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BAB 6 

POPULASI DAN SAMPEL 

1. Pengertian populasi  

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-
individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan 
unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst.  

2. Pengertian Sampel  

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. 
Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel 
yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. 

3. Kriteria Sampel  

Ada dua kriteria sampel yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Penentuan criteria 
sampel diperlukan untuk mengurangi hasil peneliian yang bias.  

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target 
yang terjangkau yang akan diteliti. Sedangkan yang dimaksud dengan Kriteria eksklusi 
adalah meng-hilangkan/mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari 
penelitian karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam 
menentukan criteria ekslusi antara lain: a. subjek mematalkan kesediannya untuk 
menjadi responden penelitian, dan b. subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat 
ketika pengumpulan data dilakukan.  

4. Teknik pengambilan sampel  

a. Pengertian teknikpengambilan sampel  

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari 
populasi. Sampel yang merupakan sebagaian dari populasi tsb. kemudian diteliti dan 
hasil penelitian (kesimpulan) kemudian dikenakan pada populasi (generalisasi). 
Hubungan populasi, sample, teknik sampling, dan generasi dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
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Gambar 5.1 : POPULASI, TEKNING SAMPLING, SAMPEL, DAN GENERALISASI 

b. Manfaat sampling  

1) Menghemat beaya penelitian.  
2) Menghemat waktu untuk penelitian.  
3) Dapat menghasilkan data yang lebih akurat.  
4) Memperluas ruang lingkup penlitian.  

c. Syarat-syarat teknik sampling  

Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki 
karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi 
bersifat heterogen, sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau 
tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi.  

d Jenis-jenis teknik sampling  

1) Teknik sampling secara probabilitas  

Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang 
dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota 
populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan 
merupakan sampel yang representatif.  

Teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.  

a) Teknik sampling secara rambang sederhana.  

Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana 
adalah dengan undian.  

b) Teknik sampling secara sistematis (systematic sampling).  

Prosedur ini berupa penarikan sample dengan cara mengambil setiap kasus (nomor 
urut) yang kesekian dari daftar populasi.  
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c) Teknik sampling secara rambang proportional.  

Jika populasi terdiri dari subpopulasi-subpopulasi maka sample penelitian diambil dari 
setiap subpopulasi. Adapun cara peng-ambilan- nya dapat dilakukan secara undian 
maupun sistematis.  

d) Teknik sampling secara rambang bertingkat.  

Bila subpoplulasi-subpopulasi sifatnya bertingkat, cara peng-ambilan sampel sama 
seperti pada teknik sampling secara proportional. 

e) Teknik sampling secara kluster (cluster sampling)  

Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek 
penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu peneliti hanya 
dapat menentukan sampel wilayah, berupa kelompok klaster yang ditentukan secara 
bertahap. Teknik pengambilan sample sema-cam ini disebut cluster sampling atau 
multi-stage sampling.  

2) Teknik sampling secara nonprobabilitas.  

Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sample yang ditemukan 
atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.  

Beberapa jenis atau cara penarikan sampel secara nonprobabilitas adalah sebagai 
berikut.  

a) Puposive sampling atau judgmental sampling  

Penarikan sampel secara puposif merupakan cara penarikan sample yang dilakukan 
memiih subjek berdasarkan criteria spesifik yang dietapkan peneliti.  

b) Snow-ball sampling (penarikan sample secara bola salju).  

Penarikan sample pola ini dilakukan dengan menentukan sample pertama. Sampel 
berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sample pertama, sample ketiga 
ditentukan berdasarkan informasi dari sample kedua, dan seterusnya sehingga jumlah 
sample semakin besar, seolah-olah terjadi efek bola salju.  

c) Quota sampling (penarikan sample secara jatah).  

Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah 
ditentukan. Biasanya yang dijadikan sample penelitian adalah subjek yang mudah ditemui 
sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data.  

d) Accidental sampling atau convenience sampling  

Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih 
dahulu, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat 
pengumpulan data dilakukan. Proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai 
penarikan sampel secara kebetulan. 
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4. Penentuan Jumlah Sampel  

Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar, dengan maksud meng-hemat waktu, biaya, 
dan tenaga, penelitili tidak meneliti seluruh anggota populasi. Bila peneliti bermaksud 
meneliti sebagian dari populasi saja (sampel), pertanyaan yang selalu muncul adalah 
berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistika dalam menentukan 
jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel semakin menggambarkan keadaan 
populasi. Selain berdasarkan ketentuan di atas perlu pula penentuan jumlah sampel 
dikaji dari karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen maka tidak dituntut 
sampel yang jumlahnya besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah.  

Walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan, dengan 
pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha 
mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi. 

Pada hakikatnya generalisasi yang dilakukan pada populasi merupakan validitas inferensi 
(simpulan) dari sampel yang diambil dalam populasinya. Hal ini sangat berhubungan 
dengan kepercayaan berapa besar sampel dapat mewakili populasinya. Sampel yang 
representatif adalah sampel yang mempunyai ciriciri sesuai dengan ciri-ciri terhadap 
parameter populasinya. 

Pengambilan sampel berarti peneliti yakin bahwa sampel yang didapatkan adalah 
representatif terhadap populasinya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan hukum 
probabilitas matematik. Tetapi untuk mengukur berapa besar sampel mewakili 
populasinya, sangat sulit dilakukan, terutama untuk popuilasi yang besar. Karenanya 
peneliti mengandalkan keyakinannya pada sifat prosedur sampling. Jadi keterwakilan 
sampel lebih merupakan suatu anggapan (asumsi) dasar pada penelitian. 

Tingkat keterwakilan sampel sebenarnya tergantung pada ketelitian dalam menentukan 
populasi dan memahami heterogenitasnya. Jika karakteristik dari kesatuan untuk 
dianalisis adalah autentik dengan semua karakteristik populasinya, maka dapat diyakini 
sampel tersebut mewakili populasinya, sehingga generalisasi akan tepat. Dengan kata 
lain menduga populasi dengan menduga sampel hasilnya sesuai. 

Tingkat representatif sampel secara umum dapat ditentukan oleh beberapa hal sebagai 
berikut: 

1. Homogenitas populasi. 
2. Jumlah (besar) sampel yang dipilih. 
3. Banyaknya karakteristik subjek yang akan dipilih. 
4. Ketepatan teknik pemilihan sampel. 

Menentukan Banyak Sampel (Sample Size) 

Untuk menduga populasi dilakukan dengan menguji sampel. Semakin banyak sampel 
yang diambil semakin besar kemungkinan sampel itu mewakili populasinya, sehingga 
pendugaan populasi dengan sampel semakin tepat. Tapi semakin besar jumlah sampel 
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semakin tidak efisien, baik waktu, biaya dan tenaga. Kalau begitu berapa jumlah sampel 
yang baik, yang dapat menduga populasinya dengan tepat? 

Berapa besar jumlah sampel yang diambil sangat tergantung pada: (1) sifat analisisnya, 
(2) ketepatan estimasi dalam pengukuran, (3) jumlah komparasi yang akan dilakukan, 
(4) jumlah variabel yang akan diteliti, dan (5) jumlah kolektor data yang akan dilibatkan. 

Secara teknis, Banyaknya sampel yang akan dipilih menyangkut: (1) fungsi ketepatan 
dalam membuat estimasi yang ingin dicapai, (2) variabilitas atau varian populasi, dan (3) 
tingkat keyakinan yang dipakai. Karena nilai populasi itu bervariasi, maka nilai populasi 
yang diprediksi adalah nilai rata-rata dari populasinya. 

Besarnya sampel (N) yang diperlukan untuk mengestimasi rata-rata (mean) dengan 
tingkat ketepatan tertentu adalah Standar Deviasi (SD) untuk variabel yang angka rata-
ratanya diperlukan untuk estimasi. Adapun yang dimaksud dengan tingkat presisi adalah 
rentang interval yang ditoleransi peneliti. Besarnya rentang toleransi tergantung dari 
tingkat keyakinan peneliti, yang secara statistik dinyatakan dalam “tingkat keyakinan 
(confidence level). Suatu hal yang pasti mempunyai nilai CL = 1,0. 

Secara kuantitaf besarnya sampel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 
matematika sebagai berikut: 

1. Meneliti harga mean: 

� �
��

���

��  

2. Meneliti harga proporsi: 

� �
��

��	
�

��  

 
Keterangan: 
d : Penyimpangan yang ditoleransi 
σ : harga standar normal 
a : varian populasi. 

D. Pedoman Penarikan Sampel 

Dalam menentukan besarnya sampel yang akan diambil, selain dapat ditentukan secara 
kuantitas, juga perlu diperhatikan empat faktor yang berlu dipertimbangkan, yaitu: 
1. Derajat keseragaman (degree of homogenity) dari populasi. Makin homogen 

populasinya, makin sedikit sampel yang perlu diambil. 

2. Presisi yang dikehendaki peneliti. Makin tinggi tingkat ketelitian yang diinginkan, 
makin besar sampel yang harus diambil. 

3. Rencana analisis. Dari sisi presisi, jumlah sampel yang diambil mungkin sudah cukup, 
tapi jika dikaitkan dengan kebutuhn analisis, jumlah tersebut mungkin belum cukup. 

4. Tenaga, biaya, dan waktu. 
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5. Kemampuan peneliti 

6. Keadaan (intelektul) responden 

7. Lokasi penelitian 

8. Informasi yang dapat diperoleh peneliti. 

9. Adanya penggolongan respnden 

10. Populasi. 

Menentukan ukuran sampel menurut Slovin 

1. Rumus Slovin. 

� �
�

 � ����� 

dimana : 

n = jumlah sampel 
N = populasi 
e = toleransi tkt kesalahan 
Contoh :  
Misal populasi = 12.795.552 e = 10,0 % , maka n = 100. 
 
2. Dengan beberapa langkah sbb. : 

Misal seorang manajer ingin mengestimasi penarikan saldo tabungan di bank X yang 
kisaran jumlahnya sekitar Rp 500.000,- dengan confidence level 95 %. Jika deviasi 
standar rata2 sebesar Rp 3.500.000,- berapa ukuran sampel yang diteliti? Langkah 
pertama adalah menghitung varian atau disperse populasi dengan menggunakan rumus : 

� � �� �  �. �� 

Dimana, 
µ adalah rata2 populasi 
X adalah rata2 sampel 
k adalah nilai t tabel pada tingkat kepercayaan tertentu 
sx adalah disperse (varian) populasi 

Berdasarkan data diatas : 
500.000 = 1,96 sx 
Sx = 500.000/1,96 = 255.100. 
 Besarnya sampel dihitung dengan rumus : 

�� �  
�

√� � 
  

Dimana :  
s = deviasi standar rata2 sampel 
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n = ukuran sampel 
jadi : 
255.100 = 3.500.000/ akar n-1 
n = 187. 
 
Jika jumlah populasi = 185, maka peneliti tidak mungkin meneliti sampel sebanyak 187 
seperti hasil perhitungan diatas. Dalam hal ini peneliti dapat menerapkan rumus koreksi 
untuk menghitung sampel yang diperlukan jika jumlah populasinya hanya 185. Rumus 
koreksinya adalah: 

�� �  
�

√� � 
 � 
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√� � 
 

Dimana  
N = jumlah elemen populasi 
s = deviasi standar rata2 sampel 
n = jumlah sampel 
sx = disperse (varian) populasi 
Hasilnya : 

255.100 = (3.500.000/akar n-1) X (185-n)/akar 184) 

n = 94 

Menentukan ukuran sampel menurut Gay 

Ukuran minimum sampel yang dapat diterima bedasarkan pada desain penelitian yang 
digunakan, yaitu : 

� Metode deskriptif, minimal 10% populasi untuk populasi yang relatif kecil min 
20% 

� Metode deskriptif-korelasional, minimal 30 subyek 
� Metode ex post facto (kausal komparatif), minimal 15 subyek per kelompok 
� Metode eksperimental, minimal 15 subyek perkelompok 

Menentukan ukuran sampel menurut Kracjie 

� Sama dengan Slovin, hanya untuk α sebesar 5% dan jumlah populasi N mulai 
dari sebesar 10 sampai 100.000. 

� Prinsipnya sama dengan Slovin dan besar sampel yang dihasilkan hampir sama 
besar. 

Menentukan ukuran sampel menurut Harry King 

Harry king menghitung jumlah sampel menggunakan nomogram dan jumlah populasi 
maksimum 2000 dengan α bervariasi sampai dengan 15% 
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Data  

1. Pengertian Data  

a. The word data is the plural of Latin datum. A large class of practically 
important statements are measurements or observations of variable. Such 
statements may comprise numbers, words, or images (Wikipedia, 2005).  

b. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 
suatu informasi.  

c. Data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian..  

2. Klasifikasi Data  

Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sumber, dan juga skala pengukurannya.  

a. Berdasarkan sifatnya :  

1) data kuantitatif : data yang berupa angka-angka  
2) data kualitatif : data yang berupa kata-kata atau pernyataan- pernyataan  

b. Berdasarkan sumbernya :  

1) data primer, adalah data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya.  
2) data sekunder, merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang 

diperlukan datanya.  

c. Berdasarkan skala pengukurannya  

Data yang merupakan hasil pengukuran variabel memiliki jenis skala pengukuran 
sebagaimana yang terdapat pada variabel. Dengan demikian berdasarkan tinjauan ini, 
data dapat dibedakan menjadi :  

1) data nominal  
2) data ordinal  
3) data interval  
4) data rasio  
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PENGUKURAN VARIABEL 

SKALA PENGUKURAN 

Terdapat empat tipeskala pengukuran dalam penelitian, yaitu nominal, ordinal, interval 
dan ratio. 

1. Nominal 

Skala pengukuran nominal digunakan untuk rnengklasifikasi obyek, individual atau 
kelompok ; sebagai contoh mengklasifikasi jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan area 
geografis. Dalam mengidentifikasi hal-hal di atas digunakan angka-angka sebagai simbol. 
Apabila kita menggunakan skala pengukuran nominal, maka statistik nonparametrik 
digunakan untuk menganalisis datanya. Hasil analisis dipresentasikan dalam bentuk 
persentase. sebagai contoh kita mengklasifikasi variabel jenis kelamin menjadi sebagai 
berikut : laki-laki kita beri simbol angka 1 dan wanita angka 2. Kita tidak dapat 
melakukan operasi aritmatika dengan angkaangka tersebut, karena angka-angka 
tersebut hanya menunjukkan keberadaan atau tidak adanya karakteristik tertentu. 

Contoh: 

Jawaban pertanyaan berupa dua pilihan "ya" dan "tidak" yang bersifat kategorikal dapat 
diberi simbol angka-angka sebagai berikut: jawaban ”ya" diberi angka 1 dan tidak diberi 
angka 2. 

Misalnya dalam pertanyaan : Apakah saudara setuju tentang aborsi? Jawaban: a. ya dan 
b. tidak. Jika digunakan skala nominal, maka "ya" diberi nilai 1 dan "tidak" diberi nilai 0. 

2. Ordinal 

Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah relative karakteristik 
berbeda yang dimiliki oleh obyek atau individu tertentu. Tingkat pengukuran ini 
mempunyai informasi skala nominal ditambah dengan sarana peringkat relatif tertentu 
yang memberikan informasi apakah suatu obyek memiliki karakteristik yang lebih atau 
kurang tetapi bukan berapa banyak kekurangan dan kelebihannya. 

Contoh: Jawaban pertanyaan berupa peringkat misalnya : sangat tidak setuju, tidak 
setuju, netral, setuju dan sangat setuju dapat diberi simbol angka 1, 2,3,4 dan 5. Angka-
angka ini hanya merupakan simbol peringkat, tidak mengekspresikan jumlah. 

Misalnya dalam pertanyaan: 

Apakah saudara setuju tentang aborsi? Jawaban: a. sangat tidak setuju, b. tidak setuju, c. 
ragu-ragu, d. setuju, e. setuju sekali. Jika digunakan skala ordinal, maka "sangat tidak 
setuju" diberi nilai 1, "tidak setuju" diberi nilai 2, "ragu-ragu" diberi nilai 3, "setuju" 
diberi nilai 4 dan "setuju sekali" diberi nilai 5. 
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3. Interval 

Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan 
ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. 
Dengan demikian peneliti dapat melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu 
individu atau obyek dengan lainnya. Skala pengukuran interval benar-benar merupakan 
angka. 

Angka-angka yang digunakan dapat dipergunakan dapat dilakukan operasi aritmatika, 
misalnya dijumlahkan atau dikalikan. Untuk melakukan analisis, skala pengukuran ini 
menggunakan statistik parametrik. 

Contoh: 

Jawaban pertanyaan menyangkut frekuensi dalam pertanyaan, misalnya: 

Berapa kali Anda melakukan kunjungan ke Jakarta dalam satu bulan? Jawaban: 1 kali, 3 
kali, dan 5 kali. Maka angka-angka 1,3, dan 5 merupakan angka sebenarnya dengan 
menggunakan interval 2. Misalnya dalam pertanyaan : 

Berapa kali Saudara berbelanja di Supermarket ini dalam satu bulan? Jawaban berupa 
angka sebenarnya: a. 1 ka1i, b. 2 kali, c. 3 kali, d. 4 kali dan e. 5 kali 

4. Ratio 

Skala pengukuran ratio menpunyai semua karakteristik, dipunyai oleh skala nominal, 
ordinal dan interval dengan kelebihaan skala ini mempunyai nilai 0 (nol) empiris 
absolut. Nilai absolut nol tersebut terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu 
karakteristik yang sedang diukur. Pengukuran ratio biasanya dalam bentuk 
perbandingan antara satu individu atau obyek tertentu dengan lainnya. 

Contoh: 

Berat Sari 35 Kg sedang berat Maya 70 Kg. Maka berat Sari disbanding dengan berat 
Maya sama dengan 1 dibanding 2. 

Misalnya dalam pertanyaan; 

Berapa berat badan anda sebelum dan sesudah makan obat diet tersebut? Jawabannya 
berupa angka sebenarya: Berat sebelum minum obat 70 kg dan berat sesudah minum 
obat 60 kg. 

5. Skala Pengukuran Sikap 

Ada empat skala pengukuran sikap menurut Daniel J Mueller (1992), yaitu: 1) skala 
sikap Likert, 2) skala Thrustone, 3) skala Guttman, dan 4) perbedaan semantis. 

a. Skala Pengukuran Sikap Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu penelitian. Yang dimaksud 
dengan sikap menurut Thurstone ialah "1) pengaruh atau penolakan, 2) penilaian, 3) 
suka atau tidak suka, 4) kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu obyek psikologis". 
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Biasanya sikap dalam skala Likert diekspresikan mulai dari yang paling negatif, netral 
sampai ke yang paling positif dalam bentuk sbb: sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak 
tahu (netral), setuju, dan sangat setuju. Untuk melakukan kuantifikasi maka skala 
tersebut kemudian diberi angkaangka sebagai simbol agar dapat dilakukan perhitungan. 
Umumnya pemberian kode angkanya sbb: "sangat tidak setuju" diberi angka. 1, "tidak 
setuju" diberi angka 2, "tidak tahu (netral)" diberi angka 3, "setuju" diberi angka 4, dan 
"sangat setuju" diberi angka 5. Tentunya nilai dari angka-angka tersebut relatif karena 
angka-angka tersebut hanya merupakan simbol dan bukan angka sebenarnya. 

Contoh 1: Dalam contoh ini dituliskan pernyataan yang bersifat positif, netral dan 
negatif 

� Pernyataan positif: Saya lebih suka mempunyai mobil merek Honda 
� Pernyataan netral: Mobil merek Honda banyak beredar di pasaran 
� Pernyataan negatif: Mobil merk Honda pada umumnya biaya perawatannya 

mahal. 

Contoh 2: Dalam contoh ini pernyataan sikap positif, netral dan negative diterapkan 
dalam kasus tertentu, yaitu dalam penelitian mengenai sikap terhadap Narkoba. 

Perintah : Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan menggunakan kategori jawaban 
berikut ini: 

− A = sangat setuju 

− B = setuju 

− C = tidak pasti/tidak tahu 

− D = tidak setuju 

− E = sangat tidak setuju 

1. Tidak akan ada orang yang berpikir sehat menggunakan narkoba (N) 

2. Pengunaan Narkoba menjurus ke penggunaan heroin (N) – 

3 Penggunaan Narkoba menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi cacat (N) - 

4. Narkoba bukanlah obat "keras". (P) - 

5. Narkoba mempunyai potensi terapi psikologis (P) – 

6. Narkoba menyebabkan penurunan derajat kemanusiaan si pengguna. 

Catatan: N merupakan pernyataan sikap negatif, dan P merupakan pernyataan sikap positif. 

Proses skoringnya menggunakan angka-angka sbb: untuk sangat setuju bernilai 5, setuju 
bernilai 4, tidak pasti bernilai 3, tidak setuju bernilai 2 dan sangat tidak setuju bernilai 1. 

b. Skala Thrustone 

Skala Thurstone merupakan skala sikap yang pertama yang dikembangkan dalam 
pengukuran sikap. Skala ini mempunyai tiga teknik penskalaan sikap, yaitu: 1) metode 
perbandingan pasangan, 2) metode interval pemunculan sama, dan 3) metode interval 
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berurutan. Ketiga metode ini menggunakan bahan pertimbangan jalur dugaan yang 
menganggap kepositifan relatif pernyataan sikap terhadap suatu obyek. 

Contoh: Perintah: Lingkarilah angka yang menunjukkan tingkat kepositifan untuk setiap 
pernyataan di bawah ini: 

Sangat Tidak 
Positif 

Sangat Positif - 
Netral 

Pernyataan 

1 2 3 4 
 
 

1 2 3 4 
 

 
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
 
 

5 6 7 8 9 
 

 
5 6 7 8 9 

1) Bayi tabung dianjurkan bagi suami istri yang tidak 
mempunyai anak 
 
2) Anak-anak memberikan rasa bahagia bagi orang-orang 
tertentu dan kesedihan bagi orang lain 
 
3) Keluarga yang tidak harmonis melemahkan sendi moral 
masyarakat. 

 
c. Skala Guttman 

Skala Guttman disusun berdasarkan derajat kepositifan dengan penekanan pasa aspek 
unidemensional. Aspek ini menempatkan responden pada titik tertentu dalam suatu 
sikap yang harus setuju dengan semua item pernyataan dibawahnya dan harus tidak 
setuju dengan semua item diatas posisi skalanya. Contoh: Dibawah ini contoh skala 
Guttman yang diterapkan dalam masalah contek-mencontek di kalangan mahasiswa. 
Pernyataan disusun terdiri atas lima item sbb: 

1) Mencotek dapat diterima dalam setiap keadaan 
2) Mencontek adalah suatu kebiasaan yang dapat diterima dikalangan mahasiswa. 
3) Mencontek diijinkan dalam keadaan mendesak 
4) Mencontek dapat diterima jika mahasiswa tidak belajar 
5) Mencontek dapat diterima jika mahasiswa terdesak drop out (DO). 

Jika responden setuju dengan pendapat nomor 1 maka yang bersangkutan harus setuju 
dengan semua pilihan di bawah nomor 1. Jika responden tidak setuju terhadap 
pernyataan nomor 1, tetapi setuju dengan nomor 2, maka dia harus setuju dengan 
nomor 3,4 dan 5, 

d. Perbedaan Semantis 

Perbedaan semantis dikemukan oleh Osgood untuk mengukur atribut yang diberikan 
oleh responden terhadap beberapa arti untuk mendiskripsikan obyek tertentu. Dalam 
mengukur ini, biasanya digunakan kata sifat yang mempunyai arti berlawanan. 

Contoh ini digunakan untuk mengukur tiga dimensi arti, yaitu: 1} mengukur dimensi 
evaluasi dengan menggunakan sebanyak ernpat pasangan kata sifat, 2) mengukur 
dimensi potensi dengan menggunakan sebanyak tiga pasangan kata sifat dan 3) 
mengukur dimensi aktivitas dengan menggunakan sebanyak tiga pasangan kata sifat. 
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Bagaimana Pendapat Sdr mengenai Supermarket X? 

Layanan Cepat ---!---!---!---!---!---!---!---!---!--- Layanan Lambat 

Tempat Belanja Bersih---!---!---!---!---!---!--- Tempat Belanja Kotor 

Produk Baru ---!---!---!---!---!---!---!---!---!--- Produk Lama 

Harga Murah ---!---!---!---!------!---!---!---!---!---!---!---!---!--- Harga Mahal 

Parkir Luas ---!---!---!---!---!---!---!---!---!--- Parkir Sempit 

Pegawai Ramah ---!---!---!---!---!---!---!---!---!--- Pegawai Tidak Ramah 

Banyak Pilihan ---!---!---!---!---!---!---!---!---!--- Sedikit Pilihan 

Ruangan Luas ---!---!---!---!---!---!---!---!---!--- Ruangan Sempit 

Suasana Nyaman ---!---!---!---!---!---!---!---!---!--- Suasana Tidak Nyaman 

Aman ---!---!---!---!---!---!---!---!---!--- Tidak Aman 

6. Validitas 

Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk 
mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya skala nominal yang bersifat non-
parametrik diguna.kan untuk mengukurvariabel nominal bukan untuk mengukur 
variabel interval yang bersifat parametrik. Ada 3 (tiga) tipe validitas pengukuran yang 
harus dikenal yaitu: 

a. Validitas Isi (Content Validity). Validitas isi menyangkut tingkatan dimana item-item 
skala yang mencerminkan domain konsep yang sedang diteliti. Suatu domain konsep 
tertentu tidak dapat begitu saja dihitung semua dimensinya karena domain tersebut 
kadang mempunyai atribut yang banyal atau bersifat multidimensional. 

b. Validitas Kosntruk (Construct Validity). Validitas konstruk berkaitan dengan tingkatan 
dimana skala mencerminkan dan berperan sebagai konsep yang sedang diukur. Dua 
aspek pokok dalam validitas konstruk ialah secara alamiah bersifat teoritis dan 
statistik. 

c. Validitas Kriteria (Criterion Validity). Validitas kriteria menyangkut masalah tingkatan 
dimana skala yang sedang digunakan mampu memprediksi suatu variabel yang 
dirancang sebagai kriteria. 

7. Reabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran 
tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. 


