit untuk diterapkan. Komputer 

dengan kapasitas memori yang besar tidak terhidarkan dalam analisis data yang 

menggunakan statistika multivariat. 

Teknik-teknik dalam statistika multivariat 

Berdasarkan hubungan antarvariabel dan tujuan penyaringan informasi, terdapat 

beberapa kelompok teknik dalam bidang ini. 

1. Korelasi kanonik ( Canonical correlation) yaitu menguji hubungan antara dua 

atau lebih variabel terikat dan beberapa variabel bebas. 

2.  Analisis faktor (termasuk analisis komponen utama) yaitu membantu 

mengurangi sejumlah besar variabel  misalnya semua pertanyaan yang 

mengungkap  beberapa variabel penelitian dalam suatu kuesioner menjadi 

sekumpulan faktor yang berarti,dapat diinterpretasikan dan dapat dikelola. 

3. Analisis diskriminasi ( discriminant Analysis) yaitu membantu 

mengidentifikasikan variabel bebas yang bembedakanterikat berskala 

nominal,misalkan yang tinggi dari satu variabel dari yang rendah pada variabel 

tersebut.  

4. Analisis kluster (pengelompokan) yaitu digunakan untuk mengklasifikasikan  

objek atau individu kedalam kelompok yang saling eksklusif  dan lengkap secara 

bersama  dengan homogenitas tinggi didalam klaster dan homogenitas rendah 

antar kelompok . dengan kata lain Analisis klaster membantu mengidentifikasi  

objek  yang mirip satu sama lain.   

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_proses&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemometrika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimia_analis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://id.wikipedia.org/wiki/Variabel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_korelasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_korelasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_regresi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Korelasi_kanonik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_faktor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_komponen_utama
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_diskriminasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_kluster_%28pengelompokan%29&action=edit&redlink=1
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5. Analisis varians multivariat yaitu menguji beberapa variabel dan hubungannya 

secara simultan. 

 

8.4. Uji Beda Pair Sampel 

a. Uji Parametrik untuk satu sampel 

• Pengujian hipotesis parameter  rata-rata (µ) untuk sampel berukuran besar 

(n>30) dan   ragam populasi  diketahui, digunakan Uji  Z.    

                     Z hitung  =  X   -  µ 

                     σ /  √n 

 di mana :  X  = rata-rata hitung sampel σ = standar deviasi populasi 

                              µ = rata-rata hitung awal (populasi)       n  =  jumlah sampel 

• Pengujian Hipotesis parameter  rata-rata (µ) untuk sampel berukuran kecil (n≤30) 

atau ragam populasi tidak diketahui, digunakan Uji  t. 

                                  t
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

�̅�− 𝜇
𝑠

√𝑛⁄

        di mana:    S = standar deviasi sampel 

b. Uji Parametrik untuk Dua Sampel 

 Ada dua jenis yaitu: 

Sampel Independen 

Sampel  Dependen 

• Uji Parametik 2 Sampel yang Independen 

yaitu apabila antara kedua sampel tersebut tidak terkait satu sama lain. 

Statistik ujinya dibedakan berdasarkan jumlah sampel (besar atau kecil) 

Sampel Besar 

Yaitu bila n≥30 dan standar deviasi kedua populasi diketahui, maka statistik 

ujinya adalah: 

            Z
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

�̅�1 − �̅�2

√𝜎12

𝑛1
+ 

𝜎22

𝑛2

 

                            

Sampel kecil 

Untuk sampel kecil (n<30) dan standar deviasi kedua sampel tidak diketahui, 

maka statistik ujinya adalah: 

                 thitung = 
(�̅�𝟏− 𝒙 ̅𝟐)− 𝑫𝒐

𝑺𝒑= √( 
𝟏

𝒏𝟏
+ 

𝟏

𝒏𝟐
)

 

 

Uji Hipotesis Selisih Rata-rata Dua Sampel Berpasangan  

 t𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈= 
�̅�− 𝑫𝟎

𝑺𝒅

√𝒏
⁄

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_varians_multivariat&action=edit&redlink=1
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Di mana :  

d = Rata-rata selisih pasangan 

Sd = Standar deviasi selisih pasangan 

Do = Angka pembanding, biasanya bernilai nol. 

Uji Hipotesis Parameter Proporsi 

Untuk data ratio dan interval, rata-rata merupakan salah satu faktor yang dapat 

digunakan untuk melakukan pengujian parameter. Walaupun data asli berupa 

data ratio atau interval, adakalanya estimasi parameter populasi dilakukan 

melalui proporsi. 

Pengujian Hipotesis untuk parameter proporsi ini ada dua macam yaitu pertama 

pengujian proporsi untuk satu sampel dan kedua pengujian hipotesis selisih 

proporsi dua sampel. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

Pengujian Proporsi untuk Satu Sampel: 

          Zhitung =  
𝑝−𝑝0

√𝑝0𝑞0
𝑛⁄

  Di mana : 𝑞0 = 1 − 𝑝0   

Pengujian Hipotesis untuk Selisih Proporsi Dua Sampel: 

          Zhitung = 

p1− p2

√pq (
1
n1

+  
1

n2
)

 

Uji Hipotesis untuk k-Sampel 

Untuk penelitian yang menggunakan lebih dari dua sampel, pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan   ANOVA (Analysis of Variance).  

Teknik Statistik juga berbeda berdasarkan skala pengukuran yang membagi 

data menjadi data nominal, data ordinal, data interval dan data ratio. Uji statistik 

yang dapat digunakandapatdigambarkan pada tabel berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Bilson Simamora (2004:253) 

Tehnik-tehnik Statistik Berdasarkan Tingkat Pengukuran dan Situasi Pengujian

JENIS 
DATA

SATU
SAMPEL

DUA SAMPEL
Sampel Sampel
Berhubungan Independen

k  SAMPEL (> 2)
Sampel Sampel
Berhubungan Independen

Nominal
-Binomial test
-Chi-square 

test               

McNemar -Fisher exact test
-Chi-square
test

Cochran Q      Chi-square
for k sample

Ordinal
-Kolmogorov-

Smirnov
sample test

-Run test

-Sign test          -Median test
-Man-Whitney U    

-Wilcoxon -Kolmogorov
matched Smirnov
pairs              -Wald Wolfowitz

-Friedman      -Median
Two-way           extension
-ANOVA         -Kruskal

Willis
-One way 

ANOVA

Interval
dan

Ratio

- t test
- Z test

t test for            - t  test
paired               - Z  test
sample

Repeated        -One way
measure            ANOVA
ANOVA          - N way 

ANOVA
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Contoh Kasus: 

Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, dimana dalam model tersebut 

ada variabel independent (bebas) dan variabel dependent (terikat). Jika menggunakan 1 

variabel independent  disebut regresi sederhana, dan jika menggunakan lebih dari 1 variabel 

independen disebut analisis regresi berganda. 

Untuk mendapatkan nilai a dan b dapat digunakan persamaan sebagai berikut: 

Untuk mencari nilai dari parameter a dan b digunakan metode kuadarat terkecil (least-

squares method). Sebagai ilustrasi maka kita akan membuat suatu contoh sederhana 

dengan satu variabel independent. Cara ini sering juga disebut sebagai analisis regresi 

sederhana atau analisis korelasi. Jika menggunakan 2 variabel independent atau lebih 

disebut analisis regresi berganda. Untuk mendapatkan nilai a dan b dapat digunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 
a =  Y – b X 

b =    n XY  -  XY 

                   n X2  -  (X)2 

Tabel 3.3 
Observasi Harga/Permintaan Susu kaleng  pada 5 Toko 

Pada satu musim 
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Toko

Y
2

1 6 30 180 36 900

2 5 40 200 25 1600

3 7 25 175 49 625

4 9 15 135 81 225

5 8 20 160 64 400

Jumlah 35 130 850 255 3750

X Y XY X
2 

Y
2 

Y 130

n 5

X 35

n 5

5(850) - 35(130) 4250 - 4550 -300

1275 - 1225 50

        = 26 - (-42)

        = 68

X
2

No

Harga Permintaan

X

(000 Rp)

Y

(000 kaleng)

XY

X   = = = 7

Y   = = 26=

= -6

a   = 26 - (-6) (7)

5(255) - (35)
2b   = = =

 
 

Jadi Y = 68 – 6X      atau     jika Y = Q    dan X = P maka fungsi permintaannya adalah 

       Q = 68 –6P 

a. Dari persamaan regresi di atas diketahui bahwa nilai konstanta sebesar  68 menyatakan 

bahwa jika harga barang 0 (di jual gratis) maka permintaannya adalah 68. Koefesien 

regresi sebesar  6  menyatakan bahwa setiap P (kenaikan harga) bertambah 1 maka 

akan mengurangi permintaan sebesar 6 unit kaleng, dan sebaliknya jika harga/P turun 1 

maka permintaannya akan bertambah sebanyak 6 unit kaleng 

b. Koefisien Korelasi ( r ) dan Koefisien Determinasi ( r2 ) 

 Analisis korelasi sederhana adalah alat analisis statistik yang digunakan untuk 

menjelaskan tentang besarnya atau kuatnya derajat hubungan garis lurus satu persatu  

dari variabel variabel yang telah dianalisis dengan analisis regresi sederhana seperti 

telah diuraikan di atas.  

 Koefisien korelasi (r) merupakan alat bantu untuk menjelaskan bagaimana garis 

regresi menerangkan perubahan (variasi) dari nilai variabel tidak bebas (Y), yakni 

permintaan. Untuk mencari nilai koefisien korelasi (r) ini digunakan rumus seperti di 

bawah ini: 
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                            n.  XY  -  X. Y 

r =  

  √  n∑X2 - (∑X)2               n∑Y2   – (∑Y)2 

     

       r =                              5(850) – 35 (130) 

  √  5(255) – (35) 2          5 (3750) – (130)2    

       r =    -300 

 √ 92500 

       r = 300   =  0,986 

   304 

  

Nilai koefisien korelasi (r) akan berkisar antara nilai -1 dan nilai +1. Nilai koefisien 

korelasi positif artinya nilai r menjelaskan hubungan yang searah. Maksudnya hubungan 

searah adalah bila variabel bebas (X) meningkat maka variabel tidak bebas (Y) 

meningkat pula secara proporsional dan sebaliknya bila variabel bebas menurun maka 

variabel tidak bebas akan menurun pula. 

 Nilai koefisien korelasi (r) negatif, ini berarti nilai r menjelaskan hubungan yang 

berlawanan. Yang dimaksud dengan hubungan berlawanan adalah bila variabel bebas 

(X) meningkat, maka variabel tidak bebas (Y) secara proporsional akan menurun dan 

sebaliknya bila variabel bebas menurun maka variabel tidak bebas secara proporsional 

akan meningkat. 

 Sedangkan bila nilai koefisien korelasi (r) nilai nol ini berarti tidak ada hubungan 

secara statistik antara variabel bebas (X) dengan variabel tidak bebas (Y). 

Adapun kriteria untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi hubungan antar 

variabel digunakan pedoman sebagaimana pendapat Soegiono, (2003:149) sebagai 

berikut:  
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Tabel 10.2 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Nilai Mutlak Korelasi Tingkat Keeratan 

0,01       –         0,199 

0,20       –         0.399 

0,40       –         0,599 

0,60       –         0,799 

0,80       –         1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

Sumber: Soegiono, (2011) 

• Dari perhitungan statistik di atas diperoleh nilai r = 0,986. Artinya dapat disimpulkan 

bahwa pada fungsi permintaan terdapat korelasi yang sangat kuat dan nyata (signifikan) 

antara pengaruh harga terhadap permintaan. Karena dengan nilai r = 0,98 sesuai 

dengan tabel interpretasi koefisien korelasi, hubungan antara variabel harga dengan 

permintaan tersebut dikategorikan sangat kuat.  

• Koefisien Determinasi ( r2 ) adalah r2 = 0,9862 = sebesar 0,97 

Artinya permintaan dipengaruhi oleh variabel harga  sebanyak 97% dan sisanya (100%-

97%=3%) dipengaruhi oleh faktor- lainnya seperti iklan, kemasan, saluran distribusi dll. 
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BAB IX 

 
ANALISIS REGRESI LOGIT  

ANALISIS DISKRIMINAN 
 
 

9.1. Analisis Logit 

Analisis regresi logistik adalah suatu metode statistik yang berfungsi untuk menguji 

apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel 

independennya. Variabel dependen berupa non-matrik (nominal atau ordinal) dengan dua 

kategori sedangkan variabel independen berupa satu atau lebih metrik (interval atau rasio) 

dan non metrik. 

Menurut Ghozali (2012), regresi logistik umumnya dipakai jika asumsi multivariate 

normal distribution tidak dipenuhi yaitu apabila variabel independen merupakan kombinasi 

antara matrik dan non-matrik sehingga terjadi penyimpangan yang mempengaruhi 

signifikansi uji statistik dan tingkat ketepatan klasifikasi. Regresi logistik juga tidak 

mensyaratkan jumlah sampel untuk kategori (dummy) variabel dependen harus sebanding. 

1) Kelayakan Model Regresi Logistik (Gooness of fit)  

Langkah pertama dalam menganalis data menggunakan regresi logistik menurut 

Ghozali (2012) adalah dengan menilai overall fit  model terhadap data. Regresi logistik 

adalah model regresi yang telah mengalami modifikasi, sehingga karakteristiknya sudah 

tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Oleh karena itu, penentuan 

signifikansinya secara statistik  berbeda. Dalam model regresi berganda, kesesuaian model 

(goodness of fit) dapat dilihat dari R-square ataupun F-test.  Namun, pada regresi logistik 

beberapa tes statistik untuk menilai model fit adalah sebagai berikut : 

1. Nilai -2 Log Likehood (-2 Log L)  

Penilaian model fit berdasarkan nilai -2LogL dapat dilihat dengan membandingkan 

antara nilai  – 2LogL pada awal ( block number   = 0) dengan nilai  – 2LogL pada 

akhir (block number  = 1). Nilai -2LogL pada awal (block number  = 0) merupakan 

model yang hanya memasukkan konstanta, sedangkan nilai  –  2LogL pada akhir 

(block number  = 1) merupakan model yang memasukkan konstanta dan variabel 

independen (Ghozali, 2012). Apabila nilai  –  2LogL block number  = 1 lebih kecil dari 

nilai  –  2LogL block number  = 0, maka menunjukkan model regresi yang baik. 

Dengan demikian adanya penurunan Log Likelihood berarti bahwa model regresi 

semakin baik.  
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2. Omniust Test of Model Coefficient 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai Chi-square dalam omnibus test of 

model coefficient  merupakan penurunan nilai -2 Log Likelihood. Apabila nilai Chi-

square menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa  penggunaan variabel independen dalam model penelitian secara simultan 

dapat memprediksi variabel dependen.  

3. Koefisien Cox and Snell R Square dan Negelkerke R Square  

Prof. Dr. Imam Ghozali (2012) menjelaskan bahwa Cox dan dan Snell’s R Square 

merupakan ukuran yang mencoba untuk meniru ukuran R Square pada multiple 

regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum 

kurang dari 1 (satu), sehingga sulit diinterpretasikan. Negelkerke’s R Square 

merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell’s R Square untuk memastikan 

bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara 

membagi Cox dan Snell’s R Square dengan nilai maksimumnya. Nilai Negelkerke’s 

R Square pada regresi logistik dapat diinterpretasikan seperti nilai R Square pada 

multiple regression, dimana variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sebesar nilai pada Negelkerke’s R Square. 

4. Hosmer and Lemeshow test 

Hosmer and Lemeshow goodness of fit test menguji hipotesis nol apakah data 

empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan 

data sehingga model dapat dikatakan fit). Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

Ho : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. Kriteria pengambilan 

keputusan yang untuk menguji hipotesis ini adalah (Ghozali, 2012) :  

a. Apabila nilai signifikasi Hosmer and Lemeshow goodness of fit statistics ≥ 0,05 

maka H0 diterima yang  berarti model mampu memprediksi nilai observasinya 

atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya.  

b. Apabila nilai signifikansi Hosmer and Hosmer and Lemeshow  goodness of fit 

statistics < 0,05 maka H0 ditolak yang  berarti ada perbedaan signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga  goodness fit model tidak 

baik karena model tidak dapat dipakai untuk memprediksi. 

2) Ketepatan Prediksi Model Regresi Logistik 

Ghozali (2012) menjelaskan bahwa classification tabel  2 x 2 digunakan untuk 

menghitung nilai estimasi yang  benar (correct) dan salah (incorrect). Kolom pada tabel 

klasifikasi merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen, yaitu kategori bank dalam 
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kondisi aman atau non-distress (0) dan bank yang dalam kondisi distress (1). Baris pada 

tabel klasifikasi menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Jika 

model logistik mempunyai homoskedastisitas, maka persentase yang benar (correct) akan 

sama pada kedua  baris. Model yang sempurna akan menunjukkan tingkat 

ketepatan  peramalan 100%. 

1) Estimasi Parameter dan Interpretasi 

Estimasi maksimum likehood parameter dari model dapat dilihat  pada tampilan 

output tabel variable in the equation (Ghozali, 2012). Persamaan regresi Logistik dapat 

dinyatakan sebagai  berikut :  

Ln(
𝑃

1−𝑃
) = β0 +β1X1+ β2X2+…..+ βnXn 

Atau : (
𝑃

1−𝑃
) = 𝑒(β0 +β1X1+ β2X2+⋯..+ βnXn) 

Keterangan:  

Ln   = Log natural  

P   = Probabilitas terjadinya kegagalan bank  

β0   = Konstanta  

β1, β2,…, βn  = Koefisien regresi  

X   = Variabel bebas  

 

9.2. Verifikasi, Analisis dan Validasi Model 

1) Verifikasi Model 

Untuk meyakinkan kemampuan suatu model dalam memecahkan masalah, maka 

sebelumnya harus dilakukan pengujian. Verifikasi dilakukan untuk menghindari 

terjadinya kesalahan logika yang mungkin timbul. Verifikasi yang dilakukan pada 

tahap in merupakan verifikasi teoritik, yang memeriksa  kesesuaian model dengan 

prinsip-prinsip yang berlaku. Hal ini dilakukan adalah untuk menjamin model yang 

dibangun dapat mewakili system nyata dan memberikan solusi yang logis. 

 Kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemodelan antara lain : 

(a) model kemungkinan mengandung variabel-variabel yang kurang penting ; (b) 

kemungkinan tidak melibatkan suatu variabel yang significant yang memiliki 

hubungan-hubungan penting; (c) kemungkinan gagal menunjukkan ketelitian 

hubungan antar variabel; dan (d) kemungkinan kesalahan nilai-nilai numeric yang 

digunakan, sehingga mengurangi kemampuan model mencerminkan perilaku 

system. 

2) Analisis Model 

Setelah  model diverifikasi, selanjutnya dilakukan analisis model untuk memperoleh 

solusi yang menggunakan prosedur analitik dan numeric (kumputasi). Prosedur 
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analitik menggunakan metode deduksi dan induksi matematis untuk mendapatkan 

pemecahan numeric. Hasil prosedur analitik digunakan untuk menempatkan 

rangkaian hubungan kompleks kedalam bentuk matematika sederhana. Metode 

numeric menggunakan teknik-teknik untuk melakukan formulasi ulang masalah 

matematis ke dalam operasi perhitungan biasa, agar memudahkan dalam melakukan 

analisis. 

Dalam tahap analisis model biasanya menghasilkan solusi dalam bentuk numeric 

(angka-angka), yang kadang-kadang hanya dimengerti oleh analis (pemodel). Oleh 

karena itu dibutuhkan penafsiran yang tepat terhadap angka-angka tersebut. 

Penafsiran ini dimaksudkan untuk menerjahkan hasil numeric pada system, bila 

hasil-hasil tersebut akan diterapkan. Tahap penafsiran model merupakan salah satu 

bentuk komunikasi anatara analis dengan pengambil keputusan dan pengguna 

model. 

3) Validasi Model 

Agar model yang dibuat dapat diterima sebagai model yang cukup memadai, maka 

model tersebut harus melalui tahap validasi. Validasi adalah merupakan tahap akhir 

dalam pengembangan model, dilakukan untuk memeriksa model dengan meninjau 

apakah model yang dihasilkan sesuai dengan system nyata, dengan melihat 

konsistensi internal, korespondensi, dan representasi. 

Uji validasi model memerlukan standar yang dapat digunakan untuk membandingkan 

perilaku model dan peilaku system. Standar yang digunakan harus sedeikian rupa 

sehingga tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Uji validasi dengan standar 

yang terlalu sulit mengakibatkan model menjadi kompleks (rumit), dan menuntut 

peninjauan ulang terhadap karakteristik system untuk dirinci lebih lanjut agar 

menghasilkan model yang memadai. Sebaliknya, jika standar yang digunakan terlalu 

sederhana, memungkinkan model yang dibentuk tidak mencerminkan suatu model 

yang memadai. 

Penilaian dalam langkah validasi merupakan hal yang paling sulit dicapai dalam 

dunia nyata, karena pengembangan model merupakan proses iterative.Walaupun 

emikian, menurut Zaigler (1976) terdapat tiga cata menentukan derajat validasi suatu 

model, yaitu : (a) valid replikatif; (b) valid prediktif; dan (c) valid struktur. Valid 

Replikatif, berarti model yang dihasilkan sesuai dengan data masa lampau yang 

didapat dari system yang ada. Valid Prediktif, berarti hasil dari model tersebut sesuai 

dengan data yang belum dikumpulkan dari system nyata; sedangkan Valid Struktur 

berarti model tersebut tidak hanya menghasilkan ulang perilaku system nyata, tetapi 

juga kerja system nyata akan diperlihatkan untuk menghasilkan perilaku tersebut, 
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atau dengan kata lain model mampu menampilkan hal yang sesuai dengan 

kenyataan. 

Aspek penting dalam pembuatan model adalah pemilihan kriteria validasi yang cocok 

yang mencapai kesesuaian (trade off) antara tingkat kesesuaian system dengan 

kompleksitas model. Penilaian kritis terhadap kompleksitas model dan meningkatnya 

biaya hendaknya menjadi pertimbangan, disamping faktor waktu dan usaha yang 

diperlukan untuk melengkapi kegunaan pemodelan. 

Dengan demikian, tahap validasi model dilakukan untuk mampu menjawab dua 

permasalahan sebagai berikut : (a) apakah model konsisten terhadap realitas yang 

digambarkannya ; dan (b) apakah model konsisten dengan tujuan kegunaan dan hal 

yang dipermasalahkan.  

- Menguji Signifikansi dari Koefisien  

Pada regresi logistik digunakan uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap 

variabel independen yang masuk ke dalam model. Oleh karena itu, apabila pada uji t 

terlihat angka signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah 

signifikan pada tingkat kepercayaan 5%.  

- Chi-Square dan Holdout Sample  

Model-model prediksi kepailitan yang telah dibangun dengan menggunakan metoda 

regresi logistik selanjutnya diuji ketepatan pengklasifikasiannya dengan 

menggunakan sampel validasi dan uji Chi-Square yaitu uji kecocokan dengan 

membandingkan antara frekuensi hasil yang sebenarnya diamati dengan frekuensi 

yang diharapkan berdasarkan model yang diandaikan.  

 

9.3. Model Diskriminan 

 Tujuan dari Analisis Diskriminan adalah untuk menggambarkan ciri-ciri suatu 

pengamatan dari bermacam-macam populasi yang diketahui, baik secara grafis maupun 

aljabar dengan membentuk fungsi diskriminan. Dengan kata lain Analisis Diskriminan 

digunakan untuk mengklasifikasikan individu ke dalam salah satu dari dua kelompok atau 

lebih. 

Suatu fungsi diskriminan layak untuk dibentuk bila terdapat perbedaan nilai rataan di 

antara kelompok-kelompok yang ada. Oleh karena itu sebelum fungsi diskriminan dibentuk 

perlu dilakukan pengujian terhadap perbedaan vektor nilai rataan dari kelompok-kelompok 

tersebut.  

Dalam pengujian vektor nilai rataan antar kelompok, asumsi yang harus dipenuhi 

adalah: 

▪ Peubah-pubah yang diamati menyebar secara normal ganda (multivariate normality)  
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▪ Semua kelompok populasi mempunyai matrik ragam-peragam yang sama 

▪ Analisis Diskriminan merupakan teknik statistik yang menggunakan peubah tak 

bebas Y berupa peubah kategorik dan peubah bebasnya adalah interval atau 

rasio. Fungsi diskriminan merupakan fungsi atau kombinasi linier peubah-peubah 

asal yang akan menghasilkan cara terbaik dalam pemisahan kelompok-

kelompok. Fungsi ini akan memberikan nilai-nilai yang sedekat mungkin dalam 

kelompok dan sejauh mungkin antar kelompok (Dillon dalam Solikhah, 2003) 

▪ Banyaknya fungsi diskriminan yang terbentuk secara umum tergantung dari 

min(p,k-1), dengan p adalah banyaknya peubah pembeda dan k adalah 

banyaknya kelompok yang telah ditetapkan. Fungsi diskriminan ini diartikan 

sebagai keragaman peubah yang terpilih sebagai kekuatan pembeda. Apabila 

fungsi diskriminan yang terbentuk sebanyak lebih dari 1, maka dapat dikatakan 

bahwa fungsi diskriminan pertama akan menjadi kekuatan pembeda yang paling 

besar, demikian berturut-turut untuk fungsi berikutnya. Fungsi diskriminan yang 

terbentuk mempunyai bentuk umum berupa persamaan linier (Fisher’s Sample 

Linear Discriminant Function) yaitu: 

 ppjj xxxxy 112121111
ˆˆˆˆ  +++++=    

ppjj xxxxy 222221212
ˆˆˆˆ  +++++=  

ppjj xxxxy 332321313
ˆˆˆˆ  +++++=  

……………………………………………. 

pipjijiii xxxxy  ˆˆˆˆ
2211 +++++=  

…………………………………………… 

pqpjqjqqq xxxxy  ˆˆˆˆ
2211 +++++=  

dengan  i=1,2,…,q (min p,k-1) 

  j=1,2,…,p 

atau dapat ditulis sebagai 

xy '̂=   
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dimana: 

̂ = koefisien vektor  

y = skor diskriminan 

Nilai ̂  dipilih sedemikian sehingga fungsi diskriminan berbeda sebesar mungkin 

antara kelompok, atau sehingga rasio antara jumlah kuadrat antar kelompok dengan 

jumlah kuadrat dalam kelompok maksimum. 

 

9.4.  Penilaian Kekuatan Fungsi Diskriminan 

Untuk mengetahui kekuatan fungsi diskriminan dalam menilai tiap-tiap observasi dan 

mengelompokkannya ke dalam kelompok yang didefinisikan dapat dilakukan dengan 

melihat: 

1.  Korelasi Kanonik (Canonical correlation) 

Canonical Correlation (R) merupakan ukuran hubungan antara kelompok yang 

terbentuk oleh y dengan fungsi diskriminan yang ada. Ketika R adalah nol, maka hal 

ini dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan di antara kelompok-kelompok yang 

ada dengan fungsi yang terbentuk. Sebaliknya apabila R-nya besar (mendekati 1), 

maka menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antara fungsi diskriminan dengan 

kelompok yang ada. R ini digunakan untuk menjelaskan seberapa besar masing-

masing fungsi berguna dalam menentukan perbedaan kelompok.  

2.  Akar Ciri (Eigen Value) 

Nilai eigen value menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas atau terjadinya 

korelasi antar peubah bebas di dalam fungsi diskriminan. Multikolinearitas akan 

terjadi bila eigen value mendekati 0 (nol). 

3.  Group Centroid 

Group centroid merupakan rata-rata nilai diskriminan dari tiap-tiap observasi di dalam 

masing-masing kelompok. Semakin besar perbedaan group centroid antar kelompok, 

maka fungsi diskriminan yang diperoleh semakin dapat membedakan kelompok yang 

ada. 

 Ketepatan Pengelompokan 

 Tingkat akurasi pengelompokkan sangat menentukan baik atau tidaknya 

suatu pengelompokkan. Persentase ketepatan pengelompokan dapat dihitung dari 
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matrik klasifikasi yang menunjukkan nilai sebenarnya (actual members) dan nilai 

prediksi (prediction members) dari setiap kelompok.  

Rumus persentase ketepatan pengelompokan oleh fungsi diskriminan (hit ratio) 

adalah: 

 Hit ratio %100

1

1 =





=

=

k

i

i

k

i

ic

n

n

   

      dimana : ni  = jumlah observasi dari i yang tepat dikelompokkan pada i  

     nij   = jumlah observasi dari i yang salah dikelompokkan pada ij 

     dengan  i =1,2,…,k dan j =1,2,…,k 

Dalam prakteknya, hasil dari hit ratio ini sering dibandingkan dengan suatu standar 

persentase tertentu. Ada 2 (dua) standar persentase yang sering digunakan yaitu 

kriteria peluang proporsional (the proportional chance criterion) dan kriteria peluang 

maksimum (the maximum chance criterion).  

  Kriteria peluang proporsional digunakan jika ukuran masing-masing 

kelompok tidak sama dan peneliti ingin mengidentifikasi dengan tepat tiap-tiap 

observasi dari 2 (dua) kelompok atau lebih. Rumus yang digunakan untuk kriteria 

peluang proporsional ini adalah: 

 Cproporsional =
=

k

i

ip
1

2       

          dimana:  

 Cproporsional = kriteria peluang proporsional dari model peluang. 

 p  = proporsi jumlah observasi dari kelompok. 

Kriteria peluang maksimum ditentukan dengan menghitung persentase total 

observasi yang ditunjukkan oleh persentase terbesar dari dua kelompok atau lebih.  

 Hair et. Al dalam Solikhah (2003) menyarankan bahwa persentase ketepatan 

pengklasifikasian yang diperoleh melalui analisis diskriminan paling tidak 25 persen 

lebih besar dari persentase yang diperoleh melalui model peluang.   
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BAB X 
 

PENJELASAN FORMAT SKRIPSI 
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 
Pada BAB I yaitu pendahuluan, pada intinya menjelaskan secara sistematis tentang,  

(1) latar belakang yang menjelaskan isu apa yang dikaji dan motivasi mengapa peneliti 

tertarik mengangkat isu tersebut,  

(2) rumusan masalah, yang menggambarkan fokus masalah yang hendak dikaji, dan 

(3) tujuan serta kontribusi penelitian. 

 

A. Latar belakang penelitian 

Secara garis besar pada sub bab latar belakang harus diuraikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Uraian tentang gejala (fenomena) yang didukung oleh data yang berasal dari sumber 

yang obyektif dan dapat dipercaya 

2. Uraian tentang isu apa yang diangkat terkait dengan gejala yang ada, dalam hal ini 

diungkapkan secara garis besar perspektif teori dan kajian pustaka yang relevan 

dengan isu yang dipilih. 

3. Uraian motivasi peneliti yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, apa perbedaan 

atau keunggulannya dengan penelitian sebelumnya. 

4. Pernyataan topik/judul penelitian pada bagian akhir latar belakang penelitian 

 

B. Rumusan masalah penelitian 

Berdasarkan isu dan motivasi yang diangkat maka peneliti harus mengidentifikasi masalah 

penelitian. Perumusan masalah yang jelas dan spesifik sangat penting karena akan 

mempengaruhi luas dan kedalaman isu yang dibahas. 

Rumusan masalah yang dibuat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, 

1. Dinyatakan dengan jelas, tegas, singkat dan relevan dengan isu serta motivasi 

penelitian. 

2. Rumusan masalah dapat dikemukakan secara eksplisit dalam bentuk kalimat tanya, 

atau secara implisit dalam bentuk narasi yang mengandung pertanyaan yang 

dilandasi oleh pemikiran teoritik 

3. Jika terdapat beberapa masalah yang akan dikaji, maka sebaiknya diberi penomeran 

sehingga nantinya akan mempermudah dalam analisis data dan pembahasan. 
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C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian adalah apa yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian. Untuk 

menyatakan tujuan penelitian maka peneliti perlu merujuk kembali pada rumusan 

masalah, secara sederhana jika rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya, 

maka tujuan adalah kalimat positip yang menggambarkan kedalaman kajian dan 

metode penelitian yang digunakan.  

Rumusan tujuan penelitian harus dikemukakan secara tegas sesuai dengan metode 

penelitian dan rencana analisis yang akan dilakukan, apakah untuk menjelaskan 

fenomena (eksplanatif), mengemukakan hal hal yang belum diketahui (eksploratif), 

menggambarkan fenomena (deskriptif), atau pengujian hipotesis. 

 

2. Kontribusi penelitian 

Penelitian yang baik harus mempunyai kontribusi untuk berbagai pihak yang 

berkepentingan. Kontribusi penelitian dapat berupa: 

a. Kontribusi praktik, menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan di 

praktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik yang 

ada dengan lebih baik. 

b. Kontribusi kebijakan, berhubungan dengan manfaat bagi regulator yang 

mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan perusahaan (publik). 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

 

Kajian pustaka meliputi:  

(1) kajian terhadap teori/ konsep yang relevan dengan isu penelitian dan  

(2) kajian riset terdahulu, yaitu hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti 

lain.  

Pada saat peneliti melakukan studi pustaka, sangat mungkin bahwa suatu isu dapat 

dijelaskan dari perspektif teori yang berbeda. Alternatif teori yang dipilih adalah yang paling 

relevan dengan masalah penelitian dan sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi keilmuan 

peneliti. 
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Kajian riset terdahulu diuraikan secara ringkas dan jelas, terutama mencakup informasi 

tentang: 

1) nama peneliti dan tahun laporan risetnya 

2) dimana lokasi penelitian dilakukan 

3) metode penelitian yang digunakan 

4) variabel dan atau hubungan antar variabel 

5) hasil riset dan apa potensi kelemahan atau kritikan riset tersebut 

 

B. Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil riset terdahulu, maka peneliti dapat menguraikan 

rerangka pemikiran secara logis, mengalir dari masalah penelitian, teori yang dipakai dan 

hubungan antar variabel yang merupakan cerminan fakta/fenomena yang diteliti. Untuk 

penelitian deskriptif rerangka pemikiran berisi uraian langkah-langkah yang ditempuh dalam 

proses mendapatkan, mengolah dan menginterpretasikan data (informasi). 

Agar rerangka pemikiran dapat berfungsi sebagai pedoman, maka hal-hal penting yang 

perlu diperhatikan dan dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1) Perspektif teori yang dipilih dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melihat dan 

menjelaskan masalah yang diteliti. Berdasarkan pada teori maka peneliti 

menguraikan konsep (konstruk), definisi dan preposisi atau hubungan antar variabel 

2) Pada penelitian deskriptif kualitatif dijelaskan dasar teori/ konsep yang dijadikan 

pijakan. 

 

C. Hipotesis (jika ada) 

Dengan menggunakan penalaran deduktif maka hubungan teori, rerangka pemikiran dan 

fenomena (masalah) dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau prediksi 

tentang fenomena atau hubungan antar fenomena. 

Hipotesis ditulis dalam bentuk hipotesis alternatif (Ha).  

Hipotesis alternatif menunjukkan terdapatnya hubungan atau perbedaan antar variabel. 

Arah hipotesis dapat dinyatakan apakah ada hubungan positip atau hubungan negatif, hal 

ini ditentukan berdasarkan hasil kajian riset sebelumnya. 

Hipotesis dapat diklasifikasikan sebagai hipotesis deskriptif dan hipotesis hubungan. 

 

Hipotesis deskriptif adalah pernyataan tentang keberadaan sebuah variabel tunggal. 

Contoh : 

HA: Kinerja operational perusahaan meningkat setelah reorganisasi 
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Hipotesis hubungan merupakan pernyataan tentang hubungan dua buah variabel atau 

lebih. Hipotesis hubungan dapat diklasifikasikan kembali menjadi hipotesis korelasi dan 

hipotesis penjelas atau kausal. 

 

Hipotesis korelasi merupakan hipotesis yang mengatakan dua variabel terjadi bersamaan 

tanpa diketahui mana yang memberikan dampak/ pengaruh pada variabel yang lainnya atau 

disebut hubungan simetris. 

Contoh: 

HA: Terdapat hubungan negatip antara tingkat suku bunga dengan jumlah kredit yang 

disalurkan perbankan. 

 

Hipotesis kausal merupakan hipotesis yang menyatakan ada pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya, disebut juga hubungan asimetris. 

Contoh: 

HA: Kualitas produk berpengaruh terhadap penjualan 

 

Hipotesis komparatif merupakan hipotesis yang menyatakan ada perbedaan antara suatu 

variabel dengan variabel lainnya. 

Contoh: 

HA: Terdapat perbedaan persepsi etis antara manager pria dan manager wanita 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian mencakup langkah-langkah untuk menentukan desain penelitian atau 

pendekatan penelitian, definisi dan operasional variabel, pengukuran variabel, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data. 

 

A. Waktu dan tempat penelitian 

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang tempat penelitian atau gambaran umum dari 

objek penelitian dan jadwal penelitian yang direncanakan. 

 

B. Desain penelitian 

Desain penelitian menjelaskan tentang pendekatan (metode) apa yang digunakan dalam 

menjawab masalah yang diajukan. Jika peneliti bertujuan untuk menjelaskan satu fenomena 

atau mendeskripsikan fenomena maka desain penelitian adalah deskriptif. 
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Pada penelitian deskriptif peneliti harus menjelaskan secara rinci tentang tahapan dan 

langkah-langkah penelitian secara runtut, serta mampu menjelaskan keterkaitan antara 

tahapan yang satu dengan tahapan lainnya secara sistematis dan logis. 

Jika peneliti bertujuan untuk menguji hipotesis maka desain penelitiannya terdapat beberapa 

pilihan: 

1) Penelitian kausal, jika peneliti bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh 

satu atau beberapa variable (variabel independen) terhadap variabel lainnya 

(variable dependen). 

2) Penelitian korelasional, jika peneliti bertujuan untuk menguji hubungan antar 

variabel yang besifat simetris, dimana tidak ditentukan mana variabel independen 

dan dependen. 

3) Penelitian komparatif, jika peneliti bertujuan untuk membandingkan satu fenomena 

dengan fenemona lain.  

 

Misal peneliti bertujuan untuk menguji apakah pelatihan karyawan berdampak pada 

peningkatan produktivitas karyawan. Peneliti dalam hal ini akan diuji apakah secara 

signifikan terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan sebelum dan sesudah 

pelatihan. 

 

C. Definisi dan operasionalisasi variabel 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, oleh karena itu variabel harus 

didefinisikan dengan jelas agar dapat diukur. Terdapat dua jenis definisi-variabel yaitu: 

1) Definisi naratif (narative definition), yaitu definisi dalam bentuk kalimat untuk 

menjelaskan makna dan artinya. 

2) Definisi operasional (operational definition), yaitu definisi berupa cara mengukur 

variabel agar supaya dapat dioperasikan. 

Peneliti perlu menjelaskan mana variabel dependen, independen, variabel moderating (jika 

ada), variabel intervening (jika ada), variable kontrol (jika ada). 

Jika dalam penelitian digunakan variabel laten maka diuraikan menjadi dimensi, dan jika 

dimensi masih belum dapat diukur, maka dimensi perlu diurai menjadi indikator. Indikator 

merupakan elemen yang dapat diobservasi dan di ukur. 

 

D. Pengukuran variabel 

Setelah variabel penelitian didefinisikan dengan menggunakan definisi operasional maka 

tahap selanjutnya adalah menentukan skala pengukuran variabel tersebut.Terdapat 4 tipe 

skala pengukuran, yaitu : nominal, ordinal, interval dan rasio. 
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E. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah seluruh subyek (orang, perusahaan, peristiwa) atau sesuatu yang menjadi 

fokus penelitian. Secara umum terdapat dua metode pengambilan sample, yaitu: (1) sample 

berbasis pada probabilitas dan (2) sample nonprobabilitas. 

Metode sample berdasarkan probabilitas dapat dirinci menjadi: 

1) Random sederhana (simple random) 

2) Random komplek (complex random) yang dapat berupa : 

a) Systematic random sampling 

b) Cluster sampling 

c) Stratified sampling 

d) Double sampling 

Metode sample nonprobabilitas (pemilihan nonrandom) dapat dirinci sebagai berikut ini : 

1) Convenience 

2) Purposive terdiri dari : Judgment & Quota 

3) Snowball 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data tergantung dari strategi dan sumber datanya : 

1) Teknik Observasi (observation) merupakan teknik atau pendekatan untuk 

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek penelitian. 

2) Teknik Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data 

dari responden. 

3) Teknik Eksperimen adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil 

simulasi atau perlakuan (treatment) terhadap veriabel independen. 

4) Teknik Survei, untuk mendapatkan data opini individu 

5) Teknik Pengumpulan data arsip (dokumen/ copy) 

 

G. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan ditentukan berdasarkan jenis penelitian yang dipilih peneliti. 

Beberapa metode analisis yang sering digunakan dijelaskan secara lebih rinci sebagai 

berikut: 

1. Penelitian deskriptif 

Jika penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena maka metode analisis yang 

digunakan adalah deskriptif, dapat berupa deskriptif kuantitatif dan atau kualitatif. Deskripsi 

kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif berupa tabel, grafik, 

mean, median, modus, varian, standar deviasi dan lain-lain sesuai dengan relevansi 

fenomena yang akan dideskripsikan. 
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2. Penelitian pengujian hipotesis 

Jika penelitian bertujuan untuk menguji hipotesis maka metode analisis ditentukan 

berdasarkan model empirisnya. Model empiris dapat mempunyai sebuah dependen variable 

maupun lebih dari satu dependen variable. Model empiris yang menggunakan hanya 

sebuah variable dependen adalah model regresi, model regresi logit, model regresi probit, 

model regresi tobit, model analisis diskriminan, model ANOVA dan model analisis conjoint. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV berisi uraian tentang gambaran umum subjek penelitian (institusi/ responden), 

hasil pengolahan data, interpretasi hasil dan pembahasan atas masalah yang dikaji. 

Penyajian hasil dan pembahasan tergantung dengan jenis penelitian, pada penelitian 

deskriptif cukup menjelaskan deskripsi fenomena penelitian dan diskusi (pembahasan) 

sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan pada Bab I. 

Pada penelitian yang bertujuan menguji hipótesis maka sistematika penyajiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Gambaran umum (institusi/ perusahaan/ responden) 

Gambaran umum ini berisi kondisi secara umum, mulai dari sejarah singkat, jenis usaha, 

struktur organisasi dan lain-lain apabila diperlukan. Perbedaan sub bab ini dengan sub bab 

sebelumnya yaitu “ waktu dan tempat pnelitian” adalah pada kelengkapan informasi yang 

dikumpulkan. Setelah melakukan riset peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensip. 

 

2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan cara untuk menggambarkan dan menyajikan informasi dari 

sejumlah besar data. Dengan statistik diskriptif data mentah diubah menjadi informasi yang 

dapat menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik yang 

digambarkan  adalah karakteristik responden (jika ada), distribusi data yang mencakup 

mean, median, modus, standar deviasi, range, table atau grafik (jika diperlukan). 

 

3. Uji Asumsi dan Kualitas Instrumen Penelitian 

Penelitian dengan menggunakan model empiris mensyaratkan adanya asumsi tertentu yang 

harus dipenuhi agar model dapat menghasilkan prediksi yang tidak bias. Untuk melakukan 

uji asumsi sering terdapat beberapa alternatif metode, dalam hal ini peneliti dapat memilih 

sesuai dengan tool atau program software statistik yang digunakan sepanjang dapat 

memenuhi asumsi yang dipersyaratkan pada model empiris tersebut. 
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4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan sesuai dengan rumusan hipotesis yang dibuat pada Bab II. 

Untuk menguji hipotesis perlu diuraikan secara sistematik sesuai dengan model empiris 

yang digunakan. Hasil pengolahan data statistik tidak harus semuanya disajikan pada bab 

IV. Peneliti perlu memilah mana tabel (grafik/ gambar) yang penting dan relevan dengan  

tujuan pengujian hipotesis, sedangkan output lengkap disajikan pada lampiran. 

 

5. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis tidak cukup hanya disebutkan diterima atau ditolak, tapi harus 

diinterpretasikan dan didiskusikan dengan mengacu pada realitas fenomena dan kajian 

pustakanya. Hal-hal yang perlu dibahas secara garis besar adalah:  

(1) logika (penalaran) terhadap hasil penelitian dengan mengacu pada teori-teori atau 

konsep yang diuraikan pada bab dua, 

(2) perbandingan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain,  

(3) membuat ikhtisar secara menyeluruh hasil penelitian sehingga mengarah pada 

simpulan hasil penelitian. 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Simpulan 

Simpulan diperoleh dari hasil pengujian hipotesis penelitian dan telah didiskusikan serta di 

intepretasikan hasilnya. Simpulan berhubungan dengan tujuan dari riset yang sudah ditulis 

di Bab 1. Simpulan menjawab apakah tujuan dari riset tercapai atau tidak. Simpulan disusun 

dengan kalimat yang singkat dan jelas serta diberi nomor urut guna memudahkan pembaca 

untuk memahami hasil penelitian. 

 

2. Saran 

Saran-saran terkait dengan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh peneliti karena 

keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, pada sub bab ini disampaikan harapan peneliti 

agar perbaikan dapat dilakukan di riset-riset mendatang. Di samping itu juga dapat 

menyampaikan perbaikan berkaitan dengan temuan hasil penelitian sehingga bermanfaat 

bagi pemangku kepentingan. 
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