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BAB 1 

 
 

 

KONSEP DASAR 

PENELITIAN 

 

 

Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa mempu menjelaskan upaya manusia untuk
memperoleh kebenaran

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan Kosep dasar pengetian 
Penelitian

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan Ragam Penelitian

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan unsur-unsur penelitian

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan  Manfaat Tahapan 
Penelitian

• Mahasiswa memahami fungsi-fungsi Penelitian

• Mahasiswa memahami perbedaan penelitian Kuantitatif dan 
Kualitatif

• Mahasiswa mengetahui buku panduan penyusunan proposal 
dan skripsi 
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A. Upaya Manusia Untuk Memperoleh Kebenaran 

Kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Artinya, 

setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui 

sesuatu objek, dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun. Hal ini 

karena manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Hasrat 

ingin tahu manusia terpuaskan kalau ia memperoleh pengetahuan 

mengenai hal yang dipertanyakannya dan pengetahuan yang 

diinginkannya adalah pengetahuan yang benar. Adapun upaya-upaya 

manusia untuk memperoleh kebenaran ialah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Non-Ilmiah 

Ada beberapa Pendekatan Non-Ilmiah yang banyak digunakan 

untuk menemukan kebenaran, yaitu: 

a. Akal Sehat 

Akal sehat dan ilmu adalah dua hal yang berbeda sekalipun 

dalam batas tertentu keduanya mengandung persamaan. 

Menurut Conant yang dikutip Kerlinger (1986, h.4) akal sehat 

adalah serangkaian konsep (Concepts) dan Bagan Konseptual 

(Conceptual Schemes) yang memuaskan untuk penggunaan 

praktis bagi kemanusiaan. 

b. Prasangka 

Pencapaian pengetahuan secara akal sehat diwarnai oleh 

kepentingan orang yang melakukannya. Hal yang demikian 

itu menyebabkan Akal Sehat mudah beralih menjadi 

Prasangka. Dengan akal sehat orang cenderung 

mempersempit pengamatannya karena diwarnai oleh 

pengamatannya itu, dan cenderung mengkambinghitamkan 

orang lain atau menyokong sesuatu pendapat 

c. Pendekatan Intuitif 

Dengan Intuisi orang memberikan penilaian tanpa didahului 

suatu renungan. Pencapaian pengetahuan demikian itu 

sukar dipercaya. Di sini tidak terdapat langkah-langkah yang 

sistematik dan terkendali. 

d. Penemuan kebetulan dan coba-coba 
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Penemuan secara kebetulan diperoleh tanpa rencana, tidak 

pasti, serta tidak melalui langkah-langkah yang sistematis 

dan terkendali (terkontrol). Penemuan coba-coba (Trial and 

Error) diperoleh tanpa kepastian akan diperolehnya sesuatu 

kondisi tertentu atau pemecahan sesuatu masalah. 

e. Pendapat Otoritas Ilmiah dan Pikiran Kritis 

Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanva telah 

menempuh pendidikan formal tertinggi atau yang 

mempunvai pengalaman kerja ilmiah dalam sesuatu bidang 

yang cukup banyak. Pendapat-pendapat mereka sering 

diterima orang tanpa diuji. 

2. Pendekatan Ilmiah 

Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah 

diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun diatas teori 

tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu 

penelitian yang sistematik dan terkontrol berdasar atas data empiris. 

Teori itu dapat diuji dalam hal keajegan dan kemantapan internalnya. 

Artinya, jika penelitian ulang dilakukan orang lain menurut langkah-

langkah yang serupa pada kondisi yang sama akan diperoleh hasil 

yang ajeg (consistent), yaitu hasil yang sama atau hampir sama 

dengan hasil terdahulu. Langkah-langkah penelitian yang teratur dan 

terkontrol itu telah terpolakan dan, sampai batas tertentu, diakui 

oleh umum. Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang 

serupa bagi hampir setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak 

diwarnai oleh keyakinan pribadi, bias dan perasaan. Cara 

penyimpulannya bukan subjektif, melainkan objektif. Dengan 

pendekatan ilmiah itu orang berusaha untuk memperoleh kebenaran 

ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk 

diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya. 

 

B. Pengertian Penelitian 

Penelitian adalah terjemahan dari kata inggris, research. Ada ahli 

yang mengindonesiakan research menjadi riset. Kata research 
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berasal dari kata re yang berarti “kembali” dan to search yang bearti 

“mencari”. Dengan demikian, arti yang sebenarnya dari research 

“mencari kembali”. 

Menurut kamus Webster’s new international, research 

(penelitian) adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam 

mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat 

cermat untuk menetapkan sesuatu. 

Menurut ilmuan Hillway (1956) research (penelitian) tidak lain 

dari suatu metode study yang dilakukan seseorang melalui 

penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah 

sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah-

masalah tersebut. 

Withney (1960) menyatakan, disamping untuk memperoleh 

kebenaran kerja menyelidiki harus pula dilakukan secara sungguh-

sungguh dalam waktu yang lama dengan demikian, penelitian 

merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga 

penelitian juga merupakan metode berfikir secara kritis. Withney 

mengutip beberapa definisi tentang penelitian: 

1. Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquiry) secara 

sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan 

terhadap masalah yang dapat dipecahkan (parson, 1946). 

2. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode 

objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara dalil atau 

hukum (john, 1949). 

3. Penelitian adalah transformasi yang terkendali atau teraarah 

dari situasi yang dikenal akan kenyataan-kenyataan yang ada 

padanya dan hubungannya seperti mengubah unsure dari situasi 

irizinal menadi suatu keseluruhan yang bersatu padu. (dewey, 

1936) 

4. Penelitian merupakan metode untuk menemukan kebenaran 

dan juga merupakan sebuah pemikiran kritis (cristical thinking). 

Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap 

masalah, memformasilisikan hipotesis. 
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Penelitian juga bertujuan untuk mengubah kesimpulan-

kesimpulan yang telah diterima atau mengubah dalil-dalil tersebut . 

dari itu, penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan 

dan pemberian arti yang terus menerus terhadap sesuatu. Penelitian 

juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk 

menemukan sesuatu yang baru. 

Penelitian yang menggunakan metode ilmiah (scientific 

methods) disebut penelitian ilmiah (scientific research). Selalu 

ditemukan dua unsure yang penting, yaitu unsure observasi 

(pengamatan) dan unsure penting (reasoning). Unsur pengamatan 

merupakan kerja pengetahuan mengenai fakta-fakta tertentu yang 

diperoleh melalui kerja mata (pengamatan) dengan menggunakan 

persepsi (sense of perception). Nalar adalah sutu kekuatan dengan 

mana arti dari fakta-fakta dan interelasi terhadap pengetahuan yang 

timbul, sebegitu jauh ditetapkan sebagai pengetahuan terkini. 

 

C. Ragam Penelitian 

Ragam penelitian dapat dibedakan menurut tempat, sifat, jenis 

dan kegunaan. Adapun ragam-ragam tersebut, yaitu: 

1. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya, penelitian dibedakan 

kedalam tiga macam, yaitu: 

a. Penelitian pustaka, suatu penelitian dilakukan diruangan 

perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data 

yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, 

periodikal-periodikal. 

b. Penelitian laboratorium, suatu penelitian yang dilakukan 

dilaboratorium. 

c. Penelitian lapangan, yaitu sutu penelitian yang dilakukan 

dilapangan atau dilokasi penelitan. 

2. Ditinjau dari segi sifatnya penelitian dibedakan kedalam tiga 

macam yaitu: 

a. Penelitian dasar, yaitu penelitian yang bermula dari 

kenyataan obektif atau melalui penguian hipotesis. 
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b. Penelitian vertikal, yaitu penelitian yang bermula dari teori 

yang ada yang dihubungkan dengan kenyataan objektif. 

c. Penelitian survei, suatu penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan pemeriksaan terhadaap gejala yang berlangsung 

dilokasi penelitian. 

3. Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian dibedakan kedalam lima 

macam, yaitu: 

a. Penelitian eksploratif, yaitu suatu penelitian yang belum 

diperlukan rujukan teori dan belum digunakan hipotesis. 

b. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk menentukan 

kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan akan 

diukur. 

c.  Penelitian konformatif, yaitu suatu penelitian yang 

bermaksud menelah, menjelaskan pola hubungan antara dua 

variable atau lebih. 

d. Penelitian evaluative yaitu suatu penelitian yang bermaksud 

mengavaluasi pelaksanaan dan dibedakan lagi kedalam dua 

macam evaluasi dan pencapaian tujuan suatu program. 

e. Penelitian prediktif yaitu penelitian berdasarkan proteksi dari 

hasil penelaahan terhadap gejala yang diamati melalui 

evaluasi dan penyelidikan saat ini. 

4. Ditinjau dari segi kegunaannya, penelitian di bedakan kedalam 

dua macam, yaitu : 

a. Penelitian murni yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk 

memelihara kesinambungan dan integritas pemikiran ilmiah, 

untuk menuang perkembangan ilmu di bidang tertentu. 

b. Penelitian terapan yaitu suatu penelitian yang digunakan 

untuk kepentingan praktis, baik untuk pengembangan dan 

perbaikan tata dan nilai sosial maupun tata nilai ekonomi. 

 

D. Unsur-unsur Penelitian 

Setelah memahami ragam-ragam dari penelitian selanjutnya 

adalah ada tiga unsur pokok dalam penelitian, yaitu: 
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1. Metodologi penelitian 

2. Hipotesis penelitian 

3. Hasil penelitian 

Unsur-unsur yang lainnya dapat dikembangkan atas dasar 

kejelasan dari tiga unsur tersebut. Artinya kegiatan penelitian lebih 

lanjut bisa dilakukan setelah adanya masalah yang jelas, termasuk 

variabel-variabel yang ditelitinya. Untuk itu mari kita bahas satu-

persatu dari ketiga unsur tersebut; 

a. Metodologi Penelitian 

Penelitian dapat dilaksanakan setalah jelas masalahnya. Dengan 

kata lain langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti 

adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. 

Masalah penelitian adalah persoalan yang mengganggu pikiran 

kita dan menantang kita untuk mencari solusi/jawaban 

pemecahanya. Masalah akan lebih terasa manakala dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk kemudian dikaji 

apa jawabannya dan bagaimana cara memperoleh jawaban 

tersebut. Dengan demikian dituntut adanya analisis dengan 

menggunakan penalaran logis atau rasio dan jika perlu mencari 

informasi yang diperlukan untuk jawabannya. Masalah 

penelitian pada hakekatnya tidak berbeda dengan masalah-

masalah pada umumnya. Perbedaannya terletak pada hal 

kelayakan masalah sebagai masalah penelitian. Masalah dalam 

penelitian harus dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang jelas dan spesifik. 

b. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban dugaan sementara terhadap 

pertanyaan penelitian Hipotesis banyak memberikan manfaat 

bagi pelaksanaan penelitian. Manfaat tersebut antara lain dalam 

hal verifikasi data, terutama dalam menetapkan instrument yang 

digunakan, teknik analisis data dan menetapkan sample 

penelitian. Hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang 

mengandung dua variabel (variabel aktif atau variabel atribut) 
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yang diturunkan dari suatu teori, konsep, prinsip pengetahuan 

ilmiah. Artinya, hipotesis sebagai jawaban sementara bersumber 

dari khasanah pengetahuan ilmiah yang telah ada. Oleh karena 

itu sebelum merumuskan hipotesis diawali dengan mengkaji 

teori-teori atau telaahan pustaka dan kerangka pemikiran yang 

berkenaan dengan variabel-variabel penelitian. 

c. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menarik kesimpulan yang dilakukan secara 

obyektif. Hasil penelitian ilmiah akan memberikan hasil dan 

konklusi yang obyektif jika tidak dipengaruhi oleh faktor 

subyektif peneliti. Hasil penelitian ilmiah mampu untuk diuji 

ulang dengan hasil yang konsisten dengan waktu, obyek, dan 

situasi yang berbeda. Hasil penelitian harus dijelaskan dengan 

argumen yang dapat diterima. Ada dua jenis bentuk argumen 

yang sangat penting dalam penelitian yaitu deduksi (deduction) 

dan induksi (induction). Deduksi merupakan proses pengambilan 

kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan 

berdasarkan hasil analisis data. Proses pengambilan kesimpulan 

dengan cara deduksi didasari oleh alasan-alasan yang benar dan 

valid. Induksi didefinisikan sebagai proses pengambilan 

kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada 

satu atau dua fakta atau bukti-bukti. Pendekatan induksi sangat 

berbeda dengan deduksi. Tidak ada hubungan yang kuat antara 

alasan dan konklusi. 

 

E. Fungsi-fungsi Penelitian 

Sebagai sebuah kegiatan yang ilmiah, penelitian memiliki 

beberapa fungsi. Berikut ini fungsi penelitian menurut Syamsuddin 

dan Vismaia (2010: 

1. Menemukan sesuatu yang baru 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

3. Melakukan validasi terhadap teori lama 

4. Menemukan masalah penelitian 
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5. Menambah khazanah pengayaan ilmiah baru. 

 

F. Pengertian Penelitian Kuantitatif VS Kualitatif 

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, tentang ragam 

penelitian pada bagian ini penelitian juga dibedakan menjadi 

kuantitatif dan kualitatif. Pembedaan ini didasarkan pada paradigma 

berpikir dan pandangan cara penarikan simpulan, yaitu: 

1. Metode kuantitatif atau sering juga disebut metode tradisional, 

metode positivistik, metode scientific, atau metode konfirmasi 

ini merupakan cara ilmiah yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme. Filasafat positivisme ini merupakan faham yang 

memandang suatu fenomena itu dapat dikalsifikasikan, relatif 

tetap, konkret, dapat teramati, terukur, dan hubungan 

gejalabersifat sebab akibat. Secara umum, Sugiyono (2012:8) 

mendefinisikan metode kuantitatif sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivistime, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 

2. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, 

disebut juga metode etnografi karena awalnya hanya digunakan 

pada penelitian bidang antopologi budaya. Pada akhirnya 

metode ini disebut metode kualitatif karena data yang 

terkumpul dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Metode 

ini didasari oleh filsafat postpositivisme yang memandang 

realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat holistic/utuh, 

kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gelaja bersifat 

interaktif. Secara umum, Sugiyono (2012:9) mendefinisikan 

metode kualiatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme yang digunakan pada kondisi objek 

yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 
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pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan 

analisis data bersifat induktif/kualitatif serta hasil penelitian 

lebih menekankan pada makna, bukan generalisasi. 

 

G. Karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif  

Untuk dapat memahami dan membedakan penelitian kuantitatif 

dan kualitatif, berikut ini disajikan karakteristik setiap penelitian 

seperti apa yang dipetakan Sugiyono (2012:14), lihat tabel 1 dibawah 

ini. 

Tabel 1.1 Karakteristik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

No Indikator Kuantitaif Kualitatif 

1 Desain a. Spesifik, jelas, 

terperinci 

a. Umum 

b. Ditentukan 

secara mantap 

sejak awal 

b.  Fleksibel 

c. Menjadi 

pegangan 

langkah demi 

langkah 

c.  Berkembang dan 

muncul dalam 

proses penelitian 

2 Tujuan a. Menunjukkan 

hubungan antar 

variabel 

a. Menemukan pola 

hubungan yang 

bersifat interaktif 

b. Menguji hipotesis b.  Menemukan teori 

c. Mencari 

generalisasi yang 

mempunyai nilai 

prediktif 

c.   Menggambarkan 

realitas yang 

kompleks 

d. Memperoleh 

pemahaman 

makna 

3 a. Kuesioner a. Observasi 

partisipan 
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Teknik 

Pengumpulan 

Data 

b. Observasi dan 

wawancara 

terstruktur 

b.  Wawancara tidak 

terstruktur 

c. Dekomentasi 

d. Triangulasi 

4 Instrumen 

penelitian 

a. Tes, angkat, 

wawancara 

tertsruktur 

a. Peneliti sebagai 

instrument  

 

b. Instrumen yang 

telah terstruktur 

b.  Catatan/jurnal 

harian 

5 Data a. Kuantitatif a. Deskriptif 

kualitatif 

b. Hasil pengukuran 

variable yang 

dioperasionalkan 

dengan 

menggunakan 

instrument 

b. Dokumen pribadi, 

catatan lapangan, 

ucapan dan 

tindakan 

responden, 

dokumen, dan 

lain-lain 

6 Sampel a. Besar a. Kecil 

b. Representatif b. Tidak 

representative 

c. Random c. Purposive 

d. Ditentukan Sejak 

awal 

d. Berkembang 

selama proses 

penelitian 

7 Analisis a. Setelah selesai 

pengumpulan 

data 

a. Terus menerus 

sejak awal sampai 

akhir penelitian 

b. Deduktif b. Induktif 

c. Menggunakan 

statistic untuk 

menguji hipotesis 

c. Menggunakan 

statistic untuk 

menguji hipotesis 
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Setalah kita mengetahui perbedaan antara penelitian kualitatif 

dan kuantitatif, maka kita sudah dapat membedakanya dengan jelas 

pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan ketika hendak 

melakukan penelitian, untuk memperjelas proses penelitian maka 

gambar 1 dibawah ini akan menunjukan bagaimana sebenarnya 

proses dalam sebuah penelitan untuk menemukan jawaban dari 

pertayaan tentang kebenaran. 

 

Gambar 1.1 Langkah-langkah umum dalam penelitian 
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Latihan-latihan 

1. Jelaskan bagaimana usaha manusia untuk menemukan 

kebenaran, carilah tokoh-tokoh yang berusaha mencari 

kebenaran? 

2. Sebutkan definisi penelitian menurut para ahli, carilah contoh 

pendapat diluar dari yang ada dibuku? 

3. Sebutkan dan carilah contoh-contoh dari ragam penelitian satu-

persatu?  

4. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dalam penelitian beserta 

contohnya? 

5. Sebutkan manfaat dan fungsi dari penelitian? 

6. Sebutkan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif serta 

carilah contoh-contoh artikel/jurnal sesuai dengan 2 jenis 

penelitian tersebut? 

7. Sebutkan susunan dalam penyusunan proposal dan skripsi di 

fakultas anda? 
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BAB 2 

 
 

Paradigma Penelitian, 

Fenomena, Research 

Gab, Gab Teori 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan Paradigma 
Penelitian

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan Fenomena 
Penelitian

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan  Gab Teori

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan  Research Gab

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan Menyusun Rumusan 
Masalah

• Mahasiswa mampu memahami cara penetapan Judul 
Penelitian
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A. Paradigma penelitian 

Paradigma Penelitian merupakan ‘kerangka berpikir yang 

menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta 

kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori’. 

Paradigma penelitian juga menjelaskan peneliti memahami suatu 

masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab 

masatah penelitian (Guba & Lincoln, 1988). 

Ilmu pengetahuan merupakan suatu cabang studi yang berkaitan 

dengan penemuan dan pengorganisasian fakta-fakta, prinsip-prinsip, 

dan metoda-metoda. Dari sini dapat dipahami bahwa untuk 

dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan, maka cabang studi itu 

haruslah memiliki unsur-unsur penemuan dan pengorganisasian, 

yang meliputi pengorganisasian fakta-fakta atau kenyataan-

kenyataan, prinsip-prinsip serta metoda-metoda. 

Dasar-dasar untuk melakukan kebenaran itu biasa disebut 

Paradigma, yang oleh Bogdan dan Biklen dinyatakan sebagai 

‘kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, 

konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan 

penelitian’. Ada berbagai macam paradigma yang mendasari 

kegiatan penelitian ilmu-ilmu sosial. Paradigma-paradigma yang 

beragam tersebut tidak terlepas dari adanya dua tradisi intelektual 

Logico Empiricism dan Hermeneutika. 

Logico Empiricism, merupakan tradisi intelektual yang 

mendasarkan diri pada sesuatu yang nyata atau faktual dan yang 

serba pasti. Sedangkan Hermeneutika, merupakan tradisi intelektual 

yang mendasarkan diri pada sesuatu yang berada di balik sesuatu 

yang faktual, yang nyata atau yang terlihat. 

Bentuk-bentuk Hubungan Antar Variabel yang merupakan 

Paradigma Penelitian antara lain: 

1. Paradigma Serderhana 

 

 

 
Kualitas Guru

(X)

Prestasi Belajar

(Y)
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2. Paradigma Sederhana Berurutan 

 

 

 

 

 

3. Paradigma Ganda dengan Dua Variabel Independen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Paradigma Ganda dengan Lebih Dari Dua Variabel Independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 
Guru (X1)

Penghasilan

(X2)

Prestasi 
Belajar

(Y)

Inovasi Dosen

(X1)

Fasiltas

(X2)

Kepemimpinan

(X3)

Kualitas 

Pembelajaran 

(Y) 

Penjualaan 

(Y) 

Produk

(X1)

Promosi

(X2)
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5. Paradigma Ganda dengan Dua Variabel Dependen 

 

 
6. Paradigma Ganda dengan Dua Variabel Independen dan Dua 

Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

7. Paradigma Jalur (Path)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat 
Pendidikan 

(X)

Pengetahuan

(Y1)

Motivasi 
Kerja

(Y2)

Tingkat Pendidikan 

(X1) 

Pengalaman  

(X2) 

Pengetahuan 

(Y1) 

Motivasi 

(Y2) 

Status Ekonomi 

(X1) 

IQ 

(X2) 

Prestasi Belajar 

(Y) 

Motivasi 

Berprestasi 

(Z) 



18 
 

B. Fenomena 

Kunci awal dari penelitian adalah sebuah pertanyaan sederhana, 

“Apa yang akan diteliti?”. Untuk itu?, kita dihadapkan pada pilihan 

fenomena. Bagaimana cara mempertajam fenomena menjadi 

masalah penelitian? 

Tentu kita sudah sangat familiar dengan istilah penelitan. Benda 

satu ini sudah seperti momok yang menghantui peneliti pemula yang 

diharuskan untuk melakukan atau melaluinya, misalnya mahasiswa 

yang memrogram skripsi. Mau tidak mau, yang namanya skripsi kudu 

dilalui. Untuk memasuki ruangan seram itu, kita perlu tahu pintu 

yang aman dan nyaman untuk ditempuh. 

Sulit di awal, bisa menjadi kebiasaan (atau malah ketagihan) 

kemudian. kita tahu simpul-simpul pokok dalam penelitian, maka kita 

akan lebih mudah menempuhnya. Salah satu simpulnya adalah pintu 

gerbang penelitian, yaitu topik atau apa yang ingin kita teliti. Atau 

boleh juga dengan pertanyaan sejenis, masalah apa yang hendak kita 

teliti. 

Berbicara tentang masalah, maka kita akan mengawalinya 

dengen fenomena. Fenomena (Bahasa Yunani: phainomenon) dapat 

diartikan apa yang terlihat, misalnya dapat berupa fakta, gejala, 

perasaan atau yang dirasakan oleh indera. Contoh fenomena adalah 

hujan, petir, angin (fenomena alam), masakan sedap, ban kempes, 

liburan di hari besar (fenomena sehari-hari), dan sebagainya. 

Semua fenomena tersebut potensial untuk menjadi bahan 

penelitian. Hanya saja, ketika kita akan meneliti sesuatu, selalu ada 

pertanyaan lanjutan yang kadang membuat kita langsung 

menundukkan kepala dan tidak pede lagi untuk bertemu dengan 

promotor atau dosen pembimbing. Pertanyaan itu adalah, “Lalu apa 

masalahnya?”. 

Ya, ketika kita menunjukkan kepada pembimbing atau promotor 

tentang fenomena yang akan kita teliti, pasti kita diminta untuk 

mempertajam fenomena tersebut, sehingga layak untuk diteliti. 

Salah satu cara untuk menjadikan fenomena signifikan untuk diteliti 
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adalah mengubah fenomena tersebut menjadi masalah. Atau dengan 

kata lain, mencari masalah dari fenomena tersebut. 

Namun sebelum menukik ke masalah penelitian, ada baiknya 

kita pahami dulu bagaimana sebuah fenomena menjadi masalah. 

Fenomena itu adalah kejadian yang bersifat netral. Ketika 

dihubungkan dengan aspek tertentu, maka fenomena dapat menjadi 

masalah. Saat aku mengajar pokok bahasan ini, aku menanyai 

mahasiswa, apakah ban kempes itu sebuah fenomena atau masalah. 

Menurut Kamu itu masalah atau fenomena? Rata-rata mahasiswa 

menjawab bahwa ban kempes adalah masalah. 

Kenapa para mahasiswa menjawab ban kempes adalah 

masalah? Sejatinya, ban kempes itu adalah fenomena. Bisa 

dimaklumi kalau para mahasiswa mengatakan bahwa ban kempes 

adalah masalah, karena mereka menghubungkan ban kempes 

dengan dirinya, dengan manusianya. Mereka mengingat pengalaman 

sehubungan dengan ban kempes, mereka merasa bahwa ban 

kempes akan menyulitkan, ban kempes bikin sepeda berat atau 

bahkan tidak bisa kemana-mana. Itu berarti, para mahasiswa sudah 

menghubungkan ban kempes dengan aspek yang lain, dalam hal ini 

manusia yang menggunakan sepeda dengan ban kempes tersebut. 

Saat sebuah fenomena dihubungkan dengan aspek lain, saat itu 

juga fenomena jadi masalah. Tapi kita bisa mengategorikan aspek-

aspek yang bisa terhubung. Untuk itu, mari kita bahas satu per satu 

dengan menggunakan satu contoh yang sama, yaitu fenomena ban 

kempes. 

1. Fenomena dihubungkan dengan manusia 

Seperti contoh ban kempes tadi, maka fenomena tersebut dapat 

menjadi masalah jika berhubungan dengan manusia. Varian dari 

manusia bisa berkenaan dengan ukuran, jumlah, usia, kondisi, 

aktivitas/profesi, jenis kelamin/gender. Ben kempes, bisa jadi 

masalah kalau pengendaranya memiliki ukuran yang berbeda. 

Begitu juga dengan jumlah pengendaranya. Beda juga ketika usia 

pengendara adalah tua, muda, atau malah anak-anak. Begitu 
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juga dengan pengendara dengan profesi tertentu, misalnya 

pembalap. Beda juga ketika pengendara yang mengalami 

kebocoran ban adalah laki-laki atau perempuan. Semuanya 

memiliki bobot masalah dan kompleksitas yang berbeda. 

2. Fenomena dihubungkan dengan waktu 

Fenomena ban kempes juga akan menjadi masalah jika 

dihubungkan dengan waktu kempesnya. Variasi aspek waktunya 

adalah siang atau malam, sendirian atau sedang bersama orang 

lain, sedang terburu-buru atau santai, sedang mengarah 

ketujuan tertentu. Coba bayangkan bedanya kalau ban kempes 

terjadi pada malam hari dan siang hari, atau pada pagi hari 

menjelang berangkat kerja. Kalau kejadian yang terakhir ini, 

sudah bergabung antara waktu pagi dengan waktu akan 

ebrangkat kerja, sehingga lebih kompleks. 

3. Fenomena dihubungkan dengan tempat 

Seperti halnya aspek waktu, fenomena ban kempes juga dapat 

dihubungkan dengan aspek tempat. Coba bayangkan jika ban 

kempes terjadi di tempat yang sepi atau ramai, jalan menanjak 

atau menurun, di kota yang dekat dengan bengkel atau di 

pedalaman yang jauh dari tambal atau toko ban. 

4. Fenomena dihubungkan dengan dampak 

Fenomena ban kempes juga dapat menjadi masalah jika 

dihubungkan dengan dampaknya. Misalnya saja ban kempes 

dengan keterlambatan datang ke sekolah atau tempat kerja, ban 

kempes dengan keterlambatan menjemput pasangan yang 

janjian akan nonton, ban kempes dengan kejahatan di jalan. 

Semua aspek yang dilekatkan dengan ban kempes tersebut juga 

dapat menambah bobot dan kompleksitas masalah yang 

ditransformasikan dari fenomena. 

 

C. Research Gab 

Research gap adalah celah – celah atau senjang penelitian yang 

dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau 
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temuan peneliti – peneliti terdahulu. Penelitian ilmiah disasarkan 

untuk mendapatkan sebuah jawaban baru terhadap sesuatu yang 

menjadi masalah. Oleh karena itu peneliti harus berhadapan dengan 

sesuatu yang menjadi masalah didukung oleh pembenaran atau 

justifikasi penelitian yang baik dan berupaya untuk mencari jawaban 

yang baru dari masalah yang memang penting untuk diteliti. Ciri – ciri 

research gap: 

a. Tatanan konseptual yang baik, tetapi belum ada pembuktian 

empirik, 

b. Masalah penelitian yang belum berhasil dijawab atau hipotesis 

yang belum berhasil dibuktikan, 

c. Temuan penelitian yang kontroversial terhadap penelitian 

sejenis lainnya 

d. Hasil penelitian yang menyisakan kelemahan. 

Sumber research gap adalah dengan membaca dan menelaah 

hasil – hasil penelitian yang ada. 

1. Buku pelajaran/text book, adalah bahan bacaan yang disiapkan 

secara khusus untuk tujuan proses belajar mengajar. 

2. Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan (Jurnal). 

3. Proceeding Temu Ilmiah bidang ilmu. Proceeding adalah 

kumpulan naskah – naskah ilmiah yang disiapkan sebagai hasil 

dari sebuah pertemuan ilmiah bidang ilmu tertentu. Naskah 

semacam ini biasanya dipublikasikan setelah melalui sebuah 

proses diskusi yang mendalam terhadap berbagai aspek 

penelitian yang diliput dalam naskah tersebut. 

4. Scientific Readings. Bacaan yang bukan merupakan buku 

pelajaran tetapi memuat eksplorasi yang mendalam mengenai 

sebuah bidang ilmu atau ditulis dalam lintas bidang ilmu. 

5. Tesis dan disertasi. Naskah ini adalah hasil penelitian yang 

digunakan seseorang untuk mendapat gelar magister dan doktor 

dalam bidang ilmu tertentu. 
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6. Naskah Referal Journal dalam bidang ilmu. Naskah ini adalah 

naskah yang paling bergengsi sebagai rujukan utama dari sebuah 

penelitian ilmiah. 

Tabel 2.1 Contoh Research Gab tentang Inovasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Gab Teori 

Gap Teori adalah kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah 

teori dalam menjelaskan sebuah fenomena, oleh karena itu teori 

tersebut lalu dipertanyakan. Perbedaan theory gap dengan research 

gap adalah dalam besaran cakupannya. Setelah sumber-sumber 

masalah ditemukan, peneliti akan mulai memperoleh banyak 

masalah atas suatu kondisi. Agar lebih mudah memfokuskan diri 

dalam penelitian, maka peneliti perlu melakukan perumusan 

masalah terlebih dulu dengan latar belakang tertentu, lalu 

dikerucutkan menjadi perumusan masalah penelitian, kemudian 

merancang penelitian itu sendiri. Secara sama, proses menyatakan 

masalah dapat dilakukan terhadap semua sumber masalah, apakah 

masalah itu bersumber dari fenomena lapangan atau dari penelitian 

terdahulu atau dari teori – teori yang telah dianggap mapan. Masalah 

penelitian adalah rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah 

akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Setelah masalah 

penelitian dikembangkan, peneliti dapat memerinci cara 



23 
 

memecahkan masalah penelitiannya dengan mengembangkan 

berbagai pertanyaan penelitian yang akan menuntun peneliti untuk 

melakukan telaah pustaka guna menngembangkan hipotesis 

penelitiannya. Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan – 

pertanyaan yang sengaja diajukan oleh peneliti untuk memancing 

jawaban bagi masalah peneletiannya. 

 

 
 

Gambar 2.1 Peta Jalur Masalah Penelitian 

 

E. Menetapkan Judul Penelitian 

setelah memahami urutan proses peta jalur masalah penelitian 

secara umum kembali pada prumusan problematika dan judul 

penelitian. Apabila peneliti sudah merasa bahwa ia telah memiliki 

problematika penelitian dan hal ini berarti bahwa peneliti dengan 

jelas sudah menguasai permasalahan penelitiannya, maka ia dapat 

mencari rumsuan untuk judulnya. rumusan problematika saja 
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TEORI GAB

Permasalahan bersumber dari 
satu atau beberapa teori

Masalah 

Penelitian 

 Latar Belakang 

 Indentitas Masalah 

 Pembatasan masalah 

 Rumusan masalah 

 

Tujuan dan 

Manfaat 
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memang belum cukup, peneliti harus juga mengetahui hal-hal lain 

yang berkaitan dengannya. 

1. Berpatokan pada masalah bukan pada judul skripsi yang ada 

Walaupun judul selalu tercantum dibagian paling depan dari 

setiap penelitian, tetapi tidak berarti penelitian berangkat dari 

judul. Bahkan untuk jenis penelitian kualitatif, judul penelitian 

dapat dibuat setelah penelitian selesai. Kekeliruan sebagian 

mahasiswa selalu menentukan judul berasal dari judul yang 

sudah ada, padahal judul bisa diambil dari permasalahan yang 

ada dalam mata kuliah, fenomena sehari-hari ditempat kerja, 

dari hasil sharing seminar, pola pikir membuat judul dapat 

dilihat: 

 

(1). Topik...(2).Masalah---> (3)Identifikasi masalah...> (4) Batasan 

masalah ...> (5) Judul 

 

Dari pola diatas maka judul penelitian itu sudah spesifik karena 

berangkat dari batasan masalah. jadi variabel penelitian yang 

telah dibatasi itulah yang diangkat menjadi judul penelitian. 

Masalah dapat dilihat dari asumsi dasar (dasar berpijak masalah 

yang bisa dijadikan sebuah acuan judul. 

2. Judul harus netral 

Untuk penelitian harus ada pembatasan maslah dengan 

memperkecil jumlah variabel, memperkecil jumlah subjek 

penelitian, mempersempit lingkup wilayah penelitian 

menggunakan instrumen dengan memilih metode pengumpulan 

data yang lebih sederhana, menganalisis data dengan teknik 

yang tepat guna dan menyusun laporannya sesingkat mungkin. 

Sebuah judul harus berisikan ;1).  teks pengantar (analisa, 

hubungan dengan..., studi deskriptif..., studi ekssploratif, dll); 2). 

variabel pokok yang merupakan objek yang akan diteliti,  3). 

subjek penelitian tempat diperolehnya data untuk variabel yang 

diteliti, 40. lokasi tempat penelitian dilaksanakan, 5). waktu data 
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penelitian diambil atau waktu penelitian dilaksanakan.Teks judul 

dapat ditulis dalam skripsi seperti berikut : 

1. Peranan......................terhadap.............................................. 

2. pengaruh.....................terhadap............................................. 

3. pengaruh.....................dan......................terhadap................. 

4. Hubungan...................dengan................................................. 

5. hubungan.....................dan.....................dengan.................... 

6. Analisis……………………….terhadap………………pada………………… 

3. Judul yang sesuai dengan tingkat analisa dan penentuan topik 

kadang kala yang harus dilakukan bagaimana cara menentukan 

sampai seberapa besar cakupan analisa. Hal ini sangat penting 

karena dengan menentukan tema atau judul yang sesuai dengan 

tingkatan analisa tepat maka anda akan lebih mudah 

menentukan rumusan masalah dan pembatasan penelitian. Jadi, 

sebenarnya untuk menentukan judul dalam berbagai kajian ilmu 

apapun tidaklah sesulit yang mahasiswa bayangkan. 

Dalam penetuan topik disarikan bahwa topik harus penting 

(significanne of topic), harus menarik perhatian penelitian 

(interesting topic), harus didukung oleh data atau dengan kata 

lain untuk topik harus tersedia datanya (obtainable data) dan 

topik penelitian harus dapat dilaksanakan dalam arti sebatas 

kemampuan penelitian (manageble topic) 

 

Selain itu ada beberapa hal yang wajib dilakukan dalam 

merumuskan judul penelitian diantaranya sebagai berikut ini: 

1. Judul dibuat singkat jangan terlalu panjang dan judul juga harus 

konsisten dengan rumusan masalah. 

2. Judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara 

keseluruhan seperti: jenis dan sifat penelitian subjek penelitian, 

objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian 

dilakukan (tahun). 

3. Judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. 
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4. Judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih 

kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif (datanya berupa angka-

angka) sedangkan kualitatif (datanya pertanyaan-pertanyaan/ 

statemen). 

5. Judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan 

penelitian penting untuk diteliti. 

6. Hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel 

yang akan dilakukan penelitian, ini karena judul merupakan 

bagian isi penelitian secara keseluruhan. 

7. Judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat 

pernyataan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami 

oleh para pembaca. 

 

Sedangkan munurut A. Azis Alimul H. (2003, Hal: 12-13), secara 

umum judul penelitian yang baik adalah mempunyai syarat sebagai 

berikut: 

1.  Menarik minat peneliti 

Judul yang menarik dan diminati oleh peneliti akan memberikan 

motivasi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian 

selanjutnya, judul dalam penelitian keperawatan dapat 

disesuaikan dengan masalah keperawatan pasien dalam asuhan 

keperawatan. 

2. Mampu dilaksanakan oleh peneliti 

Judul yang mudah dilaksanakan oleh peneliti akan 

memperlancar dalam proses penelitian sehingga hambatan 

selama dalam penelitian dapat diatasi dengan mudah 

3. Mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti 

Judul seharusnya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan 

ilmu dan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

4. Cukup tersedia data 

Judul hendaknya memungkinkan tersedianya data yang dapat 

memudahkan para peneliti sehingga tidak membebani dalam 

proses penelitian 
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5. Hindari duplikasi dengan judul lain 

Judul tidak boleh sama dengan judul lain, namun untuk 

pengembangan penelitian lain sebaiknya menggunakan judul 

yang lebih spesifik 

6. Berisi variabel yang akan diteliti 

Judul sebaiknya mengandung dua unsur variabel yang akan 

diteliti, mengingat judul merupakan bagian dari keseluruhan isi 

penelitian. 

7. Berupa kalimat pernyataan 

Judul sebaiknya menggunakan kalimat pernyataan, sebab akan 

lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. 

8. Jelas, singkat, dan tepat 

Judul hendaknya mengandung kejelasan isi, singkat dan tepat 

terhadap masalah yang akan diteliti. Sifat jelas, singkat dan tepat 

akan lebih memudahkan seseorang memahami isi secara 

keseluruhan apa yang akan diteliti. 
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Latihan-Latihan 

1. Sebutkan dan jelasakan kenapa pentingnya memahami 

paradigm penelitian?, carilah contoh paradigma penelitian 

beradasarkan minat?  

2. Jelasakan dan carilah contoh fenomena beradasarkan dari minat 

topic penelitian? 

3. Buatlah contoh tentang Gab Teori dan manfaatnya? 

4. Buatlah contoh tentang Research Gab sesuai dengan topic 

penelitian yang diminati? 

5. Gambarkan dan jelaskan tahapan menyusun rumusan masalah 

6. Buatlah beberap judul sesuai dengan topic penelitian yang 

diminati?  
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BAB 3 
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Tujuan Pembelajaran

• Mahasiwa memahami dan menyusun Latar Belakang
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Penelitian

• Mahasiswa memahami dan membuat Tujuan Penelitian

• Mahasiswa memahami dan membuat manfaat Penelitian



30 
 

A. Menyusun Latar Belakang 

Penelitian Ilmiah selalu akan didahului dengan uraian tentang 

Latar Belakang Masalah. Uraian tentang Latar Belakang Masalah 

tersebut merupakan alur bagi proses lahirnya suatu masalah 

penelitian secara formal. Melalui Latar Belakang Masalah, 

pengalaman tentang permasalahan penelitian yang sedang dihadapi 

dapat menjadilebih utuh. Suatu Rumusan Latar Belakang Masalah 

yang baik, pada umumnya mampu mengungkapkan 4 Hal, yaitu: 

1) Mengungkapkan Isu-isu (Isseus) 

Dalam latar belakang masalah perlu dikemukakan isu-isu yang 

aktual mengingat bahwa isu-isu itu merupakan hal yang 

mengganjal tentang sesuatu hingga memerlukan penyelesaian. 

Isu-isu tersebut dapat berupa gejala, fenomena, atau bahkan 

komentar yang sedang ramai atau hangat saat ini. Isu dapat 

berperan sebagai masalah pokok yang segera memerlukan 

penyelesaian. Perlu diingat bahwa isu jelas sangat berbeda 

dengan gosip. Hal lain yang juga perlu diingat bahwa sepanjang 

pernyataan tentang masalah masih bisa dibantah, maka tidak 

bisa dikatakan sebagai isu. (Sangaji & Sopiah, 2010). 

2) Mengungkapkan Fakta-fakta (Exiting Information) 

Latar belakang masalah bisa juga menguraikan fakta-fakta yang 

memperkuat isu. Maksudnya, ada keyakinan bahwa isu yang 

diangkat tidaklah dibuat-buat, melainkan nyata adanya. Fakta-

fakta yang dimaksud umumnya tentang Data berupa angka-

angka, maupun data-data kualitatif. Sumber data ataupun fakta 

tersebut seharusnya disebutkan, misalnya dari suatu media 

massa, jurnal, laporan sebuah instansi, atau hasil penelitian 

sebelumnya. Peneliti hendaknya memperhatikan pula kualitas 

dan ke-aktual-an fakta-fakta yang dikemukakan tersebut. 

3) Menguraikan Kebutuhan Penelitian (Need) 

Selanjutnya peneliti sebaiknya juga menguraikan kebutuhan 

penelitian, yaitu memberikan argumentasi atau justifikasi untuk 

apa masalah dipecahkan melalui penelitiannya. Suatu penelitian 
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akan memiliki nilai lebih apabila hasilnya dapat dimanfaatkan 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kepentingan 

yang lain. 

4) Memiliki Tingkat Kesukaran berkaitan dengan Pemecahan 

Masalahnya (Difficulty) 

Maksudnya adalah, selain menarik, penelitian yang mengangkat 

atau meneliti masalah tersebut masih langka atau jarang. Jadi, 

jika masalah tersebut diteliti, maka akan menjadi bahan 

masukan atau informasi yang berharga bagi siapa pun yang 

terkait dengan masalah yang akan diteliti tersebut. 

 Selain itu latar belakang yang sistematis dan terstruktur 

berusaha menjelaskan mengapa masalah dalam penelitian itu perlu 

diteliti dan upaya-upaya dalam penyelesaiannya baik secara teorotis 

maupun secara praktis. Dalam sebuah penelitian ilmiah, latar 

belakang masalah yang ditulis harus memuat: 

1. Alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk 

diteliti, dasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari 

penelitian sebelumnya. 

2. Gejala-gejala kesenjangan yang terdapat dilapangan. Hal ini 

harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan 

permasalahan dan bagaimana penelitian megatasi kesenjangan 

yang ada. 

3. Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan 

dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan 

permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, 

atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan. 

4. Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan 

teoritis. 

5. Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang 

akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti. 

 Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah 

terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran 
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umum tentang masalah yang akan diangkat.  Bagian isi yang memuat 

fakta, fenomena, data-data dan pendapat ahli berkenaan dengan 

pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian 

penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang bisa 

ditawarkan. Berikut contoh kutipan latar belakang masalah dari 

sebuah judul tesis program studi Teknologi Pendidikan lihat tabel 3.1 

Tabel 3.1 Contoh Latar Belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian 1 
(Gambaran Umum) 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kita 
semakin mudah mengakses berbagai sumber belajar. Hal ini membuat guru harus lebih 
meningkatkan wawasan, kemampuan mendidik dan memberikan inovasi serta 
pemanfaatan secara positif media dalam proses pembelajarannya. Sehingga siswa mampu 
memaknai pengetahuan, termotivasi dan timbul keinginan untuk terus membentuk 
pengetahuan dengan berbagai sarana yang telah bermunculan. 

 
Bagian 2 

(Fakta, Fenomena, Data-data dan Pendapat ahli) 
Berdasarkan distribusi nilai akhir tiap mata pelajaran, diketahui bahwa nilai mata 

pelajaran Bahasa Indonesia paling rendah dibanding dengan mata pelajaran lainnya. Nilai 

UN SMP/MTS pada tahun 2014/2015 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia rata-rata 

adalah 7,49 dengan nilai maksimum 9,90 dan nilai minimum 0,80. Sedangkan nilai rata-rata 

Bahasa Inggris 7,65,  nilai rata-rata IPA 7,60, dan  nilai rata-rata matematika 7,50. 

Berdasarkan evalusi Balitbang, hasil Ujian Nasional Bahasa Indonesia yang sangat rendah 

tersebut disebabkan karena lemahnya kemampuan dalam membaca. Apalagi, soal Bahasa 

Indonesia umumnya diawali dengan teks yang panjang-panjang. Kenyataan di atas 

mendorong guru sebagai pelaksana pendidikan yang bertanggung jawab langsung terhadap 

kemajuan belajar siswa harus pandai-pandai memilih strategi pembelajaran.  

Bagian 3 
 (Bagian penutup & Alternatif Penyelesaian Masalah) 

Pemilihan media pembelajaran yang tepat merupakan manifestasi dari kreatifitas guru 
agar siswa tidak jenuh dalam menerima pelajaran. Untuk itulah guru sebagai fasilitator 
dalam pembelajaran harus mampu mengembangkan inovasi, khususnya dalam pemilihan 
media yang akan dipergunakan dalam kegiatan belajar. Salah satunya adalah media 
komputer berbasis web blog. Beradasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis 
tertarik untuk meneliti “Pengaruh Media Komputer Berbasis Web Blog Dan Kreativitas 
Menulis Siswa Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia”  
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 Untuk mengambarkan bagaimana bagan dari latar belakang 

masalah sehingga memudahkan dalam membuat latar belakang 

masalah penelitian maka, gambar 3.1 piramid dibawah ini dapat 

menjelaskan bawah latar belakang dimulai dari gambaran umum 

dilanjutkan dengan semi umum setelah itu sedang selanjutnya semi 

spesifik setelah itu spesifik dan terakhir adalah tanggapan ketidak 

sesuaian antara teori dan fakta penemuan penelitian 

Gambar 3.1 Piramida Terbalik Dari Latar Belakang Masalah 

Penelitian 

  

Gambar 3.1 Piramida Terbalik Dari Latar Belakang Masalah 

Penelitian 

B. Perumusan masalah Penelitian 

Pada dasarnya penelitian dilaksanakan adalah untuk 

mengumpulkan data agar bisa menjawab masalah yang menjadi 

persoalan. Oleh karena itu, penelitian pasti berangkat dari masalah. 

Namun, Tuckman berpendapat bahwa proses pemilihan masalah 

penelitian adalah hal yang paling sulit dalam proses penelitian 

(Sugiyono, 2008: 32). Karena apabila dalam suatu penelitian telah 
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bisa menemukan masalah yang benar-benar menjadi masalah yang 

sebenarnya, maka penelitian itu bisa dikatakan 50% sudah selesai. 

Jadi, dapat diibaratkan bahwa masalah adalah jantungnya penelitian. 

Lihatlah gambar 3.2 di bawah ini: 

 
Gambar 3.2 Masalah Adalah Jantung Dari Penelitian 

Masalah dapat diartikan sebagai bentuk penyimpangan antara 

teori dengan kenyataan, antara aturan dengan pelaksanaannya. 

Menurut Stonner (1982), bahwa masalah-masalah dapat diketahui 

atau dicari apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan antara 

pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang dikemukakan 

dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan juga kompetisi 

(Sugiyono, 2008: 32). Berikut ini adalah sumber-sumber terjadinya 

masalah: 

1. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan 

Dunia ini selalu dianamis yang selalu mengalami perubahan, 

namun beberapa perubahan yang terjadi itu sangat tidak 

diharapkan oleh sebagian orang tertentu karena bisa memicu 

masalah. Misalnya orang yang biasa menjadi artis harus berubah 

ke bidang pemerintahan, orang yang biasanya bekerja individu 

berubah menjadi orang yang diwajibkan bekerja secara kolektif, 

atau orang yang biasanya menggunakan mesin ketik manual harus 
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diganti dengan menggunakan komputer. Hal tersebut tentunya 

akan memunculkan sebuah masalah. 

2. Terdapat penyimpangan antara rencana dengan kenyataan 

Perencanaan adalah salah satu hal penting dalam melakukan 

sesuatu. Ketika suatu rencana telah ditetapkan, namun hasilnya 

tidak sesuai dengan ekspektasi dari rencana tersebut, tentu akan 

menimbulkan suatu masalah. Misalnya ketika memasuki era 

reformasi tepatnya tahun 2000, telah direncanakan bahwa 

Indonesia akan tinggal landas, tetapi pada kenyataannya tidak, 

sehingga timbullah suatu masalah. Contoh lainnya adalah 

direncanakan adanya pengawasan yang ekstra ketat agar 

meminimalisir KKN, tetapi nyatanya tidak terminimalisir sehingga 

menimbulkan masalah. 

3. Adanya pengaduan  

Misalnya ada sebuah restoran yang terlihat sangat baik, ternyata 

setelah ada pihak tertentu yang mengkomplain produk atau 

pelayanan yang diberikan maka timbul masalah bagi restoran 

tersebut. Misalnya lagi terkait kopi sianida bermerk jessica yang 

memuat foto orang tersebut tanpa izin, ternyata jika ada pihak 

yang mengadukan produsennya ke kepolisian maka akan timbul 

masalah bagi produsen tersebut. Dengan demikian, masalah 

penelitian dapat digali dengan cara menganalisa delik pengaduan 

4. Adanya kompetisi 

Adanya persaingan atau kompetitor dapat menimbulkan masalah 

besar jika tidak bisa menjalin kerja sama. Misalnya perusahaan 

angkutan “manual” mempunyai masalah setelah hadirnya 

perusahaan angkutan online sehingga menimbulkan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, penentuan masalah penelitian 

adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang peneliti. Hal 

tersebut dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam menentukan 

masalah, maka tujuan penelitian tidak akan tercapai, atau kalaupun 

tercapai akan memakan waktu yang cukup lama. Pentingnya 

menentukan masalah dengan tepat, dapat dicontohkan secara 
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praktis pada kehidupan sehari-hari, misalnya seorang mahasiswa 

yang akan mengikuti perkuliahan, laptopnya tertinggal di kamar yang 

terkunci. Ketika sampai di rumah untuk mengambil laptop tersebut, 

ternyata dia lupa dimana tempat ia menyimpan kunci kamarnya. Dia 

harus cepat menentukan permasalahannya “Apakah mengambil 

laptop yang ada dalam kamar atau mencari kunci yang hilang” ? 

Apabila permasalahannya mengambil laptop maka dia akan berusaha 

semaksimal mungkin mengambil laptop tersebut, bila perlu dengan 

membuka paksa pintu tersebut atau mencongkel jendela kamar. 

Akan tetapi, apabila permasalahannya adalah mencari kunci kamar 

yang hilang, maka dia tidak bisa memecahkan permasalahan 

(mengambil laptop) tersebut sebelum kunci kamarnya ditemukan 

Hal tersebut tidak begitu berbeda apabila kita melaksanakan 

penelitian yang sesungguhnya. Misalnya seseorang mahasiswa ingin 

melakukan penelitian pendidikan yang terkait dengan kurang 

baiknya prestasi belajar matematika siswa di suatu sekolah. Dengan 

di dahului identifikasi masalah, dia harus secara tepat menentukan 

permasalahan yang akan ditelitinya “Apakah masalah input, metode 

mengajar, masalah administrasi, atau masalah lainnya ?”. Apabila dia 

salah dalam menentukan permasalahannya, maka permasalahan 

yang terkait dengan kurang baiknya prestasi belajar para siswa di 

sekolah tersebut tidak akan terpecahkan. Agar permasalahan 

tersebut selanjutnya memudahkan dan bermanfaat untuk diteliti, 

sebaiknya permasalahan tersebut: 

1. Dipilih dari hal-hal yang menjadi perhatian dan memerlukan 

pemecahan. 

2. Memudahkan dalam pengumpulan dan penjajagan data yang 

terkait dengan permasalahan. 

3. Memudahkan dalam mengobservasi fakta-fakta yang relevan, 

yang memungkinkan akan menjadi kunci untuk memecahkan 

kesulitan atau permasalahan yang ditemukan. 
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4.  Memiliki literatur yang akan menjadi landasan teoritis untuk 

pembentukan asumsi sebagai landasan untuk pembentukan 

hipotesis. 

Meskipun seseorang telah menemukan dan menentukan masalah 

penelitian, namun satu hal lain yang harus dipertimbangkan dalam 

melaksanakan suatu penelitian, adalah layak atau tidaknya masalah 

tersebut diteliti. Pertimbangan untuk menentukan layak tidaknya 

suatu masalah untuk diteliti, pada dasarnya dapat dilihat dari dua 

arah, yaitu: 

1. Arah masalahnya atau dari sudut objektifnya 

Pertimbangan didasarkan bagaimana penelitian tersebut akan 

memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori dalam 

bidang yang terkait dengan dasar teoritis penelitiannya dan 

pemecahan masalah-masalah yang bersifat praktis. Memang 

kelayakan suatu masalah untuk diteliti sebenarnya bersifat relatif 

dan tergantung pada konteks materi penelitiannya. Karena belum 

tentu masalah yang layak untuk diteliti pada suatu konteks tertentu 

layak pula diterapkan pada konteks yang lain. Tidak ada kriteria 

tertentu dalam hal ini, keputusannya akan tergantung pada 

kecermatan dan ketajaman peneliti untuk melakukan evaluasi secara 

kritis, menyeluruh, dan menjangkau ke depan. Selain itu, perlu pula 

dipahami bahwa peneliti harus sudah memikirkan kemungkinan-

kemungkinan kedepannya tentang bagaimana cara pengumpulan 

data yang relevan untuk memecahkan masalah yang ditelitinya atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan dalam 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

2. Arah calon peneliti 

Dari arah ini hendaknya dikaji apakah masalah tersebut sesuai 

dengan calon peneliti, jika dilihat dari biaya, waktu yang tersedia, 

ketersediaan alat dan perlengkapan, kajian pustaka atau landasan 

teoritis yang dimiliki, dan penguasaan metode yang diperlukan. Oleh 

karena itu, setiap calon peneliti harus bertanya kepada dirinya sendiri 
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apakah persyaratan tersebut dapat dipenuhinya dalam 

melaksanakan penelitian. Apabila tidak, sebaiknya memilih masalah 

lain atau memodifikasi permasalahan tersebut sehingga 

memungkinkan untuk dilaksanakan. Pertimbangan-pertimbangan 

juga harus dilihat dari dua hal, yaitu: 

a. Pertimbangan Personal 

1. Apakah masalah penelitian sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan dan harapan-harapan yang lain? 

2. Apakah saya benar-benar tertarik dengan permasalahan 

tersebut? 

3. Apakan untuk meneliti permasalah tersebut saya memiliki 

keterampilan, kecakapan, dan latar belakang pengetahuan 

yang memadai? 

4. Apakah saya memiliki akses peralatan, laboratorium, dan 

materimateri yang diperlukan untuk meneliti permasalahan 

tersebut? 

5. Apakah saya memiliki waktu dan biaya untuk menyelesaikan 

penelitian tersebut? 

6. Dapatkah saya memperoleh data yang akurat? 

7. Apakah masalah yang saya teliti memiliki signifikansi bagi 

keperluan lembaga tempat saya menyerahkan laporan? 

8. Dapatkah saya memperoleh bantuan administrasi, 

petunjuk/pembimbing, dan kerjasama untuk melaksanakan 

penelitian tersebut? 

b. Pertimbangan Sosial 

1. Apakah hasil penelitian ini dihargai dan memiliki kontribusi 

terhadap pengembangan pengetahuan di lapangan? 

2. Apakah temuan-temuan yang diperoleh memiliki nilai 

terhadap para pendidik, orang tua, dan para pekerja sosial, 

dan yang lainnya? 

3. Apakah penelitian ini akan merupakan petunjuk bagi 

pengembangan penelitian-penelitian yang lain? 
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4. Apabila judul ini telah diteliti, apakah perlu diperluas di luar 

keterbatasan yang ada sekarang? 

5. Akankah peralatan dan teknik yang tidak cukup reliable 

dalam melaksanakan penelitian ini membuat kesimpulan-

kesimpulannya akan memiliki nilai yang diragukan? 

Telah kita ketahui berdasarkan uraian di atas bahwa rumusan 

masalah berbeda dengan masalah. Jika masalah adalah kesenjangan 

antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sebenarnya, 

maka rumusan masalah itu merupakan pertanyaan yang akan 

dicarikan jawabannya melalui proses pengumpulan data. Namun 

demikian, masalah dengan rumusan masalah itu juga berkaitan, 

karena setiap rumusan masalah haruslah berdasarkan pada 

masalahnya. Rumusan masalah dalam penelitian dapat 

dikelompokkan ke dalam bentuk deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 

Lebih lanjut, perhatikanlah pembahasan di bawah ini: 

1. Rumusan Masalah Deskriptif 

Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah 

yang berkenaan dengan pertanyaan penelitian terhadap satu 

variabel atau lebih secara mandiri. Jadi tidak ada perbandingan 

variabel tersebut pada sampel lain dan tidak menghubungkan 

variable tersebut dengan variabel lainnya. Contoh: 

a. Seberapa baik kinerja kabinet kerja? 

b. Seberapa tinggi efektivitas kebijakan plat nomor ganjil-genap 

yang berlaku di Jakarta? 

2. Rumusan Masalah Komparatif 

Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang 

membandingkan keberadaan antara variabel satu dengan 

variabel lainnya pada sampel berbeda atau pada waktu berbeda. 

Contoh: 

a. Adakah perbedaan produktivitas antara guru bersertifikasi 

dengan guru yang tidak bersertifikasi? 



40 
 

b. Adakah perbedaan kemampuan dan kedisiplinan siswa 

antara siswa di sekolah negeri dengan siswa di sekolah 

swasta? 

c. Adakah perbedaan tingkat kepuasan masyarakat di Provinsi 

Banten dan provinsi D.K.I. Jakarta dalam hal pelayanan 

pendidikan? 

3. Rumusan Masalah Asosiatif 

Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah 

penelitian yang bersifat menanyakan hubungan (simetris, 

kausal, dan interaktif) antara dua atau lebih variabel. 

a) Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel 

atau lebih yang secara kebetulan munculnya bersama. 

Contoh: 

1. Adakah hubungan antara kedisiplinan siswa dengan 

prestasi belajarnya di sekolah? 

2. Adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon 

dengan tingkat manisnya buah? 

b) Hubungan kausal adalah hubungan antara dua variabel atau 

lebih yang bersifat sebab-akibat, sehingga akan ada variabel 

bebas dan variable terikat. Contoh: 

1. Adakah pengaruh besarnya tunjangan profesi guru 

terhadap prestasi kerjanya di sekolah? 

2. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan atasan 

terhadap perilaku bawahannya? 

c) Hubungan interaktif adalah hubungan antara dua variabel 

atau lebih yang saling mempengaruhi. Contoh: 

1. Adakah hubungan antara motivasi dan kedisiplinan 

siswa terhadap hasil belajarnya di sekolah? 

2. Adakah hubungan antara kompetensi guru terhadap 

hasil belajar siswa? 

Setelah masalah ditentukan, kemudian masalah tersebut perlu 

dirumuskan. Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya 
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termasuk ke dalam pertanyaan yang baik. Beberapa kesalahan umum 

dalam rumusan masalah adalah: 

1. Pengumpulan data tanpa tujuan atau rencana yang didefinisikan 

secara baik. 

2. Mengambil kelompok data yang ada dan berusaha untuk 

menyesuaikan pertanyaan penelitian untuk hal tersebut. 

3. Definisi-definisi tujuan terlalu umum atau istilah-istilah memiliki 

arti ganda yang menyebabkan interpretasi-interpretasi dan 

kesimpulan-kesimpulan menjadi bercabang dan tidak sahih. 

4. Mengerjakan penelitian tanpa penelaahan literatur yang sesuai 

dengan permasalahan. 

5. Gagal dalam mencari kerangka konsep-konsep dan teori yang 

menjadi dasar penelitian. 

6. Tidak membuat asumsi yang jelas sebagai dasar penelitian yang 

dapat dievalusi. 

7. Tidak mengemukakan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat 

dalam pendekatan, secara implisit atau eksplisit, keterbatasan-

keterbatasan pada kesimpulan dan bagaimana 

mengaplikasikannya pada situasi yang lain. 

8. Tidak megantisipasi hipotesis alternatif. 

 

Memang tidak ada ketentuan atau aturan bagaimana cara 

merumuskan masalah, akan tetapi disarankan sebaiknya rumusan 

masalah tersebut: 

1. Dibuat dalam bentuk pertanyaan dan pertanyaan tersebut sudah 

merupakan setengah jawaban dari permasalahan yang akan 

diteliti. 

2. Padat dan jelas. 

3. Memberikan petunjuk untuk kemungkinan mengumpulkan data. 

4. Minimal memiliki dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

 

 



42 
 

C. Menyusun Tujuan Penelitian 

Sebelum kita memulai untuk membuat dan memberikan contoh-

contoh dari tujuan penelitian. Saya akan coba untuk menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan Tujuan Penelitian itu sendiri. Jadi tujuan 

penelitian adalah kalimat yang menunjukan indikasi kearah mana 

penelitian dilakukan atau data data serta informasi apa yang akan di 

capai dari penelitian itu. Bentuk kalimat dari tujuan penelitian adalah 

sebuah pernyataan yang konkrit. Jadi bukan kalimat tanya. Kalau 

kalmiat tamnya itu sama kayak rumusan masalah oke. 

Perlu diketahui bahwa tujuan penelitian ini ada tiga macam 

bentuknya. Penelitian biasanya bertujuan untuk menemukan ilmu 

yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan yang 

terakhir yaitu menguji pengetahuan yang ada.  

Sementara beberapa ahli mengatakan bahwa Tujuan penelitian 

itu dapat dibedakan menjadi: 

1. Eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan 

suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada 

2. Verifikatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu 

teori yang sudah ada. Sehingga ditemukan suatu hasil penelitian 

yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau 

teori yang suadh ada 

3. Development atau pengembangan yaitu penelitian yang 

memiliki tujuan untuk mengembangkan penwlitian yang sudah 

ada. 

Ada juga yang membagi tujuan penelitian menjadi umum dan 

khusus, jadi ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, berikut 

penejelasannya: 

1. Tujuan Umum adalah tujuan penelitian secara keseluruan dari 

yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. 

2. Tujuan Khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Biasanya 

menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk 

dicapai. Tujuan khusus biasanya juga menjadi penjabaran dari 

tujuan umum. 
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Meskipun begitu dalam sebuah penelitian atau penulisan karya 

tulis ilmiah, tidak harus ada tujuan umum dan tujuan khsus. Jika 

tujuan umum yang dibuat sudah spesifik maka tidap perlu kita 

membuat tujuan khususnya. Begitupun sebaliknya jika kita sudah 

membuat tujuan yang spesifik amaka tidak perlu membuat tujuan 

umum. Cukup menuliskan dengan tujuan penelitian saja. Lalu 

bagaimana cara menuliskan tujuan penelitian. Cara membuat tujuan 

penelitian  

1. Untuk membuat tujuan penelitian kita harus kembali melihat 

rumusah masalah 

2. Mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan 

masalah yang ada (contoh kata operasional: Mengidentifikasi, 

Mendeskripsikan,Mengukur, Menganalisi, Membandingkan, dll) 

Contoh 1 

Rumusan 

Masalah  

: Adakan kesamaan cara mengajar antara guru 

senior dengan guru baru? 

Tujuan 

Penelitian  

: Membandingkan cara mengajar guru senior 

dan guru baru? 

Contoh 2 

Rumusan 

Masalah 

: Adakah hubungan antara panjang rambut 

dengan keterampilan membaca siswa? 

Tujuan 

Penelitian 

: Menidentifikasi hubungan antara panjang 

rambut dengan keterampilan membaca 

siswa? 

Contoh 3 

Rumusan 

Masalah 

: Adakah pengaruh metode pembelajaran Role 

Playing Terhadap Hasil Belajar Siswa? 

Tujuan 

Penelitian 

: Mendeskripsikan pengaruh metode 

pembelajaran Role Playing terhadap hasil 

belajar siswa? 
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Contoh 4 

Rumusan 

Masalah 

: Seberapa besar pengaruh rungan kelas yang 

nyaman terhadap motivasi belajar siswa? 

Tujuan 

Penelitian 

: Mengukur pengaruh rungan kelas yang 

nyaman terhadap motivasi belajar siswa? 

 

D. Menyusun Manfaat Penelitian 

Setelah kita bisa membuat tujuan penelitian hal lainnya yang 

harus kita buat adalah manfaat penelitian. apa itu manfaat 

penelitian? Manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang 

dihasilkan dari di laksanakannya penelitian itu. Jadi tinggal kita 

fikirkan saja,kira-kira manfaat apa yang dapat kita peroleh jika kita 

melakukan penelitian tersebut. Kemudian yang perlu kita ketahu 

bahwa manfaat penelitian itu dapat kita bagi menjadi dua yaitu 

manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis 

1. Manfaat secara teoritis 

Manfat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian varifikatif, 

untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah akan 

memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat 

teoritis ini muncul berlatarkan ketidak puasaan atau keraguan 

terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan 

kembali secara empiris. 

2. Manfaat secara praktis 

Sementara manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk 

memecahkan masalah praktis. Jadi misalnnya ada masalah nilai siswa 

yang rendah maka manfaat praktisnya dalah meningkatkan nilai 

siswa.  Biasanya manfaat praktis tidak hanya untuk satu subjek bisa 

berguna untuk lebih dari satu. Misalnya manfaat untuk siswa, 

manfaat untuk guru, manfaat untuk sekolah, dll. Jadi kalau kamu pikir 

penelitian kamu memberikan manfaat untuk banyak subjek, maka 

tuliskan saja semuanya.  
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Contoh manfaat praktis 

“Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam 

pengembangan media pembelajaran atau penerapan media 

pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai 

tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di 

Indonesia”. 

 

Contoh manfaat praktis 

1. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SD negri jomblang 01 Kota 

Semarang 2015/2016 dengan penerapan media. 

2. Bagi guru, penerapan media papan lempar dalam pembelajaran 

dapat memfasilitasi siswa dalam belajar dan mempelajari materi 

dengan mudah dan bermakna. 

3. Bagi sekolah, hasil dari penelitian penerapan media papan 

lempar ini memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

guru. Serta sekolah dapat mendukung guru untuk menciptakan 

media yang lebih bervariasi lagi. 

4. Bagi peneliti, peneliti mampu menerapkan media yang sesuai 

dalam materi pembelajaran tertentu. Serta peneliti mempunyai 

pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media 

pembelajaran yang sesuai. 
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Latihan-latihan 

1. Sebutkan 4 hal membuat rumusan latar belakang yang baik? 

2. Sebutkan bagaimana syarat yang harus dibuat dalam membuat 

latar belakang masalah? 

3. Buatlah contoh latar belakang masalah sesuai dengan minat 

konsentrasi penelitian anda? 

4. Gambarkan dan jelaskan Piramida pembuat latar belakang 

masalah? 

5. Gambarkan dan jelaskan mengapa masalah menjadi jantung 

dari penelitian? 

6. Sebutkan apakah yang dimaksud dengan masalah penelitian? 

7. Sebutkan sumber-sumber untuk menemukan masalah? 

8. Sebutkan dan jelaskan layak atau tidak layaknya sebuah 

masalah penelitian? 

9. Sebutkan perbedaan tujuan penelitian? 

10. Buatlah tujuan penelitian dan rumusan masalah berdasarkan 

minat penelitian anda? 

11. Buatlah manfaat penelitian berdasarkan minat penelitian anda? 
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BAB 4 

 
 

 

LANDASAN TEORI & 

KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa memahami dan menjelaskan pengertian teori

• Menjelaskan pernanaan dan fungsi teori

• Mahasiswa memahami dan menyusun Penelitian Terdahulu

• Mahasiswa memahami dan menyusun kerangka Pemikirian

• Mahasiswa memahami dan mampu menyusun Hipotesis

• Mahasiswa memahami dan mampu menyusun teknik kutipan
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A. Pengertian Teori 

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu 

mengkaji teori yang relevan dengan masalah penelitian. Untuk dapat 

melakukan pengkajian teori sebagai landasan penelitian, peneliti 

terlebih dahulu harus memahami konsep-konsep dasar tentang 

teori. Konsep dasar teori telah banyak diungkap oleh para ahli.  

Sukmadinata (1999: 17) menyatakan bahwa “teori merupakan 

suatu set atau sistem pernyataan (a set of statement) yang 

menjelaskan serangkaian hal”. Teori merupakan abstraksi dari 

pengetahuan pengertian atau hubungan dari proporsi atau dalil. 

Menurut Kerlinger dalam Nazir (2005: 19) menyatakan bahwa teori 

adalah sebuah set konsep atau construct yang saling berhubungan 

antara yang satu dengan yang lainnya, suatu set dari proporsi 

mengandung suatu pandangan sistematis dan fenomena. 

Menurut Sukmadinata (1999: 17), ada tiga kelompok 

karakteristik utama sistem pernyataan suatu teori, yaitu:  

a. Pernyataan dalam suatu teori bersifat memadukan (unifying 

statement) 

b. Pernyataan tersebut berisi kaidah-kaidah umum (universal 

preposition) 

c. Pernyataan bersifat meramalkan (predictive statement).  

Rose dalam Sukmadinata (1999: 18) menyatakan bahwa 

karakteristik pernyataan (set of statement) tersebut meliputi definisi, 

asumsi, dan kaidahkaidah umum. Dalam rumusan yang lebih 

kompleks, teori ini juga menyangkut hukum-hukum, hipotesis, dan 

deduksi-deduksi yang logis-sistematis. Teori harus mampu 

menjangkau ke depan, bukan hanya menggambarkan apa adanya, 

melainkan mampu meramalkan (prediktif) apa yang akan terjadi atas 

suatu peristiwa.  

Nazir (2005: 19) menyatakan bahwa ada tiga hal yang perlu 

diperhatikan jika ingin mengenal teori. Ketiga hal tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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1. Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri atas gagasan 

(construct) yang sudah didefinisikan secara luas dan 

mendefinisikan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut 

secara jelas pula. 

2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar 

gagasan, sehingga pandangan yang sistematis dari 

fenomena-fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan 

jelas kelihatan. Teori menerangkan fenomena dengan cara 

menspesifikasikan variabel mana yang berhubungan dengan 

variabel mana. 

 

B. Peranan dan Fungsi Teori 

Teori merupakan alat dari ilmu (tool of science). Nazir (2005: 19-

20) menyatakan bahwa sebagai alat dari ilmu, teori mempunyai 

peranan sebagai berikut: 

1. Teori mendefinisikan orientasi utama dari ilmu dengan cara 

memberikan definisi terhadap jenis-jenis data yang akan 

dibuat abstraksinya 

Teori sebagai orientasi utama dari ilmu. Fungsi pertama 

dari teori adalah memberi batasan terhadap ilmu dengan 

cara memperkecil jangkauan (range) dari fakta yang akan 

dipelajari. Karena banyak fenomena yang dapat dipelajari 

dari berbagai aspek, maka teori membatasi aspek mana saja 

yang akan dipelajari dari suatu fenomena tertentu. Misalnya 

permainan bola kaki, dapat dipelajari dari berbagai aspek, 

seperti dari aspek fisik, dari aspek ekonomi (penawaran dan 

permintaan terhadap bola kaki), dari aspek kimia, aspek 

sosiologi, dan sebagainya. Dengan adanya teori, maka jenis 

fakta mana yang relevan dengan aspek tertentu dari 

fenomena dapat dicari dan ditentukan. 

2. Teori memberikan rencana (scheme) konseptual, dengan 

rencana dimana fenomena-fenomena yang relevan 

disistematiskan, diklarifikasikan, dan dihubung-hubungkan. 
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Teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi. Tugas dari 

ilmu juga mengembangkan sistem klasifikasi dari struktur 

konsep. Dalam pengembangan tersebut, ilmu memegang 

peranan penting, karena konsep serta klasifikasi selalu 

berubah karena suatu fenomena berubah-ubah. 

3. Teori memberi ringkasan terhadap fakta dalam bentuk 

generalisasi empiris dan sistem generalisasi  

Teori meringkaskan fakta dan hasil penelitian. Dengan 

adanya teori, generalisasi terhadap hasil penelitian dapat 

dilakukan dengan mudah. Teori juga dapat memadu 

generalisasi-generalisasi satu sama lain secara empiris 

sehingga dapat diperoleh suatu ringkasan hubungan 

antargeneralisasi atas pernyataan. 

4. Teori memberikan prediksi terhadap fakta 

Teori memprediksi fakta-fakta. Penyingkatan fakta-fakta 

oleh teori akan menghasilkan uniformitas dari pengamatan-

pengamatan. Dengan adanya uniformitas tersebut, maka 

dapat dibuat prediksi terhadap fakta-fakta yang akan datang. 

Teori fakta-fakta apa yang dapat mereka harapkan muncul 

berdasarkan pengamatan fenomena-fenomena saat ini. 

5. Teori memperjelas celah-celah di dalam pengetahuan kita 

Teori menjelaskan celah kosong, hal ini karena teori 

meringkaskan faktafakta saat ini dan memprediksikan fakta-

fakta yang akan datang yang belum diamati, maka teori 

dapat memberikan petunjuk dan memperjelas daerah mana 

dalam khazanah ilmu pengetahuan yang belum dieksplorasi. 

Misalnya jika teori menyatakan bahwa terdapat hubungan 

terbalik antara pendapatan dan fertilitas, maka teori 

tersebut menunjukkan celah di mana saja hubungan 

tersebut berlaku secara umum, ataukah teori tersebut 

berlaku hanya pada kelompok pendapatan tertentu. 

Misalnya lagi, adanya teori kriminalitas yang dirumuskan 

berdasarkan pengamatan terhadap perilaku kelas bawah, 
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telah memperjelas celah bahwa kini dipertanyakan apakah 

teori tersebut juga berlaku untuk kriminalitas yang terjadi 

pada golongan kelas atas? 

 

Dengan pendapat yang sedikit berbeda dari Nazir, Sukmadinata 

(1999: 20) menyatakan bahwa minimal ada tiga fungsi teori yang 

sudah disepakati oleh para ilmuwan, yaitu: (1) Mendeskripsikan, (2) 

Menjelaskan, dan (3) Memprediksi. Lebih lanjut, Sukmadinata (1999: 

21) menyatakan bahwa untuk usaha mendeskripsikan, menjelaskan, 

dan membuat prediksi, para ahli terus mencari dan menemukan 

hukum-hukum tersebut. Melalui proses demikian mungkin terjadi di 

dalam suatu “set kejadian”, semua hukum dan interelasinya dapat 

dinyatakan dan teori itu telah berkembang menjadi hukum yang 

lebih tinggi. Para ahli teori mencari hubungan baru dengan 

menggabungkan beberapa “set kejadian” menjadi suatu “set 

kejadian yang baru yang lebih universal”. Hal itu mendorong 

pencarian dan pengkajian selanjutnya untuk menemukan hukum 

hukum baru dan hubungan-hubungan baru dalam suatu teori baru. 

Fungsi yang lebih besar dari suatu teori adalah melahirkan teori baru. 

Terkait dengan fungsi teori baru, Sukmadinata (1999: 21) 

menguraikan tentang proses pembentukan suatu teori atau 

bagaimana proses berteori berlangsung, melalui beberapa langkah 

sebagai berikut: 

1. Pendefinisian istilah merupakan hal yang sangat penting 

dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau 

ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. 

2. Klasifikasi yaitu pengelompokkan informasi-informasi yang 

relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga 

merupakan pengelompokkan fakta dan generalisasi ke dalam 

kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan 

interelasi antarkelompok atau interreaksi antara fakta 

dengan generalisasi dalam suatu kelompok. 



52 
 

3. Mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi 

merupakan dua proses penting di dalam mengembangkan 

pernyataan-pernyataan teoretis setelah pendefinisian dan 

pengklasifikasian. Induksi merupakan proses penarikan 

kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau 

hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan 

kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. 

4. Informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori 

yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi-inferensi, 

yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini 

mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan 

generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi 

dari teori yaitu memberikan prediksi, teori juga berkembang 

melalui prediksi dan juga penelitian. Interelasi antara prediksi 

yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga yang 

tetap sebagai prediksi. 

5. Pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan 

teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan 

kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang lebih 

konkrit dan sederhana dibuatlah modelmodel. Model ini 

menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara 

kejadian. 

6. Pembentukan sub-teori. Suatu teori yang telah mapan dan 

komprehensif mendorong untuk terbentuknya sub-sub teori. 

Sub-teori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori 

dan juga memberikan penyempurnaan. 

Survei atau kajian teori dapat dikerjakan sebelum atau setelah 

masalah penelitian dipilih. Jika studi kepustakaan dilakukan sebelum 

pemilihan masalah, penelaahan kepustakaan termasuk memperoleh 

ide tentang masalah apa yang paling up to date untuk dirumuskan 

dalam penelitian. Kajian teori dapat diperoleh dengan menggunakan 

berbagai sumber bacaan. Berikut dijelaskan beberapa jenis sumber 
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bacaan yang dapat digunakan untuk memperoleh teoriteori yang 

relevan. 

1. Buku Teks 

Buku teks adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi dan diterbitkan 

dengan interval yang tidak tentu (Nazir, 2005: 106). Buku teks 

berkenaan dengan suatu bidang ilmu yang isinya menyeluruh 

dan biasanya digunakan sebagai buku wajib dalam mata kuliah 

tertentu. 

2. Jurnal 

Jurnal ialah majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil-

hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah 

(Nazir, 2005: 106). Biasanya diterbitkan sekali dalam tiga bulan. 

Atau sekitar 3-4 jilid setahun. Jurnal berisi lebih dari satu artikel 

ilmiah dalam satu volume, yang ditulis oleh banyak pengarang-

pengarang ilmuwan. Ada juga yang berisi hanya ringkasan-

ringkasan artikel dari pengarang yang dinamakan review journal 

atau Abstract Journal. Review journal adalah majalah ilmiah yang 

berisi artikel-artikel yang dipersingkat dalam suatu cabang 

pengetahuan. Ringkasan artikel itu bukan saja berisi ikhtisar dari 

hasil penemuan tetapi dimulai dari masalah dan termasuk 

metode penelitian. Review journal diterbitkan secara berkala. 

Sedangkan Abstract journal adalah majalah ilmiah yang berisi 

singkatan atau ikhtisar dari artikel-artikel dalam jurnaljurnal 

terbaru. Artikel singkatan berisi judul, metode serta kesimpulan. 

Artikel yang disingkatkan tidak lebih dari artikel yang baru 

diterbitkan oleh jurnal-jurnal, antara 8-10 bulan yang lampau. 

Berikut beberapa link yang dapat diakes seperti 

https://scholar.google.co.id/ 

3. Periodical 

Menurut Nazir (2005: 107) periodical adalah majalah ilmiah yang 

diterbitkan secara berkala oleh lembaga-lembaga baik 

pemerintah atau swasta yang berisi hasil penelitian yang 

https://scholar.google.co.id/


54 
 

dikerjakan. Banyak periodical yang diterbitkan oleh perguruan 

tinggi. 

4. Yearbook 

Yearbook adalah buku mengenai fakta-fakta dan statistik 

setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah 

atau swasta. Ada kalanya tiap tahun yearbook yang dikeluarkan 

membahas suatu masalah bidang ilmu tertentu (Nazir, 2005: 

107). 

5. Buletin 

Nazir (2005: 107) menyatakan bahwa buletin adalah tulisan 

ilmiah pendek yang diterbitkan secara berkala, yang berisi 

catatan-catatan ilmiah ataupun petunjuk-petunjuk ilmiah 

tentang suatu kegiatan operasional. Biasanya dikeluarkan oleh 

lembaga negara ataupun oleh himpunan profesi ilmiah. Tiap 

buletin biasanya berisi satu artikel saja, jika buletin berisi satu 

artikel mengenai hasil penelitian, sering disebut contributions. 

6. Circular 

Circular adalah tulisan ilmiah pendek dan praktis, biasanya 

dikeluarkan oleh lembaga negara atau swasta seperti 

universitas, lembaga penelitian, dinas-dinas, dan sebagainya 

(Nazir, 2005: 108). Circular diterbitkan tidak dengan interval 

tertentu. 

7. Leaflet 

Leaflet berisi karangan kecil yang sifatnya ilmiah praktis. 

Diterbitkan oleh lembaga negara atau swasta, dengan interval 

yang tidak tetap. 

8. Annual Review  

Annual review berisi ulasan-ulasan tentang literatur yang telah 

diterbitkan selama masa setahun atau beberapa tahun yang 

lampau. Dalam menggunakan annual review ini, maka carilah 

annual review yang terbaru, kemudian baru mundur ke jilid-jilid 

sebelumnya. 
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9. Off Print 

Adakalanya perpustakaan mendapat kiriman artikel dari 

pengarang yang terlepas dari majalah atau dari buku teks. Bahan 

demikian dinamakan off print. 

10. Reprint 

Jika satu dari artikel yang sudah dimuat dalam satu majalah 

ilmiah dan dicetak ulang oleh penerbit secara terpisah dan diberi 

sampul, hal demikian dinamakan reprint. 

11. Recent Advance 

Nazir (2005: 109) menyatakan bahwa recent advance adalah 

majalah ilmiah yang berisi artikel-artikel yang tidak diperoleh 

dalam review journals. 

12. Bibliografi 

Menurut Nazir (2005: 109) bibliografi adalah buku yang berisi 

juduljudul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu. Dalam 

buku tersebut diberikan judul, pengarang, tahun penerbitan, 

nama penerbitan serta halaman dari sumber mana artikel 

tersebut dimuat. Bibliografi ini merupakan buku referensi pada 

perpustakaan, sehingga pembaca yang membaca buku ini 

memperoleh petunjuk mengenai artikel-artikel yang berguna 

dalam bidang ilmu tertentu, serta dalam buku atau majalah 

ilmiah mana artikel tersebut dapat diperoleh. 

13. Handbook 

Handbook adalah buku kecil yang diterbitkan oleh lembaga 

negara atau swasta yang biasanya berisi petunjuk-petunjuk 

tentang suatu masalah tertentu, ataupun tentang sutau 

fenomena yang bersifat umum. Handbook ini bisa saja 

mempunyai pengarang, ataupun tanpa pengarang, tetapi 

dikumpulkan oleh suatu instansi tertentu (Nazir, 2005: 110). 

14. Manual Manual adalah buku petunjuk tentang mengerjakan 

atau melakukan sesutau secara terperinci. Biasanya mengenai 

suatu masalah praktis, baik dalam mengukur, melakukan 

kegiatan atau memakai sesuatu secara benar (Nazir, 2005: 110). 
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C. Menyusun Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam 

rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaanya untuk mengetahui 

hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang 

berkaitan dengan peran kepemimpinan dan kepuasan kerja 

ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Challagalla dan 

Shervani, (2006) terhadap 270 pegawai di 5 divisi produk industri dari 

dua perusahaan fortune 500. Temuan-temuan tersebut 

mengisyaratkan bahwa para pemimpin (manajer) harus secara hati-

hati mencocokkan kontrol yang berlaku dengan hasil-hasil yang 

diinginkan.  

Secara keseluruhan, hasil-hasil tersebut menunjukan bahwa 

informasi dan efek penguatan berubah-ubah, yang mengisyaratkan 

perlunya membedakan antara informasi yang tersedia dan 

penguatan aktual yang diembankan kepada pegawai. Mereka juga 

menunjukan bahwa kontrol aktifitas dan kontrol kecakapan memiliki 

efek yang berbeda-beda dan mengambarkan pembedaan yang tajam 

antara dua jenis kontrol perilaku. Akhirnya hasil tersebut 

menunjukan bahwa peran pemimpin (supervisor) berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai.  

 Contoh Penelitian terdahulu tentang motivasi yang dilakukan 

oleh Jurkeiwick. (2001) tentang perbandingan motivasi antara 

pegawai (karyawan) sektor publik dan sektor swasta, serta para 

supervisor sektor publik dan sektor swasta memberikan hasil yang 

berbeda diantara kedua sektor tersebut. Sampel diambil terhadap 

296 pegawai (karyawan) sektor publik, yakni kepolisian, pemadam 

kebakaran dan bidang administrasi publik. Sedangkan untuk sektor 

swasta, sampel sejumlah 333 diambil dari perusahaan jasa 

telekomunikasi dan jasa keuangan, khususnya karyawan yang 

bekerja pada divisi pemasaran, SDM, akutansi, dan costumer service. 

Responden diminta untuk merangking 15 faktor yang berhubungan 

dengan motivasi kerja karyawan yang mendasarkan pada keinginan 

karyawan (wants), selanjutnya karyawan diminta untuk merangking 
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15 faktor yang sama dengan mendasarkan pada yang mereka rasakan 

saat ini terkait dengan pekerjaan. 

Hasilnya menunjukan motivasi pegawai (karyawan) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai (karyawan). Penelitian 

yang dilakukan oleh Smith et al. (2000) juga menemukan bahwa 

motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. McNeese-

Smith (1996) menemukan bahwa komitmen organisasi berhubungan 

signifikan positif yang ditunjukan dengan nilai Pearson (r) sebesar 

0,31 (significance pada level 0,001) terhadap kepuasan kerja dan 

kinerja pegawai. Suliman (2002) dalam penelitiannya dengan 

melakukan kuesioner kepada 1000 karyawan yang dilakukan dengan 

teknik random sampling dari 20 perusahaan di Timur Tengah menguji 

pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai 

(karyawan) dimana komitmen organisasi diukur melalui dua dimensi 

yaitu komitmen yang timbul secara langsung (affective commitment) 

maupun komitmen yang berkelanjutan (continuance commitment), 

hasil penelitiannya menunjukan bahwa komitmen yang kuat baik 

melalui komitmen yang timbul secara langsung (affective 

Commitment) maupun komitmen yang berkelanjutan (continuance 

commitment) memberikan kontribusi yang tinggi dalam 

meningkatkan dan memenuhi kepuasan kerja pegawai, Berikut ini 

tabel 4.1 contoh-contoh penelitian terdahulu. 
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Tabel 4.1 Penelitian terdahulu tentang pemasaran 
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D. Kegunaan Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka mempunyai arti: peninjauan kembali pustaka-

pustaka yang terkait (review of related literature). Sesuai dengan arti 

tersebut, suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan 

kembali (review) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) 

tentang masalah yang berkaitan—tidak selalu harus tepat identik 

dengan bidang permasalahan yang dihadapi—tetapi termasuk pula 

yang seiring dan berkaitan (collateral). Fungsi peninjauan kembali 

pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam 

penelitian, seperti dinyatakan oleh Leedy (1997) bahwa semakin 

banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami 

tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

(yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya), semakin dapat 

dipertanggung jawabkan caranya meneliti permasalahan yang 

dihadapi. 

Leedy (1997, hal. 71) menerangkan bahwa suatu tinjauan 

pustaka mempunyai kegunaan untuk: 

1) Mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan 

penelitian yang (akan) kita lakukan; dalam hal ini, diperlihatkan 

pula cara penelitian-penelitian tersebut menjawab 

permasalahan dan merancang metode penelitiannya 

2) Membantu memberi gambaran tentang metoda dan teknik yang 

dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa 

atau mirip penelitian yang kita hadapi 

3) Mengungkapkan sumber-sumber data (atau judul-judul pustaka 

yang berkaitan) yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya 

4) Mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam 

permasalahan yang kita hadapi (yang mungkin dapat dijadikan 

nara sumber atau dapat ditelusuri karya -karya tulisnya yang 

lain—yang mungkin terkait) 

5) Memperlihatkan kedudukan penelitian yang (akan) kita lakukan 

dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan 

atau teori tempat penelitian ini berada 
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6) menungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang 

mungkin belum kita kenal sebelumya 

7) Membuktikan keaslian penelitian (bahwa penelitian yang kita 

lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya); dan 

8) Mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih 

karena telah ada pihakpihak lain yang sebelumnya juga tertarik 

pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, 

waktu dan biaya untuk meneliti topik tersebut 

 

E. Menyusun Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan uraian tentang bagaimana peneliti 

mengalirkan jalan pikirannya secar logis dalam rangka memecahkan 

masalah yang telah dirumuskan. Kerangka Berpikir juga memberikan 

penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek 

permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan 

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan 

atau terkait. Kerangka berpikir ini nantinya merupakan suatu 

argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan 

suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika 

deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan 

ilmiah sebagai premis premis dasarnya. Penyusunan kerangka 

berpikir dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan ini akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut nantunya akan menjadi rumusan hipotesis 

sebagai jawaban sementara terhadap pemecahan masalah 

penelitian kita.  

Dalam kerangka berpikir, maka akan dijelaskan uraian pola pikir 

peneliti dari dalil-dalil, hukum-hukum, kaidah-kaidah, ketentuan-

ketentuan dari kepustakaan, dan generalisasi-generalisasi dari 

penelitian terdahulu yang bersifat mutakhir dan relevan dengan 

masalah peneilitian. Kemudian ditarik benang merahnya oleh 

peneliti menurut jalan pikirannya sendiri. Penarikan benang merah 

dari teori-teori atau dalil-dalil tersebut digunakan untuk membuat 
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model penelitian yang menggambarkan hubungan antara konsep 

yang ada dengan teori, sehingga membentuk alur hubungan yang 

jelas antar konsep yang ada dalam teori lihat gambar 4.2 dibawah ini. 

 
Gambar 4.1 Kerangka Pemikiran penelitian tentang 

pemasaran 

 

F. Menyusun Hipotesis 

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo artinya di 

bawah dan thesis artinya pendirian atau pendapat yang ditegakkan. 

Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya 

masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. 

Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban 

dari masalah yang diajukan. Ia mungkin timbul sebagai dugaan yang 

bijaksana dari peneliti atau diturunkan (deduced) dari teori yang 

telah ada. 

Pada bagian lain, Margono (2004: 67) pun mengungkapkan 

pengertian lainnya tentang hipotesis. Ia menyatakan bahwa hipotesis 

adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara 

teoretis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat 

kebenarannya. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai 

keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang 

diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis 

merupakan pernyataan keadaan parameter yang akan diuji melalui 

statistik sampel. Di dalam hipotesis itu terkandung suatu ramalan. 
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Ketepatan ramalan itu tentu tergantung pada penguasaan peneliti itu 

atas ketepatan landasan teoritis dan generalisasi yang telah 

dibacakan pada sumber-sumber acuan ketika melakukan kajian 

pustaka. 

Hipotesis berperan sebagai arah dan pedoman kerja dalam 

penelitian, namun tidak semua penelitian mutlak harus memiliki 

hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan 

pada masalah atau tujuan penelitian. Dalam masalah atau tujuan 

penelitian tampak apakah penelitian menggunakan hipotesis atau 

tidak. Contohnya yaitu penelitian eksplorasi yang tujuannya untuk 

menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin data atau 

informasi, tidak menggunakan hipotesis. Hal ini sama dengan 

penelitian deskriptif, ada yang berpendapat tidak menggunakan 

hipotesis sebab hanya membuat deskripsi atau mengukur secara 

cermat tentang fenomena yang diteliti, tetapi ada juga yang 

menganggap penelitian deskriptif dapat menggunakan hipotesis. 

Sedangkan, dalam penelitian penjelasan yang bertujuan menjelaskan 

hubungan antar variabel adalah keharusan untuk menggunakan 

hipotesis. 

 

G. Menjelaskan ciri-ciri Hipotesis 

Setelah mengetahui pengetian hipotesis, Menurut Nazir (2005: 

152) hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Hipotesis harus menyatakan hubungan 

Hipotesis harus merupakan pernyataan terkaan tentang 

hubunganhubungan antarvariabel. Ini berarti bahwa hipotesis 

mengandung dua atau lebih variabel-variabel yang dapat diukur 

ataupun secara potensial dapat diukur. Hipotesis 

menspesifikasikan bagaimana variabel-variabel tersebut 

berhubungan. Hipotesis yang tidak mempunyai ciri di atas, sama 

sekali bukan hipotesis dalam pengertian metode ilmiah. 
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2. Hipotesis harus sesuai dengan fakta 

Hipotesis harus cocok dengan fakta. Artinya, hipotesis harus 

terang. Kandungan konsep dan variabel harus jelas. Hipotesis 

harus dapat dimengerti, dan tidak mengandung hal-hal yang 

metafisik. Sesuai dengan fakta, bukan berarti hipotesis baru 

diterima jika hubungan yang dinyatakan harus cocok dengan 

fakta. 

3. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan 

tumbuhnya ilmu pengetahuan 

Hipotesis juga harus tumbuh dari hal yang ada hubunganya 

dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian 

yang sedang dilakukan. Jika tidak, maka hipotesis bukan lagi 

terkaan, tetapi merupakan suatu pertanyaan yang tidak 

berfungsi sama sekali. 

4. Hipotesis harus dapat diuji 

Hipotesis harus dapat diuji, baik dengan nalar dan kekuatan 

memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. 

Alasan yang diberikan biasanya bersifat deduktif. Sehubungan 

dengan ini, maka supaya dapat diuji, hipotesis harus spesifik. 

Pernyataan hubungan antar variabel yang terlalu umum biasanya 

akan memperoleh banyak kesulitan dalam pengujian kelak. 

5. Hipotesis harus sederhana 

Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan 

terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. 

Semakin spesifik atau khas sebuah hipotesis dirumuskan, semakin 

kecil pula kemungkinan terdapat salah pengertian dan semakin 

kecil pula kemungkinan memasukkan hal-hal yang tidak relevan ke 

dalam hipotesis. 

6. Hipotesis harus bisa menerangkan fakta 

Hipotesis juga harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat 

menerangkan hubungan fakta-fakta yang ada dan dapat 

dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. 

Hipotesis harus dirumuskan sesuai dengan kemampuan 

teknologi serta keterampilan menguji dari si peneliti.  
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Secara umum, menurut Nazir (2005: 153) hipotesis yang baik 

harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan, harus 

masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum alam yang telah 

diciptakan Tuhan. Hipotesis harus dapat diuji dengan aplikasi 

deduktif atau induktif untuk verifikasi. Hipotesis harus sederhana. 

 

H. Tiga bentuk rumusan hipotesis 

Pendapat lain mengenai pengklasifikasian atau jenis-jenis 

hipotesis diungkapkan oleh Sugiyono (2001: 83-86). Ia menyatakan 

bahwa menurut tingkat eksplanasi yang akan duji, maka rumusan 

hipotesis dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu hipotesis 

deskriptif (pada suatu sampel atau variable mandiri/tidak 

dibandingkan dan dihubungkan), komparatif dan hubungan. 

1. Hipotesis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2001: 83) hipotesis deskriptif adalah dugaan 

tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat 

perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut ini, maka hipotesis (jawaban 

sementara) yang dirumuskan adalah hipotesis deskriptif 

1) Seberapa tinggi daya tahan lampu merk Y? 

2) Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Trenggalek? 

3) Berapa lama daya tahan lampu merk C dan D? 

4) Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? 

Dari tiga pernyataan tersebut diatas antara lain dapat 

dirumuskan hipotesis seperti berikut: 

1) Daya tahan lampu merk Y = 800 jam 

2) Produktivitas padi di Kabupaten Trenggalek 8 ton/ha. 

3) Daya tahan lampu merk C = 450 jam dan merk D = 600 jam. 

4) Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari 

yang diharapkan. 
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Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol 

dengan hipotesis alternatif selalu berpasangan, bila salah satu 

ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat 

keputusan yang tegas, yaitu kalau H0 ditolak pasti alternatifnya 

diterima. Hipotesis statistik dinyatakan melalui simbolsimbol. 

Hipotesis statistik dirumuskan dengan simbol-simbol statistik, 

dan antara hipotesis nol (H0) dan alternatif selalu dipasangkan. 

Dengan dipasangkan itu, maka dapat dibuat keputusan yang 

tegas, mana yang diterima dan mana yang ditolak. Berikut ini 

diberikan contoh berbagai pernyataan yang dapat dirumuskan 

hipotesis deskriptif statistiknya: 

a) Suatu perusahaan minuman harus mengikuti ketentuan, 

bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan 

paling banyak 1%. (paling banyak berarti lebih kecil atau sama 

dengan: ≤). Dengan demikian rumusan hipotesisnya adalah: 

H0: μ ≤ 0,01 (lebih kecil atau sama dengan) 

Ha: μ > 0,01 (lebih besar) 

Dapat dibaca: hipotesis nol untuk parameter populasi 

berbentuk proporsi (1% : proporsi) lebih kecil atau sama 

dengan 1%, dan hipotesis alternatifnya, untuk populasi yang 

berbentuk proporsi lebih besar dari 1%. 

b) Suatu bimbingan tes menyatakan bahwa murid yang 

dibimbing di lembaga itu, paling sedikit 90% dapat diterima di 

perguruan tinggi negeri. Rumusan hipotesis statistik adalah: 

Ho : μ ≤ 0,90 

Ha : μ > 0,90 

2. Hipotesis Komparatif 

Menurut Sugiyono (2001: 85) hipotesis komparatif adalah 

pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel 

atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah 

komparatif dan hipotesisnya: 

a) Adakah perbedaan daya tahan lampu merk C dan D? 

Adapun rumusan hipotesis adalah: 
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a)-Tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu 

merk C dan D. 

   -Daya tahan lampu merk D paling kecil sama dengan lampu 

merk C. 

   -Daya tahan lampu merk D paling tinggi sama dengan lampu 

merk C. 

Hipotesisnya adalah: 

 
 

3. Hipotesis Hubungan (Asosiatif) 

Sugiyono (2001: 86) menyatakan bahwa hipotesis asosiatif 

adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang 

hubungan antara dua variable atau lebih. Contoh rumusan 

masalahnya adalah “Adakah hubungan antar gaya kepemimpinan 

dengan efektivitas kerja ?”. Rumus dan hipotesis nolnya adalah: Tidak 

ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. 

Hipotesis statistiknya adalah: 

 

Dapat dibaca: hipotesis nol, yang menunjukkan tidak adanya 

hubungan (nol = tidak ada hubungan) antara gaya kepempinan 

dengan efektivitas kerja dalam populasi. Hipotesis alternatifnya 

menunjukkan ada hubungan (tidak sama dengan nol, mungkin lebih 

besar dari nol atau lebih kecil dari nol). 

I. Membuat kutipan dan Daftar Pustaka 

Sering terjadi, seorang penulis (usulan penelitian atau karya 

tulis) ingin menunjukan bahwa bahan bacaannya banyak; meskipun 
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tidak dibahas dan tidak diacu dalam tulisannya, semuanya ditulis 

dalam daftar pustaka. Maksud yang baik ini sebaiknya ditunjukan 

dengan membahas dan mengemukakan secara jelas (menurut aturan 

pengacuan) apa yang diacu dari pustaka-pustaka tersebut dalam 

tulisannya. Tentunya hal yang sebaliknya, yaitu menyebut nama 

pengarang yang diacu dalam tinjauan pustaka tanpa menuliskannya 

dalam daftar pustaka (karena lupa) tidak perlu terjadi. Untuk lebih 

jelas tabel 4.2 dibawah ini akan menunjukan teknik penulisan 

proposal di fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning  

Tabel 4.2 Teknik Penulisan Proposal Penelitian 

No Uraian 

1 Ukuran kertas A4, Ketebalan kertas 70 gram 

2 Terdiri atas 7500-8000 kata atau setara 38-40 halaman 

3 Jenis Hurup Time New Roman font 12 

4 Margin kiri dan atas 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm  

5 Paragraf baru/awal 5 ketukan spasi. Jarak baris 2 spasi 

6 Semua halaman termasuk tabel dan daftar pustaka diberi 

nomor urut halaman di kanan atas 

7 Semua lampiran diberikan nomor lampiran tersendiri 

8 Tabel dan gambar diberikan nomor urut, judul yang sesuai 

dengan isi tabel dan gambar, sumber kutipan 

9 Kutipan menggunakan Bodynote/Tidak ber-indent atau rata 

kiri dengan pola: 

(nama belakang penulis; tahun; halaman) 

 

Contoh: 

Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

produsen untuk menciptakan produk dan mendistribusikan 

produk kepada konsumen (Kotler, 2012;21) 

10 Kutipan dalam bahasa inggris di tulis miring  

11 Kutipan sampai lima baris diketik 2 spasi. Kutipan lebih dari 

lima baris diketik 1 spasi 

12 Pengarang atau penulis dari dua orang maka polanya: 
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(nama penulis dkk; tahun;hal) dalam bahasa inggris (nama 

penulis et.al;tahun;hal) 

13 Teknik penulisan daftar pustaka 

1. Diketik satu spasi berIndent dimulai pada baris kedua 

2. Berurutan berdasarkan abjad dan antara dua sumber 

berjarak 2 spasi 

3. Cara penulisan sumber yang berasal dari buku teks 

Contoh: 

Zimmerman, Jerold L.,2000, Acounting for Decision 

Making and Control, 3rd Edition, New Jersey, 

McGraw Hill International Inc 

 

Singarimbun, M.,S. Effendi, 1997, Metode Penelitian 

Survey, Yogyakarta, LP3ES 

4. Cara menulis yang bersumber dari artikel 

Contoh: 

Slamet Riyadi, 2000, Motivasi dan pelimpahan 

Wewenang sebagai Variabel Modering dalam 

Hubungan antara Partisipasi Penyusunan 

Anggaran dan Kinerja Manjerial, Jurnal Riset 

Akuntansi Indonesia, Vol.3 Juli, Hal.12-18 

5. Cara menulis sumber dari lebih satu orang penulis 

Contoh: 

Hansen, Don R., Maryanne M. Mowen, 1997, Cost 

Manajemen, Accounting and control, 

Cincinnati-Ohio, South Western Colloge 

Publisheing 

 

6. Cara menulis yang bersumber dari internet 

Contoh: 

Sharp, Florence C. and, Robert W. Ingram, 

1985, Measuring the Performance of 
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Government, Vol.1. Greenwich, conn, august, 

www.accounting.org 

7. Cara penulisan dari penulis yang sama 

Contoh: 

Kotler, Philip, 2001, Millenium Marketing, 

International edition, USA., Prentice Hall 

__________, 2002, Marketing, International Edition, 

Singapure, prentice hall 

 

Sumber: (Fekon, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Latihan-latihan 

1. Sebutkan dan jelaskan pengertian teori menurut para ahli? 

2. Sebutkan dan jelaskan pernanaan dan fungsi teori? 

3. Buatlah teori pendukung pada penelitian saudara? 

4. Buatlah contoh penelitian berdasarkan judul penelitian yang 

sudara buat dengan jumlah referensi 4 buah penelitian 

terdahulu? 

5. Buatlah kerangka penelitian berdasarkan judul penelitian 

saudara? 

6. Buatlah hipotesis berdasarkan penelitian saudara? 

7. Buatlah kutipan berdasarakan telaah pusataka berdasarkan 

format fakultas ekonomi Universitas Lancang Kuning saudara? 
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BAB 5 

 
 

 

VARIABLE PENELITIAN, 

SKALA PENGUKURAN & 

DEFINISI OPERASIONAL 
  

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa memahami pengetian variabel penelitian

• Mahasiswa memahami macam-macam variable Penelitian

• Mahasiswa memahami dan Mengukur Skala Pengukuran

• Mahasiswa memahami dan menyusun konsep Variabel 
Penelitian

• Mahasiswa memahami dan menyusun defenisi operasional 
Variabel
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A. Pengertian Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu atribut seseorang atau objek yang 

mempunyai ‘vaiasi’ antara satu orang dengan yang lain atau satu 

objek dengan objek lain (Hatch & Farhady). Sedangkan menurut 

Bilson Simamora dikatakan bahwa variabel adalah karakteristik, sifat, 

atau atribut yang memiliki beragam nilai. Dari dua definisi di atas 

secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan suatu 

karakteristik, sifat, ciri, watak, atribut yang memiliki keragaman nilai 

atau keadaan yang melekat pada seseorang atau objek yang memiliki 

nilai. Oleh Emory (1995), dikatakan bahwa variabel merupakan 

simbol yang diberi angka atau nilai. Dalam kegiatan penelitian di 

lapangan yang sesungguhnya, istilah variabel oleh peneliti dipakai 

sebagai sinonim (konstruk) atau suatu hal yang sedang diteliti 

(Kelinger 1973). 

Pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2007). 

Kegunaan Variable Penelitian: 

 Untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data 

 Untuk mempersiapkan metode analisis/pengolahan data 

 Untuk pengujian hipotesis 

Variable Penelitian yang baik: 

 Relevan dengan tujuan penelitian 

 Dapat diamati dan dapat diukur. 

Sifat Variabel: 

1. Variable Statis 

2. Variable Dinamis 
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B. Macam-macam Variabel 

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang 

lain, (Sugiyono: 2007) menyebutkan macam-macam variabel dalam 

penelitian dapat dibedakan menjadi variabel idependen, variabel 

dependen, variabel moderator, dan variabel kontrol. 

 
Gambar 5.1 Macam-macam Variabel 

 

1. Variable Independen (Bebas) 

Merupakan jenis variabel yang mempengaruhi variabel yang 

lainnya. Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan sehingga 

menimbulkan variabel terikat (dependen). Variabel ini disebut 

dengan variabel bebas, variabel kuasa, variabel pengaruh, 

variabel stimulus, variabel resiko dan lain-lain. 

Dalam penelitian, variabel independen adalah variabel yang 

dapat dimanipulasikan atau dibuat-buat oleh peneliti tersebut. 

Variabel independen dapat disebut dengan variabel bebas 

karena dapat mempengaruhi variabel lainnya. Atau dengan kata 

lain variabel independen merupakan variabel penyebab. 

Untuk melihat hubungan di antara fenomena atau peristiwa 

yang diteliti atau diamati, peneliti akan mengukur, memilih, dan 
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memanipulasi faktor-faktornya hal ini disebut dengan variabel 

independen (bebas). 

 

Contoh: 

 

2. Variabel Dependen (Terikat) 

Disini variabel dependen juga disebut dengan variabel terikat 

yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Hubungan variable independen 

dan variable dependen 

“Besarnya perubahan pada variabel dependen ditentukan 

dengan besarnya variabel independen (bebas). Variabel 

dependen diberikan peluang oleh variabel independen 

yaitu sebesar koefisien perubahan dalam variabel 

independen tersebut” 

 

“Artinya terjadinya suatu perubahan di variabel dependen 

dalam setiap satuan hal ini diakibatkan karena terjadinya 

perubahan dalam satuan variabel independen. Variabel 

dependen tidak dimanipulasi atau dibuat-buat, melainkan 

diamati variasinya sebagai hasil hipotesa yang berasal dari 

variabel independen (bebas). Biasanya variabel dependen 

adalah suatu keadaan yang hendak dijelaskan” 
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3. Variabel Moderator 

Variabel moderator disebut juga dengan variabel independen 

kedua yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara 

variabel independen dengan dependen. 

Variabel moderating terbentuk karena adanya hubungan 

antara variabel Independen (bebas) dengan variabel dependen 

(terikat). Variabel moderating adalah salah satu jenis variabel 

yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan 

memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi 

antara variabel independen dengan variabel dependen. 

 Apabila harga emas turun, maka masyarakat akan banyak 

yang membeli emas. 

 Masyarakat tidak mempunyai emas atau masyarakat tidak 

ingin membeli emas karena harganya mahal. 

 Perilaku Suami tehadap istri akan meningkat jika jumlah 

anak 

 

4. Variabel Intervering 

Adalah variabel yang secara teoritis yang mempengaruhi hubungan 

antara variable independen dengan dependen menjadi hubungan 

yang tidak langsung dan tidak dapat 

diamati dan diukur. 
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5. Variable Kontrol 

Adalah variabel yang dapat dikendalikan sehingga pengaruh variabel 

independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar 

yang tidak diteliti. Umumnya variabel kontrol sering digunakan 

peneliti untuk jenis penelitian perbandingan. 

 
 

Variabel kontrol dapat dibedakan menjadi: 

a. Variabel pendahulu (antecendent variable 

Variabel pendahulu memiliki kedudukan sebagai variabel yang 

mendahului terjadinya variabel bebas. Variabel ini merupakan 

variabel yang mengakibatkan perubahan pada variabel bebas. 

Jika variabel ini dihilangkan, maka hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat tidak hilang atau tidak berubah. 
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b. Variabel antara (intervening variable) 

Variabel antara memiliki kedudukan sebagai variabel yang 

berada di antara variable bebas dan variabel terikat. Keberadaan 

hubungan antara variabel bebas dan variable terikat tergantung 

dari keberadaan variabel ini karena variabel bebas harus 

mempengaruhi variabel antara terlebih dulu baru kemudian 

variable antara ini yang dapat menimbulkan perubahan pada 

variabel terikat. 

 

c. Variabel penekan (suppressor variable) 

Variabel penekan merupakan suatu variabel yang mengubah 

hubungan. Awalnya antara variabel bebas dan variabel terikat 

tidak ada hubungan. Namun setelah dihadirkan variabel ketiga, 

maka hubungan antara variabel bebas dan terikat tersebut 

menjadi tampak. 

Contoh: 

Sebenarnya tidak ada hubungan antara variabel jarak rumah 

dengan puskesmas dengan variabel frekuensi kunjungan ke 

puskesmas. Namun setelah dihadirkan variabel ketersediaan 

sarana kesehatan alternatif terlihat ada hubungan antara 
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variabel jarak rumah dengan puskesmas dengan variabel 

frekuensi kunjungan ke puskesmas. Daerah yang banyak 

memiliki sarana kesehatan alternatif, maka frekuensi kunjungan 

ke puskesmas pun akan lebih kecil walaupun jarak rumah dengan 

puskesmas tidak terlalu jauh, atau sebaliknya. 

d. Variabel pengganggu (distorter variable) 

Variabel pengganggu yaitu pada awalnya hubungan antara 

variabel bebas dan terikat adalah hubungan yang positif. Namun 

ketika dihadirkan variabel ketiga, hubungan tersebut menjadi 

negatif. 

 

Contohnya: 

Terdapat hubungan yang kuat positif antara kelas sosial dan 

sikap terhadap hak sipil. Ketika dihadirkan variabel ketiga yaitu 

ras, pada ras kulit putih hubungan antara kelas sosial dan sikap 

terhadap hak sipil menjadi negatif lemah dan pada ras kulit 

hitam, hubungan antara kelas sosial dan sikap terhadap hak sipil 

menjadi positif kuat. 

 

Budiyono (2003: 27) berpendapat lain dilihat dari segi proses 

kuantifikasi variabel dibedakan menjadi variabel nominal, variabel 

ordinal, variabel interval, dan variabel ratio 

1. Variable Nominal 

Variabel Nominal adalah variabel yang di tetapkan berdasar atas 

proses penggolongan. Misalnya: jenis kelamin (dipilah dalam 

pria dan wanita), jenis pekerjaan (dipilah dalam PNS dan swasta) 

dan lain-lain. 

2. Variable Ordinal 

Variabel ordinal adalah variabel yang disusun berdasarkan atas 

jenjang dalam atribut tertentu. misalnya ranking mahasiswa 

dalam suatu mata kuliah (dipilah dalam ranking tinggi, sedang 

dan rendah). 
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3. Variabel Interval 

Variabel interval adalah variabel yang dihasilkan dari suatu 

pengukuran dimana pengukuran itu di asumsikan terdapat 

satuan pengukuran yang sama. Sifat yang melekat pada variabel 

ini yaitu adanya penggolongan, urutan atau ranking dan satuan 

pengukuran. Misalnya prestasi belajar, penghasilan dan sikap 

yang dinyatakan dalam skor. 

4. Variable Ratio 

Variabel ratio adalah variabel dalam kuantifikasinya terdapat nol 

mutlak. Sifat variabel ratio yaitu adanya penggolongan, ranking, 

satuan pengukuran dan nol mutlak. 

 

Lebih lanjut Budiyono (2003: 29) menyatakan bahwa menurut 

fungsinya variabel dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas sering disebut dengan variabel independen 

atau variabel penyebab. Variabel terikat dipikirkan sebagai variabel 

yang keadaannya tergantung (terikat) kepada variabel bebas. 

Suharsimi Arikunto (2006: 116) membedakan variabel menjadi 

variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif 

dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu menjadi variabel diskrit 

dan variabel kontinum (discrete and continous). 

1. Variable Diskrit 

Disebut juga variabel nominal atau variabel kategorik karena 

hanya diategorikan dalam 2 jawaban yang berlawanan yaitu 

“ya” dan “tidak”. 

2. Variable Kontinum 

Dipisahkan dalam 3 variabel kecil yaitu varibel ordinal, interval, 

dan rasio.  

 

Lebih lanjut Arikunto (2006: 123) mengungkapkan bahwa 

variabel penelitian ditinjau dari sifatnya dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Variable Statis 
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Varibel statis adalah variabel yang tidak dapat dirubah 

keberadaannya seperti jenis kelamin, tempat tinggal, dan lain-

lain. 

2. Variable Dinamis 

Variabel dinamis adalah variabel yang dapat dirubah 

keberadaannya, berupa pegubahan, peningkatan, atau 

penurunan. Misalnya, kedisiplinan, motivasi kepedulian, dan 

lain-lain. 

 

C. Korelasi antar Variabel 

Dikenal 3 macam Korelasi antar Variabel, yaitu  

1. Korelasi Simetris 

Korelasi Simetris terjadi bila antar dua variable terdapat 

hubungan, tetapi tidak ada mekanisme pengaruh – 

mempengaruhi; masing – masing bersifat mandiri. Korelasi 

Simetris bias terjadi banyak faktor, yaitu terjadi karena: 

a. Kebetulan. 

Contoh: Kenaikan gaji dosen dengan turunnya hujan deras.  

b. Sama – sama merupakan akibat dari faktor yang sama 

(Sebagai akibat dari Variabel Bebas)  

Contoh: Hubungan antara berat badan dan tinggi badan. 

Keduanya merupakan variable terikat dari variable bebas 

yaitu “Pertumbuhan”. 

c. Sama – sama sebagai Indikator dari suatu konsep yang 

sama.  

Contoh: Hubungan antara kekuatan kontraksi otot dengan 

ketahanan kontraksi otot; Keduanya merupakan indicator 

“Kemampuan” Kontraksi Otot.  

2. Korelasi Asimetris 

Korelasi Asimatris ialah Korelasi antara dua variable dimana 

variable yang satu bersifat mempengaruhi variable yang lain 

(Variable Bebas dan Variable Terikat).  
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Contoh: Tingginya kadar lipoprotein dalam darah akan 

mengakibatkan arterosklerosis.  

3. Korelasi Timbal Balik Korelasi Timbal Balik adalah Korelasi 

antar dua variable yang antar keduanya saling pengaruh – 

mempengaruhi. 

Contoh: Korelasi antara Malnutrisi dan Malabsorbsi. 

Malabsorbsi akan mengakibatkan Malnutrisi, sedangkan 

Malnutrisi mengakibatkan atrofi selaput lendir usus yang 

akhirnya menyebabkan malabsorbsi 

 

D. Menyusun Definisi Operasional 

Dalam setiap penelitian pasti terdapat variabel penelitian. 

Jumlah variabel penelitian bisa hanya satu namun juga bisa lebih dari 

satu. Variabel penelitian pada hakikatnya merupakan konsep yang 

nilainya ingin diketahui oleh peneliti. Tidak sedikit variabel yang 

terlibat dalam suatu penelitian sifatnya abstrak, dalam arti tidak jelas 

wujud dan ukurannya, sehingga sulit juga ditentukan nilainya.  Kalau 

variabel penelitiannya adalah tinggi badan atau berat badan maka 

sifat kedua variabel tersebut relatif konkret. Peneliti bisa segera 

mengukur nilai tinggi badan dengan meteran, sedangkan nilai berat 

badan diukur menggunakan timbangan. Setelah dilakukan 

pengukuran maka data nilai tentang tinggi dan berat badan 

diketahui. Namun jika variabel penelitiannya bersifat abstrak, 

misalnya motivasi atau kepuasan kerja, maka peneliti perlu 

menetapkan cara pengukuran variabel tersebut agar dapat 

memperoleh nilai yang tepat bagi kedua variabel tersebut. Proses 

penentuan ukuran suatu variabel tersebut dikenal dengan nama 

operasionalisasi variabel.   

Apakah semua variabel penelitian harus dibuat definisi 

operasionalnya? Kalau yang dimaksud dengan definisi operasional 

variabel adalah proses penentuan ukuran suatu variabel, maka tidak 

semua variabel penelitian harus disusun definisi operasionalnya. 

Misalnya penelitian yang tujuannya adalah ingin mengetahui 
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pengaruh iklan terhadap volume penjualan. Iklan adalah variabel 

bebas dan volume penjualan adalah variabel tergantung. Dari dua 

variabel tersebut yang perlu dilakukan pengukuran – artinya disusun 

variabel operasionalnya – adalah volume penjualan.  Sedangkan 

variabel “iklan” tidak perlu. Yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah 

menyusun definisi konseptual variabel “iklan”. Jika metode 

penelitian atau rancangan penelitian yang akan diterapkan adalah 

“pre and post test design” maka peneliti harus membandingkan 

volume penjualan sebelum ada iklan dengan volume penjualan 

setelah ada iklan. Kedudukan “iklan” dalam rancangan penelitian 

tersebut adalah sebagai betuk “perlakuan” (treatment). 

 

E. Skala Pengukuran 

Pengukuran merupakan proses yang logis dan prosedural untuk 

menghasilkan ukuran (Bernstein & Bersnstein, 1999). Saat 

melakukan pengukuran terhadap obyek misalnya tinggi badan, maka 

kita akan melalui tahapan-tahapan prosedural yang sistematik dan 

logik, mulai dari meminta obyek berdiri tegap dan menghadap ke 

depan, menarik pita pengukur dan menempelkan ujung pita pada 

bagian atas kepala, menarik pita pengukur hingga ke bagian bawah 

kaki, melihat angka hasil pengukuran, dan mencatatnya pada form 

yang disediakan. 

Disamping itu dalam pengukuran perlu diperhatian pula Unit 

Pengukuran. Unit Pengukuran berguna untuk mengidentifikasi jenis 

variabel yang diukur (mis: panjang, massa, waktu, suhu) dan untuk 

memberikan jarak pada skala ukur sebagai standar perbandingan 

(Bernstein & Bernstein, 1999). Unit pengukuran yang umum 

digunakan di Indonesia adalah metric system atau International 

System of Units (meter, detik, gram). Sementara beberapa negara 

Eropa masih menggunakan English System (inci, pon, detik). Dengan 

demikian setiap hasil ukur sebaiknya dicantumkan unit 

pengukurannya untuk memperjelas data. Jawaban responden 

terhadap kuesioner/angket atau data-data yang diperoleh baik 
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dengan pengukuran maupun perhitungan terhadap suatu obyek, 

sering bervariasi antara satu responden/obyek dengan 

responden/obyek yang lain.  

Supaya jawaban atau hasil ukur/hitung tersebut dapat 

ditempatkan sesuai dengan posisinya maka disusunlah skala 

pengukuran. Skala pengukuran tersebut terdiri dari empat tingkatan 

dari yang terendah hingga tertinggi yaitu skala Nominal, Ordinal, 

Interval, dan Rasio (untuk memudahkan penghafalan, disingkat 

menjadi “NOIR”). 

1. Skala Nominal 

Dikatakan skala nomimal bila peneliti menggunakan bilangan 

(numerik atau alfabet) atau lambang/kelompok, untuk 

mengklasifikasikan obyek pengamatan, sehingga pengukuran ini 

dikatakan memiliki tingkatan yang paling lemah. Lalu setiap obyek 

akan dimasukkan ke dalam salah satu bilangan/lambang/kelompok 

tersebut. Skala ini disebut juga skala/data kategorik, karena data ini 

diperoleh dengan cara mengelompokkan/kategorisasi. Data skala 

nominal memiliki ciri-ciri antara lain posisi data setara dan tidak 

dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, 

pengurangan, pembagian dan perkalian. Misalnya pada kelompok 

data yang dikategorisasikan dan diberi kode sebagai berikut: pegawai 

= 4, wiraswasta = 3, buruh = 2, dan tidak bekerja = 1, maka tidak dapat 

dikatakan pegawai (4) = wiraswasta (3) + tidak bekerja (1); atau tidak 

bekerja (1) = pegawai (4) – wiraswasta (3); atau buruh (2) = pegawai 

(4) : buruh (2); atau bahkan pegawai (4) = buruh (2) x buruh (2). 

Pengkategorisasian skala nominal bisa memiliki sifat mutually 

exclusive dan totally exclusive. Pengertian mutually exclusive adalah 

tidak ada satu pun obyek yang dapat dikelompokkan ke dalam lebih 

dari satu ketegori). Sedangkan totally exclusive merupakan. setiap 

obyek dapat dikelompokkan ke dalam lebih dari satu kategori) 

(Bernstein & Bernstein, 1999). Secara statistik karena pada skala 

nominal satu-satunya yang bisa dikuantifikasikan adalah jumlah 

unit/kasus dalam satu kelompok, maka untuk mengukur sifat 
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sentralitas data (tendensi sentral) hanya bisa digunakan modus, 

dalam arti skala nominal tidak bisa menggunakan mean untuk 

menggambarkan rata-rata. Begitu pula karena sifatnya, maka dalam 

skala nominal tidak bisa mengukur sebaran data (standar devias, 

varian). Misalnya: pada penelitian tentang kejadian DM kepada 100 

pasien yang akan mengelompokkan mereka ke dalam jenis pekerjaan 

Pegawai, Buruh, atau Wiraswasta. Lalu masing-masing pasien 

dimasukkan ke dalam jenis pekerjaan yang sesuai dan tidak mungkin 

ada overlapping atau tumpang tindih data. Bila data hanya terdiri dari 

dua kelompok (mis: laki dan perempuan) maka disebut dengan 

Dikotomi. 

Dalam praktiknya, peneliti sering menggunakan label/kode 

untuk masing-masing kategori yang disebut dengan coding. Misalnya 

kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Namun hal ini 

tidak berarti perempuan lebih besar dibanding laki-laki, karena angka 

2 dan 1 pada data ini hanya format pengkodean saja. Skala nominal 

memiliki kelebihan yakni data tersebut mudah diolah dan dijawab. 

Namun kekurangannya adalah informasi yang diperoleh tidak 

mendalam dan tidak dapat membedakan masing-masing data secara 

kuantitatif, serta perhitungan statistik yang bisa dilakukan hanyalah 

proporsi atau persentase 

2. Skala Ordinal 

Kemudian bila data-data yang diamati bukan hanya 

dikelompokkan tetapi juga terdapat hubungan (dalam bentuk 

ranking atau urutan) antara kelompok-kelompok tersebut maka hal 

ini disebut dengan Skala Ordinal. Urutan/jenjang antar data tidak 

mesti seragam atau sama. Dari data skala ordinal hanya dapat 

diketahui bahwa kondisi satu responden lebih baik dibanding 

responden lain, karena skala ini masih bersifat kualitatif. Seperti juga 

skala nominal, skala ordinal diperoleh melalui 

pengelompokkan/kategorisasi. Ciri-ciri data skala ordinal sama 

dengan data nominal yaitu tidak dapat dilakukan operasi 
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matematika, namun posisi data pada skala ordinal tidak setara 

seperti pada skala nominal. 

Contohnya: 1) pengelompokkan 100 pasien DM ke dalam 

Obesitas, Overweight, Normal, dan Underweight; atau 2) 

pengelompokkan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri pada 

karyawan menjadi Sangat patuh, Patuh, dan Tidak Patuh. Sementara 

itu data jenis kelamin (pria dan wanita) tidak dapat dikatakan ordinal 

karena tidak ada hubungan lebih besar/kecil antara keduanya. 

Tidak hanya membedakan kategori dan nama pada skala 

nominal, pada skala ordinal kategori‐kategori ini kemudian diberi 

urutan yang berjenjang. 

Contoh: 

a. Predikat Kelulusan Mahasiswa 

Cumlaude/ dengan Pujian  IPK <3,51 

Sangat Memuaskan IPK 3,00‐3,50 

Memuaskan IPK2,50‐2,99 

Cukup memuaskan IPK 2,00‐2,49 

 

b. Tingkat Kecantikan Wanita dijenjang menjadi 

Sangat cantik 4 

cantik 3 

cukup cantik 2 

kurang cantik 1 

 

3. Skala Interval 

Pada skala interval perbedaan antara satu kategori dengan 

kategori yang lain dapat kita ketahui. Skala interval tidak memiliki 

nilai nol absolut.   Contohnya: pada temperatur, nilai 0 derajat celcius 
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tidak berarti bahwa tidak ada temperatur, nol derajat celsius berarti 

titik beku air dan merupaka suatu nilai. Pada skala interval ini kita 

juga dapat mengatakan bahwa suhu 100 derajat celsius berati lebih 

panas dua kali lipat dari suhu 50 derajat celsius. 

4. Skala Rasio 

Hampir sama dengan skala interval, hanya saja pada skala rasio 

nilai nol tidak mempunyai nilai dan tidak berarti apa‐apa. Misalnya: 

data jumlah persediaan barang menunjukkan angka 0 (nol) ini berarti 

pada tidak terdapat barang persediaan sama sekali. 

 

F. Tipe Skala Sikap Pengukuran 

Pada penelitian sosial biasanya jenis skala yang digunakan 

adalah skala sikap. Skala sikap yang biasanya digunakan adalah: 

1. Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang. Biasanya cara pengisian kuisioner jenis ini 

dengan menggunakan cecklist atau pilihan ganda. Kemudian 

untuk masing‐masing sikap kemudian di beri bobot. 

Contoh skala Likert: 

Persepsi Responden Nilai Sikap 

Sangat setuju (SS) 

Setuju (S) 

Ragu‐ragu (R) 

Tidak setuju (TS) 

Sangat tidak setuju (STS) 

5 

4 

3 

2 

1 

 

2. Skala Guttman 

Pada skala Guttman jawaban yang diberikan sangat tegas, 

misalnya setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, positif atau 

negatif, dan sebagainya. 



88 
 

1. Setujukah anda bila 

Presiden mendatang dari 

kalangan militer? 

2. Apakah anda merasa ada 

perbaikan kesejahteraan 

pada pemerintahan saat ini? 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

 

3. Semantic Differensial 

Skala ini berbeda dengan skala Likert yang menggunakan cecklist 

atau pilihan ganda, pada skala ini responden langsung diberi 

pilihan bobot hal yang dimaksud dari yang positif sampai negatif. 

 

Contoh 

  Menurut pendapat Anda Televisi Merk X?  

1. Kualitas gambar 

2. Kualitas suara 

3. Harga 

4. Pelayanan purna jual 

Bagus 5 4 3 2 1 tidak bagus 

Bagus 5 4 3 2 1 tidak bagus 

Murah 5 4 3 2 1 mahal 

Bagus 5 4 3 2 1 tidak bagus 

Bila responden memilih jawaban 5 berarti penilaiannya positif 

terhadap produk tersebut, bila 3 maka ia bersikap netral, dan bila 

jawabannya 1 maka penilaiannya negatif. 

4. Skala Rating 

Skala rating adalah data mentah yang diperoleh berupa angka 

kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 

 

Seberapa baik televisi merek X? 

Berilah jawaban angka :  

 

4 bila produk sangat baik  

3 bila produk cukup baik  

2 bila produk kurang baik  

1 bila produk sangat tidak baik 



89 
 

Contoh kuesioner dengan skala rating, jawablah dengan 

melingkari 

interval jawaban.     ` 

No Pertanyaan Interval Jawaban 

1 

2 

3 

4 

Bagaimana kualitas gambar 

Bagaimana kualitas suara 

Bagaimana tampilan produk 

Bagaimana pelayanan purna jual 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Contoh kasus: 

Misalnya jumlah responden 5 orang, maka kita buat tabulasi 

sebagai berikut: 

 

No Jawaban Responden per 

item 

Jumlah 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

3 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

2 

4 

3 

3 

1 

12 

10 

10 

10 

10 

Jumlah 52 

 

_Jumlah skor kriterium (skor tertinggi) = 4 x 4 x 5 = 80 

_Jumlah skor terkumpul = 52 

_Kualitas televisi merek X menurut responden = 52/80 = 65% dari 

kriteria yang ditetapkan 

_Secara kontinum dibuat kategori sebagai berikut: 

20 

35 

55 

70 

STB 

KB 

B 

SB 

_Nilai 52 terletak pada kategori baik. 
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Skala pengukuran amat bervariasi. Skala yang sederhana (simple 

scales) adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur 

beberapa karakteristik. Misalnya Laki‐laki atau perempuan. Skala 

yang kompleks kompleks adalah skala yang beragam yang 

digunakan untuk mengukur beberapa karakteristik. 

Skala mempunyai ciri‐ciri setidaknya satu dari empat tingkat 

pengukuran yaitu: nominal, ordinal, interval dan rasio. Untuk 

memilih skala yang sesuai, peneliti harus memilih peralatan yang 

dapat mengukur secara tepat dan konsisten apa yang harus 

diukur untuk mencapai tujuan pnelitian. Proses ini disebut 

evaluasi mengenai skala pengukuran. Dalam mengevaluasi skala 

pengukuran, harus dipertimbangkan dua hal yaitu validitas dan 

reliabilitas. 

 

G. Proses Operasional Variabel 

1. Harus dilakukan adalah mengembalikan variabel penelitian 

ke bentuk awal, yaitu konsep penelitian. Peneliti harus 

mendefinisikan konsep penelitian sesuai dengan definisi-

definisi yang telah diberikan oleh para akhli yang relevan 

dengan konsep penelitiannya. Jika konsep penelitiannya 

adalah “motivasi kerja”, maka peneliti harus menemukan 

definisi “motivasi kerja” yang telah banyak diakui 

kebenarannya oleh para pakar di bidang tersebut. 

Dalam tahapan ini studi kepustakaan menjadi salah satu 

tahap yang harus dilalui. Melalui studi kepustakaan yang 

mendalam dan memadai, peneliti akan mampu merumuskan 

definisi konsep penelitiannya dengan benar. Jadi ketika 

konsep penelitiannya adalah tentang “motivasi kerja” maka 

kepustakaan atau literatur tentang konsep tersebut harus 

benar-benar dipahami dengan baik oleh peneliti. 

Perlu diketahui, tidak sedikit kita menemukan satu konsep 

dengan  definisi yang berbeda. Misalnya, definisi “motivasi” 
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yang dikemukakan oleh A.H. Maslow berbeda dengan Victor 

Vroom. Maslow mendefinisikan motivasi sebagai 

“motivation arises from the needs and wants of an individual 

and drives the people towards action or work by doing which 

he makes efforts to fulfill these needs and wants. 

(kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan  individu 

yang membuatnya terdorong untuk melakukan sesuatu agar 

kebutuhan-kebutuhan tersebut terpuaskan) . Sedangkan 

Vroom mengatakan bahwa “motivation is a product of the 

individual’s expectancy that a certain effort will lead to the 

intended performance, the instrumentality of this 

performance to achieving a certain result, and the desirability 

of this result for the individual, known as valence”. (S.E. 

Condrey, 2005, p.482). Berdasarkan definisi tersebut 

disusunlah rumus M= ExIxV. Oleh karena itu, agar punya 

landasan teoritis yang jelas biasanya untuk kepentingan 

penyusunan definisi operasional variabel, peneliti hanya 

memilih atau menggunakan satu definisi tertentu yang cocok 

atau sesuai dengan tujuan penelitiannya. Beberapa penulis 

menamakan langkah pertama ini dengan nama definisi 

konseptual. 

2. Langkah berikutnya adalah menemukan cara mengetahui 

besaran (ukuran) dari variabel penelitian berdasarkan 

definisi konseptual, atau dengan kata lain mulai 

mengoperasionalisasikan variabel penelitian. Agar lebih 

cepat dipahami simaklah contoh berikut ini. Kita ambil satu 

contoh penelitian tentang motivasi yang menggunakan 

konsep Victor Vroom. Terlebih dahulu ditentukan definisi 

konseptualnya, kemudian disusun definisi operasionalnya. 

Agar lebih dipahami, sebaiknya definisi konseptual dan 

operasional variabel penelitian dimasukan ke dalam satu 

tabel seperti di bawah ini 
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Tabel 5.1 Contoh Operasional Variabel Penelitian 

 

Varia

bel 

 

Definisi 

Konseptual 

Definisi Operasional 

Dimensi Skor 

Motivasi 

Skala 

Pengkuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiv

asi 

 

 

 

“Motivation is a 

product of the 

individual’s expect

ancythat a certain 

effort will lead to 

the intended 

performance, 

the instrumentalit

y of this 

performance to 

achieving a 

certain result, and 

the desirability of 

this result for the 

individual, known 

as valence”. 

 

M=ExIx 

Victor Vroom 

 

 

1.Expectancy

: 

Keyakinan 

seseorang 

bahwa dia 

mampu 

mengerjakan 

tugas yang 

dibebankan 

kepadanya 

2.Instrument

ality: 

Keyakinan 

seseorang 

bahwa jika 

dia berhasil 

mengerjakan 

tugas maka 

dia akan 

memperoleh 

imbalan 

3.Valence 

Nilai imbalan 

bagi 

seseorang 

ketika 

imbalan 

tersebut 

diperoleh 

a.Ekspekta

ncy dan 

Instrument

ality 

Keyakinan 

sangat 

tinggi, skor 

1 

Keyakinan 

tinggi skor 

0,75 

Keyakinan 

cukup, skor 

0.50 

Keyakinan 

rendah 

0,25 

Keyakinan 

sangat 

rendah 

skor 0.00 

 

b. Valence 

Nilai 

imbalan 

sangat 

tinggi, skor 

1 

Nilai 

imbalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval 



93 
 

tinggi, skor 

0,75 

Nilai 

imbalan 

cukup, skor 

0,50 

Nilai 

imbalan 

rendah, 

skor 0,25 

Nilai 

imbalan 

sangat 

rendah, 

skor 0,00 
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Latihan-latihan 

1. Sebutkan dan jelaskan pengertian variable dan buatlah contoh 

variable penelitian saudara? 

2. Sebutkan dan jelaskan macan-macam variable dan tentukan 

variable yang saudara buat? 

3. Sebutkan dan jelaskan definisi operasional, kaitkan dengan 

penelitian anda? 

4. Sebutkan dan jelaskan pengertian skala pengukuran? 

5. Tentukan skala pengukuran yang saudara gunakan pada 

penelitian saudara? 

6. Sebutkan tipe-tipe skala pengukuran dan tentukan skala yang 

sudara gunakan pada penelitian saudara? 

7. Sebutkan bagimanakan proses operasional dan buatlah variable 

operasional penelitian saudara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

BAB 6 

 
 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa memahami dan pengertian Populasi & sample 
Penelitian

• Mahasiswa memahami teknik sampeling

• Mahasiswa memahami dan menentukan Probability dan non 
Probability
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A. Pengertian Populasi 

Sugiyono (2001: 55) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi 

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

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki 

oleh objek atau subjek itu. 

Menurut Margono (2004: 118), populasi adalah seluruh data 

yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu 

yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan 

manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data maka, 

maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya 

manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2002: 108). Kerlinger (Furchan, 2004: 193) menyatakan bahwa 

populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau 

objek yang telah dirumuskan secara jelas. Nazir (2005: 271) 

menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan 

kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.  

Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi 

dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finit 

sedangkan, jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai 

jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga, disebut 

populasi infinit. Misalnya, jumlah petani dalam sebuah desa adalah 

populasi finit. Sebaliknya, jumlah pelemparan mata dadu yang terus-

menerus merupakan populasi infinit. 

Pengertian lainnya, diungkapkan oleh Nawawi (Margono, 2004: 

118). Ia menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-

tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai 

sumber data yang memiliki karaktersitik tertentu di dalam suatu 

penelitian. Kaitannya dengan batasan tersebut, populasi dapat 

dibedakan berikut ini: 
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1. Populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni populasi 

yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memilki 

karakteristik yang terbatas. Misalnya 5.000.000 orang guru 

SMA pada awal tahun 1985, dengan karakteristik; masa kerja 

2 tahun, lulusan program Strata 1, dan lain-lain. 

2. Populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni 

populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya, 

sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara 

kuantitatif. Misalnya guru di Indonesia, yang berarti 

jumlahnya harus dihitung sejak guru pertama ada sampai 

sekarang dan yang akan datang. 

Dalam keadaan seperti itu jumlahnya tidak dapat dihitung, 

hanya dapat digambarkan suatu jumlah objek secara kualitas 

dengan karakteristik yang bersifat umum yaitu orang-orang, 

dahulu, sekarang dan yang akan menjadi guru. populasi 

seperti ini disebut juga parameter. 

 

Selain itu, menurut Margono (2004: 119) populasi dapat 

dibedakan ke dalam beberapa hal berikut ini: 

1.  Populasi teoretis (teoritical population), yakni sejumlah 

populasi yang batas batasnya ditetapkan secara kualitatif. 

Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi 

yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru; berumus 

25 tahun sampai dengan 40 tahun, program S1, jalur skripsi, 

dan lain-lain. 

2. Populasi yang tersedia (accessible population), yakni 

sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan 

dengan tegas. Misalnya, guru sebanyak 250 di kota Bandung 

terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah 

ditetapkan dalam populasi teoretis.  

Menurut Margono (2004: 119-120) pun menyatakan bahwa 

persoalan populasi pada penelitian harus dibedakan ke dalam sifat 

berikut ini: 



98 
 

1. Populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-

unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu 

dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, 

seorang dokter yang akan melihat golongan darah 

seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. 

Dokter itu tidak perlu satu botol, sebab setetes dan sebotol 

darah, hasilnya akan sama saja. 

2. Populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang 

unsurunsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, 

sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara 

kualitatif maupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang 

sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam 

kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. 

 

 
Gambar 6.1 Populasi dan sampel 

 

B. Pengertian Sample 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002: 109; Furchan, 2004: 193). Pendapat yang senada 

pun dikemukakan oleh Sugiyono (2001: 56). Ia menyatakan bahwa 

sampel sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 
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kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif.  

Margono (2004: 121) menyataka bahwa sampel adalah sebagai 

bagian dari populasi, sebagai contoh (monster) yang diambil dengan 

menggunakan cara-cara tertentu. Hadi (Margono, 2004: 121) 

menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul 

disebabkan hal berikut: 

1.  Peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai 

akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus 

meneliti sebagian saja. 

2. Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-

hasil kepenelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-

kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih 

luas. 

Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan 

berbagai alasan. Nawawi (Margoino, 2004: 121) mengungkapkan 

beberapa alasan tersebut, yaitu: 

1. Ukuran populasi 

Dalam hal populasi ta terbatas (tak terhingga) berupa 

parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada 

dasarnya bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak 

mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. 

Demikian juga dalam populasi terbatas (terhingga) yang 

jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan 

data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar yang tersebar 

di seluruh pelosok Indonesia. 

2. Masalah biaya 

Besar-kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya 

objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka 

semakin besar biaya yang diperlukan, lebih-lebih bila objek itu 

tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling 

ialah satu cara untuk mengurangi biaya. 

3. Masalah waktu  

Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih 

sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal 
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itu, apabila waktu yang tersedia terbatas, dan keimpulan 

diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel, dalam hal 

ini, lebih tepat. 

4. Percobaan yang sifatnya merusak 

Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh 

populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, 

tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh 

seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya, juga 

tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji 

kekuatannya. Karena itu penelitian harus dilakukan hanya 

pada sampel. 

5. Masalah ketelitian 

Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan 

agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. 

Ketelitian, dalamm hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, 

dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu 

ketelitian terselenggara. Boleh jadi peneliti akan bosan dalam 

melaksanakan tugasnya. Untuk menghindarkan itu semua, 

penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam 

suatu penelitian. 

6. Masalah ekonomis  

Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti; 

apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, 

waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, 

mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain 

penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis 

daripada penelitian populasi. 

 

C. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel 

(Sugiyono, 2001: 56). Margono (2004: 125) menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan 

sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan 

dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-

sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang 
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representatif.Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. 

Secara skematis, menurut Sugiyono (2001: 57) teknik sampling 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 6.2 Teknik Sampling 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa teknik sampling pada 

dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability 

Sampling dan Nonprobability Sampling. Probability sampling 

meliputi: simple random sampling,, disproportionate stratified 

random sampling, dan area (cluster) sampling (sampling menurut 

daerah). Nonprobability sampling meliputi: sampling sistematis, 

sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling 

jenuh, dan snowball sampling. 

1. Probality Sampling 

Sugiyono (2001: 57) menyatakan bahwa probability sampling 

adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi: 
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a. Simple Random Sampling 

Menurut Sugiyono (2001: 57) dinyatakan simple 

(sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Margono (2004: 126) menyatakan 

bahwa simple random sampling adalah teknik untuk 

mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit 

sampling. 

Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur 

populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama 

untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. 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 6.3 Teknik Sampel Random Sampling 
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b. Proportionate Stratified Random Sampling 

Margono (2004: 126) menyatakan bahwa 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. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai 

dari berbagai latar belakang pendidikan, maka populasi 

pegawai itu berstrata. Misalnya jumlah pegawai yang lulus 

S1 = 45, S2 = 30, STM = 800, ST = 900, SMEA = 400, SD = 300. 

Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata 

pendidikan tersebut yang diambil secara proporsional 

jumlah sampel. 

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. Cluste Sampling (Area Sampling) 

Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Menurut 

Margono (2004: 127), teknik ini digunakan bilamana 

populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan 

terdiri dari kelompok-kelompok individu atau Populasi 

homogen Sampel yang representative Diambil secara 

random 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 
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kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan 

dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya 

berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. 

Sugiyono (2001: 59) memberikan contoh, di Indonesia 

terdapat 34 propinsi, dan sampelnya akan menggunakan 10 

propinsi, maka 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. 

Contoh lainnya dikemukakan oleh Margono (2004: 127). Ia 

mencotohkan bila penelitian dilakukan terhadap populai 

pelajar SMU di suatu kota. Untuk random tidak dilakukan 

langsung pada semua pelajarpelajar, tetapi pada 

sekolah/kelas sebagai kelompok atau cluster. Teknik 

sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap, 

yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap 

berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah 

itu secara sampling juga. Teknik ini dapat digambarkan di 

bawah ini. 

2. Nonprpbality Sampling 

Menurut Sugiyono (2001: 60) nonprobability sampling adalah 

teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Teknik sampel ini meliputi: 

a. Sampling Sistematis 

Sugiyono (2001: 60) menyatakan bahwa 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 itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan 

nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan 

nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan 
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tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan lima. Untuk itu 

maka yang diambil sebagai sampel 

adalah 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100. 

b. Sampling Kuota 

Menurut Sugiyono (2001: 60) menyatakan bahwa 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 jatah 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 (Sugiyono, 2001: 60). Menurut 

Margono (2004: 127) menyatakan bahwa 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 
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mengumpulkan data langsung dari setiap orang dewasa yang 

dijumpainya, sampai jumlah yang diharapkan terpenuhi. 

d. Sampling Purposive 

Sugiyono (2001: 61) menyatakan bahwa sampling purposive 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Menurut Margono (2004: 128), 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. Degan 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 ahli dalam bidang kepegawaian 

saja. 

e. Sampling Jenuh 

Menurut Sugiyono (2001: 61) 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. Snow Sampling 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang 

mula mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh 

memilih teman temannya untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 

2001: 61). Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel 

semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin 

lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak 

menggunakan sampel purposive dan snowball. Teknik 

sampel ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 6.4 Nowball Sampling 

 

D. Menentukan Ukuran Sampel 

Ukuran sampel (sample size) adalah banyaknya individu, subyek 

atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Jika ukuran 

sampel yang di ambil terlalu besar atau terlalu kecil maka akan 

menjadi masalah dalam penelitian itu. Oleh karena itu, ukuran 

sampel harus betul-betul diperhatikan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitiannya. Tentang berapa ukuran ideal untuk sampel 

penelitian?, sampai saat ini belum ada kesepakatan atau ketentuan 

yang bisa diterima secara umum. Penetapan ukuran sampel 

merupakan masalah yang komplek dan mencakup banyak 

pertimbangan kualitatif dan kuantitatif.  

Yang jelas, sampel yang baik adalah sampel yang memberikan 

pencerminan optimal terhadap populasinya (representative). 

Representative suatu sampel tidak pernah dapat dibuktikan, 

melainkan hanya didekati secara metodologi melalui parameter yang 

diketahui dan diakui kebaikannya secara teoritik maupun 

eksperimental. Berikut ini disajikan pendapat beberapa ahli tentang 

ukuran sampel yaitu; 
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1. Gay & Diehl, (1992: 146) berpendapat bahwa sampel haruslah 

sebesar-besarnya. Pendapat ini mengasumsikan bahwa semakin 

banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif, 

dan hasilnya dapat di generalisir. Namun, ukuran sampel yang 

dapat diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya;  

a. Apabila penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel 

minimunnya adalah 10% dari populasi, 

b. Penelitian yang bersifat korelasional, sampel minimunnya 30 

subyek,  

c. Penelitian kausal-perbandingan, sampelnya sebanyak 30 

subyek per group, dan  

d. Penelitian eksperimental, sampel minimunnya adalah 15 

subyek per group. 

2. Roscoe (1975), memberikan panduan untuk menentukan ukuran 

sampel : 

a. Pada setiap penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 

30 dan 500. 

b. Apabila faktor yang digunakan dalam penelitian itu banyak, 

maka ukuran sampel minimal 10 kali atau lebih dari jumlah 

faktor. 

c. Jika sampel akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, 

maka ukuran sampel minimum 30 untuk tiap bagian yang 

diperlukan. 

3. Slovin (1960), dalam Sevila (2007) menentukan ukuran sampel 

dari suatu populasi dengan rumus sebagai berikut: 

 
Dimana:  

n = Jumlah Sampel 
N = Ukuran Populasi 
e = Batas Kesalahan 

10% 
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4. Fraenkel & Wallen (1993:92) menyarankan, besar sampel 

minimum untuk setiap penelitian-penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

a. Penelitian deskriptif sebanyak 100. 

b. Penelitian korelasional sebanyak 50. 

c. Penelitian kausal-perbandingan 30 / group. 

d. Penelitian eksperimental sebanyak 30/15. 

5. Malhotra (1993), besarnya jumlah sampel yang diambil dapat 

ditentukan dengan cara mengalikan jumlah variabel dengan 5, atau 5 

X jumlah variabel. Jika variable yang diamati berjumlah 20, maka 

sampel minimalnya adalah 200 (5 X 20). 

Faktor-faktor kualitatif yang penting dipertimbangkan dalam 

penentuan ukuran sampel adalah: 

1) Pentingnya keputusan. 

2) Sifat dari penelitian. 

3) Jumlah variable 

4) Sifat dari analisa. 

5) Ukuran sample dalam penelitian sejenis 

6) Tingkat luasnya akibat. 

7) Tingkat penyelesaian. 

8) Keterbatasan sumber. 

Umumnya, untuk keputusan yang lebih penting, banyak 

informasi yang diperlukan, dan informasi yang akan diperoleh sangat 

tepat. Sifat dari penelitian juga mempengaruhi ukuran sample. Untuk 

explaratory research design, seperti yang digunakan dalam riset 

kualitatif, ukuran sample adalah khusus kecil. Untuk conclusive 

research, seperti survey deskriptif, sample besar yang akan 

digunakan.  

Keputusan tentang ukuran yang digunakan juga ditentukan oleh 

pertimbanganpertimbangan keterbatasan sumber daya yang 

tersedia, misalnya masalah biaya dan waktu yang terbatas. 

Keterbatasan yang lain termasuk ketersediaan personel yang 

berkualitas untuk mengumpulkan data. Faktor terpenting dalam 
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menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi 

sebuah parameter populasi adalah ukuran dari varians populasi. 

Semakin besar dispersi atau varians dalam populasi, semakin besar 

pula jumlah sampel yang diperlukan untuk menghasilkan ketepatan 

estimasi (Cooper & Emory: 1995). 
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Latihan-latihan 

1. Sebutkan pengertian Populasi menurut para ahli, berdasarkan 

pengertian tersebut saudara buat pengertian populasi menurut 

pendapat anda? 

2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan tentang populasi menurut 

para ahli? 

3. Gambarkan bentuk Populasi dan sampel? 

4. Sebutkan pengertian sampel menurut para ahli, dan buatlah 

pengertian anda sendiri tentang sampel? 

5. Sebutkan alasan-alasan pengunaan sampel pada kegiatan 

penelitian? 

6. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik sampling menurut para 

ahli? 

7. Gambarkan teknik-teknik dalam Sampling? 

8. Sebutkan dan jelaskan dua kelompok teknik sampling? Dan 

tentukan teknik sampling pada rencana penelitian yang sudah 

saudara buat? 

9. Sebutkan dan jelaskan cara menentukan ukuran sampel? 

Sebutkan teknik ukuran sampel yang sudara buat? 
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BAB 7 

 
 

 

DATA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa memahami dan Menjelaskan data penelitian

• Mahasiswa memahami dan Menjelaskan Jenis, Sifat, Sumber, 
skala pengukuran data penelitian

• Mahasiswa memahami Metode & Intrumen Pengumpulan 
Data

• Mahasiswa memahami Instrumen Penelitian
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A. Pengertian Data 

Definisi Data secara Etimologis merupakan bentuk jamak dari 

DATUM yang berasal dari Bahasa Latin dan berarti "Sesuatu Yang 

Diberikan". Dalam pengertian sehari-hari Data dapat berarti Fakta 

dari suatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka-angka 

maupun kata-kata. Sedangkan jika dipandang dari sisi Statistika, 

maka Data merupakan Fakta-fakta yang akan digunakan sebagai 

bahan penarikan kesimpulan. (Siswandari, 2009). 

Data merupakan Kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu 

pengukuran. Suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan 

hasil dari penarikan kesimpulan yang didasarkan pada Data/Fakta 

yang akurat. Untuk mendapatkan Data yang akurat diperlukan suatu 

Alat Ukur atau yang disebut Instrumen yang baik. Alat Ukur atau 

Instrumen yang baik adalah Alat Ukur/Instrumen yang VALID dan 

RELIABEL. (Amin, dkk., 2009). 

Selanjutnya, agar Data dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan 

Baik, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Obyektif  

Data yang diperoleh dari lapangan/hasil pengukuran, harus 

ditampilkan dan dilaporkan apa adanya. 

2. Relevan 

Dalam mengumpulkan dan menampilkan Data harus sesuai 

dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. 

3. Up to Date (Sesuai Perkembangan) 

Data tidak boleh usang atau ketinggalan jaman, karena itu 

harus selalu menyesuaikan perkembangan. 

4. Representatif 

Data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat 

menggambarkan kondisi senyatanya atau mewakili suatu 

kelompok tertentu atau populasi. 
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B. Sifat Data 

Menurut sifatnya, Data secara umum dapat dibagi menjadi 2 

macam sifat, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Kuantitatif 

Yaitu Data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau 

jumlah dan dapat diukur besar kecilnya serta bersifat obyektif 

sehingga dapat ditafsirkan sama oleh orang lain. data yang 

berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data 

kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik 

perhitungan matematika atau statistika 

Contoh:  

Harga Buku Rp. 45.000, ; berat badan ; tinggi badan ; suhu tubuh, 

dsb. 

2. Data Kualitatif 

Yaitu Data yang berhubungan dengan kategorisasi atau 

karakteristik dalam bentuk Sifat (Bukan Angka) yang tidak dapat 

diukur besar kecilnya. Data yang berbentuk kata-kata, bukan 

dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai 

macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis 

dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan 

dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif 

adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau 

rekaman video. 

Contoh:  

Jenis kelamin, Bahasa, Pekerjaan, Pengetahuan, Sikap, dsb. 

 

C. Data Berdasarkan skala pengukuran (Nominal, Ordinal, Interval 

& Rasio) 

Menurut sifatnya, Data secara umum dapat dibagi menjadi 2 

macam sifat, yaitu sebagai berikut: 
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1. Data Skala Nominal 

a) Suatu himpunan yang terdiri dari anggota – anggota yang 

mempunyai kesamaan tiap anggotanya, dan memiliki 

perbedaan dari anggota himpunan yang lain. 

b) Variasinya tidak menunjukkan Perurutan atau 

Kesinambungan, tiap variasi berdiri sendiri secara terpisah. 

c) Dalam Skala Nominal tidak dapat dipastikan apakah kategori 

satu mempunyai derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah 

dari kategori yang lain ataukah kategori itu lebih baik atau 

lebih buruk dari kategori yang lain lihat tabel 7.1 

Tabel 7.1 Contoh skala Nominal 

Kategori Pilihan 

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 

Pekerjaan Petani Pegawai Pedagang 

Golongan Darah 0 A B AB 

Suku Minang Batak Jawa Melayu 

Gaji 1 Jt 2 Jt 5 jt 4 Jt 

 

2. Data Skala Ordinal 

a) Skala Ordinal Adalah skala variabel yang menunjukkan 

tingkatan – tingkatan. 

b) Skala Ordinal Adalah Himpunan yang beranggotakan 

menurut rangking, urutan, pangkat atau jabatan. 

c) Skala Ordinal adalah Kategori yang dapat diurutkan atau 

diberi peringkat. 

d) Skala Ordinal adalah Skala Data Kontinum yang batas satu 

variasi nilai ke variasi nilai yang lain tidak jelas, sehingga 

yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih 

tinggi, sama atau lebih rendah daripada nilai yang lain lihat 

tabel 7.2. 
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Tabel 7.2 Contoh Data Ordinal 

Kategori Pilihan 

Tingkat 
Pendidikan 

SD SMP SMA PT 

Pendapatan Tinggi Sedang Rendah 

Sikap (yang 
diukur dengan 
skala Likert) 

Sangat 
Setuju 

Setuju Ragu-
ragu 

Tidak 
setuju 

 

3. Data Skala Interval 

Skala Interval merupakan skala pengukuran yang bisas 

digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. 

Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja 

tidak memiliki nilai 0 (nol) mutlak. 

a) Skala Interval Adalah Skala Data Kontinum yang batas variasi 

nilai satu dengan yang lain jelas, sehingga jarak atau 

intervalnya dapat dibandingkan. 

b) Dikatakan Skala Interval bila jarak atau perbedaan antara nilai 

pengamatan satu dengan nilai pengamatan lainnya dapat 

diketahui secara pasti. 

c) Nilai variasi pada Skala Interval juga dapat dibandingkan 

seperti halnya pada skala ordinal (Lebih Besar, Sama, Lebih 

Kecil..dsb) ; tetapi Nilai Mutlaknya TIDAK DAPAT 

DIBANDINGKAN secara Matematis, oleh karena itu batas – 

batas Variasi Nilai pada Skala Interval bersifat arbitrer 

(ANGKA NOL-nya TIDAK Absolut). 
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Tabel 7.3 Contoh Data Skala Interval 

No Kriteria Interval Jarak Jumlah 
Responden 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat prospektif 
prospektif 
Cukup prospektif 
Kurang prospektif 
Tidak prospektif 

736-879 
592-735 
448-591 
304-447 
160-303 

143 
143 
143 
143 
143 

2 
5 
9 
3 
1 

Berdasarkan tabel diatas terlihat skala interval, tentang 

klasifikasi saham sangat prospektif mempunyai interval harga 

saham antara Rp 736-879 perlembarnya. Setiap interval memiliki 

jarak yang sama yaitu 143. 

4. Data Ratio 

Merupakan skala pengukuran yang mempunyai nilai NOL 

MUTLAK dan mempunyai jarak yang sama. Skala interval yang 

benar-benar memiliki nilai nol mutlak disebut skala rasio, dengan 

demikian skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat 

jelas dan akurat (precise). Jika  kita memiliki skala rasio, kita 

dapat menyatakan tidak hanya jarak yang sama antara satu nilai 

dengan nilai lainnya dalam skala, tapi juga tentang jumlah 

proposional karakteristik yang dimiliki dua objek atau lebih, dan 

contoh untuk skala ini adalah uang. Adapun ciri-ciri dari skala 

rasio adalah: 

1) Kategori data bersifat saling memisah, 

2) Kategori data mempunyai aturan yang logis, 

3) Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah 

karakteristik khusus yang dimilikinya, 

4) Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam 

perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada 

kategori, 

5) Angka nol menggambarkan suatu titik dalam skala yang 

menunjukkan ketiadaan karakteristik (punya nilai nol 

absolut). 
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Tabel 7.4 Contoh Skala Rasio 

Kondisi A Kondisi B Rasio A/B 

Saham BCA 5350 Saham BNI 2450 2.18 

Penjualan 
Toyota 

60638 Penjulan 
Isuzu 

20521 2.95 

Inflasi 
Indonesia 

6.30 Inflasi 
Amerika 

1,70 3.70 

Berdasarkan tabel diatas Saham BCA dibandingkan dengan 

saham BNI sebesar 2.18. Rasio penjulan Toyota dibandingkan 

dengan isuzu sebesar 2.95 kali dan rasio inflasi Indonesia 

dibandingkan Amerika sebesar 3.7 kali 

 

D. Sumber Data 

Menurut sumbernya, Data secara umum dapat dibagi menjadi 2 

macam sumber, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

 Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. 

 Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, 

peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik 

yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus 

(focus grup discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner. 

2. Data Skunder 

 Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 

sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro 

Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data terdapat beberapa metode 

yang dapat digunakan untuk memudahkan proses penelitian yaitu: 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian (margono, 1997: 158). Pengamatan dan 

pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi/berlangsungnya peristiwa. Berdasarkan Jenisnya 

Obeservasi dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Observasi langsung: observasi yang dilakukan di mana 

observer berada bersama objek yang diselidiki. 

2. Observasi tidak langsung: observasi yang dilakukan tidak 

pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangkian 

slide/foto 

Sedangkan untuk sasaran observasi adalah: 

1. Pelaku (aktor) 

2. Tempat 

3. Kegiatan 

4. Benda/alat 

5. Waktu 

6. Peristiwa 

7. Tujuan 

8.  Perasaan 

2. Komunikasi (wawancara) 

Wawancara telah diakui sebagai teknik pengumpulan data 

atau informasi yang penting dan banyak dilakukan dalam 

pengembangan sistem informasi. Wawancara adalah suatu 

percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan 

menggunakan format tanya jawab yang terencana. 

Wawancara memungkinkan analis sistem mendengar 

tujuan-tujuan perasaan, pendapat dan prosedur-prosedur 

informal dalam wawancar dengan para pembuat keputusan 

organisasional. analisis sistem menggunakan wawancara 
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untuk mengembangkan hubungan mereka dengan klien, 

mengobservasi tempat kerja, serta untuk mengumpulkan 

data-dat yang berhubungan dengan kelengkapan informasi. 

Meskipun e-mail dapat digunakan untuk menyiapkan orang 

yang diwawancarai dengan memberi 

pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan temuan, 

namun akan lebih baik bila wawancara dijalankan secara 

personal bukan elektronis. 

Berikut ini langkah-langkah persiapan wawancara 

1. Membaca materi latar belakang 

Bacalah informasi latar belakang tentang orang yang 

diwawancarai dan organisasinya sebanyak mungkin. 

Materi ini dapat diperoleh dari orang yang bisa Anda 

hubungi segera untuk menanyakan tentang Website 

perusahaan. Laporan tahunan terbaru, laporan berkala 

perusahaan, atau publikasi-publikasi lainnya yang 

dikirim keluar sebagai penjelasan tentang organisasi 

kepada publik. 

2. Menetapkan tujuan wawancara  

Gunakan informasi latar belakang yang Anda kumpulan 

serta pengalaman Anda untuk menetapkan tujuan-

tujuan wawancara. Setidaknya ada empat sampai enam 

area utama yang berkaitan dengan sikap pengolahan 

informasi dan pembuatan keputusan yang ingin Anda 

tanayakan. Area tersebut meliputi sumber-sumber 

informasi, format informasi, frekuensi pebuatan 

keputusan, kualitas informasi, dan gaya pembuat 

keputusan. 

3. Memutuskan siapa yang diwawancarai 

Saat memutusakan SIAPA saja yang diwawancarai, 

sertakan pula orangorang terpenting dari semua 

tingkatan yang untuk hal-hal tertentu bisa dipengaruhi 

sistem. 

4. Menyiapkan orang yang diwawancarai 
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Siapkan orang yang akan diwawancarai dengan 

menelpon mereka atau menulis pesan e-mail sehingga 

memungkinkan orang-orang yang akan diwawancarai 

mempunyai waktu untuk berpikir. Aturlah waktu untuk 

menelpon dan membuat janji pertemuan. Biasanya, 

wawancara dijalankan selama 45 menit atau paling lama 

1 jam. 

5. Menentukan jenis dan struktur pertanyaan 

Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mencakup area-

area dasar dalam pembuatan keputusan saat Anda 

menegaskan tujuan-tujuan penelitian 

3. Kusioner 

Kuesioner adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab 

secara tertulis oleh responden.  Kuesioner sangat 

bermanfaat jika orang-orang di dalam organisasi terpisah 

saling berjauhan, yakni orang-orang yang terlibat proyek 

sistem, sehingga tinjauan secara keseluruhan diperlukan 

sebelum merekomendasikan alternatif lainnya 

Adapun klasifikasi Kuesioner yaitu: 

1. Kuesioner berstruktur/tertutup: berupa pertanyaan 

disertai alternatif jawaban 

2. Kuesioner tidak berstruktur/terbuka: jawaban bebas 

menurut pendapat responden 

3. Kuesioner kombinasi berstruktur & tak berstruktur: 

memberi alternatif jawaban tapi memberi kebebasan 

responden untuk menjawab lebih lanjut 

4. Kuesioner semi terbuka: kuesioner yang memberi 

kebebasan kemungkinan menjawab selain dari 

alternative jawaban yang sudah tersedia. 
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Format Kuesioner terbagi menjadi 2 yaitu: 

a. Kuesioner Format bebas 

Kuesioner format bebas berisi dengan pertanyaan-

pertanyaan yang harus diisi oleh responden di 

temapat yang sudah disediakan. 

 
b. Kuesioner Format Pasti 

Kuesioner tipe ini mempunyai beberapa bentuk 

pertanyaan 

1. Check-off Questions 

 
2. Yes/NO Questions 

Jenis dari pertanyaan-pertanyaan ini 

memungkinkan responden untuk menjawab “Ya” 

atau “Tidak”. 

3. Opinion/choice Questions 

 
Sedangkan Menurut Arikunto (1995) dalam Riduwan 

(2010) Agar Data yang dikumpulkan baik dan benar, maka 

Instrumen atau Alat Bantu Pengumpulan Datanya juga harus 

Baik dan Benar dengan menggunkan metode dibawah ini. 
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Tabel 7.5 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

 
 

F. Langkah-langkah Penyusunan dan Pengembangan Instrumen 

1. Langkah penyusunan Instrumen 

Setelah suatu tujuan dirumuskan, maka variabel/sub 

variabel yang mengacu pada tujuan tersebut dijabarkan ke 

dalam konsep-konsep penting. Konsep penting tersebut 

harus dibuat rumusan definisinya hingga menjadi definisi 

kerja atau definisi operasional yang akan digunakan dalam 

penelitian. Suatu konsep dapat terdiri dari beberapa 

indikator. Indikator inilah yang akan dijadikan petunjuk 

konkrit yang dapat dilihat (diamati dan didengar) tentang 

suatu konsep dengan suatu parameter tertentu.Parameter 

di sini. Dimaksudkan sebagai bentuk/jenis ukuran yang akan 

dipergunakan untuk mengukur data sesuai dengan jenisnya 

(baik deskrit maupun kontinu) dan tingkat pengukurannya 

(baik nominal, ordinal, interval, maupun rasio). Jadi dalam 

menyusun instrumen harus diketahui dahulu variabel/sub 

variabelnya, lalu disusun indikator dan parameternya. 

Sebagai contoh ilustrasi sebagai berikut 
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Tabel 7.6 Contoh ilustrasi 

 
1 

 
Judul 

Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan 
Kerja Pegawai Terhadap Kualitas 
Pelayanan Pembersihan Sampah Di 
Kota Solo 

 Jika diidentifikasi dari sebuah judul penelitian tersebut di atas 
maka dapat diperoleh informasi bahwa judul tersebut 
terdapat dua variable bebas (Motivasi dan Kemampuan Kerja 
Pegawai) dan satu varibel terikat (Kualitas Pelayanan 
Pembersiahan sampah) 

2 Menjabarkan variable Penelitian menjadi sub-sub 
variable/deminsi 

 Cara penjabaran variable penelitian tergantung dari teori 
yang telah dirumuskan/dipilih oleh peneliti, disamping 
dipengaruhi juga oleh sifat dan jenis variable. Dari contoh 
judul penelitian tersebut di atas ada dua variable bebas 
(Motivasi dan Kemampuan Kerja Pegawai) dan satu variable 
terikat (Kualitas Pelayanan Pembersiahan Sampah). 

  a. Variable 
Motivasi 

Variabel ini ditemui adanya sub 
variable, rincian atau kelompok yang 
ada di dalamnya. Motivasi bukan 
merupakan benda yang dapat diamati. 
Motivasi merupakan kecenderungan 
seseorang untuk melakukan sesuatu. 
Teori Motivasi menurut Hasibuan 
(2000) mengemukakan bahwa; 
 
“Teori motivasi mempunyai sub 
variable yaitu; Motif, Harapan dan 
Insentif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa; 

a) Motif (Motif) adalah suatu 
perangsang keinginan (want) 
dan daya penggerak kemauan 
bekerja seseorang. Setiap 
motif mempunyai tujuan 
tertentu yang ingin dicapai. 
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b) Harapan (Expectancy) adalah 
suatu kesempatan yang 
diberikan terjadi karena 
perilaku untuk tercapainya 
tujuan. 

c) Insentif (Incentive) yaitu 
memotivasi (merangsang) 
bawahan dengan memberikan 
hadiah (imbalan) kepada 
mereka yang berprestasi di 
atas prestasi standart. Dengan 
demikian semangat kerja 
bawahan akan meningkat 
karena umumnya manusia 
senang menerima yang baik-
baik saja. 

Berdasarkan cuplikan kajian teori 
tersebut di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa motivasi 
mempunyai  tiga sub variable yaitu; 
Motif, Harapan dan Insentif. 

  b. Variabel 
Kemamp
uan Kerja 
Pegawai 

Faktor yang mempengaruhi 
kemampuan pegawai adalah 
pengeathuan dan keterampilan. Hal ini 
sesuai dengan  pendapat Keith Davis 
seperti yang dikutif oleh 
Mangkunegara (2000) yang 
merumuskan bahwa; Ability= 
Knowledge + Skill. Secara psikologis 
kemampuan pegawai  terdiri dari 
kemampuan potensi dan kemampuan 
reality. Artinya, pegawai yang memiliki 
kemampuan di atas rata-rata dengan 
pendidikan atau pengetahuan yang 
mewadai untuk menjalankan 
pekerjaan yang terampil dalam 
mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 
maka ia akan lebih mudah mencapai 
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kinerja (prestasi) yang diharapkan. 
Oleh karena itu, pegawai perlu 
ditempatkan pada pekerjaan yang 
sesuai dengan keahliannya (the right 
man in the right place, the right man on 
the right job. 
Dengan demikian sub variable dari 
kemampuan pegawai adalah 
pengetahuan dan keterampilan. 

  c. Variabel 
Kualitas 
Pelayana
n 
Pembersi
ahan 

Dari variable ini dapat dilihat aspek-
aspek yang berkaitan dengan sub 
variabel atau dimensi dari variable 
Kualitas Pelayanan, antara lain; yang 
dikemukakan oleh Zeithaml dalam 
buku yang berjudul  “Delivering Quality 
Service. Balancing Customer 
Perceptions and Expectation, 1990 : 
21-22)” 
Sudarmayanti (2000) menyatakan 
bahwa tolok ukur kualitas pelayanan 
dapat diukur melalui 10 sub variable 
(dimensi) yaitu; Tangibles (berwujud), 
Reliability (keandalan), 
Responsiveness (keresponsivan), 
Competence ( pengetahuan dan 
keterampilan), Courtesy (perilaku), 
Credibility (kejujuran), Security 
(keamanan), Accsess (kemudahan 
hubungan), Communications 
(Komunikasi) dan Understanding the 
Customer (mengerti kebutuhan 
masyarakat) 

3 Merincian Variabel Menjadi Sub Variabel 
 No Variable Sum variable (Dimensi) 
 1 Motivasi 

(X1) 
1. Motiv 
2. Harapan 
3. Insentif 
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 2 Kemampua
n (X2) 

1. Pengetahuan 
2. Keterampilan 

 3 Kualitas 
Pelayanan 
(Y) 

1. Tangibles 
2. Reliability 
3. Responsiveness 
4. Competence 
5. Courtesy 
6. Credibility 
7. Security 
8. Accsess 
9. Communications 
10. Undestanding the Custome 

4 Mencari sub variable menjadi  indicator sebagai berikut 
 Motivasi (X1) 
 1) Mo

tiv 
a. Gaji cukup 
b. Nyaman bekerja 
c. Hormati pegawai 
d. Rasa takut dan cemas 
e. Fasilitas mewadai 
f. Setia kawan 
g. Pemberlakuan  kerja sesuai 

peraturan 
h. Perlakukan pekerjaan 

 

 2) Har
apa
n 

a. Kerja yang menyenangkan 
b. Rasa ikut memiliki 
c. Disiplin waktu bekerja 
d. Pemberian penghargaan 
e. Staf kepemimpinan 
f. Menurut persyaratan kerja 

 

 3) Ins
ent
if 

a. Intrinsik 
b. Ektrinsik 

 

 Kemampuan (X2) 
 1) Pengetahuan a. Ciri-ciri pegawai yang 

memungkinkan 
b. Gagasan-gagasan kreatif yang 

sudah dihasilkan 
 2) Keterampilan a. Menjalankan tugas 
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b. Memberikan penguatan 
c. Mengadakan variasi 

 Kualitas Pelayanan (X3) 
 1) Tangibles 

(berwujud) 
a. Peralatan 
b. Perlengkapan 
c. Personil 

 2) Reliability a. Pekerjaan cepat 
b. Pelayanan yang tidal pilih kasih 

 3) Responsiveness a. Pelayanan yang menyenangkan 
b. Ketangkasan dalam bekerja 
 

 4) Competence a. Pegawai yang mampu bekerja 
b. Pegawai yang mampu 

melaksanakan tugas 
 5) Courtesy a. Sopan kepada konsumen 

b. Melayani dengan baik 
c. Pelayanan pribadi pada konsumen 

 6) Credibility a. Kejujuran dalam bekerja 
b. Mempercayai pegawai 

 7) Security a. Jaminan pelayanan 
b. Memberikan jaminan hukum 

 8)   Acsess a. Memberikan pelayanan pengaduan 
b. Pendekatan menyeluruh 

 9) Communication a. Pandai memikat konsumen 
b. Pandai berpikir 
c. Rajin memberikan berita yang 

aktual 
 10) Understanding 

the Customer 
a. Memenuhi kebutuhan konsumen 
b. Memberikan layanan yang 

memuaskan 
5 Menjabarkan indikator menjadi diskriptor 
 Variabe

l 
Sub 

variable 
Indikator Deskriptor 

 1. Motiv
asi 

1) Motif 
 
 
 
 

a. Gaji cukup 
b. Nyaman bekerja 
c. Hormati pegawai 
d. Rasa takut dan 

cemas 

(1) Upah yang 
adil dan layak 

(2) Kesempatan 
promosi 



129 
 

 e. Fasilitas 
mewadai 

f. Setia kawan 
g. Pemberlakuan  

kerja sesuai 
peraturan 

h. Perlakukan 
pekerjaan 

 

(3) Pengakuan 
sebagai 
individu 

(4) Keamanan 
bekerja 

(5) Tempat kerja 
yang baik 

(6) Penerimaan 
oleh 
kelompok 

(7) Perlakuan 
yang wajar 

(8) Pengakuan 
atas prestasi 

  2) Harapa
n 

 
 
 

a. Kerja yang 
menyenangka 

b. Rasa ikut 
memiliki 

c. Disiplin waktu 
bekerja 

d. Pemberian 
penghargaan 

e. Staf 
kepemimpinan 

f. Menurut 
persyaratan 
kerja 

(9) Kondisi kerja 
yang baik 

(10) Perasaan 
ikut terlibat 

(11) Pendisiplina
n yang 
bijaksana 

(12) Penghargaa
n penuh atas 
penyelesaia
n pekerjaan 

(13) Loyalitas 
pemimpin 
terhadap 
pegawai 

(14) Pemahaman 
yang 
simpatik 
atas 
persoalan-
persoalan 
pribadi 

(15) Jaminan 
pekerjaan 
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3) Insenti
f   

a. Intrinsik 
b. Ekstrinsik 

(16) Penyelesaia
n 

(17) Pencapaian/
prestas 

(18) Gaji 
(19) Tunjangan 
(20) Antar 

pribadi 
(21) Promosi 

 2. Kemam
puan 
kerja 
pegawai 

a. Peng
etah
uan 

a. Ciri-ciri pegawai 
yang 
memungkinkan 

b. Gagasan-gagasan 
kreatif yang sudah 
dihasilkan 

(22) Kelincahan 
mental 
berpikir dari 
segala arah 

(23) Kelincahan 
mental 
berpikir ke 
segala arah 

(24) Fleksibel 
konsep  

(25) Orisinalitas  
(26) Menyukai 

kompleksita
s 

(27) Latar 
belakang 
yang 
merangsang 

(28) Kecakapan 
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(29) Bekerja 
keras  

(30) Berpikir 
mandiri 

(31) Pantang 
menyerah 

(32) Mampu 
berkomunik
asi 

(33) Tertarik hal-
hal yang 
komplek 

(34) Rasa ingin 
tahu tentang 
pengetahua
n 

(35) Senang 
humor 

(36) Terbuka dan 
menerima 
informasi 
atau 
gagasan 
baru 

(37) Arah 
hidupnya 
mantap dan 
mandiri 

  b. Kete
ram
pilan 

a. Menjalankan 
tugas 
 

(38) Bekal 
pengetahua
n  

(39) Memberikan 
pekerjaan 
lebih 

(40) Membangkit
kan minat 
pegawai  
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(41) Mengemban
gkan 
pemikiran 
kerja  

(42) Memberikan 
pengarahan 
berpikir 

(43) Memberikan 
petunjuk 
teknis 

b. Memberikan 
penguata 
 

(44) Meningkatk
an perhatian 
pegawai  

(45) Memberikan 
motivasi 
kerja 

c. Mengadakan 
variasi 

(46) Meningkatk
an gairah 
untuk 
bekerja 

(47) Memberikan 
prinsip kerja 

(48) Memberikan 
kesempatan 
mencari ilmu  

(49) Memberikan 
pemahaman 
moral kerja 

(50) Pengarahan 
tugas pokok 
dan fungsi 
dari 
pimpinan 

(51) Perencanaa
n kerja 
  

6 Membuat kisi-kisi Isntrumen 
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 Varia
ble 

Sum 
Variabel 

Indikator Diskriptor No 
item 
perta
yaan 

 
 
 
 
 
 
 

1. Mo
tiv
asi 

1) Motiv (1) Gaji cukup 
(2) Nyaman 

bekerja 
(3) Hormati 

pegawai 
(4) Rasa takut 

dan cemas 
(5) Fasilitas 

memadai 
(6) Setia 

kawan 
(7) Pemberlak

uan  kerja 
sesuai 
peraturan 

(8) Perlakukan 
pekerjaan 

(1) Upah yang 
adil dan 
layak 

(2) Kesempatan 
promosi 

(3) Pengakuan 
sebagai 
individu 

(4) Keamanan 
bekerja 

(5) Tempat 
kerja yang 
baik 

(6) Penerimaan 
oleh 
kelompok 

(7) Perlakuan 
yang wajar 

(8) Pengakuan 
atas prestasi 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

  2) Harapan (1) Kerja yang 
menyenang 
Kan 

(2) Rasa Ikut 
memiliki 

(3) Disiplin 
waktu kerja 

(4) Pemberian
penghargaa
n 

(5) Sifat 
kepemimpi
nan 

(9) Penyelesai
a 

(10) Pencapaia
n/prestasi 

(11) Kondisi 
kerja yang 
baik 

(12) Perasaan 
ikut 
terlibat 

(13) Pendisiplin
an yang 
bijaksana 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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(6) Menurut 
persyarata
n kerja 

 

(14) Pengharga
an penuh 
atas 
penyelesai
an 
pekerjaan 

(15) Loyalitas 
pemimpin 
terhadap 
pegawai 

(16) Pemahama
n yang 
simpatik 
atas 
persoalan-
persoalan 
pribad 

(17) Jaminan 
pekerjaan 

  3) Insentif (1) Instrinsik 
(2) Ekstrinsik 

(18) Gaji dan 
upah 

(19) Tunjangan 
(20) Antar 

pribadi 
(21) Promosi 

18 
19 
20 
21 

 

Ds
t… 

Varia
bel 
berik
utnya 

  

 

2. Alur Penyusunan Instrumen  

Kita mengenal beberapa jenis instrumen dalam 

pengumpulan data penelitian, antara lain: observasi, 

wawancara, angket/koesioner, dan Setiap item instrumen 

harus bermakna untuk mengungkap indikator tertentu dan 

mempunyai sumbangan yang jelas untuk mencapai tujuan 
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penelitian. Skema berikut menjelaskan uraian di atas lihat 

gambar 7.1 

 

 
 

Gambar 7.1 Alur Penyusunan dan Pengembangan Instrumen 

 

Dari bagan tersebut terlihat bahwa untuk keperluan 

penyusunan dan pengembangan instrumen pertama-tama 

adalah penetapan kontruk variabel penelitian yang 

merupakan sintesis dari teori-teori yang telah dibahas dan 

dianalisis yang penyajiannya diuraikan dalam pengkajian 

teoritik atau tinjauan pustaka. Konstruk tersebut dijelaskan 

dalam definisi konseptual variabel, yang di dalamnya 

tercakup dimensi dan indikator dari variabel yang hendak 

diukur. Berdasarkan kontruk tersebut ditetapkan indikator-

indikator yang akan diukur dari variabel tersebut. 

Selanjutnya item-item instrumen dibuat untuk mengukur 

indikator-indikator yang telah ditetapkan dengan cara 

seperti telah dikemukakan pada proses penyusunan dan 

Variabel 

Sub 
Variable

Indikator

Diskriptor

No item 
pertanyaan
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pengembangan instrument point 4 dan 5. Karena bentuk 

item-item instrumen yang akan dibuat harus sesuai dengan 

instrumen yang telah dipilih, maka sebelum menulis item-

item instrumen terlebih dahulu peneliti harus memilih jenis 

instrumen apa yang sesuai untuk mengukur indikator dari 

variabel yang akan diteliti. 
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Latihan-latihan  

1. Sebutkan dan jelaskan pengertian data menurut para ahli? 

2. Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat data yang memenuhi syarat 

yang baik?  

3. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat data? 

4. Sebutkan dan jelaskan satu persatu data berdasarkan skala 

pengukuran (Nominal, ordinal, Interval, Rasio) buatlah contoh 

anda sendiri? 

5. Sebutkan dan jelaskan sumber data berdasarakan rencana 

penelitian yang saudara buat? 

6. Sebutkan dan jelaskan metode pengumpulan data dalam 

rencana penelitian anda? 

7. Buatlah langkah-langkah penyusunan dan pengembangan 

istrumen penelitian sesuai dengan format yang telah 

dicontohkan berdasarkan rencan penelitian saudara?  

8. Jelaskan dan gambarkan bagaiaman alur penyusunan dan 

pengembangan instrument penelitian? 
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BAB 8 

 
 

 

ALAT PENGUMPULAN 

DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran

• Mahasiswa memahami dan membuat alat pengumpulan data 
secara kualitatif

• Mahasiswa memahami dan membuat alat pengumpulan data 
secara kuantitatif
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A. Pengumpulan Data pada Penelitian Kualitatif 

Teori dalam penelitian kuantitatif bersifat apriori yang disusun 

melalui deduktif dan logis, sedangkan teori dalam penelitian 

kualitatif disusun melalui dasar (grounded) ditemukan melalui 

induktif. Teori yang ditemukan melalui dasar itu memenuhi dua 

kriteria, yaitu sesuai dengan situasi empiris dan fungsi teori, yaitu: 

meramalkan, menerangkan, menafsirkan, dan mengaplikasikan. 

Pendekatan penelitian kualitatif sering disebut dengan naturalistic 

inquiry (inkuiri alamiah). Apapun macam, cara atau corak analisis 

data kualitatif suatu penelitian, perbuatan awal yang senyatanya 

dilakukan adalah membaca fenomena. Setiap data kualitatif 

mempunyai karakteristiuknya sendiri. Data kualitatif berada secara 

tersirat di dalam sumber datanya. Sumber data kualitatif adalah 

catatan hasil observasi, transkrip interviu mendalam (depth 

interview), dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan ataupun 

gambar. 

Dalam penelitian kualitatif memiliki Karakteristik Penelitian 

sendiri yang terdiri dari beberapa item yaitu; 

1. Setting/latar alamiah atau wajar dengan konteks utuh 

(holistik). 

2. Instrumen penelitian berupa manusia (human instrument) 

3. Metode pengumpulan data observasi sebagai metode 

utama. 

4. Analisis data secara induktif. 

5. Proses lebih berperanan penting daripada hasil. 

6. Penelitian dibatasi oleh fokus. 

7. Desain penelitian bersifat sementara. 

8. Laporan bernada studi kasus. 

9. Interpretasi ideografik. 

Sedangkan pada Metode Pengumpulan Data dalam penelitian 

kualitatif terdapat beberapa cara yaitu; 

1. Pengamatan dengan berpartisipasi (Participant Observation) 
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2. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

3. Penyelidikan Sejarah Hidup (Life Historical Investigation) 

4. Analisis Konten (Content Analysis) 

Tabel 8.1 Kontras perbedaan penelitian kuantitatif dengan 

penelitian kualitatif 

Indikator Metode Kualitatif Metode Kuantitatif 

Desain 

 

 

 Umum 

 Fleksibel 

 Berkembang, tampil 

dalam proses awal 

penelitian 

 

 Spesifik, jelas, terinci 

 Ditentukan secara 

mantap sejak awal 

 Menjadi pegangan 

langkah demi 

langkah 

Tujuan  Memperoleh 

pemahaman makna 

: - Menunjukkan 

hubungan antara 

verstehen 

 Mengembangkan 

teori 

 Menggambarkan 

realitas yang 

kompleks 

  Menunjukan 

hubungan antara 

variable 

 Mentest teori 

 Mencari generalisasi 

yang mempunyai 

nilai prediktif 

Teknik 

penelitian 

 Observasi 

 Wawancara terbuka 

 Survey, Observasi 

terstruktur 

 Wawancara 

terstruktur 

Instrumen 

Penelitian 

 Human Instrument 

 Buku catatan 

 Recording 

 Tes, angket, 

Wawancara, skala 

 Komputer, 

kalkulator 
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Data  Deskriptif 

 Dokumen pribadi, 

catatan lapangan, 

ucapan responden, 

dokumen, dll 

 Kuantitatif 

 Hasil Pengukuran 

berdasarakan 

variable yang 

dioperasionalkan 

dengan 

menggunakan 

instrument 

Sampel  Kecil 

 Tidak 

representative 

 Purposive 

 Besar 

 Representatif 

 Sedapat mungkin 

rando 

Analisis  Terus menerus 

sejak awal sampai 

akhir penelitian 

 Induktif 

 Mencari pola, 

model, tema 

 Pada taraf akhir 

setelah 

pengumpulan data 

selesai 

 Deduktif 

 Menggunakan 

statistik 

Hubungan 

dengan 

responden 

 Empati, akrab 

 Kedudukan sama, 

setara, jangka lama 

 Berjarak, sering 

tanpa kontak 

langsung 

 Hubungan antara 

peneliti-subjek 

jangka pendek 

Usulan 

Desain 

 Singkat 

 Sedikit literature 

 Pendekatan secara 

umum 

 Masalah yang 

diduga relevan  

 Tidak ada hipotesis 

 Luas dan terinci 

 Banyak literature 

yang berhubungan 

dengan masalaj 

 Prosedur yang 

spesifik dan terinci 

langkah-langkah 
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 Focus penelitian 

sering ditulis 

setelah ada data 

yang dikumpulkan 

dari lapangan 

 Masalah diuraikan 

dan ditunjukan 

kepada focus 

tertentu 

 Hipotesis 

dirumuskan dengan 

jelas dan ditulis 

terinci dan lengkap 

sebelum terjun ke 

lapangan 

 

Persoalan nyata pada era sekarang adalah bagaimana 

memadukan kedua pendekatan penelitian tersebut. Penelitian 

kualitatif dapat berfungsi sebagai suplemen dan komplemen 

penelitian kuantitaif, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, 

dalam membuat rancangan penelitian, peneliti perlu menetapkan 

posisinya masing-masing. Berikut ini susunan proposal pada 

penelitian kualitatif 

1. Judul Penelitian 

Bersifat umum, belum terfokus, sehingga memberi 

kemungkinan untuk berkembang sesuai dengan kondisi yang 

dihadapi di lapangan, tidak menggambarkan variable-variabel 

secara eksplisit. 

2. Pendahuluan 

 Latar belakang masalah 

 Masalah 

 Terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang 

 Masalah yang belum banyak diteliti menjadi prioritas 

 Perlu memperhatikan aksesibilitas, signifikansinya 

dengan isu-isu yang berkembang, relevansinya bagi 

masyarakat, seringnya diteliti, sentral tidaknya 

permasalahan, kesesuaiannya dengan tingkat 

perkembangan suatu disiplin 
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 Rumusan masalah 

 Bukan harga mati (kaku), bersifat tentatif, artinya 

penyempurnaan rumusan masih mungkin dilakukan 

sewaktu di lapangan. 

 Meski rumusan masalah telah dirumuskan berdasarkan 

telaah pustaka dan pengalaman tertentu, bisa jadi 

situasi di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk 

melakukannya. 

 Tujuan penelitian 

 Memecahkan masalah. Sejalan dengan rumusannya 

 Pertanyaan fokus 

 Fokus sebagai wahana untuk membatasi studi 

 Pilihan subjektif peneliti dihormati dan dihargai 

 Bila peneliti telah menetapkan masalah dan tujuannya, 

harus memegang posisi paradigmanya 

 Pertanyaan harus sudah difokuskan pada hal-hal yang 

terkait dengan masalah dan tujuannya 

3. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu 

 Kerangka berfikir atau analisis yang sifatnya teoritis 

 Kajian ini tidak diperlukan dalam Grounded Research 

(model anti teori, menolak perumusan maslaah, 

rancangan penelitian, kajian teori yang mendikte arah 

penelitian, data merupakan sumber teori) 

4. Metode Penelitian 

 Penentuan subjek penelitian 

Nara sumber/informan, peristiwa/aktivitas, 

tempat/lokasi, dokumen, arsip Penentuan sampel 

(cuplikan) bersifat selektif, tidak mewakili populasi, 

tetapi mewakili informasinya (perlu memperhatikan 

ciri-ciri tertentu padainforman) 

 Pemilihan latar penelitian 
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Penjajagan lapangan Setting penelitian di tempat yang 

dikenal baik (di tempat sendiri) tidak dianjurkan karena 

pengambilan jarak antara peneliti dengan yang diteliti 

menjadi sukar dilakukan (ada subjektivitas) 

 Teknik pengumpulan data 

Data adalah kata-kata yang diucapkan/ditulis dan 

perilaku. Alat pengumpul data adalah peneliti sendiri. 

Sumber data adalah manusia (hasil pengamatan 

berpartisipasi dan wawancara mendalam) dan non 

manusia (dokumen, catatan) 

 Analisis data 

Interactive Model: pengumpulan data, reduksi data, 

display data, kesimpulan/verifikasi. 

Ethnographic Model: domain analysis, taxonmy 

analysis, componential analysis, theme analysis.  

 Teknik untuk mencapai keabsahaan/kredibilitas 

Untuk menghindari/menghilangkan unsur subjektivitas: 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, 

triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi (peer 

debriefing, member check, dll). 

 

B. Pengumpulan Data Pada Penelitian Kuantitatif 

1. Pengertian 

Menurut Jhonson & Christensen (2000: 126), method of 

collection data is technique for physically obtaining data to be 

analyzed in a research study. Metode pengumpulan data 

diartikan sebagai teknik untuk mendapatkan data secara fisik 

untuk dianalisis dalam suatu studi penelitian. Untuk 

mendapatkan data yang baik maka perlu dikembangkan suatu 

instrumen yang baik dan sesuai dengan tujuan penelitian kita. 

Mertens menguraikan beberapa langkah dalam 

mengembangkan instrumen yaitu: 

(1) Define the objective of your instrument 
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(2) Identify the intended respondents and make format 

decisions. 

(3) Review existing measures 

(4) Develop an item pool. 

(5) Prepare and pilot tes the prototype. 

(6) Conduct an item analysis and revise the  

 

Langkah-langkah pengembangan instrumen ini bersifat general 

dan dapat diimplementasikan pada beberapa jenis 

pengumpulan data misalnya pada pengembangan instrumen 

kuesioner, paper and pencil tests, wawancara dan juga observasi 

2. Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data pada Penelitian 

Kuantitatif 

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian 

kuantitatif. Macmillan & Sally Schumacher mengelompokkan 

teknik pengumpulan data kuantitatif dalam enam (6) jenis yakni 

tes tertulis (paper and pancil tests), wawancara (interviews), 

kuesioner (questionnaires), pengamatan (observations), 

pengukuran nonkognitif (noncognitive measures), dan penilaian 

alternatif (alternative assessment). Dalam penerapannya, 

berbagai teknik ini dapat dipadukan untuk mendapatkan data 

yang lebih lengkap, akurat dan konsiten. Secara lebih rinci, 

berbagai teknik pengumpulan data ini dapat dilihat pada uraian 

berikut ini; 

a. Paper and pencil test 

Menurut MacMilan & Schumacher istilah paper and pencil 

tests diartikan sebagai a standard set of questions is 

presented to each subject in writing (on paper or computer) 

that requires completion of cognitive task (2010: 250). Tes 

tertulis diartikan sebagai seperangkat pertanyaan yang 

disajikan kepada setiap subyek penelitian dalam bentuk 

tertulis (pada kertas atau komputer) yang menghendaki 

penyelesaian tugas kognitif. Tugas kognitif yang dimaksudkan 
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dapat terfokus pada apa yang diketahui seseorang 

(achievement), kemampuan belajar (ability or aptitude), 

memilih atau seleksi (interests, attitudes, or value) atau 

kemampuan mengerjakan sesuatu (skills). 

Saat ini terdapat banyak bentuk tes yang telah terstandar. 

Bentuk tes ini telah disediakan oleh ahli pengukuran dan 

memiliki kesamaan prosedur dalam administrasi dan 

pengskoran. Walaupun telah banyak bentuk tes yang telah 

distandarkan, kita tidak mungkin langsung mengambil salah 

satu bentuk tes tersebut begitu saja untuk dijadikan alat 

pengumpulan data pada penelitian yang akan kita lakukan. 

Hal ini disebabkan karena setiap penelitian bertujuan untuk 

mengukur sesuatu hal yang spesifik yang belum tentu sesuai 

dengan bentuk tes yang telah tersedia. Oleh karena itu 

diperlukan kemampuan agar mampu mengkonstruksi sendiri 

bentuk tes yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan 

dilakukan. Terdapat dua kriteria dalam penilaian yakni norm-

referenced dan criterion referenced. Pada norm-referenced 

atau penilaian acuan normatif (PAN), interpretasi datanya 

berdasarkan referensi kelompok. Sedangkan pada criterion-

referenced atau penilaian acuan patokan (PAP), proses 

interpretasinya berdasarkan seperangkat kriteria yang telah 

ditetapkan. 

b. Angket/Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2009: 199). Sedangkan menurut Johnson & 

Christensen (2000: 127), kuesioner adalah a self-report data-

collection instrument that each research participant fills out 

as part of research study. Kuesioner diartikan sebagai 

kumpulan instrumen pribadi dimana setiap responden 

penelitian mengisinya sebagai bagian dari studi penelitian. 
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Peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data 

tentang pikiran, perasaan, sikap, keyakinan, nilai, persepsi, 

kepribadian dan sikap responden penelitian. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan 

karena dinilai relatif lebih ekonomis, mempunyai item yang 

sama untuk semua subyek serta menjamin kerahasiaan 

(anonim). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 200) terdapat beberapa 

prinsip dalam penulisan angket yaitu: isi dan tujuan 

pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk 

pertanyaan, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan 

yang sudah lupa, pertanyaan tidak menggiring, panjang 

pertanyaan, urutan pertanyaan, prinsip pengukuran dan 

penampilan fisik angket. 

c. Wawancara/Interview 

Wawancara atau interview merupakan a data collection 

method in which interviewer ask interviewee questions 

(Johnson, 2000: 140). Pada pengertian ini dapat diketahui 

bahwa kegiatan wawancara melibatkan dua pihak yakni 

interviewer atau orang yang melaksanakan kegiatan 

wawancara dan juga interviewee atau pihak yang 

diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil (Sugiyono, 2009: 194). 

d. Pengamatan/observasi 

Pengamatan atau observasi diartikan sebagai watching the 

behaviorial patterns of people in certain situations to obtain 

information about the phenomenon of interest (MacMillan & 

Schumacher, 2010: 211). Pada pengertian ini, kegiatan 

observasi digunakan hanya untuk mengamati pola perilaku 
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manusia pada situasi tertentu untuk mendapatkan informasi 

tentang fenomena yang menarik. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2009: 203), kegiatan observasi tidak terbatas pada 

obyek manusia, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi dapat digunakan 

untuk penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejalah-gejalah alam dan bila responden yang 

diamati dalam jumlah yang relatif tidak terlalu besar. 

Terdapat dua jenis pengamatan yakni observasi partisipan 

dan observasi nonpartisipan. Pada observasi partisipan, 

pengamat terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang diamati. Sedangkan pada observasi nonpartisipan, 

peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. Kelemahan jenis observasi ini adalah data yang 

diperoleh kurang mendalam dan tidak sampai pada tingkat 

makna yaitu nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang 

terucapkan dan yang tertulis. Observasi nonpartisipan ini 

dibagi lagi dalam dua kategori yakni observasi terstruktur dan 

observasi tidak terstruktur 

e. Pengukuran nonkognitif 

Pengukuran nonkognititf lebih terfokus pada emosi dan 

perasaan, termasuk dalam pengukuran nonkognitif adalah 

sikap (attitudes), opini (opinions), nilai-nilai (values), minat 

(interests) dan kepribadian (personality). Walaupun para 

praktisi pendidikan dan psikologi telah mempelajari faktor 

nonkognitif, namun pengukuran untuk ciri ini sering lebih sulit 

dibandingkan pengukuran kognitif 

f. Penilian Alternatif 

Penilaian alternatif didesain untuk menyediakan cara yang 

berbeda dalam menunjukkan pencapaian penampilan siswa. 

Terdapat berbagai jenis penilaian alternalif seperti 

demonstrasi, pertunjukan/pameran, penilaian berdasarkan 

performans dan portofolio. Performanced-based assesment 
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is observation of skill, behavior, or competency. Sedangkan 

penilaian portofolio merupakan a purposeful, systematic 

collection and evaluation of student work that document 

progress toward meeting learning objectives. Dalam dunia 

pendidikan, portofolio digunakan untuk meningkatkan 

frekuensi khususnya dalam penilaian ketrampilan membaca 

dan menulis. 

g. Validitiasi dan reliabilitas instrument 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel 

maka diperlukan alat ukur/instrumen yang memiliki validitas 

dan reliabilitas yang tinggi. Instrumen disebut valid jika 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 

jika digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. Instrumen yang 

valid harus mempunyai validitas eksternal dan internal. 

Validitas internal terjadi jika kriteria yang ada dalam 

instrumensecara rasional telah mencerminkan apa yang 

diukur. Jadi kriterianya ada dalam instrumen. Sedangkan 

validitas eksternal terjadi jika instrumen disusun berdasarkan 

fakta empiris yang ada. 

Jika dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah 

penelitinya sendiri, maka dalam penelitian kuantitatif, 

instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang 

"independent" dari peneliti. Peneliti harus mampu membuat 

instrumen sebagus mungkin, apapun instrumen itu.  

Semua instrumen (baik yang tes maupun non tes) harus 

memiliki dua syarat yaitu reliable dan valid. Reliabel berarti 

hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Valid berarti 

instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. 

Reliabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu Stabilitas, 

Ekivalensi, dan Konsistensi Internal (O'Sullivan & Rassel, 

1995). Stabilitas mengacu pada kemampuan instrumen untuk 
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menghasilkan data yang sama dari waktu ke waktu (dengan 

asumsi objek yang diukur tidak berubah). 

Instrumen yang baik juga harus valid. Ada beberapa macam 

validitas yaitu face validity, content validity, dan criterion 

validity. Face validity (validitas muka) tercapai jika suatu 

instrumen nampaknya sudah valid (dari penglihatan sepintas 

lalu). Tentu saja validitas semacam ini sangat superficial. 

Tetapi kadang-kadang peneliti cukup memerlukan validitas 

jenis ini. Caranya, peneliti meminta beberapa orang membaca 

atau mengisi instrumen tersebut, dan meminta pendapat 

mereka untuk keperluan revisi. Content validity (validitas isi) 

tercapai jika suatu instrumen telah mencakup seluruh hal 

yang perlu diukur. Jika satu tes ujian akhir telah mencakup 

seluruh isi mata kuliah satu semester, maka instrumen ini 

dianggap memiliki validitas isi. Sebagai catatan, ini jangan 

dikacaukan dengan "konsistensi internal" dalam bahasan 

tentang reliabilitas. Soal tes ujian yang hanya mencakup 50% 

bahan kuliah satu semester mungkin memiliki sifat 

konsistensi internal, tetapi instrumen ini tidak memiliki 

validitas isi. 

Criterion validity (validitas kriteria) mengacu pada 

kemampuan item-item instrument untuk mengukur hal yang 

sama atau memprediksi suatu hal di masa depan. Dalam hal 

ini kita mengenal dua macam validitas, yaitu concurrent 

validity dan predictive validity. Concurrent validity tercapai 

jika suatu instrumen buatan kita misalnya, berkorelasi secara 

signifikan dengan instrumen lain yang mengukur hal yang 

sama. Jika kita mempunyai alat tes bahasa Inggris lalu kita uji 

cobakan kepada sejumlah siswa, dan hasilnya ternyata 

berkorelasi dengan nilai TOEFL mereka, maka tes kits telah 

memiliki concurrent validity. Sedangkan predictive validity 

tercapai jika suatu instrumen mampu meramalkan apa yang 
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terjadi di masa depan sesuai dengan hasil tes. Berikut adalah 

peta reliabilitas dan validitas instrumen. 

 

 
Gambar 8.1 instrumen reability dan validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

Latihan-latihan 

1. Sebutkan karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif? 

2. Sebutkan metode pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif? 

3. Sebutkan kontras perbedaan penelitian kuantitatif vs kualitatif? 

4. Sebutkan alur dalam susunan proposal pada penelitian 

kualitatif? 

5. Sebutkan pendapat mertens tentang pengembangan 

instrument yaitu? 

6. Jenis-jenis teknik pengumpulan data pada penelitian 

kuantitatif? 

7. Sebutkan tentang teknik pengumpulan data di kuantitatif? 
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BAB 9 

 
 

 

SPSS  
(Statistical Package for the Social Sciences) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tujuan pembelajaran

• Mahasiswa Mengetahui Definisi SPSS

• Mahasiswa Mengatahui Fasilitas SPSS

• Mahasiswa Mengetahui Cara menginstall SPSS

• Mahasiswa Mengetahui Bahan Dasar SPSS

• Mahasiswa Mampu Membuat Tabulasi Data Kuisioner

• Mahasiswa Mampu Mengimpor dan Export Database
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A. Defenisi SPSS 

SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk 

membuat analisis statistika. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc. SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences atau Paket Statistik untuk 

Ilmu Sosial) versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan oleh 

Norman Nie, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford 

University, yang sekarang menjadi Profesor Peneliti Fakultas Ilmu 

Politik di Stanford dan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of 

Chicago. Semula SPSS hanya digunakan untuk ilmu social saja, tapi 

perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu 

sehingga kepanjangannya berubah menjadi “Statistical Product and 

Service Solution” (Nisfiannoor, Muhammad, Pendekatan Statistika 

Modern Untuk Ilmu Social, Salemba Humanika,2009:15.). 

SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, 

perusahaan survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi 

pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, manajemen 

data (seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan) dan 

dokumentasi data (kamus metadata ikut dimasukkan bersama data) 

juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. 

Statistik yang termasuk dalam software di dasar SPSS adalah: 

 Statistik Deskriptif: Tabulasi Silang, Frekuensi, Deskripsi, 

Penelusuran, Statistik Deskripsi Rasio 

 Statistik Bivariat: Rata-rata, t-test, ANOVA, Korelasi (bivariat, 

parsial, jarak), Nonparametric tests 

 Prediksi Hasil Numerik: Regresi Linear 

 Prediksi untuk mengidentivikasi kelompok: Analisis Faktor, 

Analisis Cluster (two-step, K-means, hierarkis), Diskriminan. 

 

B. Fasilitas SPSS 

Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam 

pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa 

fasilitas seperti berikut ini: 



 

155 

 

 

 Data Editor. Merupakan jendela untuk pengolahan data. Data 

editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi 

spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan 

menampilkan data. 

 Viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil 

pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian 

tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil 

pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. 

 Multidimensional Pivot Tables. Hasil pengolahan data akan 

ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai 

dapat melakukan eksplorasi terhdap tabel dengan pengaturan 

baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah 

melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan 

splitting tabel sehingga hanya satu group tertentu saja yang 

ditampilkan pada satu waktu. 

 High-Resolution Graphics. Dengan kemampuan grafikal 

beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie charts, bar charts, 

histogram, scatterplots, 3-D graphics, dan yang lainnya, akan 

membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan tetapi juga 

membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. 

 Database Access. Pemakai program ini dapat memperoleh 

kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan 

Database Wizard yang disediakannya. 

 Data Transformations. Transformasi data akan membantu 

pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai 

dapat dengan mudah melakukan subset data, 

mengkombinasikan kategori, add, aggregat, merge, split, dan 

beberapa perintah transpose files, serta yang lainnya. 

 Electronic Distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan 

secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data 

(e-mail) atau melakukan export tabel dan grafik ke mode HTML 

sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. 
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 Online Help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan 

selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. 

Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian 

secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan 

sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian 

program ini. 

 Akses Data Tanpa Tempat Penyimpanan Sementara. Analisis file-

file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan 

tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS 

sebelum versi 11.5 dimana file data yang sangat besar dibuat 

temporary filenya. 

 Interface dengan Database Relasional. Fasilitas ini akan 

menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk 

mengekstrak data dan menganalisnya dari database relasional. 

 Analisis Distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS 

for Server atau untuk aplikasi multiuser. Kegunaan dari analisis 

ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang 

sangat besar dapat langsung me-remote dari server dan 

memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke 

komputer user. 

 Multiple Sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan 

analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. 

 Mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam 

tipe baik secara konvensional atau interaktif, misalnya dengan 

menggunakan tipe bar, pie atau jangkauan nilai, simbol gradual, 

dan chart. 

 

C. Cara Instal SPSS 

1. Masukkan CD installer program SPSS 

2. Klik icon setup  lalu pilih next 

3. Pilih Single user license lalu klik next 
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Gambar 9.1 Instal Program SPSS 

4. Pilih I accept the terms in the license agreement lalu klik next 

 
Gambar 9.2 Instal program SPSS 1 
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5. Isikan User Name dan Organization, lalu klik next 

 
                            Gambar 9.3 Instal program SPSS 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. Pilih tempat penyimpanan penginstallan SPSS, jika sudah setuju 

klik next, kemudian klik instal dan tunggu hingga proses 

instalasi selesai 

 
Gambar 9.4 Instal program SPSS 3 
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Gambar 9.5 Instal program SPSS 4 

7. Pilih Uncek pada tulisan Click here to register… 

 
Gambar 2.6 Instal program SPSS 5 
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8. Klik cancel ketika muncul jendela di bawah ini 

 
Gambar 9.7 Instal program SPSS 6 

9. Pilih yes 

 
10. Buka folder penyimpanan installer SPSS 

 

 
Copy seluruh data seperti data di bawah ini 
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Pastikan di dalam program yang sudah terinstal, yaitu 

 
Pilih Copy and replace 

 
Pilih continue 

 
Buka SPSS jika menunya sudah muncul seperti gambar di bawah ini 

(menu sudah lengkap) maka penginstallan telah berhasil. 
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Gambar 9.8 Tampilan SPSS setelah install 

 

D. Bahan Dasar SPSS 

Setelah selesai menginstall aplikasi SPSS di komputer maka, 

sebelum menjalankan dan mengolah data penelitian. Mahasiswa/ 

peneliti harus mengetahui tahapan dasar dalam mengolah penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Memiliki Variable penelitian 

Secara umum variabel adalah objek yang akan dijadikan 

penelitian baik yang berbentuk abstrak maupun real. 

Pelaksanaan kegiatan ini harus sistematis dan sesuai dengan 

kaidah ilmiah. Jadi hasil dari bisa observasi 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Landasan teori yang 

dipakai juga mempengaruhi hasil yang didapatkan. Jumlah 

Variabel tidak ditentukan bergantung pada jenis penelitian yang 

akan dilakukan. Setelah mengetahui pengertian variabel 

penelitian, langkah selanjutnya adalah mempelajari ragamnya. 

Beberapa jenis variable yang harus diketahui adalah. Contoh-
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contoh variable di dalam Manajemen Pemasaran dan 

Menajemen Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.9 Variable Dalam Penelitian Pemasaran 

 
 

Gambar 9.10 Variable Dalam Penelitian Sumber Daya Manusia 

 

Setelah mengetahui variable di atas maka selanjutnya disusun 

kuisioner.  

2. Memiliki Kuisioner 

 

 

Keputusan 
Pembelian(X)

Pilihan Produk

Pilihan Merek

Pemilihan  saluran 
pembelian

Waktu pembelian

Cara Pembayaran

Bauran 
Pemasaran (X)

Produk X1

Promosi X2

Harga X3

Tempat X4
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INSTRUMEN KUESIONER 

PENGARUH PRODUK, HARGA, KARYAWAN DAN BUKTI FISIK 

TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA PADA KOPERASI SYARIAH 

(Studi Kasus Pada Bmt Al-Ittihad Pekanbaru) 

 

1. Indentitas Responden 

Nama  : 

Alamat :       

Umur (tahun) :  
15-20 21-25

  

26-30 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan    

Pendidikan  : 

 
SD SMP SMA D3 S1 S2-keatas 

Status Perkawinan : Menikah/Belum Menikah  

  

Lama menjadi Anggota (tahun):  
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 >10  

 

2. Petunjuk Pengisian 

Isilah jawaban berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan 

cara memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia. 

Adapaun tanda kolom adalah sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS)  =  5 

Setuju (S)    =  4 

Cukup Setuju (CS)   =  3 

Tidak Setuju (TS)   =  2 

Kurang Tidak Setuju (KTS) =  1 

NO KETERANGAN SS S CS TS KTS 

 PRODUK (X1)      

1 BMT AL-ITTIHAD memiliki produk 

tabungan yang beragam 

     

2 BMT AL-ITTIHAD menawarkan 

produk kredit yang beragam yaitu 
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(Kredit Mikro, Kredit Pemilikan 

Rumah, Pesiunan, Kredit usaha 

rakyat, briguna) 

 HARGA (X2)      

3 BMT AL-ITTIHAD memberikan bagi 

hasil yang memuaskan 

     

4 BMT AL-ITTIHAD memberikan bagi 

hasil yang disbanding dari pesaing 

     

5 BMT AL-ITTIHAD memberikan jangka 

waktu pembayaran 

     

6 BMT AL- ITTIHAD memberikan 

penghargaan atau keringan 

     

 KARYAWAN (X3)      

7 Karyawan BMT AL-ITTIHAD bersikap 

ramah dan komunikatif dalam 

melayani nasabah 

     

8 Karyawan BMT AL-ITTIHAD memiliki 

sikap teliti dan akurat dalam 

melayani nasabah 

     

9 Karyawan BMT AL-ITTIHAD 

memberikan sunguhan berupa 

permen/air mineral dalam melayani 

nasabah 

     

 BENTUK FISIK (X4)      

10 Interior BMT AL-ITTIHAD cukup 

menarik 

     

11 Ruang tunggu BMT AL-ITTIHAD 

nyaman dan sejuk 

     

12 BMT AL-ITTIHAD memiliki fasilitas 

fisik yang menarik (kursi, meja tamu, 

TV, information monitoring) 

     

 KEPUASAN (Y)      

13 Terpenuhinya keinginan anggota 

BMT AL-ITTIHAD dalam bertransaksi 
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14 Merasa puas dengan 

kinerja/pelayanan yang melebihi 

harapan 

     

15 Merasa puas dengan produk-produk 

BMT AL-ITTIHAD 

     

 

3. Memiliki Hasil Tabulasi Data dari Kuisioner 

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden 

penelitian selanjutnya hasil dari penyebaran kuisioner tersebut 

di masuk kedalam tabulasi Microsoft Excel lihat tabel 9.1 dan 

tabel 9.2 dibawah ini. 
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Tabel 9.1 Tabulasi Kuisioner Variable  Tabel 9.2 Tabulasi Biodata Responden 

No 

PRODUK  

(X1) 
HARGA (X2) KARYAWAN (X3) BENTUK FISIK (X4) KEPUASAN (Y)   UMUR 

JENIS 

KELAMI

N 

PEND

IDIKA

N 

STATUS 

PERKA

WINAN 

LAM

A 

ANG

GOT

A 

PJ1 PJ2 H1 H2 H3 H4 K1 K2 K3 BF1 BF2 BF3 Y1 Y2 Y3   UM JK PD SP LA 

1 5 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4   7 1 5 1 8 

2 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4   7 1 5 1 5 

3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3   7 1 5 1 2 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 5 5 4 3 4   7 2 5 1 8 

5 4 3 3 2 4 4 5 3 2 2 3 3 4 3 3   6 1 5 1 3 

6 5 3 4 3 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 3   6 1 1 1 9 

7 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4   5 1 3 1 9 

8 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4   4 1 3 1 6 

9 5 5 3 3 5 4 4 4 2 4 4 3 5 3 3   7 1 3 1 9 

10 4 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4   7 1 3 1 8 

11 5 5 4 5 4 4 5 4 2 4 4 5 5 4 4   7 1 5 1 9 

12 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3   7 2 5 1 9 

13 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4   7 1 5 2 9 

14 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3   7 2 5 1 1 

15 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3   6 1 5 1 9 

16 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3   6 2 5 1 9 

17 5 3 4 4 5 3 3 4 3 5 5 5 3 4 3   8 2 3 1 8 

18 5 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 5 4 3   7 2 3 1 6 
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19 5 4 3 3 5 3 4 3 2 4 4 4 5 4 3   7 1 3 1 2 

20 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2   4 2 3 1 2 

21 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4   5 2 3 1 3 

22 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4   5 1 3 2 9 

23 4 5 5 4 5 4 5 4 2 4 5 5 5 4 4   7 2 5 1 9 

24 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3   7 1 3 1 1 

25 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3   7 2 5 1 9 

26 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4   7 2 5 1 2 

27 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4   6 1 5 1 2 

28 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4   5 1 5 1 5 

29 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3   4 1 5 1 9 

30 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3   7 1 5 1 9 

31 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5   7 2 5 1 4 

32 4 4 3 2 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 3   7 2 3 1 7 

33 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3   7 1 3 1 5 
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E. Impor dari Excel ke SPSS 

Setelah mengetahui hasil tabulasi kuisioner dari excel, 

selanjutnya di impor hasil tabulasi data ke SPSS adapun cara 

memindahkan dari excel ke impor yaitu sebagai berikut:  

1. Codebook  

Merupakan serangkaian instruksi yang anda gunakan untuk 

merubah informasi/data yang didapatkan dari responden 

(melalui Koeisoner) menjadi satu bentuk yang dapat dipahami 

oleh SPSS. Pembuatan Codebook meliputi dua hal penting: 

 Menentukan dan memberi nama variable 

 Memberikan skore/nilai pada setiap respon 

(informasi/data) 

Sebelum membuat codebook pada SPSS, Pertama harus 

memahami tentang data view dan variable view lihat gambar 

2.11 dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Data View dan Variable view 

Adapun langkah-langkah untuk membuat codebook pada SPSS 

berdasarkan data tabulasi kuisioner diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Mencatumkan seluruh variabel yang ada dalam kuesioner 

dalam bentuk singkatan yang akan dipakai dalam SPSS. 

2. Pembuatan codebook mencakup 3 kolom 

a. Pertama berisi nama variabel secara utuh (nama ini 

akan muncul di hasil analisis) 

  Variable pada penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu: 

 Variable Biodata Responden 

 Variable yang di Uji Lihat tabel 2.3 dibawah ini 
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Tabel 9.3 Variable responden dan variable teori 

Variabel Biodata Responden 

Nama 

Varibale 

Label Value 
Skala 

Umur UM 1.00=“15-20” 

2.00=“21-25” 

3.00=”26-30” 

4.00=”31-35” 

5.00=”36-40” 

6.00=”41-45” 

7.00=”46-50” 

8.00=”51-55” 

9.00=”56-60” 

Nominal 

Jenis Kelamin JK 1.00= “Laki-laki 

2.00=”Perempuan” 
Nominal 

Pendidikan PD 1.00=”SD” 

2.00=”SLTP” 

3.00=”SLTA” 

4.00=”D3” 

5.00=”S1” 

6.00=”S2” 

Nominal 

Status 

Perkawinan 

SP 1.00=”Menikah” 

2.00=”Belum menikah” 
Nominal 

Lama 

Menjadi 

Anggota 

LM 1.00=”0.1” 

2.00=”2-3” 

3.00=”4-5” 

4.00=”5-6” 

5.00=”7-8” 

6.00=”8-9” 

7.00=> 10 tahun 

Nominal 

Variable teori Penelitian yang di UJI  

Produk (X1) PJ 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 

3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Ordinal 
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Harga (X2) H1 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 

3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Ordinal 

Karyawan 

(X3) 

Ky 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 

3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Ordinal 

Bukti Fisik 

(X4) 

BF 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 

3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Ordinal 

Kepuasan 

Anggota (X5) 

KA 5.00=”sangat setuju” 

4.00=”setuju” 

3.00=”Cukup setuju” 

2.00=”tidak Setuju” 

1.00=”sangat setuju” 

Ordinal 

 

b. Kedua berisi singkatan nama variabel (max 8 karakter 

dan tidak boleh ada spasi) 

c. Ketiga berisi kode setiap data yang diperoleh 

d. Keempat untuk merubah Skala atau measure dengan 

cara sebagai berikut; 

 
e. Kelima dalam membuat value adapun tahapanya 

sebagai berikut: 

 Clik pada kolom value pada SPSS 
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 Tuliskan value labelt kedalam kolom yang kosong  

 
Berikut ini gambar hasil pembuatan variable responden dan 

variable teori yang akan diuji lihat gambar 2.12 

 
Gambar 9.11 Hasil pembuatan variable 

3. Memasukan data ke Data View  

Tahapan ini bisa dilanjutkan jika variable view yang dibuat 

telah siap. Adapun tahapanya 

 Klik data view 

 Masukkan data sesuai dengan variabelnya 
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 Klik panah untuk memindahkan ke variable lain 

 Copy Paste 

 
Gambar 9.12 Hasil copy paste dari Excel ke SPSS 

F. Analisis Diskriptif 

Analisis ini bertujuan untuk mendiskripsikan tabulasi data 

penelitian hasil dari penyebaran kuisioner, berikut ini tahapan 

analisis menggunakan SPSS; 

1. Buka SPSS->Analyze->Descriptive statistics->Frequencies 
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Gambar 9.13 Tahapan Deskriptif  

Setelah itu akan muncul isian seperti ini, jangan lupa 

memindahkan dari tabel sebelah kiri ke table sebelah kanan 

 

 
 

2. Hasil Output Biodata Responden 

Silahkan dibuat penjelasan dari setiap hasil pertanyaan-

pertayaan dengan cara melihat frekuensi nilai yang dominan 
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dan jelaskan mengapa nilai tersebut dominan keluar yaitu 

Sebagai berikut: 

1. Umur 

 
 

2. Jenis kelamin 

 
3. Pendidikan 

 
4. Status Perkawinan 
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5. Lama Menjadi Anggota 
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Latihan 

1. Sebutkan definisi SPSS dan siapakah orang yang menciptakan 

SPSS? 

2. Sebutkanlah fitur-fitur statistic yang terdapat pada software 

SPSS? 

3. Sebutkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di SPSS? 

4. Sebutkan dan gambarkan dalam bentuk gambar dan tabel cara 

menginstal SPSS di computer atau laptop? 

5. Sebutkan dan jelaskan tahapan dasar dalam memproses SPSS? 

6. Sebutkan langkah-langkah untuk mengimpor dari excel ke SPSS? 

7. Sebutkan langkah-langkah membuat codebook pada SPSS? 

8. Sebutkan langkah-langkah analisis dikriptif pada SPSS dalam 

bentuk gambar?  

9. Analisisnya hasil out bidodata responden dengan cara 

menjelaskan setiap tabel output? 
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BAB 10 

 
 

 

 

SPSS  
(Uji Validitas dan Reability) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan pembelajaran

• Mahasiswa Mampu Menguji Uji Validitas

• Mahasiswa Mampu menguji Uji Reabillity
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A. Uji Validitas  
Pengertian Validitas secara literlak dapat diartikan benar atau 

shahih, sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengukur 
apa yang diinginkan. Misal dalam alat pengukur, ingin mengukur 
panjang tentunya menggunakan penggaris, jika menggunakan 
timbangan (neraca) tentu tidak bisa atau tidak valid. Uji validitas 
instrument menunjukkan sejauh mana daya yang terkumpul tidak 
menyimpang dari gambaran penelitian yang dimaksud. Sedangkan 
Uji Rability adalah dimaksudkan agar instrument dengan data yang 
diperoleh tidak menyimpang atau salah jalur. Reliable dapat 
dikatakan sesuai dengan kenyataan. 

Alasan uji validitas dan reliabilitas sebuah instrument 
dilakukan! karena instrument-instrument yang disusun oleh seorang 
peneliti belum pernah dilakukan uji kebenarannya. Dan ditakutkan 
instrumennya tidak benar dan tidak dapat dipercaya, sehingga 
membingungkan jagad penelitian karya ilmiah. Makanya dilakukan 
pengujian validitas dan reliabilitas agar instrument penelitian 
menjadi ampuh. Sebelum menglakukan uji ini ada beberapa hal yang 
harus diketahui yaitu sebagai berikut: 

1. Peneliti sudah harus memiliki data yang sudah ditabulisasi 
dari excel lalu di impor ke SPSS -> dapat dilihat pada 
pembahasan sebelumnya 

2. Peneliti harus mengatahui tentang r tabel  
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Tabel 10.1 Tabel r 
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Berdasarkan r tabel diatas biasa peneliti menggunakan 
tingkat probabilitas / tingkat singnifikan sebesar 5% atau 
0,05. 

3. Peneliti harus mengetahui cara membandingkan r hitung 
dengan r tabel 
Berikut ini cara mengetahui valid atau tidak validnya 
sebuah instrument penelitian yaitu: 
1. Jika nilai r hitung > r tabel, maka item soal angket 

tersebut dinyatakan valid 
2. Jika nilai r hitung < r tabel, maka item soal angket 

tersebut dinyatakan tidak valid dan harus di buang/ 
tidak digunaka 

Adapaun tahapan-tahapan untuk pengujian validitas dan 
reabilitas menggunakan SPSS sebegai berikut. 
1. Uji validitas 

Cara Proses mengisi table Variable View 
a. Buka -> ProgramSPSS -> Variable View -> Edit Nama (sesuai 

keinginan) -> Type (Numeric) -> Width (Sesuai Kebutuhan-
8)->Decimal (Sesuai Kebutuhan-2) -> Label (Kode singkat) -
> Value (di isi sesuai skala-1.00=”Sangat tidak 
setuju”,2.00=”tidak setuju” ….Dst) -> Measure (Skala yang 
digunakan-ordinal-Scale-rasio-) 

 
Gambar 10.1 Tabel Variable View persiapan tabulasi data 
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b. Cara mengisi table Data View 

Klik Data View->copy paste data excel ke SPSS Sesuai 
dengan nama dan labelnya 

 

 
Gambar 10.2 Tabel Data View Memasukan Hasil Tabulasi di 

Kuisioner bersumber dari tabulasi MS Excel 
sebelumnya. 

c. Cara menguji validatasi 
Open data -> analysis->correlate->Biveriate->Pindahkan 
indicator pertanyaan ke bagian sebelah->pada correlation 
coefficients contreng ->Pearson dan pada test of 
singnificance contreng two-tailed-> dan contreng Flag 
significant correlations-> ok 

 
 

Gambar 10.3 Uji validitas proses 
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Gambar 10.4 Bivariate Correlations 

 

 
Gambar 10.5 Hasil Uji validitas 
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d. Pengambilan Keputusan berdasarkan nilai r hitung 
dengan nilai r tabel 
Contoh: 
Kita akan menganalisis item 1 apakah valid atau tidak. 
Berdasarkan ouput tabel correkations diketahui nilai r 
hitung (Nilai pearson correlation item_1 dengan 
skor_total) adalah 0,886. Nah, langkah selanjutnya 
adalah mencari nilai r tabel untuk N=20 pada singnifikansi 
5%, ditemukan nilai r tabel sebesar 0,444. Lihat lampiran 
6 dibawah ini. 

Tabel 10.2 Distribusi nilai r tabel 

 
e. Hasil Output Validitasi dari Kuisioner BMT Al-Ittihad 

Rumbai dengan sampel 33 responden  
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f. Tahapan untuk menganalisis yaitu:  
Open data excel->analysis->scale->Reliability analysis-
>Pindahkan indicator pertanyaan ke bagian sebelah-
>statistic->contreng (Scale if item deleted)->ok lihat tabel 
dibawah ini. 
 

 
Gambar 10.6 Proses validitasi 

 

 
Gambar 10.7 Proses validitasi 
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Tabel 10.3 Hasil Output Data validitasi 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PJ1 55.0000 24.000 .373 .785 

PJ2 55.3939 23.059 .385 .785 

H1 55.6667 21.479 .593 .766 

H2 55.8182 20.966 .563 .768 

H3 55.0909 23.835 .419 .783 

H4 55.5455 21.943 .578 .768 

K1 55.1818 24.091 .277 .793 

K2 55.3939 23.059 .504 .776 

K3 56.6061 25.371 .058 .812 

BF1 55.3636 24.301 .270 .792 

BF2 55.0909 23.523 .426 .782 

BF3 55.2727 23.455 .410 .782 

Y1 55.2727 24.392 .286 .791 

Y2 55.6667 22.417 .576 .770 

Y3 56.0000 23.875 .352 .787 

 
g. Setelah diketahui hasil validitasi dari 15 item pertanyaan 

diatas, maka (Lingkaran merah) adalah data validitasi 
h. Berdasarkan ketentuan tentang validitasi data, bahwa 

data yang dikatakan valid jika   nilai r hitung dicocokkan 
dengan r tabel product moment pada taraf signifikan 5%. 
Jika r hitung lebih besar dari r tabel 5%. Maka butir soal 
tersebut valid->lihat lampiran table r table product 
moment dibawah. 

i. Hasil dari r table taraf 5% menunjukan nilai 0.344 
sedangkan r hitung masih terdapat yang masih lebih kecil 
dari 0.344 yaitu K1,K3,BF1,Y1. ini berarti tidak valid dan 
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harus dikeluarkan (Lihat Panah Merah)->lihat tabel 
diatas 

j. Proses mengeluarkan indicator yang tidak valid  
Proses pengluaran item yang tidak valid dengan cara 
Analysis->Scale->reability->pilih Item->dibalikan->ok 

 

 
Gambar 10.8 Hasil dari pengeluaran item intrumen menunjukan 

semua sudah lebih besar dari r tebel yaitu 0.344 
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Tabel 10.4. Hasil dari pengeluaran item intrumen menunjukan 

semua sudah lebih besar dari r tebel yaitu 0.344 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

PJ1 39.6061 16.746 .446 .797 

PJ2 40.0000 16.125 .406 .801 

H1 40.2727 14.455 .683 .770 

H2 40.4242 14.189 .613 .778 

H3 39.6970 17.030 .395 .801 

H4 40.1515 15.383 .567 .784 

K2 40.0000 16.875 .375 .803 

BF2 39.6970 16.843 .387 .802 

BF3 39.8788 16.922 .344 .806 

Y2 40.2727 15.830 .555 .786 

Y3 40.6061 16.746 .395 .801 

Berdasarkan tabel diatas maka yang dinyatakan valid terdapat 
11 pertanyaan dari 15 pertanyaan. Data 11 ini lah yang akan 
digunakan untuk digunakan dilakukan uji reability. 
 

B. Uji Reabilitas 
Dari hasil uji validitas, butir-butir soal yang valid kemudian 

dianalisis reliabiliasnya, dengan langkah-langkah: 
a. Membuka data pada hasil skor kuisioner pada SPSS (sama 

pada pengujian validitas) 
b. Menganalisis: Analysis → scale →Reliability Analysis. 
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Gambar 10.9 Proses pengecekan reability data 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.809 11 

  

 
c. Dari hasil analisis di dapat nilai Alpha sebesar 0.809, 

sedangkan nilai r kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 5% 
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dengan n = 33 (df=n-2= 31), di dapat sebesar 0.355. Karena 
r hitung > r tabel untuk taraf kesalahan 5% maupun 1% 
(0,809> 0456> 0,355) maka dapat disimpulkan instrumen 
tersebut reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian. 
Lihat lampiran 12 diatas. 

d. Sebelum melanjutkan pada tahapan selanjutnya, hasil item 
instrument yang dinyatakan valid dan reability dibuat rata-
rata berdasarkan variable seperti tahapan berikut ini: 
Transform->Compute variable->Ketik Target Varibel 
(Produk)->(PJ1+PJ2)/2->ok->Dst…. 
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Latihan-latihan 

1. Sebutkan definisi validitas? 

2. Sebutkan alasan uji validitas? 

3. Buatlah tabel r? 

4. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang perlu diketahui sebelum uji 

validitas? 

5. Sebutkan tahapan proses mengisi table variable view? 

6. Sebutkan tahapan menguji validitas? 

7. Sebutkan proses mengluarkan indicator yang tidak valid? 

8. Sebutkan tahapan proses Uji reability? 
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BAB 11 

 
 

 

 

SPSS  
 Uji Asumsi Klasik 

 Regresi Berganda 

 Uji R 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tujuan pembelajaran

• Mahasiswa Mampu menguji Asumsi Klasik

• Mahasiswa Mampu Menjalankan Analisis Regresi berganda

• Mahasiswa Mampu Menganalisis Uji R
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A. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Perlu diketahui, 

terdapat kemungkinan data aktual tidak memenuhi semua asumsi 

klasik ini. Beberapa perbaikan, baik pengecekan kembali data outlier 

maupun recollecterror data dapat dilakukan. Uji asumsi klasik yang 

dikemukakan dalam modul ini antara lain: uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji linearitas. 

a. Uji Multikolinearitas 

Tujuan digunakannya uji ini adalah untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi kerelasi di antara variabel 

independen. Langkah-Langkah dalam menggunakan SPSS yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pilih menu Analysis kemudian submenu Regression, lalu 

pilih Linear. 

 
Gambar 11.1 Proses uji multikolinearitas 

 



 

195 

 

 

2. Tampak di layar menu Linear Regression 

 
Gambar 11.2 Menu linear Regression 

 

Keterangan: 

o Pada kotak Dependent isikan variabel Kepuasan (Y) 

o Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), Harga 

(X2), Karyawan (X3), Bukti fisik (X 

o Pada kotak Method pilih Enter. 

 

3. Untuk menampilkan matriks korelasi dan nilai tolerance 

serta VIF pilih Statistics di menu kemudian akan muncul 

tampilan Windows Linear Regression: Statistics 

 
Gambar 11.3 Vif Statistik 
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Keterangan: 

o Aktifkan pilihan Covariancematrix dan Colliniearity 

Diagnostics 

o Tekan Continue lalu Ok pada menu LinearRegression. 

 

4. Hasil Output 

Tabel 4.1 Hasil VIF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel Coefficients menunjukkan bahwa tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang 

dari 0,100 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas. Multikolinieritas juga diuji dengan 

menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor). Bila nilai VIF 

lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinieritas. Semua 

nilai VIF pada tabel Coefficients menunjukkan angka kurang 

dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model 

regresi yang baik karena tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen (non-multikolinearitas). 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Produk .614 1.630 

Harga .507 1.974 

Karyawan .756 1.323 

Buktifisik .876 1.141 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
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Tabel 11.2 CoefficientCorrelations 

Coefficient Correlationsa 

Model Buktifisik Produk Karyawan Harga 

1 Correlations Buktifisik 1.000 .119 -.229 -.159 

Produk .119 1.000 .128 -.611 

Karyawan -.229 .128 1.000 -.378 

Harga -.159 -.611 -.378 1.000 

Covariances Buktifisik .021 .003 -.005 -.004 

Produk .003 .031 .003 -.020 

Karyawan -.005 .003 .020 -.010 

Harga -.004 -.020 -.010 .036 

a. Dependent Variable: Kepuasan    

Ditambah dengan melihat tabel CoefficientCorrelations 

tampak bahwa terjadi korelasi yang antara variable karyawan 

dan variable harga dengan tingkat korelasi – 0,378 atau 

37,8%. Karena nilainya masih di bawah 95% sehingga masih 

dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (non-

multikolinearitas). 

 

b. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. 

Adapun langkah-langkah proses analisis ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pilih menu Analysis kemudian sub menu Regression, lalu 

pilih Linear. 

a. Pada kotak Dependent isikan variable Kepuasan (Y) 

b. Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), 

Harga (X2), Karyawan (X3) dan Bukti Fisik (X4)  

c. Pada kotak Method pilih Enter 
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Gambar 11.4 Proses analisis 

 

 
Gambar 11.5 Proses analisis 

2. Pilih Statistics di menu kemudian akan muncul tampilan 

Windows Linear Regression: Statistics 
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Gambar 11.6 Liner regression 

Keterangan: 

 Aktifkan pilihan Durbin-Watson 

 Tekan Continue lalu Ok pada menu Linear Regression 

3. Hasil output 

Tabel 4.3 Hasil output Uji autocorelations 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .658a .433 .352 .42741 2.341 

a. Predictors: (Constant), Buktifisik, Produk, Karyawan, Harga 

b. Dependent Variable: Kepuasan   

Nilai DW sebesar 1,844 akan dibandingkan dengan nilai tabel 

yang memiliki signifikansi 5%, jumlah sampel 54 dan jumlah 

variabel independen 3. Oleh karena nilai ini lebih besar dari batas 

atas (du) 1,681 dan kurang dari 4-du, maka dapat disimpulkan 

tidak terdapat autokorelasi. 
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c. Uji heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari rersidual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut dengan Homokedastisitas. Dan jika varians 

berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, 

maka disebut Heteroskedastisitas.  Menurut Singgih Santoso 

dalam bukunya yang berjudul Buku Latihan SPSS Statistik 

Parametrik, menyabutkan bahwa model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi Heteroskedastisitas, atau dengan kata lain 

model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas. 

Tahapan-tahapanya sebagai berikut: 

1. Pilih menu Analysis kemudian sub menu Regression, lalu pilih 

Linear. 

 

 
Gambar 11.7 Analysis heteroskedastisitas 
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2. Tampak di layar menu Linear Regression 

 

 
Gambar 11.8 Analysis heteroskedastisitas 

    Keterangan: 

 Pada kotak Dependent isikan variabel Kepuasan (Y) 

 Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), Harga 

(X2), Karyawan (X3) dan Bukti Fisik (X4)  

 Pada kotak Method pilih Enter 

 

3. Pilih Plots di menu kemudian akan muncul tampilan 

Windows Linear Regression: Plots 

 
Gambar 11.9 Regression Plots 



 

202 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Masukkanvariable*SRESID pada kotak pilihan  

 Masukkanvariable*ZPRED pada kotak pilihan X 

 Tekan Continue lalu Ok pada menu Linear Regression 

 

4. Hasil Output 

Dari grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah 

angka nol pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi 

model yang baik karena merupakan model yang 

homoskedastisitas atau varians dari nilai residual 

pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap. 

 
Gambar 11.10 Hasil plot 
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d. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi 

yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. 

Tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu Analysis kemudian sub menu Regression, lalu 

pilih Linear. 

 
Gambar 11.11 Proses Normalitas 

2. Tampak di layar menu Linear Regression 

 
Gambar 11.12 Proses Normalitas 
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Keterangan: 

 Pada kotak Dependent isikan variabel Kepuasan (Y) 

 Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), 

Harga (X2), Karyawan (X3) dan Bukti Fisik (X4)  

 Pada kotak Method pilih Enter 

3. Pilih Plots di menu kemudian akan muncul tampilan 

Windows Linear Regression: Plots 

 
Gambar 11.13 Proses Normalitas Plot 

Keterangan: 

 Aktifkan pilihan Histogram dan Normal probability plot 

 Tekan Continue lalu Ok pada menu Linear Regression 

4. Hasil Output 
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Gambar 11.14 Hasil Output Normalitas 

 

 
Gambar 4.15 Hasil Normalitas Plot 
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Dengan melihat tampilan grafik Histogram maupun grafik 

Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dapat 

disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi 

yang normal. Sedangkan pada grafik normal plot, terlihat titik-

titik menyebar disekitar garis diagonal. Kedua grafik ini 

menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi 

normalitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi pada 

penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi 

yang baik karena merupakan model regresi yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. 

e. Uji Linearitas 

Uji linieritas dilakukan dengan melihat scatterplot antara standar 

residual dengan prediksinya. Bila sebaran tidak menunjukkan 

pola tertentu maka dikatakan asumsi linieritas memenuhi syarat. 

Hasil pengujian menunjukkan scatterplot tidak membentuk pola 

tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada 

penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model yang baik 

karena asumsi linieritas terpenuhi. Lihat lampiran 7 dibawah ini 

 
 

Gambar 11.16 Hasil Linearitas 
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B. Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini akan memproses data yang dinyatakan layak untuk 

di regresi untuk meilhat bagaimana cara memproses analisis ini 

dijelaskan dibawah ini; 

1. Konsep dasar analisis regresi liner berganda 

 Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variable bebas (X) 

terhadap variable terikat 

 Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

parsial (sendiri) yang diberikan variable bebas (X) terhadap 

variable (Y) 

 Uji f bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

simulatan (bersama-sama) yang diberikan variable bebas (X) 

terhadap variable terikat (Y) 

 Koefisien diterminasi berfungsi untuk mengetahui berapa 

persen pengaruh yang diberikan variable (X) secara simultan 

terhadap (Y). 

 

2. Perumusan Hipotesis 

a) H1 = Terdapat pengaruh Produk (X1) terhadap kepuasan (Y) 

b) H2 = Terdapat pengaruh Harga (X2) terhadap kepuasan (Y) 

c) H3 = Terdapat pengaruh Karyawan (X3) terhadap Kepuasan (Y) 

d) H4 = Terdapat pengaruh Bukti Fisik (X4) terhadap kepuasan (Y) 

e) H5 = Terdapat pengaruh Produk (X1), Harga (X2), Karyawan 

(X3) dan Bukti fisik (X4) secara simultan terhadap Kepuasan (Y) 

f) Tingkat kepercayaan 95%, α=0,05 

 

3. Proses Analisis regresi berganda menggunakan SPSS yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pilih menu Analysis kemudian sub menu Regression, lalu pilih 

Linear. 
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Gambar 11.17 Proses Regresi berganda 

2. Tampak di layar menu Linear Regression 

 
Gambar 11.18 Proses Regresi berganda 
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Keterangan: 

 Pada kotak Dependent isikan variabel Kepuasan (Y) 

 Pada kotak Independent isikan variabel Produk (X1), 

Harga (X2), Karyawan (X3) dan Bukti Fisik (X4)  

 Pada kotak Method pilih Enter 

 Ok 

 

3. Hasil Output 

 
Tabel 11.3 Hasil Output Uji T 
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4. Ketentuan menentukan nilai pengaruh pada Uji T 

1) Jika nilai signifikan < 0,05 atau t hitung> t tabel terdapat 

pengaruh variable X terhadap variable Y. 

2) Jika nilai signifikam >0,05 atau t hitung < t tabel maka tidak 

terdapat pengaruh variable X terhadap Y 

3) Rumus t tabel = t(α/2;n-k-1) 

  Keterangan: 

 

 

 

 

4) Berdasarkan hasil perhitungan dan rumus diatas, maka nilai 

signifikan t tabel pada penelitian ini adalah t(α/2;n-k-

1)=0,05/2;33-4-1)=(0,025;28)=2,048 lihat lampiran T tabel  

dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α= Tingkat kepercayaan 

n= 

k= 

Jumlah sampel 

Jumlah Varibel X 
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Tabel 11.4 Tabel T 

 
5. Setelah di ketahui nilai t tabel dengan menggunkan rumus t tabel 

dan melihat tabel t tabel maka tahapan berikutnya adalah 
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pengujian hipotesis dari ke empat variable yang mempengaruhi 

kepuasan. 

Tabel 11.5 Hasil Uji T 

 
Berikut ini hasil pengujian dari setiap variable: 

1. Pengujian hipotesis pertama (H1) 

Diketahui nilai sig untuk X1 terhadap Y adalah sebesar 

0.881>0,05 dan nilai t 0,151 < t tabel 2,048, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat 

pengaruh Produk (X1) terhadap Kepuasan (Y) 

2. Pengujian hipotesis kedua (H2) 

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar  

0,020 < 0,05 dan nilai t hitung 2.464 > t tabel 2,048 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat 

pengaruh Harga (X2) terhadap kepuasan (Y) 

3. Pengujian hipotesis ketiga (H3) 

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y sebesar 

0.100>0,05 dan nilai t hitung 1.703<2.048 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat 

pengaruh karyawan (X3) terhadap kepuasan (Y)  

4. Pengujian hipotesis keempat (H4) 
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Diketahui nilai sig untuk pengaruh X4 terhadap Y sebesar 

0.008<0.05 dan nilai t hitung 2,880> t tabel 2,048 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat 

pengaruh Bukti Fisik (X4) terhadap kepuasan (Y) 

6. Pengujian Hipotesis H5 untuk melihat dan menguji Uji f pada 

penelitian ini dengan menggunakan data Anova sebagai berikut 

serta langkah-langkahnya yaitu: 

Tabel 11.6 Hasil Uji F 

 
1. Ketentuan untuk pengambilan keputusan pada UJi f yaitu 

sebagai berikut; 

a. Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat 

pengaruh variable X secara simultan terhadap Y 

b. Jika nilai Sig > 0,05 atau F hitung < F tabel maka tidak 

terdapat pengaruh variable X secara simulatan terahadap 

variable Y 

c. Dengan rumus sebagai berikut F tabel=F(k;n-k)= 

2. Maka nilai F tabel pada penelitian ini adalah (4;28)= 2,71. 

Untuk melihat hasil dari nilai ini adalah lihat tabel F tabel 

dibawah ini yang diberikan tanda merah. 
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Tabel 11.7 Tabel F 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

215 

 

 

 

3. Berdasakan tabel F diatas maka diketahui nilai sig untuk 

pengaruh X1, X2,X3,X4 secara simultan terhadap Y adalah 

sebesar 0.03<0.05 dan nilai F hitung 5.337 > F tabel 2.71 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima yang berarti 

terdapat pengaruh X1,X2,X3 dan X4 secara simultan terhadap 

Kepuasan (Y)  

 

C. Koefisien Diterminasi (UJI R) 

Analisis ini adalah tahapan terakhir dalam penelitian kuantitatif 

dengan tujuan untuk Melihat berapa persen pengaruh variable X 

terhadap Y dan sisinya dipengaruhi oleh variable yang lain yang tidak 

terdapat pada penelitian ini, adapun hasil uji ini adalah sebagai 

berikut; 

Tabel 4.9 Output Uji R 

 
 

Berdasarkan tabel model summary diatas  diketahui nilai R 

Square  sebesar 0.433, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh 

variable X1, X2,X3,X4 secara simultan terhadap variable Y sebesar 

43.3 % sisanya di pengaruhi oleh variabel lain. 
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Latihan 

1. Sebutkan Tujuan pengujian asumsi klasik? 

2. Sebutkan tahapan-tahapan pada pengujian asumsi klasik? 

3. Sebutkan tujuan uji multikolinearitas dan sebutkan tahapannya? 

4. Sebutkan tujuan uji autokorelasi dan tahapannya? 

5. Sebutkan tujuan dari uji heteroskedastisitas serta dengan 

tahapan-tahapanya? 

6. Sebutkan tujuan dari Uji Normalitas dan sebutkan tahapan-

tahapanya? 

7. Sebutkan tujuan dari Uji Linearitas serta tahapan-tahapanya? 

8. Sebutkan konsep dasar dari Analisis regresi berganda? 

9. Sebutkan tahapan-tahapan pada analisis regreasi beraganda? 

10. Sebutkan tujuan dari analisis koefisien diterminasi (UJI-R) serta 

tahapanya? 
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BAB 12 

 
 

   

MENDELEY 

 

 
 

 
 

Tujuan pembelajaran

• Mahasiswa Mengetahui pengertian Mendeley

• Mahasiswa Mengatahui Kenapa menggunakan Mendeley

• Mahasiswa Mengetahui Instalasi Software

• Mahasiswa Mengetahi Cara mengoprasikan Mendeley

• Mahasiswa Mengetahui Cara Memasukan Referensi

• Mahasiswa Mampu Menyusun Daftar Pustaka

• Mahasiswa Mengetahui Gaya pengutipan

• Mahasiswa Mengetahui Sumber Literatur Jurnal Ilmiah untuk 
Penelitian
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A. Defenisi Mendeley 

Mendeley adalah aplikasi yang dapat digunakan dalam 

pembuatan cititation. Cititation ini biasanya digunakan ketika 

menulis karya ilmiah (artikel, prosiding, tugas akhir seperti skripsi, 

tesis dan desertasi. Dengan menggunakan Mendeley, kita akan lebih 

mudah untuk mengambil sumber dan isi tulisan dari jurnal ilmiah, 

baik secara manual maupun secara otomatis. 

Mendeley adalah software manajemen referensi dan jaringan 

sosial akademis yang bisa membantu kita mengorganisir publikasi 

hasil penelitian, menulis skripsi, thesis, desertasi, dan berkolaborasi 

dengan peneliti lain secara online serta menemukan publikasi 

penelitian terakhir. 

Mendeley merupakan program komputer dan web yang 

dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah 

penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. 

Mendeley menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat lunak 

manajemen referensi dan PDF, dengan Mendeley Android and iOS 

dan Mendeley Web, jejaring sosial peneliti. Sebagai database 

referensi, file referensi seperti buku atau artikel dari jurnal dalam 

bentuk PDF bisa disimpan dan diberi keterangan yang tepat untuk 

membantu mempermudah pencarian. File-file PDF yang disimpan 

juga bisa dibuka, dibaca, dan diberi catatancatatan dengan sticky 

notes atau highlight. Tulisan yang dibuat dengan Microsoft Word, 

Open Office atau LaTex bisa dihubungkan dengan software Mendeley 

sehingga sitasi dan daftar referensi (bibliography) bisa disusun secara 

otomatis. Mendeley juga bisa dihubungkan dengan software 

manajemen referensi lainnya seperti EndNote, Papers dan Zotero. 

Pengguna Mendeley perlu menyimpan semua data sitiran dasar 

di servernya. Pengguna memiliki hak untuk menyimpan salinan 

dokumen di server Mendeley. Setelah mendaftar, Mendeley 

menyediakan ruang penyimpanan gratis di web bagi pengguna 

sebesar 2 GB. 
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B. Kenapa Menggunakan Mendeley 

Apa itu Mendeley, mungkin aplikasi ini masih terdengar asing 

dikalangan para pelajar/mahasiswa atau siapapun yang sedang 

menempuh pendidikan. Mendeley adalah suatu aplikasi yang 

memudahkan kita untuk membuat catatan kaki dan daftar pustaka 

pada tulisan artikel, membuat laporan, tugas kuliah, skripsi, tesis, 

desertasi, dsb. Banyak aplikasi yang digunakan untuk mempermudah 

seseorang dalam menulis agar sesuai dengan kaidah/aturan dalam 

kepenulisan ilmiah, seperti Endnote. Akan tetapi aplikasi mendeley 

selain mudah juga gratis untuk digunakan atau didownload.  

Kenapa harus Mendeley? Banyak tool yang bisa digunakan 

dalam menulis karya ilmiah. Memilih mendeley, karena aplikasi ini 

mempermudah kita dalam membuat daftar pustaka dan tidak tidak 

sulit didalam memasukkan data, tinggal cari file yang akan akan 

dikutip dan kemudian daftar pustaka pun muncul. Setiap instalasi 

Mendeley diwajibkan dengan mendaftar akun baru, dikarenakan 

setiap akun Mendeley disertai dengan akun online. Jika pengguna 

Mendeley mengsinkronisasi data-data  

PDF yang disimpan di komputer/laptop dengan akun onlinenya, 

maka informasi referensi yang disimpan di laptop tadi juga akan 

tersimpan di website dan bisa diakses dari manapun via internet di 

laptop atau dengan aplikasi Mendeley untuk iPhone dan iPad. 

Melalui jaringan internet, bisa ditemukan peneliti atau kelompok 

peneliti/penulis lain yang memiliki kesamaan minat atau bidang 

penelitian atau melakukan pencarian artikel-artikel yang sehubungan 

dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan. Serta melalui 

jaringan internet, system akan mengirimkan/disarankan artikel yang 

serupa atau sebidang melalui internet. Sehingga dengan 

menggunakan mendeley, akan memudahkan pengindekan artikel 

dan berimpak kepada H-Indek penulis. 
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C. Instalisasi Software 

Instalasi Mendeley dapat dilakukan dengan mendownload 

aplikasi Mendeley di https://www.mendeley.com. Setelah 

didownload, diinstall di di laptop atau computer. Halaman pertama 

website Mendeley menunjukkan resume fungsi Mendeley dan 

formulir isian untuk mendapatkan akun Mendeley. 

Instalasi file Mendeley akan membutuhkan ruang/space 

harddisk sebanyak 63.2MB. Berikut cara mengistall Mandeley: 

Langkah 1. Membuka halaman depan depan mendeley Atau klik 

link ini: www.mendeley.com (Tekan control, klik ini) 

untuk langsung pengunduhan. Tampilan halaman 

depan 

 
Gambar 12.1 Halaman depan Mendeley 

Langkah 2. Tekan Create a new account. Masukkan nama depan, 

nama belakang, dan alamat email. (langkah 1). Klik 

Create a free account 

 

 
Gambar 12.2 Create Account 

http://www.mendeley.com/
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Langkah 3. Masukkan karakteristik pengguna. Isikan ,password, 

password ini berbeda dengan password email, pilih 

bidang studi yang ditekuni dan status akademisnya. 

Untuk mahasiswa pilih jurusan masing-masing. Untuk 

status akademis pilih, lecture, Student (Master) atau 

PhD. Pilih Download Mendeley 

 
Gambar 12.3 Halaman depan Mendeley 

Langkah 4. Download Mendeley. Jika file instalasi tidak 

terdownload secara otomatis maka klik restart the 

download. Setelah selesai terdownload klik Run, 

tunggu sampai file selesai terinstalasi dan buka 

aplikasinya. 

 
Gambar 12.4 Klik Run 
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Gambar 12.5 How to Install 

Langkah 5. Pada box Mendeley Desktop Setup Wizard, pilih Next 

 
Gambar 12.6 Install 1 
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Langkah 6. Pada kotak License Agreement pilih I Agree 

 
Gambar 12.7 Install 2 

 

Langkah 7. Pilih tempat instalasi (Gambar 3.8 dan 3.9). Secara 

default Mendeley akan memilih lokasi penyimpanan 

di C:\Program Files\ Mendeley Desktop. Total 

kapasitas yang dibutuhkan adalah 63.2 MB 

 
Gambar 12.8 Install 3 
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Gambar 12.9 Install 4 

Langkah 8. Tunggu sampai proses instalasi selesai 

 
Gambar 12.10 Install 5 
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Langkah 9. Pilih Finish, klik finish 

 

 
Gambar 12.11 Install 6 

 

D. Cara mengoperasikan Mendeley 

Sebelum menggunakan Mendeley untuk pengorganisasian 

referensi/sitasi, disarankan membuat folder sesuai dengan 

kepentingan terlebih dahulu (Folder Skripsi/thesis/desertasi, Jurnal, 

seminar, dll) sebagai penyimpan referensi sehingga tidak tercampur 

dengan kepentingan/penulisan yang lain (masing-masing penulisan 

karya ilmiah terkumpul referensi masing-masing). Caranya yaitu 

dengan dengan memilih Create folde 
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Gambar 12.12 Create folder 

 

 
Gambar 12.13 Create folder 1 

1. Menambahkan referensi 

Untuk menambahkan referensi (jurnal, buku, dll.) yang sudah 

ada pada computer/ laptop yaitu dengan cara meng- klik 

“Add Files” yang ada pada sudut kiri 
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Gambar 12.14 Add File 

 

2. Menambahkan file referensi secara otomatis 

Setelah folder dibuat, selanjutnya memilih menu “Add Files” 

kemudian masukkan file secara otomatis dengan yang ada 

dengan cara menyorot/memilih file 

yang sudah ada (format pdf) dan dimasukkan ke dalam folder 

(Gambar 4.5). Setelah file dimasukkan, maka referensi 

(misalnya jurnal) tersebut akan secara otomatis terbaca oleh 

mendeley. Dalam hal ini tidak semua jurnal langsung terbaca 

metafilenya. Hanya jurnal internasional yang terstandarisasi 

saja yang file pdf nya dapat terdeteksi otomatis oleh 

perangkat lunak mendeley ini. Untuk yang tidak terdeteksi 

otomatis, kita bias menggunakan cara manual 
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Gambar 12.15 Add File 1 

 

 

 
Gambar 12.16 Add File 2 

 

Perlu diperhatikan bahwa metafile artikel jurnal yang 

dimasukkan dalam folder kita tidak semuanya bisa terbaca 



 

229 

 

 

secara lengkap. Kita perlu mencek isiannya. Hasil 

penambahan referensi artikel jurnal 

 
Gambar 12.17 Add File 3 

 

3. Menambahkan folder berisi referensi secara otomatis. 

Menambahkan file referensi dalam folder ke dalam 

Mendeley pada dasarnya sama dengan menambahkan file, 

dengan memilih menu “Add Folder” Caranya adalah pilih 

folder “Latihan” sebagai tujuan penambahan file, kemudian 

pilih menu “Add Folder” untuk memilih folder dalam media 

penyimpan (hardisk) yang berisi kumpulan file referensi. 

Dalam 

contoh kasus ini, folder berisi file referensi yang akan 

ditambahkan di folder  yang ada di partisi D dalam hardisk 

 
Gambar 12.18 Add Folder 
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Gambar 12.19 Add Folder 1 

 

 

 
Gambar 12.20 Add Folder 2 

Tanda KUNING disudut kanan atas menandakan bahwa 

artikel yang dimasukkan tidak lengkap dengan DOI. File 

referensi yang sudah dilengkapi dengan DOI atau PMID atau 

ID bisa secara otomatis ditampilkan data bibliographynya di 

Mendeley. Cara terbaik adalah dengan mengunduh langsung 

file referensi dari database resmi seperti PubMed atau 

website journalnya dengan cara “IMPORT”. 
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Jika Mendeley tidak bisa secara otomatis melengkapi data 

bibliography, maka langkah-langkah 

berikut perlu dilakukan. 

1. Cari data DOI atau PMID di artikel, biasanya terletak di 

halaman pertama artikel. Masukkan data DOI atau PMID 

tersebut ke kolom Catalog IDs di panel Details (arahkan 

konsor kepaling bawah) dan klik Search (arahkan konsor 

kepaling bawah, klik logo kaca pembesar) 

 

 
Gambar 12.21 Cari DOI 

 

2. Mencari data bibliography via Google Scholar. Ketikkan 

judul lengkap artikel lalu klik Search by Title. 
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3. Masukkan data-data bibliography secara manual, 

disetiap kolomnya. Ini terutama untuk referensi yang 

berasal dari Tesis atau sumber referensi lokal lainnya 

4. Menambahkan referensi secara manual, “Add Entry 

Manually”. 

Cara menambahkan referensi secara manual dapat dilakukan 

dengan meng-klik Add Files kemudian Add Entry Manually 

Sebelum melakukan ini, kita harus masuk ke dalam folder 

yang telah dibuat sebelumnya, sehingga file yang 

dimasukkan manual akan masuk ke dalam folder yang telah 

kita buat. 

Setelah dieksekusi, maka akan muncul tampilan pop-up 

desktop yang disebelah kanan. Tampilan tersebut 

merupakan form isian kosong untuk buku, jurnal atau bahan 

referensi lain yang akan disimpan pada basisdata Mendeley. 

Bagian yang harus diisi meliputi Type data, judul, penulis, 

nama jurnal, tahun jurnal, volume, nomor (issue), halaman, 

dst. Input manual ini tidak terbatas pada jurnal saja. Untuk 

melihat tipe apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam 

basisdata Mendeley, silakan klik tombol dropdown pada 

kolom type. 

 
Gambar 12.22 Add Entry Manually 
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E. Cara Memasukan Referensi 

Menghubungkan Mendeley dengan program pengolah kata Ms. 

Word dengan Ms. Office Word. Penggunaan Mendeley harus 

terintegrasi dengan software pengolah kata yang digunakan 

(Sikronisasi Mendeley). Pengolah kata yang paling banyak digunakan 

adalah Microsoft Office Word dan OpenOffice Writer. Untuk 

mengintegrasikan kedua software ini maka harus diinstalkan plug-ins 

Mendeley ke MS Word. Setelah input data baik secara otomatis 

maupun manual dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan 

sinkronisasi antara referensi dalam basisdata Mendeley dengan 

tulisan kita. Dalam kasus ini contoh sinkronisasi dilakukan dengan 

perangkat lunak Ms.Word yang sudah familiar digunakan. Cara yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Klik menu Tools kemuadian Install MS Word Plugin. Apabila 

sudah terinstal maka yang keluar adalah menu uninstall MS 

Word Plugin 

 
Gambar 12.23 Install MS Word Plugin 

 

2. Pastikan Mendeley sudah terinstall dengan cara Klik menu 

References pada menu bar MS Word. Jika sudah terinstall 

maka akan tampil menu Mendeley Cite-O-Matic pada menu 

bar References. Jika diklik menu Insert Citation, maka akan 

muncul jendela Mendeley. 
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Gambar 12.24 Insert Citation 

Cari referensi yang akan dimasukkan. Ada dua cara, yaitu 

dengan mengetikkan kata kunci dari judul artikel ke kotak 

pencarian, atau dengan memilih langsung di Mendeley. 

Pencarian dengan kata kunci hanya bisa dilakukan di MS 

Word. Untuk memasukkan sitasi cukup dengan memilih judul 

artikel atau nama penulis atau tahun penerbitan yang tepat 

dan pilih OK  

 
Gambar 12.25 Insert Citation 

Apabila mencari referensi dengan kata kunci, maka tulis kata 

kunci pada “Search by author, title or year in My Library” dan 

hasilnya seperti tampak pada Sedangkan apabila mencari 

secara manual bia dilakukan dengan Klik “Go To Mendeley” 

 
 

Gambar 12.26 Insert Citation 1 
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F. Melakukan Sitasi 

Untuk membuat kutipan di tulisan kita, lakukan langkah berikut: 

1. Buka Ms Word. 

2. Buka dokumen yang akan diberikan sitasi (cication) 

3. Mulai memberikan sitasi dengan klik toolbar References 

"Insert Citation", klik "Go to Mendeley"). Mendeley, kita pilih 

filenya kemudian klik “Cite” 

 
Gambar 12.27 Cite 

 

 
Gambar 12.28 Cite 1 

 

4. Lihat kembali pada dokumen anda, secara otomatis referensi 

sudah ditambahkan 
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Gambar 12.29 Contoh referensi 

 

 
Gambar 12.30 Pilihan gaya referensi 

 

G. Menyusun Daftar Pustaka 

Tahap terakhir adalah memasukkan hasil sitasi ke daftar pustaka. 

Hal ini akan sangat membantu sinkronisasi antara daftar pustaka 
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dengan sumber-sumber yang kita sitir pada tulisan yang kita buat. 

Dengan kata lain, kesalahan daftar pustaka atau permasalahan 

“lupa” memasukkan ke daftar pustaka akan minimal terjadi. Berikut 

langkah untuk memasukkan ke daftar pustaka yaitu: 

1. Untuk memasukkan semua referensi yang sudah dikutip 

kedalam Daftar Pustaka, Tulis bab Daftar Pustaka secara manual 

diakhir halaman penulisan karya ilmiah, kemudian klik menu 

references, KEMUDIAN Insert bibliography pada bab 

 
Gambar 12.31 Insert Biliography 

 

Daftar Referensi akan ditempatkan secara otomatis dibagian 

akhir dari dokumen sesuaidengan style yang kita pilih (APA, 

MLA, AMA, IEEE, dll). Perubahan susunan sitasi yang dilakukan 

di dokumen secara otomatis juga akan berubah di daftar 

Referensinya. 

2. Setelah semua referensi dari hasil sitiran kita masuk alangkah 

baiknya di cek ulang. Pengecekan ulang dilakukan khususnya 

untuk sumber-sumber yang kita masukkan ke Mendeley secara 

manual karena bisa saja terjadi kesalahan ketik “typo” pada saat 

input data manual. 
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H. Gaya Pengutipan 

1. APA (American Psychological Association) 

2. MLA (Modern Language Association) 

3. AMA (American Medical Association) 

4. Turabian 

5. Chicago 

6. NLM (National Library of Medicine). 

7. ACS (American Chemical Society). 

8. APSA (American Political Science Association), untuk ilmu 

politik. 

9. CBE (Council of Biology Editors). 

10. IEEE style.\ 

11. ASA (American Sociological Association). 

12. Columbia style. 
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13. MHRA (Modern Humanities Research Association). 

 

I. Sumber Literatur Jurnal Ilmiah untuk Penelitian 

a. Jurnal Gratis 

 Mirror Scientific Data di LIPI (mirror di LIPI untuk jurnal 

ilmiah internasional) 

 Citeseer (ribuan paper jurnal bidang computer science) 

 Directory of Open Access Journal 

 PubMed Central (free digital archive of biomedical and 

life sciences) 

 Google Scholar (citation index, abstak dam fulltext) 

 DBLP Bibliography 

 Libra Academic Search 

 JSTOR Scholarly Journal Archieve 

 Biomed Central (the Open Access Publisher) 

 Highwire Press Stanford University 

 UC Berkeley on iTunes U (Materi kuliah gratis dari UC 

Berkeley) 

 MIT Opencourseware (Materi kuliah gratis dari MIT) 

 Patent Searching (Pencarian Dokumen Paten) 

b. Jurnal berbayar 

 IEEE Computer Society Digital Library (student member 

$61/tahun) 

 ACM Digital Library (student member $42/tahun) 

 Elsevier.Com (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 EBSCO (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 Science Direct (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 Proquest (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 



 

240 

 

 

 Scopus  (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 Emeraldinsight (banyak universitas di Indonesia yg 

berlangganan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

241 

 

 

Latihan-latihan 

1. Sebutkan definisi mendeley dan digunakan untuk menulis apa? 

2. Kenapa pentingnya menggunakan mendeley? 

3. Dimanakah link untuk instalisasi Software Mendeley? 

4. Sebutkan tahapan mendownload dan install mendeley? 

5. Sebutkan bagaimana cara mengoperasikan mendeley? 

6. Sebutkan cara menambahkan referensi? 

7. Sebutkan cara menambahkan referensi secara otomatis? 

8. Sebutkan cara menambahkan folder bersisi referensi secara 

otomatis? 

9. Sebutkan cara mencek DOI? 

10. Sebutkan cara referensi secara manual “Add Entery Manually”? 

11. Sebutkan cara mencititation artikel? 

12. Sebutkan cara memasukan daftar pustaka?  




	cover1.pdf (p.1-11)
	COVER.pdf (p.1)
	cover.pdf (p.2-11)

	BAB 1.pdf (p.12-24)
	BAB 2.pdf (p.25-39)
	BAB 3.pdf (p.40-57)
	BAB 4.pdf (p.58-81)
	BAB 5.pdf (p.82-104)
	BAB 6.pdf (p.105-121)
	BAB 7.pdf (p.122-147)
	BAB 8.pdf (p.148-162)
	bab 9. SPSSS.pdf (p.163-187)
	bab 10. Uji Validitas dan Reability.pdf (p.188-202)
	bab 11. Uji Asumsi Klasik, Regresi berganda, Uji R.pdf (p.203-226)
	bab 12. Mendeleyy.pdf (p.227-252)
	bab 12. Mendeleyy.pdf (p.1-25)
	ISBN.pdf (p.26)


