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BA

KERANGKA TEORITIS

Tahap Teoritis 

Perlu adanya pemahaman pada tahap teoritisasi, karena dengan adanya pengetahuan
konsep, konstruk dan teori, peneliti akan dapat merumuskan 
secara baik. 

Tahap Empirisasi 

Perlu adanya pemahaman pada tahap empirisasi, karena pengetahuan tentang variabel,
dan definisi operasional juga diperlukan agar peneliti mempunyai gambaran
data yang hendak dikumpulkannya dalam suatu penelitian
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KONSEP 

Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk 
menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak ditelitinya. Ini disebut konsep. 
Yakni istilah dan definisi yang digambarkan untuk menggambarkan secara abstrak: 
kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. 

Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan 
menggambarkan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu 
dengan lainnya. Contoh: Konsep badan. Agar konsep tersebut dapat diteliti secara 
empiris, konsep tersebut harus dijadikan variabel dengan mengambil dimensi tertentu 
badan, misalnya tinggi badan, berat badan, dan bentuk badan yang mengandung variasi 
nilai. Konsep penduduk, dapat dirumuskan variabel-variabel jenis kelamin, suku bangsa , 
umur dan variabel-variabel lain. 

Terdapat dua jenis konsep 

1. Konsep-kosep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas yang mereka 
wakili. Contoh: Meja. Konsep meja digunakan sebagai abstraksi dari semua 
karakteristik meja yang dapat diamati secara langsung serta mudah diukur, yakni: 
mempunyai permukaan datar, memiliki kaki dan digunakan untuk aktivitas-aktivitas 
tertentu manusia 

2. Konsep-konsep yang lebih abstrak atau lebih kabur hubungannya dengan fakta atau 
realitas Konsep jenis kedua lebih banyak diamati dalam penelitian sosial, tidak 
mudah menghubungkannya dengan denomena yang diacunya. Konsep-konsep ini 
memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari kejadian-kejadian yang kongkrit, 
sehingga tidak mudah menghubungkannya dengan kejadian, obyek atau individu 
tertentu. Konsep yang abstrak seperti ini sering disebut konstruk (construct). 
Contoh: Sikap, perilaku memilih, partisipasi kerja, produktivitas kerja, jabatan, 
status pekerjaan 

KONSTRUK (construct) 

Construc sebenarnya bukan hanya merupakan konsep-konsep yang lebih abstrak, 
melainkan mempunyai makna tambahan yang sengaja diadopsi untuk keperluan ilmiah. 
Construct sengaja digunakan secara sistematis untuk penelitian ilmiah melalui dua cara, 
yaitu: mengoperasionalisasikan construct ke dalam konsep-konsep yang dapat diamati 
dan diukur menjadi variabel penelitian seperti yang telah dibahas sebelum ini, dan 
menghubungkan construct yang satu dengan cunstruc yang lain menjadi suatu 
konstruksi teori. Misalnya, inovasi dan kreatif merupakan bagian dari fungsi kepuasan 
kerja dan prestasi kerja. 

Bagaimana construct dalam riset? 

Construct dalam riset tidak hanya diartikan lebih abstrak, namun juga menyangkut apa 
yang dipersepsikan orang. Contruct dalam riset mempunyai makna yang berbeda 
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dengan konsep sebab construct merupakan abstraksi dari fenomena yang dapat diamati 
dari berbagai dimensi. 

Contoh: 

Construct Kepuasan Kerja. Kepuasan kerja merupakan abstraksi dari fenomena 
psikologis seorang terhadap pekerjaan yang diamati berdasarkan persepsi yang 
bersangkutan terhadap berbagai dimensi lingkungan pekerjaan yaitu: dimensi Tugas 
yang dikerjakan, rekan-rekan sekerja, atasannya, kompensasi, promosi karir dll. 

Dimensi-dimensi construct yang tersusun menjadi construct yang lebih abstraks yaitu 
construct kepuasan kerja. Misal dimensi contruct kepuasan terhadap tugas dapat 
diobservasi berdasarkan tanggapan seseorang mengenai sifat, jenis, kondisi atau hal lain 
yang ditugaskan misalnya rutinitas tugas, kompleksitas tugas dan sebagainya. 

Dengan demikian construct terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati yang 
selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. 
Construct yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel. 

Penggunaan Construct 

Dengan mengoperasionalkan construct ke dalam konsep-konsep yang dapat diamati 
dan diukur menjadi variabel penelitian. Menghubungkan construct yang lain menjadi 
konstruksi teori. Misal: Inovatif dan Kreatif merupakan bagian dari fungsi kepuasan 
kerja dan prestasi kerja. 

PROPOSISI 

Dalam ilmu sosial, realitas biasanya diabstraksikan sebagai hubungan antara dua konsep. 
Hubungan yang logis antara dua konsep disebut proposisi. Proposisi disajikan dalam 
bentuk suatu kalimat pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua konsep. 

Proposisi merupakan salah satu dari elemen teori, disamping construct, konsep dan 
definisi, yang memberi gambaran fenomena-fenomena secara sistematis melalui 
penentuan hubungan antar variabel. Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan 
yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya, mengenai konsep atau 
construct yang menjelaskan atau memprediksi fenomena fenomena. Proposisi yang 
dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara sistematis disebut dengan 
hipotesis. 

Contoh Proposisi 

� Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. 
� Proses migrasi tenaga kerja ditentukan oleh perbedaan gaji 

TEORI 

Menurut Kerlinger: Teori merupakan serangkaian asumsi, construct,konsep (consepts), 
definisi (definitions), dan proposisi (propositions) untuk menerangkan suatu fenomena 
secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel 



 
Bab 4 Kerangka Teoritis�� 28 
Rowland B. F. Pasaribu 

Teori mengandung 3 hal: 

� Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. 
� Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan 

hubungan antar konsep. 
� Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana 

yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya  

VARIABEL 

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, mereka harus dioperasionalisasikan 
dengan mengubahnya menjadi variabel, yang berarti sesuatu yang mempunyai variabel 
nilai. Caranya adalah dengan memilih dimensi tertentu konsep yang mempunyai variasi 
nilai 

Variabel dan Construct 

Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel 
merupakan penghubung antara contruct yang abstract dengan fenomena yang nyata. 

Variabel merupakan proxy atau representasi dari construct yang dapat diukur dengan 
berbagai macam nilai. Nilai variabel tergantung pada construct yang diwakilinya. Nilai 
variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam 
suatu kisaran nilai. 

Tipe Variabel Penelitian 

Dilihat Dari: 

1. Fungsi variabel 
2. Skala Nilai variabel 
3. Perlakukan Terhadap variabel 

Variabel dilihat dari fungsinya: 

1. Variabel independen. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan 
atau mempengaruhi variabel yang lain. 

2. Variabel dependen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 
dipengaruhi oleh variabel independen.  

Kedua tipe variabel ini merupakan kategori variabel penelitian yang paling sering 
digunakan dalam penelitian karena mempunyai kemampuan aplikasi yang luas. 
Penjelasan dan prediksi fenomena secara sistematis digambarkan dalam variabilitas 
variabel-variabel dependen yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel 
independen. Variabel independen dinamakan pula dengan variabel yang diduga sebagai 
sebab (presumed couse variabel) dari variabel dependen, yaitu variabel yang diduga 
sebagai akibat (presumed effect variabel). 

Variabel independen juga dapat disebut sebagai variabel yang mendahului (antecendent 
variable) dan variabel dependen sebagai variabel konsekuensi (consequent variable). 
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Gambar 4.1. Hubungan antara variabel independen (pemecahan saham) 
dengan variable dependen (harga saham) 

 
 
 
 
 
 
Pemecahan saham merupakan variable yang diduga secara logis menjelaskan atau 
mempengaruhi variable harga saham (gambar 4.1). 

Contoh lain penelitian yang menggunakan lebih dari satu variable dependen dan 
variable independen antara lain, penelitian yang menguji : 

Pengaruh pengumuman right issue (variable independen) terhadap tingkat keuntungan 
(variable dependen) dan likuiditas saham (variable dependen). 

Pengaruh desentralisasi (variable independen) dan karakteristik system informasi 
akuntansi manajemen (variable independen) terhadap kinerja manajerial (variable 
dependen). 

3. Variable Moderating 

Variabel moderating, yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah 
hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan 
langsung antara variable-variable independen dengan variable-variable dependen 
kemungkinan dipengaruhi oleh variable-variable lain. Salah satu diantaranya adalah 
variabel moderating. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai 
pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan 
antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan 
positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderating. Oleh karena itu, 
variabel moderating dinamakan pula dengan variabel contingency. 

Contoh 

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh struktur organisasional 
(desentralisasi atau sentralisasi) terhadap hubungan antara partisipasi dalam 
penyusunan anggaran (partisipasi) dengan kinerja, dinyataan bahwa struktur 
organisasional merupakan faktor moderating yang mempengaruhi hubungan antara 
partisipasi mempunyai hubungan positif dengan kinerja pada struktur organisasi 
desentralisasi. Sebaliknya, partisipasi mempunyai hubungan negatif dengan kinerja pada 
struktur organisasi sentralisasi. Pengaruh variabel moderating (struktur organisasional) 
terhadap sifat dan arah hubungan antara variabel independen (partisipasi) dengan 
variabel dependen (kinerja) dijelaskan dengan gambar 4.2. 

 

PEMECAHAN SAHAM 
(Variable Independen) 

HARGA SAHAM 
(Variable Dependen) 
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Gambar 4.2. Hubungan Partisipasi, Desentralisasi, Sentralisasi, dan Kinerja 

PARTISIPASI \ STRUKTUR Desentralisasi Sentralisasi 
Tinggi KINERJA TINGGI KINERJA RENDAH 

Rendah KINERJA RENDAH KINERJA TINGGI 

 
Pengaruh variabel moderting (struktur organisasional) terhadap antara variabel 
independen (partisipasi) dengan variable dependen (kinerja). 

 
Model penelitian yang menunjukkan pengaruh variable moderating terhadap hubungan 

antara variabel independen (partisipasi) dengan variabel dependen (kinerja). 
 
4. Variable Intervening 

Variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara 

variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang 
tidak langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang terletak diantara variabel-
variabel dengan variabel-variabel dependen, sehingga variable independen tidak 
langsung menjelaskan atau mempengaruhi variable dependen. 

Hubungan antara variabel independen (partisipasi), variable intervening (motivasi) dan 

variable dependen (kinerja). 

 
 
 
 
 
 
Hubungan antara variable independen (dentitas tenaga kerja), variabel dependen 
(efektivitas organisasional), variabel moderating (keahlian manajerial) dan variable 
intervening (sinergi kreatif). 
 

KINERJA 
(Variable dependen) 

MOTIVASI 
(variable Intervening) 

 

PARTISIPASI 
(Variable Independen) 
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Variabel dilihat dari Skala Nilainya 

Variabel umumnya diukur dengan skala dalam kisaran nilai tertentu. Berdasarkan skala 
nilainya, variable-variable penelitian diklasifikasikan menjadi variable kontinu (contnous 
variable) dan variable kategoris (categoris variable). 

1. Variabel kontinyu adalah tipe variable-variable penelitian yang memiliki kumpulan 
nilai yang teratur dalam kisaran tertentu. Nilai dalam variable kontinu setidaknya 
menggambarkan peringkat atau jarak berdasarkan skala pengukuran tertentu. 

Skala nilai variable kontinu dapat berupa : 

(1) perbedaan lebih atau kurang : tinggi-sedang-rendah, atau 

(2) skor nilai yang berbeda dan mempunyai jarak : 1. Sampai dengan 7. 

Tipe skala ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian teori keprilakuan. 

2. Variabel kategoris adalah tipe variable-variable penelitian yang memiliki nilai 
berdasarkan kategori tertentu atau lebih dikenal dengan sebutan skala minimal. Skala 
nilai pada variable ini hanya merupakan label untuk mengidentifikasikan kategori atau 
kelompok variable yang bersangkutan. 

Contoh variable kategoris dikotomi : jenis kelamin (pria-wanita), perilaku (baik-buruk), 
sikap (positif-negatif), atau variabel kategoris politomis : agama, tingkat pendidikan, 
kewarganegaraan. 

Dilihat Dari Perlakuannya 

Variable-variable penelitian dapat diklasfikasikan berdasarkan perlakuan penelitian 
terhadap suatu variable, yaitu variable aktif (aktive variable) dan variable atribut 
(attribute variable). 

1. Variable aktif adalah variabel-variabel penelitian yang dimanipulasi untuk keperluan 

penelitian ekperimen. 

2. variabel atribut.Tidak semua variabel penelitian dapat dimanipulasi, misal 
variabelvaribel yang berkaitan dengan karakteristik manusia intelgensia, sikap, jenis 
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kelamin, status sosial ekonomi. Variabel-varibel tersebut umumnya tidak mungkin atau 
sulit untuk dimanipulasi. Variabel-variabel penelitian yang tidak dapat dimanipulasi 
disebut dengan variabel atribut. 

HIPOTESIS 

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, 
karena merupakan instrumen kerja dari teori. Berdasar teori-teori yang dikemukakan, 
dapat digunakan untuk menyusun kerangka berpikir, selanjutnya dapat digunakan untuk 
menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji 
kebenarannya. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya 
melalui data empirik yang terkumpul atau penelitian ilmiah. 

Hipotesis akan dinyatakan ditolak atau diterima. Hipotesis penelitian harus dirumuskan 
dalam kalimat positif. Hipotesis tidak boleh dirumuskan dalam kalimat bertanya, kalimat 
menyuruh, kalimat menyarankan atau kalimat mengharapkan  

Fungsi hipotesis 

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih 
dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian 
dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau 
pertanyaan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris. 

Hipotesis dengan demikian mempunyai beberapa fungsi yang penting dalam penelitian 
kuantitatif, antara lain sebagai berikut: 

� Hipotesis menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara rasional. 
� Hipotesis menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara 

empiris. 
� Hipotesis digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian 

data. 

Rumusan hipotesis yg baik 

� Berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian 
adalah memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Berupa 
pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris. 

� Tujuan penelitian (terutama penelitian dasar) adalah menguji teori atau hipotesis. Agar 
dapat diuji, hipotesis harus menyatakan secara jelas variabel-variabel yang diteliti dan 
dugaan mengenai hubungan antar variabel. 

� Berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat 
dibandingkan dengan hipotesis rivalnya. Beberapa teori kemungkinan saling 
bertentangan antara yang satu dengan yang lain atau teori yang satu lebih kuat daripada 
teori yang lain. Hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti harus mempunyai dukungan 
teoritis yang lebih kuat daripada alternatif hipotesis lainnya yang kemungkinan dapat 
dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lain. 
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Macam-macam hipotesis penelitian 

1. Hipotesis Deskriptif 

Hipotesis yang tidak membandingkan dan menghubungkan dengan variabel lain atau 
hipotesis yang dirumuskan untuk menentukan titik peluang, hipotesis yang dirumuskan 
untuk menjawab permasalahan taksiran (estimatif) 

Contoh: 

− Pelayanan Rumah sakit Enggal Waras tidak Memuaskan 
− Kinerja Keuangan Bank CBA Baik 
− Semangat Kerja Karyawan PT. Yasinta Tinggi 

Untuk penelitian yang bersifat deskriptif, yang bermaksud mendeskripsikan masalah 
yang diteliti, hipotesis tidak perlu dibuat. 

2. Hipotesis Komparatif 

Hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang 
bersifat membedakan. 

Contoh: 

− Ada perbedaan pengalaman kerja sebelumnya antara laki-laki dan perempuan 
− Ada perbedaan kepemimpinan antara manajer laki-laki dan manajer perempuan 
− Ada perbedaan produktivitas kerja karyawan antara karyawan yang dominan 

pada kebutuhan order tinggi dan karyawan yang dominan pada kebutuhan order 
rendah 

3. Hipotesis Asosiatif 

Hipotesis ini dirmuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat 
hubungan. 

Ada 3 jenis: 

a. Hipotesis Hubungan Asosiatif Simetris 

Hipotesis yang menyatakan hubungan bersifat kebersamaan antara dua variabel atau 
lebih, tetapi tidak menunjukkan sebab akibat 

Contoh: 

− Ada hubungan antara return saham dengan return pasar 
− Ada hubungan yang positif antara pengalaman kerja dan besarnya gaji 

b. Hipotesis Hubungan Sebab Akibat 

Hipotesis yang menyatakan hubungan bersifat mempengaruhi antara dua variabel atau 
lebih. 

Contoh: 
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− Disiplin pegawai yang tinggi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 
− Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap prestasi kerja 
− Bauran pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian semen 

c. Hipotesis hubungan interaktif 

ialah hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat saling 
mempengaruhi (hubungan interdependensi) 

Contoh: 

− Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara penambahan gaji insentif 
dengan produktivitas karyawan 

− Terdapat pengaruh imbal balik antara kenaikan pangkat dengan tersedianya 
jabatan. 

Format 

Rumusan hipotesis dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk rumusan, diantaranya 
dalam bentuk: 

− pernyataan “jika-maka” ( if-then statement) atau proposisi, 
− hipotesis nol (null hypothesis), 
− hipotesis alternatif (alternative hypothesis) 

Format pernyataan “jika-maka” atau proposisi 

Hipotesis penelitian dapat dirumuskan dalam dalam bentuk pernyataan “jika-maka” 
atau berupa proposisi yang menyatakan hubungan antara variabel dan perbedaan antara 
dua kelompok atau lebih dalam kaitannya dengan variabel-variabel tertentu yang dapat 
diuji: 

Contoh: 

� Jika karyawan mengalami tekanan dalam bekerja yang lebih rendah, maka mereka 
akan memperoleh kepuasan kerja yang lebih tinggi. 

� Karyawan yang mengalami tekanan dalam bekerja lebih rendah, akan memperoleh 
kepuasan kerja yang lebih tinggi. 

Format Hipotesis Nol 

Hipotesis nol (null hypothesis) merupakan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan 
antara variabel yang definitif atau eksak sama dengan nol, atau secara umum inyatakan 
bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan (signifikan) antar variabel yang diteliti. 

Pengertian hipotesis nihil atau nol (Ho) : Waktu menggunakan pengujan statistik kita 
selalu bekerja dengan dua hipotesis yaitu hipotesis nihil atau nol (Ho) dan hipotesis 
alternatif. Hipotesis nol inilah sebenarnya yang diuji secara statistik dan merupakan 
pernyataan tentang parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti. 
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(Ho) sementara waktu dipertahankan benar-bernar hingga pengujian statistic 
mendapatkan bukti yang menentang atau mendukungnya. Apabila dari pengujian 
statistik diperoleh keputusan yang mendukung atau setuju dengan (Ho), maka dapat 
dikatakan bahwa (Ho) diterima. Sebaliknya jika diperoleh keputusan yang membelot 
atau bertentangan dengan keputusan (Ho), maka dapat diambil tindakan bahwa (Ho) 
ditolak 

Contoh: 

Tidak ada perbedaan signifikan antara persepsi akuntan dan mahasiswa terhadap etika 
bisnis. 

Pernyataan Hipotesis nol dalam contoh tersebut dapat disajikan secara statistik sebagai 
berikut: 

H0: µA = µM atau H0: µA - µM = 0 

H0 menunjukkan format hipotesis nol 

µA adalah rata-rata persepsi akuntan terhadap etika bisnis. 

µM adalah rata-rata persepsi akuntan terhadap etika bisnis. 

Format Hipotesis Alternatif 

Hipotesis alternatif (alternative hypothesis) merupakan lawan pernyataan dari format 
hipotesis nol yang menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan (signifikan) antar 
variabel yang diteliti. 

Pengertian hipotesis alternatif (Ha) = hipotesis penelitian = hipotesis kerja (H1) 

Pihak peneliti tidak menguji (Ha) sebab (Ha) adalah lawan (Ho). Hipotesis alternatif 
(Ha) hanya mengekspresikan keyakinan peneliti tentang ukuran-ukuran populasi 

Contoh: 

Ada perbedaan motivasi kerja yang signifikan antara pekerja pada perusahaan asing dengan 
perusahaan nasional. Pekerja pada perusahaan asing mempunyai motivasi kerja yang lebih 
tinggi daripada pekerja pada perusahaan nasional atau pekerja pada perusahaan nasional 
mempunyai motivasi kerja lebih rendah daripada pekerja pada perusahaan asing. 

Pernyataan Hipotesis alternatif dalam contoh tersebut dapat disajikan secara statitik 
sebagai berikut: 

HA: µA ≠ µN atau H0: µA - µN ≠ 0 

− HA menunjukkan format hipotesis alternatif 
− µA adalah rata-rata motivasi kerja dari pekerja pada perusahaan asing. 
− N adalah rata-rata motivasi kerja dari pekerja pada perusahaan nasional. 
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DEFINISI OPERASIONAL 

Konsep-konsep yang sudah diterjemahkan menjadi satuan yang lebih operasional, yakni 
variabel dan konstruk, biasanya belum sepenuhnya siap untuk diukur. Hal ini karena 
variabel dan konstruk mempunyai beberapa dimensi yang dapat diukur secara berbeda. 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya 
mengukur suatu variabel. Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat 
membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi 
tersebut dia akan mengetahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu 
dilakukan. Dengan demikian dia akan menentukan apakah prosedur pengukuran yang 
sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur yang baru. Definisi Operasional adalah 
penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Menjelaskan cara 
tertentu yang digunakan untuk mengoperasionalkan construct sehingga memungkinkan 
bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 
mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. 


