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Tujuan Instruksional Umum 
 Memahami konsep dan pengertian dasar dari metode penelitian 
 Mengetahui asas, teori dan syarat penelitian ilmiah, langkah persiapan penelitian dan 

tugas penelitian lapangan serta analisa penelitian lapangan (RPL) 
 Memahami cara penulisan laporan ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian dan 

memenuhi persyaratan ilmiah (Penulisan Lap Ilmiah)  
 Mempersiapkan penulisan Laporan Tugas Akhir 
 
 
Rencana Materi : 
1. Pengantar mata kuliah dan keterkaitan dengan m.k. yang lain 
2. Metode penelitian  tipe penelitian, metode penelitian, survai dan proses penelitian 
3. Unsur-unsur penelitian ilmiah  tujuan penelitian, proses penelitian ilmiah, unsur-unsur 

penelitian ilmiah 
4. Variabel penelitian  hubungan antara variabel-2 simetris, timbal balik & asimetris 
5. Teknik pengumpulan data  prinsip pengukuran, sampling & populasi, kuisioner & 

wawancara 
6. UTS 
7. Prosedur & tata laksana Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
8. Penjelasan Tiap BAB dari Laporan Tugas Akhir. 
9. Penulisan laporan ilmiah  Tata tulis Laporan Tugas Akhir 
10. Proposal / usulan penelitian  usulan penelitian & contoh usulan penelitian 
11. UAS 
 
Daftar Pustaka : 
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Herwanto, Patah, dkk., Panduan Tugas Akhir, STMIK-IM, 2013 
Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, 

Jakarta, 1983 
Surakhmad, Winarno, Research Pengantar Metodologi Ilmiah, IKIP 

Bandung, 1969 
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, PT Rineka Cipta, 1993 
Sudjana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Sinar Baru 

Algensindo, 1995 
Dajan, Anto, Pengantar Metode Statistik, jilid I, LP3ES, 1984 
 
 
Info Kuliah : 
1. Jadwal Kuliah : Sesuai jadwal 
2. Bahan Kuliah ada di Pustaka Maya (berupa file) di folder : 

http://192.168.1.10/2_STMIK MI,SI&TI/_TPLI HW/ 
SDC/ebook/STMIK/ 

3. Info Tugas Akhir & Sidang TA : 
http://www.aim.stan-im.ac.id/  
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Modul 1 : PENGANTAR  
 
A. Hubungan mata kuliah dan keterkaitan dengan m.k. yang lain 

1. Statistik Dasar [2] 
2. TEKNIK PENULISAN LAPORAN ILMIAH [5] 
3. Penulisan Lap Ilmiah / Lap. Kerja Praktek [6]  Membuat laporan KP 
4. Tugas Akhir [7] 

 
B. Siklus :  

1. Mendengar, alami+alat perekam, dari dosen+sumber lain. Dari A-Books (Audio 
Book-MP3) 

2. Membaca, dg cepat, english, buku & ebook, sumber : internet 
3. Memahami, BERTANYA ..... 
4. Menyampaikan scr lisan, diskusi  presentasi TA 
5. Menulis, menulis TA. COPAS (copy-paste)  COPED (copy-paste-edit) 

C. Prosedur Penulisan Lap Ilmiah/Kerja Praktek dan Tugas Akhir 
1. Kerja Praktek : ide awal topik TA, diambil : permasalahannya 
2. KP berhasil : memahami 1. Situasi kerja 2. Tema TA 
3. Dilanjutkan tema/topik menjadi TA, dg penajaman. Fokus : solusi atas masalah 

D. Permasalahan seputar Tugas Akhir : 
1. Mahasiswa tidak terbiasa dengan kebiasaan membaca & menulis scr sistimatis 
2. Kurang tuntasnya pemahaman materi kuliah yg terlibat di Tugas Akhir pada 

semester-2 sebelumnya. Pemrograman (teori & praktek) & database. 
3. Masih ada beberapa mahasiswa yang TA-nya di-buat-kan oleh pihak lain.  
4. Kurangnya kemandirian terkait kekurangpercayaan diri-sendiri dalam 

mengerjakan atau memahami persoalan IT. TA = mandiri. 
5. Ada mahasiswa yg kurang-suka TA-nya diketahui oleh Dosen lain atau juga 

termasuk Dosen Pembimbingnya sendiri. Takut ketahuan, Dosennya jadi lebih 
memahami TA-nya. 

6. Kebiasaan menunda-nunda & kurangnya persiapan, krn TA tidak bisa mendadak & 
langsung dikerjakan (kecuali yg cerdas). 

7. Kurang sabar thd Proses, pengennya langsung cepet beres. 
8. Studi Banding : di STIE ada mk Seminar : mempersiapkan Bab 1 & 2, kalau di 

STMIK langsung di handle sama Pembimbing. 
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Modul 2 : METODE PENELITIAN re-search , riset = pencarian kembali, pengkajian 
 
A. Tipe penelitian : 

1. Penelitian Penjajakan / Eksploratif 
a. bersifat terbuka, masih mencari-cari permasalahan dan belum mempunyai 

hipotesa 
b. sebagai langkah pertama untuk penelitian yg lebih mendalam 
c. hasil : masalah penelitian dapat dirumuskan dg lebih jelas dan hipotesa dapat 

dikembangkan 
d. Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek : mencari permasalahan untuk tema 

penelitian. Mis : prosedur manual  prosedur alternatif yg lebih baik. 
Implementasi Teknologi Informatika di industri. 

2. Penelitian Konfirmatif / Explanatory atau Confirmatory Research / Penjelasan 
a. menyoroti hubungan antara variabel-2 penelitian 
b. menguji hipotesa (kesimpulan sementara) yg telah dirumuskan sebelumnya. 

Makin besar RAM, makin cepat proses eksekusi aplikasi. Makin tinggi 
anggaran promosi, makin tinggi pula tingkat penjualan. 

c. dinamakan juga penelitian pengujian hipotesa atau testing research 
d. Diterapkan di jurusan Manajemen atau Sistem Informasi, interaksi antar 

SDM/Brainware dg hardware & software. Di bidang Teknik Inf., antara 
hardware & software, dicari keterkaitannya. 

3. Penelitian Deskriptif dibahas MK Statistik Dasar 
a. untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi 

terjadinya aspek fenomena tertentu. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk 
tabel-2 frekuensi. Mis. Sensus Penduduk 2010. 

b. mendeskripsikan / menguraikan secara rinci aspek fenomena tertentu. 
Dalam SP 2010 : muncul fenonema usia diatas 100 th 

c. tanpa hipotesa, ada yg menggunakan hipotesa tapi bukan untuk diuji secara 
statistik 

B. Metode penelitian : metode ~ cara-cara, prosedur 
1. Penelitian eksperimen 

a. untuk pengujian hipotesa tertentu  mengetahui apakah variabel 
eksperimen efektif atau tidak. Mis. menguji kecepatan cetak printer, menguji 
penjualan laptop merk baru. 

b. memerlukan konsep dan variabel yang jelas sekali, dan pengukuran yg 
cermat. Variabel printer : waktu cetak (ppm), kualitas cetak (draft, high 
q/dpi), ukuran file/KB. Variabel Laptop : ukuran layar, harga, prosesor, berat 
fisik, batere, merk, Kapasitas RAM, Kapasitas Hardisk, dll. 

c. dilakukan di laboratorium (IT/eksak) atau di lapangan (mall, publik) 
d. tanpa atau dengan kelompok pembanding (control group)  apakah ada 

pengaruh variabel lain selama eksperimen berjalan yg mempengaruhi hasil 
eksperimen. Sama=selisihnya di bawah 5% 
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2. Penelitian evaluasi : rencana/target vs hasil 
a. sampai seberapa jauh tujuan yg digariskan pd awal program akan tercapai ? 
b. sering dibedakan dengan penelitian dasar (basic research) dalam segi 

tujuannya. Penelitian dasar bertujuan menciptakan pengetahuan baru, teori 
baru dan menguji teori yg sudah ada. 
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c. penelitian evaluasi menjawab pertanyaan-2 praktis  bagaimana program 
ini dapat dilaksanakan ? . Karena fokusnya pd hal-2 praktis sering disebut 
action research atau penelitian terapan 

d. persamaan  juga memperhatikan dan meneliti hubungan antar variabel, 
menentukan hubungan sebab akibat. Metode juga sama  wawancara, 
angket, pengamatan, rating, pengujian dg skala, penelitian dokumen, dll 

e. secara umum terdapat dua jenis evaluasi : 
(i) evaluasi formatif  melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, 

mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program. 
Reshuffle Kabinet  perombakan sdm. 

(ii) evaluasi summatif  dilaksanakan pd akhir program untuk mengukur 
apakah tujuan program tercapai. Predikat : sukses atau gagal. 

3. Penelitian grounded research ~ S2,S3 
a. merupakan reaksi dan sekaligus menyajikan jalan keluar dari "stagnasi 

teori", dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif 
b. verifikasi dari teori-2 tsb melalui pendekatan kuantitatif dan tes/uji statistik 
c. penelitian ini tidak bertitik tolak dari data atau situasi tertentu, tapi dari 

konsep, hipotesa dan teori yg sudah mapan.  
d. grounded research, menyajikan pendekatan yg baru. Data merupakan 

sumber teori, teori berdasarkan data, maka disebut grounded  mendasar ! 
4. Penelitian data sekunder 

a. Data primer = dikumpulkan & dianalisa sendiri. Data sekunder = 
dikumpulkan oleh pihak lain, kita tinggal terima data, lalu dianalisa. 

b. bila sudah tersedia data  tinggal di analisa. Data bisa berasal dari BPS, atau 
lainnya 

c. keuntungan  peneliti tidak terkait dalam upaya pengambilan data 
 

C. Survai dan proses penelitian 
1. Survai, survei 

a. dalam survai (atau survai sampel), informasi dikumpulkan dari responden dg 
kuisioner. Informasi dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili 
seluruh populasi. Saat Anda UAS, ngisi kuisioner. 

b. poll (jajak pendapat) adalah survai sampel yg menyangkut pendapat umum 
atau pemilihan umum. Menggunakan sms, website, telpon,  
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c. tujuan survai  1. pengumpulan data sederhana  2. meneliti hubungan 
variabel penelitian 

d. ditinjau dari ruang lingkupnya  ada 4 aspek yang dicakup oleh penelitian 
survai : 
 ciri-2 demografis dari masyarakat, mis. JKL, migrasi, pekerjaan, dll 
 lingkungan sosial masyarakat, mis. keamanan, dll 
 aktivitas masyarakat, mis. siskamling, dll [partisipasi] 
 pendapat dan sikap masyarakat [persepsi], mis. ttg narkoba, ttg internet, 

dll 

data  perencanaan  implementasi  evaluasi  
2. Proses penelitian 

a. berawal dari minat (jurusan Anda masing-2) untuk mengetahui fenomena IT 
tertentu (fenomena Tablet-PC, Android, Open Source, Sistem pakar, e-
commerce, otomatisasi transaksi keuangan (SIA)  berkembang menjadi 
gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yg sesuai  
akhirnya melahirkan gagasan dan teori baru  proses yg berkelanjutan 

b. minat  rangsangan bacaan, diskusi, seminar, pengamatan, internet, media 

online/web publishing, digital referensi [Pustaka Maya/SDC] 
atau kombinasinya 

c. yg penting adalah kepekaan & minat didukung oleh akal sehat (common 
sense), bukan lagi sekedar metode penelitiannya 

d. langkah-2 : 
1. merumuskan masalah penelitian (Kerja Praktek, tema TA terdahulu, 

diskusi dg dosen/mhs/pihak lain) dan menentukan tujuan (sesuai dg 
jurusan masing2) survai ~ solusi alternatif 

2. menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan 
3. pengambilan sampel. Di IT source program. 
4. pembuatan kuisoner 
5. pekerjaan lapangan, termasuk memilih dan melatih pewawancara 
6. mengedit dan mengkode = membangun aplikasi 
7. analisa dan pelaporan, pengujian 

satu mata kuliah = 1 cd ref.digital = 500mb 

Saran : 
Persiapkan sebanyak mungkin referensi  perpustakaan, pustaka maya, internet, dll 
Kerja Praktek  sungguh-sungguh. 1.tema TA 2.Pengalaman/Koneksi/Jaringan/Uang Saku. 
 

 
Modul 3 : UNSUR-UNSUR PENELITIAN ILMIAH 
 
A. Tujuan penelitian 

1. Tujuan pokok penelitian sosial/IT  menerangkan fenomena sosial/IT  
menghubungkan fenomena tsb dg fenomena lain yg mungkin terkait. Kalau 
penelitian Informatika ? Fenomena Gagap Teknologi/IMK, fenomena pembajakan 
software/Etika Computer, fenomena e-Commerce/Dot Com/Web Programming, 
fenomena Blog, Social networking FB, Tweeter, G+ dalam Revolusi Mesir., tablet 
PC, Fenonema YouTube, Sedot Pulsa, dsb. Pemrograman Android / Mobile Progr. 
Gojek, Taxi Uber, Blue-Jek. Menarik untuk diungkap ! menarik & mempunyai 
manfaat, minimal untuk tema TA. 
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2. Peneliti melakukan 2 hal : 

a. menyederhanakan hubungan antar fenomena sosial/IT yg ditelitinya  
memandang hubungan antar 2 variabel atau lebih. Apa hubungan antara 
besarnya RAM dengan kecepatan membuka aplikasi ?  

b. asumsi : menganggap bahwa hubungan tersebut hanya satu arah  
hubungan tidak simetris atau asimetris, atau dg kata lain satu variabel hanya 
dipengaruhi oleh satu variabel atau lebih. Dari perantaraan apa penyebab 
virus pada komputer kita  file download, email, USB FD, install disk/CD, dll. 

3. Hubungan antar variabel : (dibahas tersendiri di Modul 4) 
a. hubungan tidak simetris/asimetris  hubungan antar dua variabel : 

(i) satu variabel terpengaruh (dependent variable)  
(ii) satu variabel pengaruh (independent variable) 
hubungannya satu arah, pengaruh menjadi sebab, terpengaruh menjadi 
akibat. Hubungan SEBAB – AKIBAT. Harga BBM naik, harga sembako naik 

b. hubungan simetris  
c. hubungan resiprokal (timbal balik) 

4. Penelitian sosial/IT  meneliti hubungan yg komplek antara beberapa variabel  
peneliti menggunakan bahasa ilmiah  bahasa ilmiah ini disebut unsur-2 

penelitian  yg terdiri atas : konsep, proposisi, teori, variabel, 
hipotesa dan definisi operasional 

 
B. Unsur-2 penelitian ilmiah : menyusun BAB II 

1. konsep ~ 1 kata atau beberapa kata mengandung satu arti. 
a. konsep adalah definisi yg dipakai untuk menggambarkan secara abstrak 

suatu fenomena sosial atau alam. SDM = Sumber Daya Manusia = Sumber 
Daya Mineral = Sel Darah Merah. 
mis. menggambarkan kapasitas reproduksi manusia  konsep fertilitas, 
natalitas, dll. Konsep IT : memori,   

b. konsep - juga - adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, shg 
dpt dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yg sama. Mis. user 
(pengguna aplikasi  komputer) ~ operator, brainware, dll. 
mis. konsep perilaku menyimpang (deviant behavior)  menggambarkan 
perilaku bunuh diri, miras, napza. Konsep perilaku memilih (choice behavior) 
 memilih pekerjaan, tempat tinggal, dll. 

c. konsep mempunyai tingkat generalisasi yg berbeda. Semakin dekat suatu 
konsep kepada realita semakin mudah konsep tsb diukur. Operator  
Programmer  Analis Sistem 
mis. konsep pilihan pekerjaan lebih rendah tingkatannya dari konsep 
perilaku memilih. Bagaimana mengukur kesuksesan suatu Sistem Informasi ? 
Contoh mk Testing & Implementasi/Maintenance SI ~ Uji WhiteBox & 
BlackBox. 

2. proposisi ~ 1 kalimat 
a. proposisi adalah pernyataan/statement tentang sifat dari realita yg dapat 

diuji kebenarannya. SPOK = Subyek – Predikat – Obyek - Keterangan 
b. hipotesa adalah proposisi yg dirumuskan untuk pengujian empiris 
c. dalil/laws/hukum adalah proposisi yg mempunyai jangkauan/scope yg lebih 

luas dan telah mendapatkan dukungan empiris (pembuktikan) 
d. Teori = belum di buktikan 
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e. mis. proposisi  pernyataan ttg hubungan antara dua konsep atau lebih  
"modernitas suami istri adalah salah satu faktor penentu perilaku 
kontraseptif mereka". Semakin tinggi resolusi cetak suatu printer, semakin 
lama waktu cetak yang diperlukan. Semakin tinggi harga barang, semakin 
kecil volume penjualan. 

f. contoh-2 proposisi lain : 
1. Penerimaan kontrasepsi modern oleh suami-istri di pedesaan Jawa 

dipengaruhi oleh tingkat konsensus mereka tentang manfaat alat 
tersebut 

2. Penerimaan kontrasepsi modern oleh suami-istri di pedesaan Jawa 
dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang nilai ekonomis anak 

3. teori ~ 1 paragraph 
a. teori adalah rangkaian yg logis dari satu proposisi atau lebih, juga 

menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami/IT 
yg hendak diteliti 

b. juga berfungsi memperjelas abstraksi (ringkas : didepan tulisan ilmiah, 
biasanya 3 bagian : awal/input/bahan/sesuatu yg akan diolah, proses/cara 
penyelesainnya/metode, hasil/output)  maupun hubungan-2 pada proposisi 

c. contoh-2 : 
1. proses menyusun teori dari 2 proposisi 

a. Kebutuhan mencetak dengan kualitas cetak atau resolusi cetak 
yang tinggi 

b. Kemampuan memproses cetak dengan waktu yang efisien 
c. Diperlukan perangkat keras yang mampu mencetak dengan 

kualitas cetak tinggi tapi dengan waktu cetak yang relatif lebih 
cepat. Apa nama produk, merk, harga, jenis cara pencetakannya, 
dll. Uraikan dengan sistimatis. 

4. Variabel ~ selengkapnya di Modul 4 
a. variabel adalah konsep yg mempunyai variasi nilai. Mis. konsep badan bukan 

variabel, krn badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yg bervariasi, 
tapi berat badan atau tinggi badan adalah variabel. 

b. Object Oriented Analisis & Design ~ Analisa & Perancangan Berbasis Obyek. 
Dikenal dengan properties VB / object inspector Delphi. Variabel Harga, 
Kemasan 

c. variabel dalam penelitian sosial/it mempunyai dua bentuk : 
1. variabel kategorikal (categorical variables)  memp. dua 

golongan/dikotomi. mis. jkl, status nikah, pekerjaan, dll. Cara 
pencetakan pada printer  dot matrik, tinta & laser. 

2. variabel bersambungan (continuous variables)  memp. rangkaian 
nilai yg memp. jarak/range tertentu. mis. umur, pendapatan, 
pertumbuhan pendapatan, dll. Berapa kecepatan cetak printer ? 10 
ppm 

5. hipotesa 
a. hipotesa adalah kesimpulan sementara ttg hubungan antara 2 variabel atau 

lebih 
b. disajikan dalam bentuk statemen/kalimat yg menghubungkan satu variabel 

dengan satu atau lebih variabel lainnya 
c. kriteria hipotesa : 

1. harus menggambarkan hubungan antara variabel-2nya. Semakin …., 
maka semakin ….. 
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2. harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tsb. 
variabel yg dicantumkan dalam hipotesa harus dpt diukur  besar 
dan arah hubungan antara variabel harus jelas 

d. dibedakan atas : 
1. hipotesa relasional  menunjukkan hubungan antara dua variabel 

pengaruh dan variabel terpengaruh. Semakin tinggi resolusi cetak 
pada printer, semakin lama waktu cetak yang diperlukan. 

2. hipotesa deskriptif  menggambarkan karakteristik suatu sampel 
menurut variabel tertentu. Performance atau unjuk kerja printer 
laser. Penggunaan teknologi informasi dalam pencatatan transaksi 
penjualan barang eceran. 

e. hipotesa yg dirumuskan dinamakan hipotesa kerja (Hk) atau hipotesa 

alternatif (Ha), untuk menguji hipotesa ini secara statistik diperlukan suatu 

pembanding yg disebut hipotesa nol (H0) atau hipotesa statistik. Rumusan 

hipotesa nol kebalikan dari hipotesa kerja. 
6. definisi operasional 

definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. 
mis. menjelaskan tingkatan pendapatan (gaji per bulan)  besar, sedang atau 
kecil. Kecil = Rp. 0 s/d Rp. 1.999.999, sedang = Rp. 2 juta – Rp. 3.999.999, besar >= 
Rp. 4 juta. Ukuran layar pada laptop  wide screen, ukuran resolusi layarnya 
adalah 1280x800 piksel., non-wide-screen = 1024x768. Netbook = 1024x600 px, 
QVGA=240x320 px, WQVGA=240X400 px. Laptop layar HD High Definition 
1366x768px  HD Ready. Full HD 1920x1080px  

 
C. Unsur-unsur penelitian ilmiah : BAB III 

Proses teoritis dan proses empiris suatu penelitian ilmiah : 
1. proses teoritis  perumusan konsep, penyusunan proposisi & teori, identifikasi 

variabel dan perumusan hipotesa. Bikin lap BAB I sd IV. 

a. STMIK  Analisis, ada di Bab 3.1 -> MK Algoritma, APSI, 
OOAD, RPL, Analisis Proses Bisnis (MI&SI) 

b. STMIK  Perancangan, ada di Bab 3.2 -> MK Peranc. 
Basis data, Sistem basis data 

2. proses empiris  definisi operasional, pengumpulan data, perumusan dan 
pengujian hipotesa statistik. 

a. STMIK  Implementasi  membuat program  aplikasi , 
ada di Bab 3.3. -> MK Prg Pascal & C, Prg Visual, Prg 
Obyek Oriented 

b. STMIK  Pengujian/Testing, ada di Bab 3.4  MK 
Testing & Maintenance Sistem 

 

D. Proses penelitian ilmiah : HIPOTESA/PERANCANGAN  
BUKTIKAN/MEMBUAT TABEL YG TERELASI di Aplikasi DB  
KEPUTUSAN/PENGUJIAN 

E.  
1. Penelitian ilmiah adalah suatu bentuk penelitian dan cara berpikir yang sistimatis. 
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2. Menggambarkan penelitian sosial/IT sbg suatu proses yg terdiri atas 4 komponen 
informasi & 6 unsur metodologi : 
a. 4 komponen informasi, yaitu merumuskan : TEORITIS 

1. teori  unsur informasi ilmiah yg paling umum & luas cakupannya 
2. hipotesa  informasi ilmiah yg lebih spesifik & sempit cakupannya 
3. observasi  informasi ilmiah sangat spesifik & hanya menyangkut 

sampel/responden tertentu & variabel tertentu. 
4. generalisasi empiris  informasi yg lebih umum 
 
Mis. : Harga BBM : teori  proses awal, jenis-2 BBM, eksplorasi & 
distribusi. Hipotesa  semakin tinggi kenaikan harga BBM, semakin 
tinggi pula biaya transportasi umum. Observasi  pejabat Pertamina, 
pengelola SPBU, pengguna angkot, sopir angkot. Generalisasi empiris  
ternyata masyarakat pengguna jasa angkutan KEBERATAN 
 

b. 6 unsur metodologi, menggunakan metode : PRAKTEK 
1. deduksi logika  teori menjadi hipotesa. Baca informasi terkini. 
2. penyusunan instrumen & penentuan sampel  hipotesa menjadi 

observasi. Instrumen : tabel-2, alat bantu. Sampel : siapa & berapa 
3. pengukuran & penyederhanaan informasi  observasi menjadi 

generalisasi empiris. Apakah kenaikan biaya transportasi melebihi 
kenaikan harga BBM ? Ya/Ragu-2/Tidak. Apakah Anda keberatan dg 
kebijakan kenaikan harga BBM ini ? Ya/Ragu-2/Tidak. Secara 
Fisis/Teknik dg alat ukur dg obyek ad. Benda printer, secara sosial dg 
pertanyaan dg obyek manusia/responden. 

4. penyusunan konsep dan proposisi  generalisasi empiris menjadi 
teori 

5. pengujian hipotesa  membandingkan generalisasi empiris dg 
hipotesa.  Data penelitian vs hipotesa. Keberatan berapa orang ? 
diatas 70% 

6. inferensi logika  hasil pengujian : diterima, dimodifikasi atau 
ditolak. 

 
 

 
Modul 4 : VARIABEL PENELITIAN 
 
A. Menentukan variabel didasarkan atas  konsep & teori  proposisi 
B. Variabel adalah pengelompokan yg logis dari dua atau lebih atribut, vs Konstanta. 

Tentang atribut : 
1. atribut tidak boleh tumpang tindih (mutually exclusive). mis. variabel tipe 

kendaraan dg atribut roda 2, roda 3 dan roda 4 tidak dapat dimasukkan variabel 
jenis roda dg atribut roda besi atau roda kayu. Roda : Jumlah Roda vs Bahan Roda. 
Delman  Jumlah Roda (2) vs Bahan Roda (Roda Kayu). 

2. atribut dalam suatu variabel harus mencakup semua kemungkinan (Ruang 
Sampel) yg ada dalam suatu variabel (exhaustive)  khususnya dalam 
penyusunan kuisioner. Jurusan di IM : mi.d3, ti.d3, si.s1, ti.s1, ak.d3, mp.d3, ak.s1, 
mn.s1. Pengetahuan Umum yg baik. Mis. Merk Ponsel, merk laptop, merk Mie 
Instan, Status Nikah, JKL, dll. 

C. Bisa berupa :  
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1. variabel diskrit (discrete)  bilangan bulat, menghitung (count), Mis. jumlah anak, 
jumlah mhs, jumlah pegawai. Notasi : {1,2,3} 

2. variabel bersambungan (continuous)  bilangan pecahan, mengukur (measure), 
Mis. kecepatan mobil, tinggi badan. Notasi : {1 ≤ x ≤ 3} 

3. Variabel non-angka (teks), Mis. nama kota 
 
D. Hubungan antara variabel : 

1. Inti penelitian ilmiah  mencari hubungan antara variabel2-nya 
2. Hubungan paling dasar  hubungan antara dua variabel  variabel pengaruh/ 

independent variable/ variabel bebas dengan variabel terpengaruh/ dependent 
variable/ variabel tak bebas/ variabel terikat/ variabel tergantung. Kenaikan 
ongkos angkot (v. terpengaruh) disebabkan oleh kenaikan BBM, Pungutan Liar, 
Biaya Suku Cadang (v. pengaruh). 

E. Tiga jenis hubungan  simetris, timbal balik dan asimetris 

1. hub. simetris  bila variabel yg satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh 
yg lainnya. 
a. kedua variabel merupakan indikator untuk konsep yg sama (2 sebab  1 

akibat) :  many to one 
"Jantung yg berdenyut semakin cepat sering dibarengi keluarnya keringat 
dingin tanda kecemasan" tapi tidak dapat dikatakan "Jantung yang berdebar 
cepat menyebabkan tangan berkeringat". Virus PC (SW) & tegangan listrik 
tidak stabil (HW), mengakibatkan mudah rusaknya PC. 

b. kedua variabel merupakan akibat dari faktor yg sama (1 sebab  2 akibat) : 
 one to many 
"Pada suatu negara, meningkatnya pelayanan kesehatan dibarengi dengan 
bertambahnya jumlah pesawat udara" Kedua variabel tidak langsung 
mempengaruhi tapi keduanya merupakan akibat peningkatan pendapatan 

c. kedua variabel berkaitan secara fungsional  dimana satu variabel terdapat 
yg lainnya pasti terdapat pula 
"Dimana ada guru disana ada murid", "Dimana ada majikan ada pula buruh" 

d. hubungan yang kebetulan semata-mata 
"Bayi ditimbang dan keesokan harinya meninggal dunia" 
Beli laptop, 2 hari kemudian lcd/led blank. 

2. hub. timbal balik/resiprokal  
dimana variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. Suatu 
waktu, variabel X mempengaruhi variabel Y, lain waktu variabel Y mempengaruhi 
variabel X. Skema : X1  Y1, Y1 berubah menjadi X2  Y2 

"Penanaman modal (X1) mendatangkan keuntungan (Y1) dan pada 
gilirannya keuntungan (X2) akan mendatangkan penanaman modal (Y2=X1) 
di masa mendatang" 

3. hub. asimetris 

a. hubungan antara stimulus dan respons  salah satu tipe hubungan kausal 
dalam ilmu eksakta, psikologi dan pendidikan.  
"Pengaruh pupuk terhadap buah yang dihasilkan" 
"Pengaruh RAM terhadap kecepatan proses aplikasi MS Word” 
"Pengaruh kerasnya musik terhadap tingkat konsentrasi" 
Ada "prinsip selektivitas"  "kelompok yg suka mendengarkan radio (X) 
ternyata lebih terbuka (Y) thd pengaruh luar" Maka : "Apakah kelompok tsb 
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terbuka (X) karena mendengarkan radio (Y)" atau "Justru karena bersikap 
terbuka itulah mereka mendengarkan radio" ? 

b. hubungan antara disposisi dan respons 
disposisi adalah kecenderungan untuk menunjukkan respon tertentu dlm 
situasi tertentu, berada dalam diri seseorang (subyektif), mis. sikap 
kebiasaan, nilai, dorongan, kemampuan, dll.  bisa berubah. 
respon sering diukur dg mengamati tingkah laku seseorang, mis. pemakaian 
kontrasepsi, migrasi, perilaku inovasi atau perilaku politik 

c. hubungan antara ciri individu dan disposisi atau tingkah laku 
ciri adalah sifat individu yg relatif tidak berubah dan tidak dipengaruhi 
lingkungan. mis. jkl, suku bangsa, kebangsaan, pendidikan, gol. darah 

d. hubungan antara prekondisi yg perlu dg akibat tertentu 
mis. agar UKM dapat memperluas usahanya diperlukan pinjaman lunak dari 
bank 

e. hubungan yang imanen antara dua variabel 
Imanen 
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 
Imanen atau imanensi adalah faham yang menekankan berpikir dengan diri sendiri atau subyektif.[1] Istilah imanensi berasal dari 
Bahasa Latin immanereyang berarti "tinggal di dalam".[1] Imanen adalah lawan kata dari transenden.[1] Pertama kali, istilah ini diajukan oleh 
Aristoteles yang memiliki arti "batin" dari suatu obyek, fenomena atau gejala. Kemudian dikembangkan oleh Kant dan berlaku sampai sekarang.[1] 

kedua variabel terjalin satu sama lain, bila satu variabel berubah maka 
variabel yg lain ikut berubah. 
mis. hubungan antara besarnya suatu organisasi dg semakin rumitnya 
peraturan yg ada. Administrasi yg rumit tidak disebabkan besarnya 
organisasi melainkan ciri dasar dari suatu organisasi besar adalah 
administrasi yg rumit. 

f. hubungan antara tujuan (ends/output) dan cara (means/proses) 
mis. studi yg meneliti hubungan antara kerja keras dan keberhasilan, jumlah 
jam belajar dan nilai ujian yg diperoleh, dll 

 
Berbagai hubungan asimetris : 
a. Hubungan Asimetris Dua Variabel 

hubungan antara "variabel pengaruh" dan "variabel terpengaruh"  
keduanya disebut variabel pokok, bisa berupa : 
 hubungan bi-variat, X mempengaruhi Y, pd ilmu eksak, ilmu sosial jarang 

ada. Bi=dua. Kenaikan ongkos angkot (Y) disebabkan oleh kenaikan harga 
BBM (X). 

 hubungan multi-variat, beberapa X mempengaruhi Y. multi=banyak, lebih 
dari 1. Kenaikan ongkos angkot (Y) disebabkan oleh kenaikan harga BBM 
(X1), mahalnya suku cadang (X2), pungutan liar (X3), dst. Volume 
penjualan dipengaruhi oleh promosi produk (X1), kemasan produk (X2), 
diskon harga (X3), layanan purna jual (X4), dst. Kecepatan proses data (Y) 
dipengaruhi oleh kinerja prosesor (X1), besarnya memori/RAM (X2), 
ukuran data/file (X3), adanya virus PC (X4), dst. Pada Multi Variat : mana 
faktor pengaruh yang paling dominan.  

mis. Penelitian kependudukan 
1. variabel pengaruh  ciri-2 individu, lokasi geografis, sifat/macam 

organisasi,dll. Kondisi HW & SW 
2. variabel terpengaruh  tingkat fertilitas, sikap thd KB, tingkat 

mortalitas, tingkat migrasi, dll. Kinerja Komputer 
Jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan negara 
dalam menentukan harga beras ?  

http://id.wikipedia.org/wiki/Imanen#cite_note-Bagus-1
http://id.wikipedia.org/wiki/Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Imanen#cite_note-Bagus-1
http://id.wikipedia.org/wiki/Imanen#cite_note-Bagus-1
http://id.wikipedia.org/wiki/Imanuel_Kant
http://id.wikipedia.org/wiki/Imanen#cite_note-Bagus-1
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Jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan cetak 
pada printer ink-jet (tinta) ?  
 

b. Hubungan Asimetris Tiga Variabel 
(i) Variabel penekan (suppressor variable) dan variabel pengganggu 

(distorter variable) 
 Dari analisa awal, tidak ada hubungan antara dua variabel, tapi 

ketika variabel kontrol (variabel penekan/suppressor variable) 
dimasukkan, maka hubungan menjadi jelas/nampak.  
mis. semakin dekat rumah penduduk dg PUSKESMAS semakin besar 
ia mengunjungi PUSKESMAS. Variabel pendidikan bisa dimasukkan 
sbg variabel penekan. 
Jadi, semakin dekat jarak ke puskesmas (X) & semakin tinggi latar 
belakang pendidikan (V.Penekan), maka semakin tinggi pula 
frekuensi kunjungan ke Puskesmas. 
Var. Latar belakang memperjelas hubungan antara Var. X & Y. 
 
 
 
 
 
 

 variabel pengganggu/distorter variable, memberikan hasil yg 
berlawanan dg hasil analisa dua variabel.  
mis. bahwa masyarakat sosial ekonomi tinggi umumnya lebih kritis 
daripada kelas ekonomi rendah thd program KB. Status pekerjaan 
responden bisa dimasukkan sbg variabel pengganggu. 
Orang Kaya dari Swasta akan kritis (menolak) thd program KB, 
sebaliknya Orang Kaya dari PNS akan tunduk atau ikut 
mensukseskan program KB. Terkait juga dg Tunjangan Anak. 
Faktor Pekerjaan menyebabkan hubungan X & Y menjadi tidak jelas. 
Kalau Swasta biasanya gak ikut KB, kalau PNS ikut KB. 
 
 
 
 
 
 

(ii) Variabel antara (intervening variable) 
 Bila dimasukkan, hubungan statistik yg semula nampak antara dua 

variabel menjadi lemah bahkan lenyap. Variabel pengaruh 
tergantikan oleh variabel antara, yg ternyata lebih jelas 
hubungannya. Hubungan antara variabel umur dengan variabel 
kebiasaan membaca, bisa dimasukkan variabel antara pendidikan. 
Biasanya, semakin bertambah usia, semakin tinggi kesadaran untuk 
membiasakan membaca. Berubah menjadi, semakin bertambah 
umur & semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin 
tinggi pula kebiasaan membaca. 

 
 

Masy. Sos-

Ekonomi tinggi 

(V.Pengaruh) Pekerjaan Swasta/PNS 

(V.Pengganggu) 

Partisipasi Prog. 

Keluarga Berencana 

(V.Terpengaruh) 

Umur 

(V.Pengaruh) 
Tingkat 

Pendidikan 

(V.Antara) 

Kebiasaan membaca 

(V.Terpengaruh) 

Jarak Rumah ke 

Puskesmas (X) 

Latar belakang 

Pendidikan 

(V.Penekan) 

Frekuensi 

kunjungan ke 

Puskesmas (Y) 
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(iii) Variabel anteseden (antecedent variable) 
 Variabel anteseden mendahului variabel pengaruh, atau variabel yg 

mempengaruhi variabel pengaruh. Apabila pendidikan seseorang 
rendah, pengetahuan politiknyapun rendah. Untuk memperjelas 
hubungan ini perlu ditelusuri variabel apa yg mempengaruhi 
pendidikan. mis. status sosial ekonomi orang tua. Latar belakang 
keluarga (sosial ekonomi) mempengaruhi pendidikan seseorang yg 
pada gilirannya mempengaruhi tingkat pengetahuan politik 
seseorang. Karier seorang Camat (V.Terpengaruh) dirintis sejak 
kuliah di STPDN (V.Pengaruh). Apakah semua alumni STPDN 
menjadi Camat ? Ternyata, tidak ! Faktor latar belakang keluarga 
(sosial ekonomi orang tua). Megawati bisa jadi Presiden, karena 
faktor Sukarno. 

 
 
 
 
 

 Syarat variabel anteseden : 
i. ketiga variabel harus saling berhubungan 
ii. apabila variabel anteseden dikontrol, hubungan antara 

variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak lenyap, 
atau variabel anteseden tidak mempengaruhi hubungan 
antara kedua variabel pokok 

iii. apabila variabel pengaruh dikontrol, hubungan antara 
variabel anteseden dan variabel terpengaruh harus lenyap 

Catatan : 
Kita harus pandai-pandai mencari (mencari faktor2 yang mempengaruhi), menentukan faktor 
paling dominan dalam hubungan antara beberapa variabel, serta hubungan antar variabel2-
nya. 
Mis. 10 faktor diseleksi jadi 4 faktor (multi-variat), dari 4 faktor diambil satu yg paling 
dominan (bi-variat). Apa hubungan antar variabel tsb. ? 

 
Modul 5 : TEKNIK PENGUMPULAN DATA #1 : Proses Pengukuran 
 

A. Prinsip pengukuran  PENGAMATAN VS PENGUKURAN 

1. Tujuan : Menghubungkan konsep-konsep yg abstrak (obyek yg diukur) dg 
realitas. (data yg ada (PERBANDINGAN), alat ukur). Mis. dibandingkan tahun 
2000, tahun ini (2007) nilai tukar rupiah thd US$ relatif stabil. Mengukur tegangan 
listrik (obyek ukur) DC pada baterai dengan alat ukur voltmeter (realitas). 
Benchmarking  Pengukuran juga merupakan penunjukan angka-angka pada 
suatu variabel, VARIABEL MASA KERJA = 5 tahun. Hasil pengukuran 
harus/sebaiknya berupa angka (kuantitatif). Jika masih kualitatif, dikonversi ke 
kuantitatif.  

2. Proses Pengukuran, merupakan empat rangkaian pokok : 
a. Menentukan dimensi (sisi, bagian, hal-2 terkait) variabel penelitian 

Latar belakang 

keluarga 

(V.Anteseden) 

Latar belakang 

Pendidikan 

(V.Pengaruh) 

Jabatan Politik 

(V.Terpengaruh) 
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 seringkali lebih dari satu variabel 

 mis. variabel nilai ekonomi anak bisa terdiri atas 3 dimensi  harapan 
akan bantuan anak, tingkat ketergantungan pada anak di masa tua, dan 
motif-motif ekonomi buat keinginan mempunyai tambahan anak 

 variabel jumlah barang terjual atau volume penjualan. Sisi : kemasan, 
harga, pelayanan, dsb. 

 Variabel ukuran file. Sisi : properties, proses dijalankan 
 Benchmark PC, Android  

b. Menentukan ukuran untuk masing-masing dimensi = satuan 
 ukuran ini biasanya berbentuk pertanyaan-2 yg relevan dg dimensi tadi 
 Kehadiran bekerja  berapa kali dalam seminggu Anda terlambat masuk  

kerja ? 
 Berapa kali dalam sebulan Anda sbg Orang Tua mengharapkan kunjungan 

putra-putri Anda yg tinggal terpisah dg Anda ? 
 Berapa jam dalam sehari Anda menggunakan internet ? 
 Berapa kali (dalam hari) dalam seminggu Anda berolah raga ? 

c. Menentukan tingkat ukuran yg akan digunakan dlm pengukuran 
 berupa nominal/angka, ordinal/tingkatan, interval/selang atau 

rasio/perbandingan  lihat uraian berikutnya. 
d. Menguji tingkat validitas (sesuai dengan fungsi/peruntukannya) dan 

reliabilitas (masih berfungsi, pertanyaan relevan, timingnya tepat/tdk 
kadaluarsa) dari alat pengukur apabila yg dipakai alat ukur baru. 

 
3. Dalam penelitian sosial/MANAJEMEN pengukuran agak rumit dibanding penelitian 

ilmu alam/INFORMATIKA. Dalam penelitian ilmu alam yg diukur biasanya benda 
yg tertangkap panca indera, dibantu alat ukur. Obyek pada penelitian sosial  
fenomena sosial yg abstrak, tidak dapat diraba dan dirasa dg panca indera, dan 
mungkin juga instrumen ukur tidak dapat menangkap dg tepat realitas dari 
fenomena sosial ybs. 

4. Pengukuran sebagai isomorfisme dari realita  Instrumen pengukur yg sempurna 
adalah yg dapat mengungkapkan realita dengan tepat. Mis. konsep tentang 
partisipasi (kepesertaan secara fisik thd suatu kegiatan), intelegensi (kecerdasan 
atau kemampuan memecahkan masalah), dan persepsi (pendapat, cara pandang) 
tidak dapat diamati langsung, yg diamati adalah indikator/petunjuk seputar 
konsep tadi, yang mana nantinya dijadikan "ukuran" dari variabel tsb. 
 mis. kita ingin mengetahui persepsi tentang nilai ekonomi anak, maka 

pertanyaan sbg "alat ukur" menanyakan bagaimana ttg harapan orang tua thd 
bantuan ekonomi di hari tua, harapan thd bantuan dlm menyekolahkan adik-
adiknya, sumbangan pendapatan, dll 

 mis. mengetahui tingkat pengaruh media massa, maka yg dijadikan indikator 
adalah frekuensi membaca koran, frekuensi mendengarkan radio, atau 
frekuensi menonton TV. Untuk iklan atau promosi  di TV berdasarkan rating 
(tingkat konsumen dalam menonton TV) 

 
5. Tingkat Pengukuran  nominal, ordinal, interval & rasio oleh S.S. Steven, 1946 

a. ukuran nominal = non-matematis, se-level 
 paling sederhana, didasarkan atas kategori yg tidak tumpang tindih dan 

tuntas/terbatas, ukuran sekedar "label" atau "kode"  



Haryoso Wicaksono, S.Si., M.M., M.Kom. : Teknik Penulisan Laporan Ilmiah (STMIK-IM). Edisi September 2013. Hal. 17 / 24 

 

Pustaka Maya : \\192.168.2.5\ebook\2_STMIK_MI_SI_TI\_TPLI_HW\ 

 mis. variabel JKL pria berkode 1 dan wanita berkode 2. Untuk agama, mis. 
Islam = 1, Katolik = 2, Protestan = 3, Hindu = 4 , Budha = 5, Konghucu = 6. 
NIM = ti.s1 36 ; mn.s1 38 

b. ukuran ordinal = non-matematis, level bertingkat 
 mengurutkan responden dari tingkatan "paling rendah" ke tingkatan 

"paling tinggi" menurut suatu atribut ttt tanpa ada petunjuk yg jelas ttg 
berapa jumlah absolut dan intervalnya 

 mis. kelas ekonomi bisa terbagi atas kelas ekonomi lemah dan ekonomi 
kuat, bisa juga kelas ekonomi lemah, ekonomi menengah dan ekonomi 
kuat  bila berkode 1, 2 dan 3  tidak bisa dibandingkan dengan 
kelipatan angka, tapi bisa dibandingkan ekonomi kuat lebih tinggi dari 
ekonomi menengah, dan ekonomi menengah lebih tinggi dari ekonomi 
lemah  perbandingan kualitatif  Ekonomi LEMAH [1] < MENENGAH [2] 
< KUAT [3]. Sangat Tidak Setuju [1] < Tidak Setuju [2] < Ragu-ragu [3] < 
Setuju [4] < Sangat Setuju.[5] 

c. ukuran interval = angka (matematis), tanpa perbandingan (kelipatan) 
 selain mengurutkan juga memberikan interval, tapi tanpa informasi 

jumlah absolut variabel 
 mis. bayi dg berat badan terendah diberi skor 0, bayi yg 20 gram lebih 

berat diberi skor 20, yg 500 gram lebih berat diberi skor 500, dst. Selain 
berat terendah, bisa juga berat rata-rata. 

 Data interval diolah secara deskriptip  min, rata-rata, max, modus, dll.  
d. ukuran rasio = angka (matematis), dengan perbandingan (kelipatan) 

 mengurutkan, memberikan interval dan juga jumlah absolut atribut 
 interval tidak dinyatakan dlm perbedaan antara angka-2 nya, tapi dimulai 

dari titik nol (0)  bisa membandingkan rasio scr kuantitatif (kelipatan 
angka) 

 mis. balita A 3000 gr dan balita B 6000 gr, maka balita B beratnya 2 kali 
balita A. 

 centimeter  meter   kilometer, KB  MB  GB  TB 
 Mis. : 

 Variabel jumlah pelanggan. Ttg jumlah orang, bilangan bulat, bisa 
dihitung scr matematis. Ukuran : interval atau rasio. 

 Variabel nama jurusan di STMIK/STIE IM. MI, TI, SI, Ak, MP, Mn. Ttg 
nama (non-angka), tidak bertingkat/selevel. Ukuran : nominal. 

 Variabel program studi di STMIK/STIE IM. Ada D1, D2, D3, D4, S1, S2 & 
S3. Kode D3 = 2, S1 = 3. Ttg nama, non-angka, ada perbedaan level. 
Ukuran : ordinal. 

 
Kesimpulan : belajar membuat pertanyaan yang berkualitas. 
 

B. Indeks dan skala 
1. Pertanyaan tunggal melahirkan ukuran tunggal  kurang memenuhi syarat  krn 

tidak akan dapat mengungkapkan konsep dg tepat dan lengkap. Maka perlu 
beberapa pertanyaan supaya lebih efektif  ukuran gabungan  indeks dan skala 

2. Persamaan indeks dan skala : 
 ukuran ordinal yg disusun sedemikian rupa shg dpt mengurutkan responden 

dlm urutan variabel tertentu. 
3. Perbedaan indeks dan skala : 
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 perbedaan pokok keduanya adalah pada penentuan skor 
 indeks adalah akumulasi skor untuk tiap pertanyaan 
 skala adalah penunjukan skor dg memperhatikan bobot masing-2 jawaban 

responden. Lihat skala Likert. 
4. Contoh indeks : se-level. 

Apakah mantan Tahanan Politik boleh bekerja sebagai : 
a. Dokter 
b. Pengacara 
c. Insinyur 
indeks kelas ekonomi yg didasarkan atas pemilikan barang-2 berharga 

5. Contoh skala : beda-level 
Apakah mantan Tahanan Politik boleh bekerja sebagai : 
a. Tukang batu  non akademik 
b. Guru  akademik 
c. Gubernur  akademik & politik 

 
Moda Transportasi :  
Jalan kaki  Sepeda  Sepeda Motor  Mobil  Pesawat udara 
skala Partisipasi Sosial untuk mengukur tingkat partisipasi seseorang dlm 
berorganisasi. Dengan tingkatan - mulai dari terbawah - : 
a. menjadi anggota organisasi 
b. menghadiri pertemuan/rapat organisasi 
c. membayar iuran organisasi 
d. menjadi panitia dlm organisasi 
e. menjadi unsur pimpinan organisasi 
f. menjadi penasehat / majelis pertimbangan 

 Karena penyusunan skala cukup rumit maka indeks lebih sering dipakai 
6. Penyusunan indeks, dengan langkah-2 : 

a. menyeleksi pertanyaan  keterkaitan pertanyaan dengan obyek. Mis. nilai 
ekonomi anak  seputar tingkat ketergantungan ekonomi responden pada 
anak-2nya. Nilai psikologis anak tidak bisa dimasukkan meskipun obyeknya 
sama 

b. hubungan antar pertanyaan  pertanyaan harus berhubungan satu sama 
lain. 

c. menentukan skor  bisa 3 (1,2,3) Tidak setuju/Ragu2/Setuju, 5 
(1,2,3,4,5) STS, TS, RR, S, SS ;  atau 7 (1,2,3,4,5,6,7) SSTS, STS, TS, RR, S, 
SS, SSS. Biasanya cukup 3 (sederhana) atau 5 (lengkap)  skala Likert 

7. Penyusunan skala dengan teknik 
a. Metode Bogardus  menunjukkan intensitas hubungan yg semakin 

meningkat. mis. mengukur hubungan dalam ILMU SOSIAL  antar ras, sikap 
politik, hubungan ortu & anak, dll 

(i) Apakah Anda menerima mantan napi sbg warga di tempat tinggal Anda ? 
(ii) Apakah Anda menerima mantan napi sbg teman kerja di kantor Anda ? 
(iii) Apakah Anda menerima mantan napi sbg teman futsal Anda ? 
(iv) Apakah Anda menerima mantan napi sbg tetangga sebelah rumah Anda ? 
(v) Apakah Anda menerima mantan napi sbg menantu Anda ? 

 
Keahlian dari level terendah : Operator Komputer  programmer  analis system 
Mobilitas dari yg terberat : PC  NoteBook  NetBook  UltraBook  TabletPC  
SmartPhone 
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b. Metode Thurstone  skala disusun sedemikian rupa shg interval antar 
urutan dlm skala memp. interval yg sama besarnya. 
Langkah-2 : 
 Peneliti mengumpulkan sejumlah pernyataan yg relevan untuk mengukur 

variabel yg akan diukur 
 panel ahli menilai relevansi pernyataan2 tadi thd variabel yg akan diukur 

& diberi skor 1 (paling tidak relevan) & 13 (paling relevan)  proses 
seleksi 

 dipilih pernyataan yg memp. nilai merata 
c. Metode Guttman atau metode skalogram 

ketunggalan dimensi (unidimensionality)  skala sebaiknya hanya 
mengukur satu dimensi saja --> Prioritas. Mis. variabel nilai anak  dimensi 
ekonomi, dimensi psikologi & dimensi sosial. Pilih dimensi ekonomi yg 
prioritas. Mahasiswa  utamanya adalah aktivitas kuliah, mengabaikan 
kegiatan berkesenian, olah raga, bisnis, keluarga, dll. 

d. Metode perbedaan semantik  mengukur arti obyek atau konsep bagi 
seorang responden dg jawaban dua atau lebih pilihan yg bertentangan 
(adjective).  
 mis. unsur evaluasi  bagus - buruk, bersih - kotor, dll 

 
 unsur potensi  besar - kecil, kuat - lemah, dll 
 unsur aktivitas  aktif - pasif, cepat - lambat, dll. 

 
 
Modul 6 : TEKNIK PENGUMPULAN DATA #2 : Obyek Ukur 
 
B. Sampling & populasi  Statistik Dasar/S. Ekon.1 : pengolahan data 

1. Sifat sampel ideal 
a. dapat memberikan gambaran yg dapat dipercaya dari seluruh populasi 
b. dapat menentukan presisi dari hasil penelitian (tingkat standar error). 

Standar error maksimal 5% 
c. sederhana, shg mudah dilaksanakan. Quick Count Pilpres = sederhana, Quick 

Count Partai = rumit. QC Caleg = amat rumit. 
d. efektif & efisien, memberikan keterangan sebanyak mungkin dg biaya 

serendah-2nya  biaya, tenaga & waktu 
2. Besarnya sampel  jumlah sampel ideal = 5% - 10% dari populasi 

dengan memperhatikan 4 faktor : 
a. derajat keseragaman dari populasi 
b. presisi yg dikehendaki 
c. rencana analisa  QC : membandingkan antara hasil QC dg KPU 
d. efektifitas & efisiensi  biaya, tenaga & waktu 
 Dahulukan presisi baru biaya, tenaga & waktu. Jumlah TPS semakin banyak 

semakin baik (batas 5%-10%) 

Contoh : Quick Count 
3. Konsep, definisi dan satuan-2 sampling 

a. populasi/universe 
 adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yg ciri-2nya diduga 
 Ada : populasi sampling dan populasi sasaran 
 mis. rumah tangga sbg sampel : SENSUS PERTANIAN 
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1. hanya anggota rumah tangga sbg petani  seluruh rumah tangga 
disebut populasi sampling 

2. seluruh petani dalam wilayah penelitian disebut populasi sasaran 

Apa hasil SENSUS PERTANIAN ? membuat kebijakan secara makro  
RAPBN, Anggaran departemen Pertanian, kebijakan import/ekspor 

b. unsur sampling 
 unsur2 yg diambil sbg sampel, diambil dengan kerangka sampling 

(sampling frame) 
c. kerangka sampling 

 daftar dari semua unsur sampling dlm populasi sampling. mis. daftar dari 
jumlah penduduk, jumlah bangunan, dll. 

 syarat : 
1. meliputi seluruh unsur sampel 
2. tak ada unsur sampel yg terhitung 2 kali atau lebih 
3. up to date 
4. batasan-2 harus jelas 
5. dapat dilacak di lapangan 

 Bantuan langsung tunai … miskin = makan 1 kali sehari, pendapatan 
dibawah 165rb/bulan,  

 mis.  kerangka sampling untuk individu atau rumah tangga, bangunan 
dan wilayah 

d. unit penelitian (unit analisa atau unit elementer) 
 unit yang akan diteliti atau dianalisa 
 unit penelitian = unsur sampling 
 unit penelitian  unsur sampling 

4. Metode pengambilan sampel  acak & tidak acak 
a. Simple random sampling 

tiap unit penelitian atau satuan elementer memp. kesempatan yg sama untuk 
dipilih  faktor kebetulan (chance)  bebas dari subyektifitas 
 ada 2 metode : 

1. mengundi unsur-2 penelitian/satuan-2 elementer dlm populasi 
2. mengundi tabel angka random 

 syarat : 
1. harus tersedia daftar kerangka sampling 
2. sifat populasi harus homogen, bisa bias jika tdk homogen 
3. keadaan populasi tdk terlalu tersebar scr geografis 

b. Systematic sampling 
hanya unsur pertama yg scr acak, selanjutnya dipilih scr sistimatis 
 syarat : 

1. populasi harus besar 
2. tersedia daftar kerangka sampling 
3. populasi homogen 

c. Stratified random sampling 
 syarat : 

1. dasar kriteria stratifikasi  luas usaha, geografis, umur, dll 
2. data pendahuluan 
3. jumlah satuan- elementer dari tiap strata 

 keuntungan : 
1. populasi yg heterogen terwakili 
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2. bisa dibandingkan antar strata 
 mis. strata umur pada KB  15 - 24 th,  25 - 34 th , dll 

populasi : Populasi Rasio  Sampel atau 
strata I 1500  30  60  120 
strata II 500  10  20  40 
strata III 50  1  2  4 

d. Simple cluster sampling 
 bisa tanpa kerangka sampling 
 mis. pendapatan per bulan dari tiap- keluarga di suatu desa  desa dibagi 

atas dukuh-2  dukuh dibagi atas RT-2 
 kelemahaan  sulit menghitung standar kesalahan 

e. Sampel gugus bertahap 
 penelitian bidang pertanian di seluruh propinsi tertentu. 

 populasi sampling pertama  semua kabupaten. Beberapa kabupaten 
scr acak  sampel pertama 

 sampel pertama  populasi sampling kedua, dst 
f. Area sampling 

 berdasarkan satuan-2 wilayah  desa, pertokoan 
5. Macam penyimpangan dlm pengambilan sampel  sampling error & sampling 

non-error. Besar penyimpangan tergantung dari sifat penelitian itu sendiri 
a. penyimpangan karena pemakaian sampel / sampling error 

semakin besar sampel yg diambil  semakin kecil penyimpangannya 
b. penyimpangan bukan oleh pemakaian sampel 

1. kesalahan perencanaan 
2. penggantian sampel 
3. salah penafsiran petugas atau responden 
4. responden tidak jujur 
5. salah kalkulasi data 

C. Kuisioner  bentuk pengumpulan data 
1. Tujuan   

a. memperoleh informasi yg relevan dg tujuan survai 
b. memperoleh informasi dg realibilitas dan validitas tinggi 
 Penting  relevansi antara pertanyaan dg tujuan survai 

2. Isi pertanyaan 
a. pertanyaan tentang fakta  identitas 
b. pertanyaan tentang pendapat & sikap  personal opini 
c. pertanyaan tentang informasi  apa yg diketahui 
d. pertanyaan tentang persepsi diri  menilai perilaku sendiri 

3. Pemakaian kuisioner 
a. wawancara tatap muka 
b. diisi sendiri atau kelompok 
c. via telepon, sms, televoting 
d. dikirimkan via pos 

4. Jenis pertanyaan  
a. pertanyaan tertutup 
b. pertanyaan terbuka 
c. kombinasi pertanyaan tertutup & terbuka 
d. pertanyaan semi terbuka 

5. Petunjuk membuat pertanyaan : 
a. kata sederhana & mudah dimengerti 
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b. jelas & terfokus 
c. hindari pengertian ganda 
d. hindari sugesti 
e. harus berlaku untuk keseluruhan kemungkinan jawaban 

6. Susunan pertanyaan  identitas lalu inti kuesioner 
7. Bentuk fisik kuisioner 
8. Pretest  menyempurnakan kuesioner 

a. menghilangkan pertanyaan yg tidak televan 
b. penambahan pertanyaan 
c. memperjelas pertanyaan 
d. mengatur urutan pertanyaan 
e. memperlunak pertanyaan yg sensitip 
f. uji waktu  memperkirakan lamanya pengisian kuesioaner 

9. Contoh dan latihan 
D. Wawancara 

1. Konsep wawancara  pengumpulan data, bertanya langsung kpd responden, 
proses interaksi & komunikasi : 
a. pewawancara 
b. responden 
c. topik penelitian 
d. situasi wawancara 
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2. Skema " FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMUNIKASI DALAM 
WAWANCARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Peranan pewawancara : 
a. menciptakan hubungan baik dg responden 
b. menyampaikan semua pertanyaan 
c. mencatat semua jawaban 
d. menggali informasi selengkap-2nya 

4. Persiapan dan prosedur wawancara 
5. Masalah di lapangan dan pengendalian mutu (oleh pengawas pewawancara) 
6. Contoh dan latihan 

 
-end-  

Situasi Wawancara : 

 waktu 

 tempat 

 kehadiran orang ketiga 

 sikap masyarakat 

Responden : 

 karakteristik sosial 

 kemampuan memahami 

& menjawab pertanyaan 

Pewawancara : 

 karakteristik sosial 

 ketrampilan mewawancarai 

 motivasi 

 rasa aman 

Isi Kuisioner : 

 peka untuk ditanyakan 

 sukar ditanyakan 

 tingkat minat 

 sumber kekhawatiran 
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Lampiran : 

PROSES PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINAT : 
 

?  Y 

 

Y  ? 

GAGASAN : 
 

X  Y 

 

A  B 

TEORI : 
 

A  B E  F 

 

C  D  X  Y 

Tentukan konsep 
dan variabel yang 
akan diteliti 

KONSEPTUALISASI 

Penelitian Lapangan 
Content Analysis 
Analisa data sekunder 
Eksperimen 
Penelitian Evaluasi 

Penelitian Survai 

METODE PENELITIAN 

Kesimpulan akan 
diambil dari kelompok 
mana ? 
Siapa yg diobservasi 
untuk itu ? 

POPULASI & SAMPEL 

Kumpulan data 
untuk analisa dan 
penafsiran 

OBSERVASI Bagaimana variabel 
penelitian diukur ?  

OPERASIONALISASI 

Ubah data untuk 
dianalisa 

PENGOLAHAN DATA 

Analisa data & 
menarik kesimpulan 

ANALISA 


