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Bahasa Utama 

dalam Keilmuan
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BAHASA UTAMA DALAM KEILMUAN

Seperti aras berpikir, bahasa keilmuan bisa disusun  terms-terms
keilmuan secara hirarkis, dari aras yang paling abs trak ke aras yang 

paling rendah (“membumi”), sebagai berikut:

Teori

Dalil/Preposisi  (model)

Konstruk

KonsepKonsep

Hipotesis

Variabel

Indikator Empirik
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ARAS BERPIKIR

ABSTRAK

TEORETIS

TENGAHAN

RENDAHAN

MAKIN ABSTRAK

EMPIRIK

ABSTRAK

KETERIKATAN  

DENGAN WAKTU 

MAU PUN RUANG  

SANGAT KUAT

RENDAHAN

MAKIN 

TERUKUR/’MEMBUMI”
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Theories      

Construct/Concepts

In
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ly
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or
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Relationships Among Theory, Concept 

& Variable

AbstractAbstractAbstractAbstract

LevelLevelLevelLevel
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Construct/Concepts

Variables 

Empirical indicators      In
cr
ea
si
ng
ly
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or
e 
ab
st
ra
ct

EmpiricalEmpiricalEmpiricalEmpirical

LevelLevelLevelLevel

Sumber: Zikmund, 2002



� Sistem dalil, yaitu himpunan dalil maupun proposisi (tautan
antar konstruk/konsep) yang dikembangkan ilmuwan dalam
satu/lebih disiplin ilmu melalui penalaran, pengamatan, dan
pengujian empiris yang digunakan untuk memberikan
eksplanasi mapun prediksi tentang fenomena-fenomena
dunia nyata.

Teori

dunia nyata.

� Serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan
proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara
sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar
konsep.

� Tentative and thus is grounded in assumptions, value 
choices, and the creative and imaginative judgment of the 
theorist.
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� Dalil adalah pernyataan mengenai hubungan 
antara dua/lebih konstruk/konsep/variabel yang 
kebenaran isi pernyataannya telah teruji atau 
mendapatkan dukungan secara empiris. 

Dalil

� Dalil juga disebut sbg proposisi atau hukum, 
misal hukum permintaan dan penawaran.
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� It is not enough to simply state that the concept 
"sales" is a function of the concept "advertising", 
e.g., S = f(Ad).  More appropriately, any interve-
ning variables must be specified, along with the 
relevant ranges for the effect, including saturation 

Dalil

relevant ranges for the effect, including saturation 
effects, threshold effects, and the symbolic form of 
the relationship.

� A proposition is quite close to a model.  A model is 
produced by linking propositions together in a way 
that gives us a meaningful explanation for a 
system or a process.
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Seorang Peneliti “bekerja” di 2 tingkat:

1. Tingkatan abstrak
• constructs/concepts 
• Propositions•

2. Tingkatan empiris
• variables
• hypotheses
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Konstruk

� Sejenis konsep yang memiliki tingkatan 
abstraksi lebih tinggi dari pada konsep dan 
diciptakan untuk tujuan teoretis tertentu. 

� Konstruk pada umumnya merupakan � Konstruk pada umumnya merupakan 
abstraksi suatu fenomena yang bisa juga 
dibentuk menggunakan kata/frasa kata yang 
diadopsi dari istilah yang berasal dari disiplin 
ilmu yang lain. 

� Contoh: Kesehatan Bank, Kualitas Layanan, 
Suhu Politik, Gaya Hidup.
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Contoh bagaimana Konstruk dibangun

ACTIVITY
Bagaimana
seseorang

menghabiskan
waktunya

INTEREST
Apa yg

dianggap
penting

Lifestyle/Gaya Hidup

OPINION
Apa yg

dipikirkan
seseorang ttg

dirinya & 
sekitarnya

waktunya
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Struktur Konstruk

Fenomena

Konstruk

Var. Konsep

i.e.1 i.e.2 i.e.3

Var. Konsep

i.e.2 i.e.2 i.e.2
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Konsep

� Adalah simbol/istilah/terms/kata/frasa-kata  yang memiliki 
makna/arti tertentu dan oleh ilmuwan digunakan dalam 
komunikasi keilmuannya. 

� Sejumlah pengertian umum tentang  istilah, simbol, objek, 
atribut, kejadian, situasi, keadaan, perilaku, dan proses; yang atribut, kejadian, situasi, keadaan, perilaku, dan proses; yang 
memiliki makna tertentu yang membangun sebuah teori.

� Dalam konteks sebuah bangunan teori yang akan ditegakkan 
oleh seorang ilmuwan maka konsep adalah unsur–unsur 
utama dari pembentuk sebuah bangunan teori (ibarat 
sebuah bangunan rumah maka unsur-unsur utama itu adalah 
batu merah, pasir, batu kali, beton, kayu, genteng, dll yang 
saling terkait).
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Struktur Konsep

Fenomena

Konsep

i.e.1 i.e.2 i.e.3
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Contoh Fenomena

� Transfer knowledge dari konsultan
seharusnya memberikan cara kerja yang
efektif dan efisien. Namun pada
perusahan A transfer oleh konsultanperusahan A transfer oleh konsultan
ternyata tidak ada dampaknya



Dimensi Konsep

1. Konsep berdimensi tunggal (Uni-dimensional)
• Tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, jumlah 

anak

2. Konsep berdimensi jamak (Multi -dimensional)2. Konsep berdimensi jamak (Multi -dimensional)
• Komunikasi (bentuk, sifat, frekuensi, arah), 

informasi (bentuk, sifat, intensitas, harga) 
• Penjualan (nilai Rp, Jumlah/Unit)
• Struktur Organisasi (derajat kompleksitas, derajat 

formalisasi, ukuran/size)
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Jenis Konsep

1. Konsep berjenis attribute (kualitatif) :
jenis kelamin,  jenis media, nama penerbit.

2. Konsep berjenis variabel (nilainya
bervariasi): 
tingkat hunian, nilai penjualan, ukuran organisasi.
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Variabel

� Karakteristik, sifat, atau atribut dari suatu objek 
(subjek) penelitian yang relevan dengan 
permasalahan yang diteliti; yang memiliki nilai 
(value), dimana nilainya bervariasi antara objek 
(subjek) yang satu dgn objek (subjek) yang lain.(subjek) yang satu dgn objek (subjek) yang lain.

� Variabel digunakan untuk mengukur konsep atau 
konstruk.  

� Seorang peneliti tidak dapat memulai penelitian-
nya, jika variabel (latent maupun observable) 
yang akan diteliti belum ditetapkan/diidentifikasi. 
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Indikator Empirik

� Indikator: attribute, yaitu besaran riil yang 
dapat dengan mudah ditangkap indera, atau 
bersifat dapat diamati (observable) secara 
langsung dan digunakan untuk mengukur 
suatu variabel/konsep yang digunakan suatu variabel/konsep yang digunakan 
dalam penelitian. 

� Indikator memiliki keterikatan dengan waktu 
maupun ruang yang sangat kuat.
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Indikator Empirik

� Indikator empirik maupun variabel 
konsep keduanya digunakan untuk 
mengukur suatu konstruk.

� Perbedaannya terletak pada aras 
abstraksinya, variabel berada pada aras 
yang abstrak sedangkan indikator lebih 
nyata/membumi.
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Definisi

� Konsep yang terdapat dalam suatu teori 
memiliki makna  yang dapat diidentifikasi 
dan biasanya dinyatakan dalam definisi.  

� Jenis definisi dibedakan dalam 2 jenis:� Jenis definisi dibedakan dalam 2 jenis:
1. Definisi konstitutif/teoretis
2. Definisi operasional 
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Definisi konstitutif/teoretis.

� Rumusan dalam bentuk kalimat 
pernyataan yang memuat identifikasi 
dimensi-dimensi dan variabel-variabel 
yang terkandung dalam makna sebuah 
konstruk/konsep, yang sekaligus 
memberikan batasan atas luasnya 
makna yang terkandung di dalam 
sebuah konstruk/konsep.
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Definisi  Operasional

� Rumusan yang menjelaskan 
bagaimana sebuah variabel diukur.  

� Definisi dibuat spesifik sesuai dgn � Definisi dibuat spesifik sesuai dgn 
kriteria pengujian atau pengukuran, 
sehingga pembaca memiliki pengertian 
yang sama dengan peneliti dalam 
memahami variabel yang diukur.
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� Sebuah definisi operasional mengungkapkan 
makna sebuah variabel, yaitu mengkhususkan 
pada apa yang akan diukur dan bagaimana hal 
itu akan diukur. 

Definisi Operasional

� Misalnya variabel “tinggi” secara operasional dapat 
didefinisikan berbeda sbb: 
• Peneliti A: Diukur dalam cm dengan pengukur yang 

tepat tanpa menggunakan sepatu; 
• Peneliti B: Diukur dengan sebuah altimeter atau 

barometer
• Peneliti C: Diukur dengan jumlah rentangan tangan.
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Contoh Konseptualisasi suatu 

Fenomena :

� Fenomena :  Suhu politik memanas
� Variabel Latent/Konsep : Suhu politik
� Indikator empiriknya :

• Jumlah/banyaknya konflik atau perpecahan • Jumlah/banyaknya konflik atau perpecahan 
antar elit politik yang terjadi dalam satu bulan 
terakhir.

• Besarnya cost (harta benda) yang hilang saat 
konflik antar elit politik itu terjadi.

• Frekuensi ketegangan yang muncul antar elit 
poltik dalam satu bulan terakhir.

24



� Fenomena (F) :  Penjualan sepeda motor meningkat
� Konsep (K) :  Tingkat Penjualan sepeda motor
� Variabel Konsep (K1) :  Nilai Rupiah penjualan sepeda motor
� Variabel Konsep (K2) :  Jumlah unit penjualan sepeda motor

� Indikator empirik (i.e) dari K1 :

Contoh Konseptualisasi suatu 

Fenomena :

� Indikator empirik (i.e) dari K1 :
� ie.1.1.  Nilai rupiah sepeda motor yang terjual per hari di Sby..
� ie.1.2.  Nilai rupiah sepeda motor yang terjual per bulan di Sby..
� ie.1.3.  Nilai rupiah  sepeda motor yang terjual per tahun di Sby. 

� Indikator empirik (i.e) dari K2 : 
� ie.2.1. Jumlah unit sepeda motor yang terjual per hari di Sby.
� ie.2.2. Jumlah unit sepeda motor yang terjual per bulan di Sby.
� ie.2.3. Junlah sepeda motor yang terjual per tahun di Sby.
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� Fenomena (F) :Menurunnya loyalitas pelanggan
� Konsep (K) :Tingkat Loyalitas pelanggan
� Variabel Konsep (K1) :Frekuensi kunjungan per periode waktu ke “toko A” 
� Variabel Konsep (K2) :Nilai pembelian ke “toko A”

� Indikator empirik (i.e) dari K1 :

Contoh konseptualisasi suatu 

fenomena :

� Indikator empirik (i.e) dari K1 :
� ie.1.1.  Jumlah kali per minggu berkunjung ke “toko A”..
� ie.1.2.  Jumlah kali per bulan berkunjung ke “toko A”..
� ie.1.3.  Jumlah kali per tiga bulan berkunjung ke “toko A”..

� Indikator empirik (i.e) dari K2 : 
� ie.2.1. Jumlah Rupiah  yang dibelanjakan per belanja di “toko A” 
� ie.2.2. Jumlah Rupiah  yang dibelanjakan per minggu di “toko A”
� ie.2.3. Jumlah Rupiah  yang dibelanjakan per bulan di “toko A”
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Hipotesis

� Adalah pernyataan mengenai hubungan antara dua 
atau lebih konstruk atau konsep (atau variabel yang 
merupakan simplifikasi dari dunia nyata), yang 
kebenaran isi pernyataan itu masih memerlukan 
dukungan secara empiris atau belum teruji, sehingga dukungan secara empiris atau belum teruji, sehingga 
sifatnya merupakan dugaan/jawaban sementara 
atas fenomena yang sedang dipelajari. 

� Hipotesis haruslah  dirumuskan dalam bentuk 
pernyataan/statement bukan pertanyaan/question. 
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Hipotesis adalah statemen/pernyataan tentang
hubungan antara dua atau lebih konsep(K) atau
variabel(v)/indikator empirik(i.e.) yang masih memerlukan
dukungan secara empirik (harus diuji kebenarannya).

HIPOTESIS

Hipotesis mayor adalah pernyataan tentang hubungan
antara dua atau lebih konsep (K) yang masih
memerlukan dukungan secara empirik. 

Contoh: Ada hubungan secara positif dan signifikan
antara parental style (K1) dengan consumer 
socialization (K2)
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Hipotesis minor adalah pernyataan tentang hubungan
antara dua atau lebih variabel (v)/indikator empirik(i.e.) 
yang masih memerlukan dukungan secara empirik. 
Contoh : Semakin tinggi frekuensi Anda ditegur oleh
orang tua (v1/i.e.1) dalam mengkonsumsi suatu barang

HIPOTESIS

orang tua (v1/i.e.1) dalam mengkonsumsi suatu barang
semakin lambat Anda mengambil keputusan (v2/i.e.2)
dalam memilih barang yang akan dikonsumsi.

Hipotesis Statistik adalah pernyataan hubungan antar
dua atau lebih parameter/ukuran populasi atau dua atau
lebih statistik/ukuran sampel. 

Contoh : Ho : µ1 ≠ µ2  dan Ha: µ1 ‹ µ2 
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