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Mata Kuliah Prasyarat :  

Metodologi Peneltian 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian 

melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu 

pengetahuan. 

Selain itu, penelitian digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu 

permasalahan yang ada. 

Dari sisi output atau tujuan dalam pelatihan ini diantaranya sebagai berikut : 

1. memahami pengetahuan-pengetahuan dasar pada riset 

2. memahami cara kerja riset, mulai dari penyusunan tujuan riset, desain riset, 

teknik sampling, dan data collection 

3. melakukan sebuah riset kualitatif dan kuantitatif di bidang manajemen/bisnis. 

4. memahami berbagai metode analisis data riset, seperti uji t, anova, korelasi, 

analisis faktor, Structural Equation Modelling (SEM), dan lainnya 

5. menganalisis sebuah kegiatan riset di bidang manajemen menggunakan 

software spss. amos, pls dan lisrel 

6. Peserta dapat mengambil kesimpulan dari sebuah model penelitian. 

7. Peserta dapat melakukan evaluasi menyeluruh pada sebuah riset di bidang 

manajemen yang telah dilakukan 
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Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



Pengertian Metode Penelitian 

Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya 
cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang 
artinya ilmu atau pengetahuan.  

Jadi, metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu 
dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 
suatu tujuan.  

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, 
mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun 
laporannya  

 



Pengertian Penelitian 

• Menurut Sudarwan Danim dan Darwis (2003:29)  

- Secara etimologis, istilah research berasal dari dua kata, yaitu re dan 
search. Re berarti kembali atau berulang-ulang dan search berarti 
mencari, menjelajahi, atau menemukan makna.  

- Dengan demikian penelitian atau research berarti mencari, 
menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang .  

• Menurut Ary, Jacobs, dan Razafieh (1992:44)  

- Penelitian dapat dirumuskan sebagai pendekatan ilmiah pada 
pengkajian masalah.  

- Penelitian merupakan usaha sistematis dan objektif untuk mencari 
pengetahuan yang dapat dipercaya.  

 



Metode penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:3) metode penelitian: Cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu  



Cara Ilmiah 

Cara ilmiah: Kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri 
keilmuan yaitu: Rasional, Empiris, dan Sistematis. 

- Rasional: Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara- cara yang 
masuk akal, shg terjangkau oleh penalaran manusia  

- Empiris: Cara-cara yang digunakan dapat diamati oleh panca 
indera, shg org lain dpt mengamati dan mengetahui cara-cara yang 
digunakan tsb  

- Sistematis: Proses yang digunakan dalam penelitian 
menggunakan langkah-langah tertentu yang bersifat logis  

 



Data 
Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 
suatu informasi (Suharsimi Arikunto, 2002:96).  

Data yg diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang mempunyai 
kriteria valid, reliable, dan obyektif 

- Valid: Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya 
terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. 

- Reliable: Reliabel berkenaan dengan derajat konsistensi/keajegan data dalam 
interval waktu tertentu. 

- Obyektif: Obyektivitas berkenaan dengan interpersonal agreement 
(kesepakatan antar banyak orang). 

- Pada umumnya kalau data itu reliable dan obyektif maka terdapat 
kecenderungan data tersebut akan valid. Data yang valid pasti reliable dan 
obyektif. 

 



Tujuan Penelitian 

• Penemuan: data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang 
betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.  

Contoh: Menemukan cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi 

• Pembuktian: data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan 
adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu  

Contoh: Membuktikan apakah betul bahwa insentif dapat meningkatkan 
prestasi kerja di unit tertentu atau tidak  

• Pengembangan: memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah 
ada.  

Contoh: Mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang efektif  

 



Kegunaan Penelitian: 

• Memahami masalah: Memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak 
diketahui selanjutnya menjadi tahu.  

Contoh: Sebab-sebab membudayanya korupsi di Indonesia  

• Memecahkan masalah: Meminimalkan atau menyelesaikan masalah  

Contoh: Penelitian untuk mencari cara yang efektif untuk memberantas 
korupsi di Indonesia 

• Mengantisipasi masalah: Mengupayakan agar masalah tidak terjadi. 

Contoh: Penelitian untuk mencari cara agar korupsi tidak terjadi pada 
pemerintahan baru 



Jenis-jenis Penelitian 

Jenis penelitian dapat diklasifikasikan menjadi bermacam-macam. 
Klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan beberapa tinjauan 
yaitu : bidang ilmu, pendekatan, tempat pelaksanaan, 
pemakaian, tujuan umum, taraf, metoda, dan ada tidaknya 
intervensi terhadap variabel 



Jenis-jenis Penelitian 

Penelitian berdasarkan 

Bidang Ilmu  

• penelitian Pendidikan 

• penelitian kedokteran 

• penelitian keperawatan 

• penelitian kebidanan 

• penelitian ekonomi 

• penelitian pertanian 

• penelitian biologi 

• penelitian sejarah, dst. 

 

Penelitian berdasarkan Pendekatan 

yang Dipakai 

• Penelitian dapat dibedakan menjadi 

penelitian kuantitatif dan penelitian 

kualitatif.  

• Masing-masing pendekatan tersebut 

memiliki paradigma, asumsi, 

karakteristik sendirisendiri.  

• Kedua pendekatan penelitian tersebut 

dapat dilakukan dengan cara simultan 

dan saling mengisi sesuai dengan 

kebutuhan, sehingga dapat 

diwujudkan proses penelitian yang 

komprehensif 

Penelitian Berdasarkan Tempat 

Pelaksanaannya 

• Penelitian perpustakaan 

(library research),  

• Penelitian laborartorium 

(laboratory research),  

• Penelitian lapangan (field 

research)  

 



Jenis-jenis Penelitian 

Penelitian Ditinjau berdasarkan 

Pemakaiannya  

• Penelitian penelitian murni (pure 

research atau basic research) 

Merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan maksud hasil 

penelitian tersebut dipakai untuk 

mengembangkan dan 

memverifikasi teori-teori ilmiah.  

• Penelitian terapan (applied 

research). Merupakan ragam 

penelitian dimana hasilnya 

diterapkan berkenaan dengan 

upaya pemecahan masalah .  

 

Penelitian Berdasarkan Tujuan 

Umumnya  

• Penelitian eksploratif, adalah 

penelitian yang dilakukan 

dengantujuan untuk mengekplorasi 

fenomena yang menjadi 

sasaranpenelitian. 

• Penelitian pengembangan 

(developmental research), adalah 

penelitian yang dilakukan untuk 

mengembangan suatu konsepatau 

prosedur tertentu. 

• Penelitian verifikatif, merupakan 

penelitian yang dilakukandengan 

tujuan membuktikan kebenaran suatu 

teori pada waktudan tempat tertentu.  

Penelitian Berdasarkan Tarafnya  

• Penelitian deskriptif, 

merupakan penelitian pada 

taraf mendiskripsikan variable 

yang diteliti tanpa dilakukan 

analisis dalam keterkaitannya 

dengan variable lainnya. 

• Penelitian analitik, penelitian 

dilakukan bukan sekadar 

mendiskripsikan variable 

penelitian tetapi dilakukan 

analisis dalam hubungannya 

antar variable-variabelnya 



Jenis-jenis Penelitian 

Penelitian Ditinjau berdasarkan 

Pemakaiannya  

• Penelitian penelitian murni (pure 

research atau basic research) 

Merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan maksud hasil 

penelitian tersebut dipakai untuk 

mengembangkan dan 

memverifikasi teori-teori ilmiah.  

• Penelitian terapan (applied 

research). Merupakan ragam 

penelitian dimana hasilnya 

diterapkan berkenaan dengan 

upaya pemecahan masalah .  

 

Penelitian Berdasarkan Tujuan 

Umumnya  

• Penelitian eksploratif, adalah 

penelitian yang dilakukan 

dengantujuan untuk mengekplorasi 

fenomena yang menjadi 

sasaranpenelitian. 

• Penelitian pengembangan 

(developmental research), adalah 

penelitian yang dilakukan untuk 

mengembangan suatu konsepatau 

prosedur tertentu. 

• Penelitian verifikatif, merupakan 

penelitian yang dilakukandengan 

tujuan membuktikan kebenaran suatu 

teori pada waktudan tempat tertentu.  

Penelitian Berdasarkan Tarafnya  

• Penelitian deskriptif, 

merupakan penelitian pada 

taraf mendiskripsikan variable 

yang diteliti tanpa dilakukan 

analisis dalam keterkaitannya 

dengan variable lainnya. 

• Penelitian analitik, penelitian 

dilakukan bukan sekadar 

mendiskripsikan variable 

penelitian tetapi dilakukan 

analisis dalam hubungannya 

antar variable-variabelnya 



Jenis-jenis Penelitian 

Penelitian Berdasarkan Metode  

• Penelitian longitudinal (longitudinal research) 

adalah penelitian yang dilakukan dengan metode 

longitudinal (longituninal method), yaitu metode 

penelitian yang membutuhkan waktu yang lama, 

berbulan-bulan bahkan bertahun, secara 

berkesinambungan. 

• Penelitian cross-sectional (cross- sectional 

research) merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan metode cross-sectional (cross- sectional 

method), yaitu metode penelitian yang dilakukan 

dengan mengambil waktu tertentu yang relative 

pendek dan tempat tertentu.  

Penelitian Berdasarkan Intervensi terhadap Variabel 

• Penelitian eksperimen peneliti melakukan 

intervensiatau perlakuan terhadap variable 

tertentu  

• Penelitian non eksperimen peneliti tidak 

melakukan intervensiatau perlakuan terhadap 

variable tertentu  



End 



M E T O D O L O G I  P E N E L I T I A N  

 

( D E S A I N  P E N E L I T I A N )  

O L E H :  D R .  M U H A M M A D  I C H W A N  H A M Z A H  



D E S A I N  P E N E L I T I A N  

Desain atau rancangan penelitian perlu disusun terlebih dahulu sebelum peneliti 

melaksanakan penelitian. Penjelasan yang terkandung dalam desain penelitian 

umumnya menggambarkan secara singkat tentang metode penelitian yang 

digunakan. Sebagai contoh, gambaran tentang hubungan antarvariabel serta 

besaran populasi dan sampel berikut Teknik sampling yang dipilih, cara 

mengumpulkan data, alat analisis data yang digunakan dan lain-lain. Dengan 

penjelasan singkat tersebut maka peneliti dapat mengategorikan bahwa penelitian 

yang akan dilakukan tersebut termasuk desain penelitian deskriptif atau 

eksplanatif, atau desain penelitian yang lain. 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



M A C A M - M A C A M  D E S A I N  P E N E L I T I A N  

• Desain Penelitian Deskriptif 

• Desain Penelitian Kausalitas 

• Desain Penelitian Korelasional 

• Desain Penelitian Tindakan  

• Desain Penelitian Eksperimental 

• Desain Penelitian Grounded 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  D E S K R I P T I F  

 

Adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran 

secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek 

penelitian.  

Contoh: survei mengenai pendapat umum untuk menilai sikap masyarakat terhadap 

kenaikan BBM, survei di suatu daerah tentang kebutuhan akan Pendidikan 

kewirausahaan 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  D E S K R I P T I F  

 
Langkah-Langkah penelitian deskriptif yaitu: 

1. Merumuskan masalah penelitian 

2. Merumuskan tujuan penelitian 

3. Mengkaji Pustaka, yaitu menelaah teori yang relevan 

4. Menentukan sampel yang respresentatif 

5. Menyusun instrument penelitian 

6. Mengumpulkan data 

7. Menganalisis data 

8. Menarik kesimpulan 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  K A U S A L I TA S  

Adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya 

hubungan sebab-akibat antarvariabel. Dalam desain ini, umumnya hubungan 

sebab-akibat (tersebut) sudah dapat diprediksi oleh peneliti, sehingga peneliti 

dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara, dan variabel 

terikat. 

Contoh: penelitian tentang pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Penelitian tentang pengaruh 

pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan alokasi dana terhadap 

perubahan ekonomi daerah. 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  K A U S A L I TA S  

Langkah-Langkah penelitian kausalitas terdiri atas: 

1. Menetapkan masalah penelitian 

2. Merumuskan tujuan penelitian secara spesifik 

3. Mengkaji teori dan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan 

4. Merumuskan hipotesis penelitian 

5. Menentukan ukuran sampel jika ukuran populasinya besar, sekaligus memilih metode penarikan 

sampel yang tepat 

6. Mengklasifikasi dan mendefinisikan variabel penelitian 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  K A U S A L I TA S  

7. Menyusun instrument penelitian dengan mengacu pada variabel yang sudah didefinisikan 

sekaligus melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. 

8. Menentukan metode pengumpulam data 

9. Melakukan pengujian hipotesis 

10. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis atas uji hipotesis, sekaligus melakukan verifikasi 

atas teori yang melatarbelakangi penelitian dimaksud 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  K O R E L A S I O N A L  

 

Adalah desain penelitian yang dirancang untuk meneliti bagaimana kemungkinan 

hubungan yang terjadi antarvariabel dengan memperhatikan besaran koefisien 

korelasi. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian korelasional 

adalah keeratan hubungan antarvariabel penelitian, bukan pada sebab dan 

penyebab terjadinya hubungan tersebut. 

Contoh: penelitian tentang korelasi antara tingkat inflasi dengan jumlah uang yang 

beredar dimasyarakat, penelitian tentang korelasi insentif dengan motivasi kerja 

dan kinerja karyawan. 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  T I N DA K A N   

 

Adalah desaian penelitain yang disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan-

perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Contoh: penelitian Tindakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dikelas 

(dilakukan penelitian tindakan kelas), penelitian tentang peningkatan pemanfaatan 

komputer oleh karyawan bagian administrasi.  

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  T I N DA K A N   

 
Langkah-Langkah penelitian tindakan adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan masalah dan tujuan penelitian 

2. Melakukan kajian Pustaka untuk menentukan metode atau pendekatan yang relevan dengan 

masalah dan tujuan penelitian 

3. Jika diperlukan, rumuskan hipotesis penelitian 

4. Buat desain penelitian yang cocok dengan kondisi lapangan 

5. Menentukan kriteria-kriteria evaluasi atau Teknik analisis data yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan penelitian 

6. Mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil 

7. Menyusun laporan penelitian 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  E K S P E R I M E N T A L  

Y A N G  S E B E N A R N Y A  

 

Adalah desaian penelitian yang disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya 

hubungan kausalitas mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberikan 

perlakuan dengan kelompok lainnya yang tidak dikenai perlakuan. 

Contoh: penelitian tentang peningkatan kinerja 150 karyawan di perusahaan 

tertentu, dengan membagi karyawan menjadi dua kelompok, dimana masing-

masing kelompok terdiri atas 75 orang. Satu kelompok diberikan perlakuan berupa 

mengikutsertakan pelatihan tentang budaya kerja, sedangkan satu kelompok yang 

lain tidak diikut sertakan. Satu tahun kemudian dilakukan pengukuran kinerja. 

Ternyata kelompok yang mengikuti pelatihan memiliki prestasi kerja lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengikuti pelatihan. 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  E K S P E R I M E N T A L  

Y A N G  S E M U  

 

Adalah desaian penelitian yang disusun untuk memperoleh informasi yang 

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh melalui eksperimen 

yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memanipulasikan 

semua variabel yang relevan. 

Contoh: penelitian eksperimen tentang kenakalan remaja, kesehatan, kebiasaan 

merokok, penderita penyakit jantung dan lain-lain. 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  E K S P E R I M E N TA L  

 
langkah-Langkah pokok penelitian eksperimental adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi dan rumuskan masalah penelitian 

2. Rumuskan tujuan dari eksperimen 

3. Telaah kepustakaan yang relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan 

4. Merumuskan hipotesis 

5. Mendefinisikan variabel secara operasional 

6. Membuat rencana eksperimen 

7. Melaksanakan eksperimen 

8. Melakukan pembahasan dan sekaligus menginterpretasikan hasil 

9. Menyusun laporan 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  G R O U N D E D  

 

Adalah desaian penelitian yang disusun dengan tujuan untuk membuat generalisasi 

empiris, menetapkan konsep-konsep, serta membuktikan dan mengembangkan teori. 

 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



D E S A I N  P E N E L I T I A N  G R O U N D E D  

 
Langkah-Langkah penelitian grounded adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan masalah penelitian 

2. Melakukan observasi 

3. Melakukan interpretasi fakta, membuat deskripsi tentang fenomena yang 

diamati 

4. Merumuskan generalisasi bersifat teoretis dengan Menyusun proposisi, konsep 

dan teori 

5. Menyusun laporan penelitian 

DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



END 



METODOLOGI PENELITIAN By:  DR. Muhammad Ichwan Hamzah 



VARIABEL 



VARIABEL 

DEFINISI VARIABEL 
Variabel diartikan sebagai sesuatu yang memiliki 
berbagai variasi nilai dan tidak memiliki kontra 
interpretasi . 
  
Contoh : 
Badan bukan variabel karena bisa diintepretasikan 
sebagai anggota tubuh, organisasi, berat badan atau 
tinggi badan 
   
Jadi yang termasuk variabel misalnya tinggi badan, 
berat badan, organisasi tertentu 

  



PENGELOMPOKKAN VARIABEL  



VARIABEL BERDASARKAN FUNGSINYA  

 Variabel bebas (Predictor  atau independent variable) 

Yaitu variabel yang nilainya mempengaruhi perilaku dari variabel 

terikat (variabel dependent)  

   

Contoh :  

 Konsumsi dan Pendapatan  

 Variabel bebasnya adalah 

 PENDAPATAN  

  



VARIABEL BERDASARKAN FUNGSINYA  

 Variabel terikat (Criterion atau dependent variable) 
Yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas (variabel 
independent)  
 
Contoh:  
konsumsi dan pendapatan,   
Variabel terikatnya adalah KONSUMSI  

  



VARIABEL BERDASARKAN FUNGSINYA  

 Variabel moderating (moderating variable) 
 Yaitu variabel yang memoderat (mempengaruhi) hubungan antara 

variabel terikat dan variabel bebas.  
 
 Contoh: 

Jenis kelamin merupakan variabel moderating hubungan antara tingkat 
pendidikan dan pendapatan 

  



VARIABEL BERDASARKAN FUNGSINYA  

 Variabel Intervening  
 Yaitu variabel yang kedudukannya berada diantara variabel bebas 

dan variabel terikat atau dengan kata lain variabel yang menjadi 
perantara untuk melihat hubungan tidak langsung (indirect effect) antara 
variabel bebas dengan variabel terikat.  

 
 
 

Pendapatan  =  variabel independen 
Loyalias  =  variabel  intervening 
Pindah kerja     =  variabel dependen 

  

Pendapatan  Loyalitas Pindah Kerja 



Variabel berdasarkan sifatnya 

 Variabel Kontinyu 
 Yaitu variabel yang nilainya bisa dalam bentuk pecahan 
 
 Contoh: pendapatan, konsumsi, suku bunga, inflasi 

 
 Variabel Diskrit 

Yaitu variabel yang nilainya tidak bisa dalam bentuk pecahan 
  
Contoh: Jumlah anak, jenis kelamin, agama, jumlah produksi (unit) 

  



Variabel berdasarkan Skala Pengukurannya 

 Skala Nominal 
Nilai pada variabel hanya berupa kategori/label saja atau dengan 

kata lain nilai pada variabel tidak dapat dibandingkan 

  

Contoh :  

Jenis kelamin :   

1 = Laki-laki   2 = Perempuan  

Angka 1 dan 2 hanya menunjukkan kategori untuk jenis kelamin saja dan 

tidak dapat dibandingkan  

  



Variabel berdasarkan Skala Pengukurannya 

 Skala Ordinal 
Nilai pada variabael dapat dibandingkan apakah preferensinya lebih 
tinggi atau lebih rendah. Satu ciri utama dari skala ordinal ini adalah 
nilai pada variabel tidak dapat dihitung jaraknya (distance) yaitu 
ditambah, dikurangi, dikali atau dibagi. 

 Contoh : 

 Tingkat pendidikan dimana 

 1=SD  2=SMP   3=SMU   4 = Diploma   5=PT 

 4 > 1  Dari segi pendidikan Diploma > SD 
 2+2  ≠  4 ( SMP + SMP ≠  Diploma) 

  



Variabel berdasarkan Skala Pengukurannya 

 Skala Interval  
 Nilai pada skala interval dapat dibandingkan dapat dihitung distance 

(jaraknya) namun nilai nol (0) pada skala ini bersifat relatif (tidak 
absolut) 

  
 Contoh :  
 Temperatur  
 25oC lebih panas  dibandingkan dengan 20oC. Selisih suhu dikedua 

tempat tersebut 5oC dan 0oC adalah titik beku 
 
 Contoh lain dari skala interval adalah PERSEPSI 
 Bagaimanakah sikap dari pelayan hotel saat anda menginap ? 
 1 = sangat buruk         2 = cukup     3 = sangat baik 



Variabel berdasarkan Skala Pengukurannya 
 Skala Rasio  
 Skala rasio hampir  memiliki definisi yang hampir sama dengan skala 

interval  yaitu nilai pada variabel dapat dibandingkan, dapat dihitung 
jaraknya (ditambah, dikurangi, dikali dan dibagi) tetapi nilai  nol (0) 
pada skala rasio bersifat absolut.  

 

 Contoh : 

 Usia, lama bekerja, pendapatan, penjualan, biaya, keuntungan 
merupakan skala rasio. 



METODOLOGI PENELITIAN 

Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK 

SAMPLING 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



POPULASI 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



SAMPEL 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki 

oleh populasi. 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



TEKNIK SAMPLING 

Teknik pengambilan sample 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) 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



TEKNIK SAMPLING 

Manfaat sampling  

Menghemat beaya penelitian.  

Menghemat waktu untuk penelitian.  

Dapat menghasilkan data yang lebih akurat.  

Memperluas ruang lingkup penlitian.  

 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.  

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



JENIS-JENIS TEKNIK SAMPLING 

Teknik 
Sampling 

Probability 
Sampling 

Simple Random Sampling 

Stratified Random Sampling 

Disproportionate Stratified 
Random Sampling 

Proportionate Stratified 
Random Sampling 

Cluster Sampling 

Sistematic Random 
Sampling 

Non 
Probability 
Sampling 

Sampling Purposif 

Sampling Kuota 

Sampling Aksidental 

Sampling Jenuh 

Snowball Sampling  Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



PROBABILITY DAN NONPROBABILITY 

SAMPLING 

Probability 

 Setiap anggota populasi 

mempunyai  peluang 

sama untuk dipilih 

menjadi anggota sampel 

 hasil penelitian dijadikan 

ukuran untuk 

mengestimasi populasi 

(melakukan 

generalisasi) 

 

 

Non Probability 

 Setiap anggota populasi 

tidak mempunyai  peluang 

sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel 

 hasil penelitian tidak 

untuk melakukan 

generalisasi 

 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



PROBABILITY SAMPLING 



PROBABILITY SAMPLING 

 Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

diseleksi sebagai subyek dalam sampel. Representatif ini penting untuk 

generalisasi  

Menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur 

dijadikan sampel. Dalam merencanakan sampling probabilitas, idealnya 

peneliti telah memenuhi beberapa persyaratan berikut: 

 Diketahui besarnya populasi  

 Besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan 

 Setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama 

untuk dijadikan sampel 

 
 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



1. SIMPLE RANDOM SAMPLING 

Teknik sampling secara acak, setiap individu dalam populasi memiliki 

peluang yang sama untuk dijadikan sampel 

 Syarat: anggota populasi dianggap homogen 

Cara pengambilan sampel bisa melalui undian 

 Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi  

Banyak digunakan dalam penelitian sains 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



SIMPLE RANDOM SAMPLING 

Prosedur Simple Random Sampling:  

1. Susun “sampling frame” 

2. Tetapkan jumlah sampel yang akan diambil 

3. Tentukan alat pemilihan sampel 

4. Pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



SIMPLE RANDOM SAMPLING 

Simple Random Sampling: dengan cara undian: 

 Dengan cara memberikan nomor-nomor pada seluruh anggota 
populasi, lalu secara acak dipilih nomor-nomor sesuai dgn banyaknya 
jumlah sampel yang dibutuhkan. 

 Ada dua rancangan cara undian : 

 Pengambilan sampel tanpa pengembalian, yang berarti sampel 
yang pernah terpilih tidak akan dipilih lagi. Akan menghasilkan 
nilai probabilitas yang tidak konstan 

 Pengambilan sampel dengan pengembalian, yang berarti sampel 
yang pernah terpilih ada kemungkinan terpilih lagi. Menghasilkan 
nilai probabilitas yang konstan  

 
 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



2. STRATIFIED RANDOM SAMPLING 

 Digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan 
melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. 
Selanjutnya dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara 
random sesuai proporsinya. 

 Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang 
berbeda, misalnya, di sekolah ada kls I, kls II, dan kls III. Atau 
responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin; laki-laki dan 
perempuan, dll. 

 Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili, bila 
menggunakan teknik random. Karena hasilnya mungkin satu 
kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



STRATIFIED RANDOM SAMPLING 
Contoh Stratified Random Sampling: 

Populasi 900 orang 

 Dibagi tiga 

 Gr gol.II  Gr gol. III  Gr gol. IV 

 300 orang 

(diambil 90 orang) 

 300 orang 

(diambil 90 orang) 
 300 orang 

(diambil 90 orang) 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



3. PROPORSIONATE STRATIFIED RANDOM 

SAMPLING 

Teknik sampling dari anggota populasi secara acak dan berstrata 

secara proporsional.  

Anggota populasi heterogen, dan heterogenitas tersebut 

mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan 

penelitian 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



4. DISPROPORTIONATE STRATIFIED RANDOM 

SAMPLING 

• Teknik sampling dimana populasi berstrata tapi kurang 

proporsional.  

• Jumlah guru di Kecamatan Ngaliyan memiliki 1 orang lulusan S3, 

4 orang lulusan S2, 178 orang lulusan S1 dan 156 orang lulusan 

Diploma. Maka Pengambilan sampel untuk S3 sebanyak 1 orang, 

S2 sebanyak 4 orang, sedangkan untuk S1 dan Diploma diambil 

secara proporsional. 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



5. CLUSTER SAMPLING 

• Elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster atau 

kelompok, jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas 

dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok. Teknik 

cluster sering digunakan oleh para peneliti di lapangan yang 

mungkin wilayahnya luas. 

• Sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal 

ketepatan serta tidak umum 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



6. SISTEMATIC SAMPLING 

 Setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval (tiap 
ke n elemen) dan dimulai secara random dan selanjutnya dipilih 
sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval 
misalnya ditentukan angka pembagi 5,6 atau 10. Atau dapat 
menggunakan dasar urutan abjad 

 Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya 
daftar semua anggota populasi 

 Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, 
tapi bisa menimbulkan bias 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



SAMPLING SISTEMATIS 

• Teknik sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang 

telah diberi nomor urut, anggota sampel dapat diambil dari 

populasi homogen pada jenis interval waktu, ruang dengan 

urutan yang seragam 

• Jika ada 100 guru, semuanya diberi nomor urut no. 1 s.d. 100. 

Pengambilan sampel dapat dilakukan berdasarkan urutan 

nomor genap saja atau urutan nomor ganjil saja 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



NONPROBABILITY SAMPLING 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



NONPROBABILITY SAMPLING: 

Setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai 

kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subyek dalam sampel. 

Dalam hal ini waktu adalah yang utama 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



1. SAMPLING KUOTA 

• Teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu 

sampai jumlah (kuota) yang dinginkan tercapai  berdasarkan 

pertimbangan tertentu. 

• Pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Jika kuota sampel yang  

dibutuhkan adalah 100 guru, maka pengambilan sampel dapat 

dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan 

karakteristik yang telah ditentukan peneliti 

• Merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan 

quota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok, sebelum 

quata masing-masing kelompok terpenuhi maka peneltian 

belum dianggap selesai. 

 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



2. SAMPLING AKSIDENTAL 

• Teknik  sampling berdasarkan faktor spontanitas. Artinya siapa 

saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti maka 

orang tersebut dapat dijadikan sampel 

• Peneliti ingin mengetahui minat mahasiswa untuk mengunjungi 

perpustakaan. Untuk pengambilan sampel, peneliti memberikan 

angket kepada para pengunjung perpustakaan dan dijadikan 

sebagai sampel 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



3. SAMPLING PURPOSIF 

• Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Biasanya teknik ini digunakan untuk studi kasus yang dimana aspek dari 

kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis 

• Peneliti ingin mengetahui model pembelajaran aktif, maka sampel yang 

dipilih yaitu responden yang ahli dalam bidang pembelajaran aktif, 

misalnya : guru, wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan lain-lain 

• Pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap 

mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. 

• Memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah atau sekelompok individu 

melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis 

yang ada 

  Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



4. SAMPLING JENUH 

• Teknik sampling jika semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30 

• Jika terdapat 28 orang yang terseleksi sebagai peserta 

pertukaran pelajar ke Swiss, maka dalam hal ini, jumlah 

responden kurang dari 30 orang sehingga semua populasi dapat 

dijadikan sampel 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



5. SNOWBALL SAMPLING 

Teknik sampling yang semula berjumlah sedikit kemudian anggota 

sampel (responden) menunjuk temannnya untuk menjadi sampel 

sehingga jumlahnya akan semakin banyak 

 

 Oleh: Dr. Muhammad Ichwan Hamzah 



END 
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DATA 



DATA 

DEFINISI DATA 

o Data merupakan salah satu komponen yang penting di dalam 

memecahkan masalah-masalah statistik.  

o Salah satu kegunaan dari data adalah dapat digunakan untuk 

menentukan alat  analisis statistik apa yang sesuai untuk digunakan 

  



PENGELOMPOKKAN DATA 



DATA BEDASARKAN PERIODE WAKTU 

Data time series atau data berkala 
 Yaitu data yang pengamatannya dilakukan dari waktu ke 

waktu (satu objek, banyak waktu) 
 
 Contoh: 
 - Laju inflasi selama 1 bulan  
 - Laba PT Andre selama 5 tahun  
 - Suku bunga Bank IFA selama 6 bulan 

  



DATA BEDASARKAN PERIODE WAKTU 

 Data Cross Section 
 Yaitu data yang pengamatannya dilakukan pada satu waktu 

dengan banyak objek  
 
 Contoh :  

 Nama-nama mahasiswa dalam satu kelas tertentu 
 Harga saham perusahaan yang listed di BEI bulan Januari 2012 
 Gaji karyawam PT Fozen pada bulan Maret 2012 
 Indeks Prestasi Mahasiswa STIEBI semester ganjil tahun ajaran 

2011/2012 

  



DATA BEDASARKAN PERIODE WAKTU 

 Data Panel/ Pooling data 
 Yaitu merupakan gabungan antara data time series dan data cross-

section (Banyak objek, banyak waktu) 
 Biasa digunakan jika peneliti dihadapkan pada masalah terbatasnya 

jumlah sample yang terlalu sedikit sehingga untuk menambah jumlah 
sample dapat dilakukan pooling/panel data.  

 Contoh  
 Indeks Prestasi 50 mahasiswa selama 5 semester 

 Laba perusahaan-perusahaan otomotif tahun 2007-2011 

  



DATA BERDASARKAN SIFATNYA 

 Data kuantitatif 
 yaitu data yang bersifat numerik (angka) 

 Contoh: 

 Kurs, Suku bunga, pendapatan, harga saham, jumlah produksi  
 

 Data  kualitatif 
 Yaitu data non numerik yang dikuantitatifkan untuk tujuan penelitian 

tertentu. 

 Contoh: 

  Jenis kelamin, agama, status kawin, pendidikan, status badan hukum 

  



DATA BERDASARKAN CARA PENGAMBILANNYA 

 Data primer 
 Berasal dari sumber asli, dikumpulkan khusus untuk keperluan 

riset.  

 Kelebihan: data sesuai keinginan peneliti.  

 Kelemahan: pengumpulan data lebih mahal, lama, tidak 
praktis dibanding data sekunder 

 

 Contoh : 
 Data melalui kuesioner, interview, Mail, Phone 

  



DATA BERDASARKAN CARA PENGAMBILANNYA 

 Data sekunder 
 Dikumpulkan melalui pihak lain,  berasal dari sumber internal 

/eksternal organisasi.  

 Kelebihan: lebih cepat, lebih murah dibandingkan data primer.  

 Kelemahan:  tergantung pada keterse-diaan data yang 
mungkin tidak memenuhi kebutuhan peneliti 

 
 Contoh : 
 Memperoleh data melalui BPS, BI, BEI 
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METODE PENGUMPULAN DATA 



PENGERTIAN METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang 
dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan 
data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 
dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

 

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan 
dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat 
digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan 
dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa 
metode pengumpulan data antara lain: 

 



MACAM-MACAM METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Metode Wawancara 

Adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 
bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi 
secara luas mengenai obyek penelitian. 

    a. Wawancara terstruktur 

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang 

hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar 

pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen 

penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. 

b. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat 

poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. 

 



MACAM-MACAM METODE PENGUMPULAN DATA 

2. Metode Observasi 

Adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara 
pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena 
melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan 
data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga 
dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik 
pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang 
bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-
gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang 
kuantitasnya tidak terlalu besar.  

 

 



MACAM-MACAM METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni: 

a. Participant observation 

Dalam participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan 
sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. 

b. Non participant observation 

Belawanan dengan participant observation, non participant observation 
merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan 
atau proses yang sedang diamati. 

 

 

 



MACAM-MACAM METODE PENGUMPULAN DATA 

3. Metode Kuesioner 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan 
yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket. 

Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua 
jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah 
kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. 
Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan 
pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring dengan perkembangan, 
beberapa penelitian saat ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki 
bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh 
peneliti, namun objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai 
dengan kemauan mereka 

  



MACAM-MACAM METODE PENGUMPULAN DATA 

4. Metode Survei 

Adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 
langsung berhubungan dengan objek penelitian. 

5. Metode Eksprimen 

Adalah merupakan penelitian yang berusaha memanipulasi satu atau lebih 
variabel kausal, kemudian mengukur efek manipulasi tersebut terhadap satu 
atau lebih variabel dependen. 
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HIPOTESIS 



PENGERTIAN HIPOTESIS 

a. Suharsimi Arikunto 

hipotesis ialah jawaban sementara dari sebuah masalah yang ditemukan di 
dalam suatu penelitian yang perlu dibuktikan dengan data-data yang valid 
melalui penelitian. 

b. William Zikmund 

hipotesis merupakan suatu hubungan yang selaras dari suatu fenomena yang 
ada dengan jawaban. 

c. Moh. Nazir 

hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara sehingga untuk 
mendapatkan jawaban atas kebenarannya diperlukan uji coba atau 
penelitian. 



PENGERTIAN HIPOTESIS 

d. Sugiyono 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 
bentuk pertanyaan. itulah sebabnya dikatakan sementara karena 
jawabannya hanya berdasarkan teori. 

e. Kerlinger 

Menurutnya sebuah pernyataan dugaan (conjectural) mengenai hubungan 
dua variabel atau lebih. selalu bentuk hipotesis ialah sebuah kalimat 
pernyataan dan dihubungkan secara umum maupun khusus 

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah dalam penelitian. 



CIRI-CIRI HIPOTESIS 

 Hipotesis harus menyatakan hubungan. 

 Hipotesis harus sesuai dengan fakta. 

 Sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan hipotesis harus disertai ilmu. 

 Hipotesis harus dapat diuji. 

 Hipotesis harus sederhana. 

 Hipotesis harus bias menerangkan fakta. 

 



MACAM-MACAM HIPOTESIS 
1. Hipotesis Deskriptif 

Hipotesis deskripsif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara 
terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal/mandiri. 

Contoh: 

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran Bakso Idola Malang 
mengandung boraks atau tidak. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti 
berikut: Apakah bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks? 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yakni bakso di 
restoran Bakso Idola Malang, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. 
Ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang 
ia gunakan, yakni: 

Ho: Bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks 
Atau 
H1: Bakso di restoran Bakso Idola Malang tidak mengandung boraks 



MACAM-MACAM HIPOTESIS 

 2. Hipotesis Komparatif 

Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan (komparasi) antara 
dua variabel penelitian. 

 



MACAM-MACAM HIPOTESIS 
 Contoh: 

 Seorang peneliti hendak mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung club 
sepakbola AC Milan jika dibandingkan dengan sikap loyal pendukung club sepakbola 
Juventus. Apakah pendukung memiliki tingkat loyalitas yang sama ataukah berbeda. 

 Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti berikut: Apakah pendukung club 
sepakbola AC Milan dan Juventus memiliki tingkat loyalitas yang sama? 

 Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel jamak. Variabel pertama 
adalah loyalitas club sepakbola AC Milan, sedangkan variabel kedua adalah loyalitas club 
sepakbola Juventus. Karena rumusan masalah mempertanyakan perihal perbandingan antara 
dua variabel, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis komparatif. Ada dua pilihan 
hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang ia gunakan, yakni: 

 Ho: Pendukung club AC Milan memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan pendukung club 
Juventus. 
Atau 
H1: Pendukung club AC Milan memiliki tingkat loyalitas yang tidak sama (berbeda) dengan 
pendukung club Juventus. 



MACAM-MACAM HIPOTESIS 

 3. Hipotesis Asosiatif 

Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan/jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan (asosiasi) antara dua variabel 
penelitian. 



MACAM-MACAM HIPOTESIS 
 Contoh: 

 Seorang peneliti ingin mengetahui apakah sinetron berjudul “Anak Jalanan” memengaruhi 
gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. 

 Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti berikut: Apakah sinetron berjudul 
“Anak Jalanan” memengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor? 

 Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel jamak. Variabel pertama 
adalah sinetron berjudul “Anak Jalanan”, sedangkan variabel kedua adalah gaya remaja 
laki-laki dalam mengendarai motor. Karena rumusan masalah mempertanyakan perihal 
hubungan antara dua variabel, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. 
Ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang ia 
gunakan, yakni: 

 Ho: Sinetron berjudul “Anak Jalanan” memengaruhi gaya remaja laki-laki dalam 
mengendarai motor. 
Atau 
H1: Sinetron berjudul “Anak Jalanan” tidak memengaruhi gaya remaja laki-laki dalam 
mengendarai motor 



JENIS-JENIS HIPOTESIS 
 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah suatu prediksi yang tidak diperlukan adanya uji statistika. Hal 

tersebut dikarenakan hipotesis hanya untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan 

yang menjadi objek penelitian. 

 Hipotesis Statistika 

Adalah berisi tentang prediksi yang digunakan untuk pengujian ilmiah menggunakan data-

data yang valid. 

 Hipotesis Alternatif 

Hipotesis alternatif dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: hipotesis terarah dan hipotesis tidak 

terarah. 

Perbedaan dari kedua jenis hipotesis tersebut terletak dari keyakinan dari perumusan 

hipotesis yang dilakukan oleh peneliti terhadap adanya variable dependen dan 

independen. 
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Sistematika Penulisan Proposal Penelitian 

• Judul 

• Latar Belakang Masalah 

• Identifikasi Masalah 

• Batasan Masalah 

• Perumusan Masalah 

• Tujuan Penelitian 

• Manfaat Penelitian 

• Sistematika Penulisan 
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Sistematika Penulisan Proposal Penelitian 

• Landasan Teori 

• Kerangka Pikir 

• Hipotesis 

Bab II 



Sistematika Penulisan Proposal Penelitian 

• Metodologi Penelitian 

- Pengertian metodologi penelitian dan jenis metodologi yang digunakan 

- Tempat dan Waktu Penelitian 

- Populasi dan Sampel (Jelaskan Teknik sampel yang digunakan) 

- Sumber Data 

- Variabel Penelitian 

- Teknik Pengumpulan Data 

- Teknik Analisis Data 
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Latar Belakang Masalah 

Uraian tentang: alasan-alasan penting dan menariknya masalah untuk diteliti 

dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti. 

Dalam bagian ini diuraikan pula kesenjangan-kesenjangan antara harapan 

dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan dan 

kesenjanganlainnya yang ada. 

 



Identifikasi Masalah 

Uraian tentang berbagai masalah yang ditemukan yang relevan dengan topik 

penelitian. Masalah yang diuraikan dipilah pilah menjadi masalah yang lebih 

kecil, dan dipilih yang paling penting untuk diteliti 

 



Batasan Masalah 

Uraian tentang alasan-alasan pembatasan masalah agar sesuai dengan 

kemampuan peneliti 

 



Perumusan Masalah 

Merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Masalah 

dirumuskan secara spesifik, tidak boleh terlalu luas, terlalu banyak, atau sudah 

diteliti orang lain. Perumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya. 

 



Tujuan Penelitian 

Uraian yang menunjukkan usaha untuk menemukan jawaban masalah 

penelitian. Tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah. Tujuan 

penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. 

 



Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Uraian tentang kegunaan penelitian bagi masyarakat dan pengembangan ilmu. 

 



Tinjauan/Kajian Pustaka 

 Uraian tentang konsep-konsep teori yang digunakan dan merupakan kajian 

deduktif  bersumber pada buku-buku teks, ensiklopedi 

 Uaraian tentang pembahasan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Uraian 

ini merupakan kajian induktif, bersumber pada hasil penelitian seperti 

disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan prosiding. 



End 


