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I. PEMILIHAN MASALAH 
 

        Bagi sebagian besar peneliti, upaya penetapan masalah penelitian 
bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Beberapa peneliti, berdasarkan 
pengalaman mereka, menghabiskan beberapa hari atau bahkan minggu atau 
bulan untuk memikirkan masalah yang akan ditelitinya. Mengapa masalah 
penelitian tidak mudah ditemukan?. Pertama, karena masalah yang dipilih 
oleh peneliti seyogianya mampu memotivasi peneliti untuk bekerja keras 
dan penuh semangat. Kedua, masalah yang akan diteliti tidak hanya 
menarik bagi dirinya sendiri, melainkan juga bisa memperoleh penghargaan 
dari pihak lain. Ketiga, informasi atau data yang berkaitkan dengan masalah 
tersebut bisa harus diperoleh. Keempat, peneliti harus yakin bahwa dia 
mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang 
berkaitan dengan masalah yang dipilihnya. 
      Masalah, dalam bahasa sehari-hari dan juga dalam konteks penelitian 
dapat diartikan banyak. Pertama, kita mengatakan sesuatu hal adalah 
masalah jika hal tadi bersifat negatif. Sakit, lapar, rugi, kualitas buruk, 
kinerja tidak sesuai harapan, target tidak tercapai, dan lain sebagainya. Jadi 
jika seseorang ditanya “Ada masalah?”, dan jawabnya “tidak”, maka dia 
merasa tidak ada hal yang dianggapnya negatif. Kedua, masalah tidak selalu 
harus berarti yang “something wrong”, yang perlu segera ditanggulangi. 
Masalah dalam penelitian dapat saja “sekedar” berupa hal yang menarik 
untuk diteliti bukan karena “keburukannya”, tetapi justru karena 
“kebaikannya”, “kehebatannya”, atau “keunikannya”. Misalnya saja, ada 
sebuah organisasi yang menerapkan suatu sistem kerja baru yang berhasil 
meningkatkan kinerja organisasi tersebut, oleh karena itu sistem kerja baru 
tersebut menarik untuk diteliti, dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai 
masalah penelitian. Ketiga, masalah juga  kadang diartikan sebagai topik 
atau isu suatu diskusi atau pembicaraan. Misalnya, tidak jarang kita 
mendengar orang berkata : “Masalah yang akan dibicarakan minggu depan 
adalah teknik memasak ikan”. Keempat, masalah juga banyak dimaknakan 
sebagai suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jika seharusnya 
(harapan) pegawai masuk pukul 07.00 wib., namun kenyataannya sebagian 
besar mereka masuk pukul 08.00, maka di dalamnya ada masalah. 
      Namun apa pun pengertian tentang masalah dalam penelitian, pada 
akhirnya pengertian tentang hal itu bermuara pada konsensus bahwa “apa 
pun yang ingin diketahui” oleh peneliti, itulah masalah penelitian. Peneliti 
perlu pula mampu membedakan antara simptom (symptom) dengan masalah. 
Misalnya, seorang manajer telah berupaya meningkatkan produktivitas 
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dengan cara memperbesar upah perpotong produk yang dihasilkan, namun 
upaya tersebut kurang berhasil. Apa yang terjadi tersebut walau sudah 
menunjukan adanya masalah, namun bukan merupakan masalah yang 
sesungguhnya, melainkan merupakan “symptom” (tanda-tanda sesuatu 
sedang dalam kondisi buruk). Masalah yang seharusnya diteliti adalah 
faktor-faktor yang memang dianggap sebagai penyebab munculnya simptom 
tadi. Misalnya saja motivasi kerja, ketrampilan kerja, atau hal lainnya.  
 
Sumber masalah 
      Kadang kita bertanya pada diri kita sendiri :” Di mana saya bisa 
menemukan masalah yang sekiranya pantas untuk diteliti?” Ada beberapa 
tempat yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah. Pertama adalah dari 
teori.1 Seperti yang dikemukakan oleh Kerlinger (1973) : “Teori adalah 
seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang saling 
berkaitan satu sama lain, yang mampu mewakili pandangan yang sistematik 
tentang suatu gejala (phenomena) dengan cara menspesifikasikan hubungan 
antar variabel, dengan maksud menjelaskan dan memprediksi gejala 
tersebut”2 
      Banyak teori yang relevan dalam bidang administrasi atau manajemen, 
misalnya teori motivasi dan kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, 
struktur organisasi, budaya organisasi, dan teori-teori lainnya. Dari 
dalamnya dapat ditarik satu topik yang bisa dijadikan sebagai masalah 
penelitian. Teori adalah teori, bukan wadah dari kumpulan fakta. Artinya 
dalam teori terdapat generalisasi dan prinsip-prinsip yang dihipotesiskan 
yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Benarkah 
motivasi berkorelasi positif dengan kinerja?, benarkah perilaku yang 
diinginkan dapat muncul melalui penerapan “reward and punishment”?, 
benarkah gaya kepemimpinan partisipatif lebih efektif dibandingkan dengan 
gaya otoriter?. 
     Sumber lain yang juga bermanfaat adalah berasal dari pengalaman 
pribadi peneliti.  Misalnya, seorang mahasiswa seringkali mengalami 
hambatan ketika harus berurusan dengan pegawai-pegawai dari sebuah 
instansi. Jarang sekali urusan yang diselesaikan oleh instansi tersebut tepat 
waktu. Kejadian tersebut (simptom) dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk 
menetapkan masalah penelitiannya. Jadi pengalaman-pengalaman praktis 
dapat juga merupakan sumber masalah penelitian.  

                                                 
1 Gay, L.R & Diehl, P.L., Research Methods for Business and Management, 1992 
2 Fred Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, 1973 – Terjemahan penulis 
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     Sumber masalah lainnya adalah literatur (literature survey) atau bahan-
bahan bacaan ilmiah atau pun populer. Jurnal-jurnal, majalah, koran, atau 
bahkan laporan-laporan penelitian. Melalui informasi-informasi yang ditulis 
di media-media tersebut, peneliti bisa menemukan sesuatu hal yang mungkin 
menarik untuk ditelitinya.  
     Peneliti juga dapat menemukan masalah melalui interaksi dengan orang 
lain. Berbicang-bincang dengan pimpinan suatu organisasi, dengan 
pegawainya, dengan pengguna jasa organisasi tersebut. Penelitian tentang 
kepuasan pegawai, kepuasan pelanggan, dan komitmen organisasional, 
biasanya diawali dengan obrolan-obrolan santai, tanpa disengaja.   
 
Beberapa contoh topik/isu/masalah dalam penelitian administrasi atau 
manajemen : 

1. Perilaku pegawai : kinerja, ketidak-hadiran, turnover. 
2. Sikap pegawai : kepuasan kerja, loyalitas, dan komitmen pada 

organisasi. 
3. Kinerja atasan, gaya kepemimpinan, dan sistem penilaian kinerja. 
4. Validitas sistem seleksi dan penilaian kinerja. 
5. Budaya organisasi  dan proses sosialisasi 
6. Manajemen partisipatif dan efektivitas kinerja. 
7. Pola kerja alternatif : Job sharing, flexitime, part-time. 
8. Model Sistem Informasi Eksekutif. 
9. Keluhan pelanggan. 
10. Loyalitas terhadap merek 
11. Citra logo perusahaan. 
12. Pengelolaan perbedaan budaya dalam organisasi multinasional. 
13. Model matematik dalam mengukur efektivitas organisasi 
14. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
15. Sistem “just-in-time”, strategi “continous-improvement” dihubungkan 

dengan efesiensi produksi. 
16. Perbedaan jender dalam kepemimpinan. 
17. Disiplin kerja pegawai. 

 
Mendefinisikan masalah. 
Definisi masalah atau pernyataan masalah (problem statement) pada 
dasarnya merupakan pernyataan yang mampu menggambarkan sesuatu yang 
ingin diketahui oleh peneliti, dan melalui penelitiannya dia akan 
memperoleh jawabannya. Uma Sekaran (2003) menuliskan … is a clear, 
precise, and succinct statement of the question or issue that is to be 
investigated with the goal of finding an answer or solution.  – sebuah 
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peryataan yang jelas, tepat, dan padat tentang pertanyaan atau isu yang 
sedang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atau pemecahan “  
Selanjutnya Uma Sekaran menyatakan suatu definisi masalah hendaknya 
bisa menjelaskan tentang :  

(1) Masalah yang dihadapi bisnis yang harus segera dicari jalan 
keluarnya, 

(2)  Situasi yang sesungguhnya bukan masalah yang sekarang dihadapi, 
tetapi perlu dipecahkan, 

(3) Wilayah di mana diperlukan kejelasan konseptual guna membanun 
teori ke arah yang lebih baik, 

(4) Situasi di mana peneliti berupaya menjawab pertanyaan penelitian 
secara empiris karena topiknya menarik. 

Karena merupakan suatu keingin-tahuan, maka umumnya definisi masalah 
penelitian berbentuk kalimat tanya. Di bawah ini disajikan beberapa contoh : 

• Sejauh mana struktur organisasi dan jenis sistem informasi yang di – 
terapkan berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan keputusan ? 

• Sejauh mana cara advertensi yang baru dilakukan mampu mencipta-
kan citra organisasi yang berorientasi pada pelanggan? 

• Komponen-komponen apa yang ada dalam kualitas kehidupan kerja? 
• Bagaimana akibat merger terhadap struktur organisasi? 
• Apakah ada hubungan antara jumlah gaji yang diterima pegawai 

dengan kedisipinan kerja mereka? 
• Bagaimana organisasi melaksanakan seleksi pegawai? 
• Sejauhmana efektivitas program pelatihan yang dilakukan organisasi? 
• Sejauhmana wanita dapat menduduki posisi kunci dalam organisasi ? 
• Bagaimana tingkat kepuasan pegawai? 
• Benarkah pegawai wanita lebih disiplin dibanding dengan pegawai 

pria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. KERANGKA KERJA TEORITIS 
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    Kerangka kerja teoritis merupakan dasar dari keseluruhan proyek 
penelitian yang khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan. Di dalamnya 
dikembangkan, diuraikan dan dielaborasi hubungan-hubungan di antara 
variabel-variabel yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara. 
Observasi, dan juga studi literatur. Menurut Uma Sekaran (1984), yang 
dimaksud dengan “kerangka kerja teoritis adalah model konseptual yang 
menggambarkan hubungan di antara berbagai macam faktor yang telah 
diidentifikasikan sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.“3. 
Dengan kata lain, kerangka kerja teoritis membahas keterhubungan antar 
variabel yang dianggap terintegrasikan dalam dinamika situasi yang akan 
diteliti. Melalui pengembangan kerangka kerja konseptual, memungkinkan 
kita untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga kita dapat 
mempunyai pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang kita 
teliti. 
     Kerangka kerja teoritis yang baik, mengidentifikasikan dan menyebutkan 
variabel-variabel penting yang terkait dengan masalah penelitian. Secara 
logis menguraikan keterhubungan di antara variabel tersebut. Hubungan 
antara variabel independen dengan dependen, dan kalau ada, variabel 
moderator dan juga intervening akan dimunculkan. Hubungan tersebut tidak 
hanya digambarkan, melainkan juga diterangkan secara rinci. Seringkali, 
kerangka kerja teoritis dikenal dengan model, karena model juga merupakan 
representasi dari hubungan antara konsep-konsep. 
     Ada lima komponen dasar yang seharusnya ditampakan dalam kerangka 
kerja teoritis. 

1. Variabel-variabel yang dianggap relevan untuk diteliti harus 
diidentifikasi secara jelas dan diberi label. 

2. Harus ada penjelasan tentang bagaimana hubungan antara satu 
variabel dengan variabel lainnya. 

3. Harus juga ada penjelasan apakah hubungan antar variable tersebut 
positif atau negatif. 

4. Harus disertakan diagram sebagai visualisasi, agar pembaca lebih 
mempunyai gambaran. 

 
Contoh 4 
Masalah :  
Walaupun telah terjadi perubahan yang dramatis dalam hal jumlah 
manajer wanita dalam dekade sekarang, namun jumlah wanita yang 

                                                 
3 Uma Sekaran, Research Methods for Business, A Skill Building Approach, Second Edition, 1984 – 
terjemahan penulis 
4 Disadur dari buku Research Methods for Business, Uma Sekaran 1984, halaman 85 - 87 
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menduduki jabatan manajerial puncak ternyata sangat sedikit. Hal ini 
cocok dengan pandangan “a glass ceiling effect” (Morrison, White, 
VanVelsor, 1987) – satu hambatan yang tidak kentara, yang mencegah 
wanita untuk maju menduduki tingkat manajerial puncak. Penelitian ini 
merupakan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor organisasional 
yang merintangi wanita menduduki jabatan manajerial puncak. 
 
Studi literatur  
Sebelum menyusun kerangka kerja teoritis, peneliti melakukan studi 
literatur terlebih dahulu. Hasilnya sebagai berikut : Seringkali yang 
dijadikan alasan mengapa wanita tidak atau sangat sedikit menduduki 
jabatan puncak,  adalah karena baru sekarang mereka masuk ke jenjang 
manajerial. Artinya belum waktunya wanita sampai di puncak karier. 
Namun banyak wanita yang sekarang menduduki tingkat manajerial 
menengah merasa bahwa paling tidak ada dua unsur penghambat 
kemajuan karier wanita, yaitu : stereotype peran jender dan kekurangan 
akses informasi penting yang dimiliki wanita. (Crosby, 1985; Welch, 
1980)   
Stereotype peran jender, atau stereotype peran berdasarkan jenis kelamin 
adalah keyakinan masyarakat bahwa laki-laki lebih cocok menduduki 
posisi pemimpin yang harus memiliki kekuasaan dan wewenang, 
sedangkan wanita lebih cocok menjadi pengasuh dan mempunyai peran 
membantu orang lain. (Eagly, 1989; Kahn & Crosby, 1985). 
Kepercayaan atau keyakinan ini mempengaruhi posisi yang akan 
diberikan kepada setiap anggota organisasi. Laki-laki yang cakap diberi 
posisi lini dan dikembangkan untuk mengambil tanggungjawab posisi 
eksekutif, dan wanita yang cakap diberikan posisi staf dan “dead-end-
jobs”.  Wanita juga seringkali dijauhkan dari jaringan kerja para “old-
boys”, karena alasan jenis kelaminnya. Pertukaran informasi, strategi 
pengembangan karier, akses pada sumber-sumber daya penting, dan 
beberapa informasi penting untuk mobilitas ke atas, tidak diperoleh para 
pekerja wanita. 
 
 
Kerangka-kerja teoritis. 
Variabel utama penelitian ini adalah dependen variabel, yaitu “kemajuan 
wanita ke posisi manajerial puncak”. Dua variabel independen yang 
mempengaruhi dependen variabel adalah “stereotype peran jender” dan 
“akses pada informasi penting”. Perlu juga dicatat bahwa di antara dua 
variabel independen, juga berhubungan. 
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a. Stereotype peran jender mempunyai dampak yang merugikan terhadap 
kemajuan karier wanita. Karena wanita dipandang sebagai pemimpin 
yang tidak efektif, namun sebagai pengasuh yang baik, maka mereka 
tidak diberi posisi lini, melainkan staf. Hanya di  posisi lini seorang 
manajer bisa membuat keputusan berarti, mengendalikan anggaran, dan 
berinteraksi dengan pimpinan yang lebih atas. Kesempatan baik untuk 
belajar, tumbuh dan berkembang dalam pekerjaan, dapat membantu para 
manajer lini untuk maju ke arah posisi puncak manajerial. Namun, karena 
wanita ada di posisi staf, maka mereka tidak mempunyai kesempatan 
untuk menjadi “key people” dalam organisasi. Oleh karena itu kemajuan 
wanita untuk mencapai posisi puncak tidak pernah dipertimbangkan oleh 
sistem yang ada, dan mereka selalu terlewati. Dengan demikian 
stereotype peran jender telah menghambat kemajuan wanita menuju 
puncak karier. 
 
b. Dengan tersisihkannya wanita dari jaringan kerja di mana para pria 
sering berinteraksi secara informal di padang golf, pubs, café, dan lain 
sebagainya, wanita kehilangan berbagai informasi penting bagi kemajuan 
karier mereka. Misalnya, banyak perubahan organisasional dan kejadian-
kejadian yang penting dibicarakan oleh para pria secara informal di luar 
tatanan kerja. Wanita umumnya sering kali tidak tahu perkembangan 
mutakhir organisasi karena mereka bukan merupakan bagian dari 
kelompok informal tadi. Hal ini sudah tentu merupakan hambatan.  
 
c. Stereotype peran jender juga menghalangi akses perolehan informasi 
penting. Jika wanita tidak dipertimbangkan untuk menjadi pengambil 
keputusan, namun melulu dipandang sebagai pegawai penunjang, mereka 
tidak akan diberi informasi yang penting, karena dianggap kurang relevan 
bagi mereka.    
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Hubungan di antara ketiga variabel tersebut digambarkan dalam diagram 
di bawah ini : 

 
    Variabel independen                                         Variabel dependen 
 
Dari kerangka kerja teoritis di atas dapat ditarik beberapa hipotesis : 
 

1. Makin banyak penganut stereotype peran jender dalam organisasi, 
makin sedikit jumlah wanita yang menduduki posisi manajerial 
puncak 

 
2. Dalam jenjang manajerial yang sama, manajer pria mempunyai akses 

informasi penting lebih banyak daripada manajer wanita. 
 

3. Ada hubungan positif yang signifikan di antara akses pada informasi 
dengan kesempatan promosi ke posisi manajerial puncak. 

 
4. Antara stereotype peran jender dan akses pada informasi penting 

mempunyai korelasi negatif. 
 

 
5. Stereotype peran jender dan akses pada informasi penting, keduanya 

secara signifikan mempunyai korelasi dengan kesempatan wanita 
menduduki posisi manajerial puncak. 

 
 
 
 
 
 
 

Stereotype peran 
jender 

Akses informasi 
penting 

Kemajuan wanita pada 
posisi manajerial puncak 
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Latihan-latihan 
 

 Pelajari situasi di bawah ini : 
 

1. Seorang manajer menemukan fakta bahwa pelatihan yang dilakukan di 
luar ruangan mempunyai dampak relatif besar terhadap produktivitas 
pegawai di departemennya. Namun, dia juga mengamati bahwa bagi 

pegawai yang berusia di atas lima puluh tahun, pelatihan tersebut kurang 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja mereka. 

 
2. Seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengamati perilaku 

pekerja pabrik di departemen pengepakan.  Agar pekerjaannya dapat 
dilakukan dengan baik, pekerja di bagian itu harus berinteraksi satu sama 
lainnya. Sehabis bekerja, biasanya mereka berkumpul, minum bersama di 

sebuah café yang ada di sekitar pabrik. Makin intensif interaksi ketika 
mereka bekerja, makin lama mereka berada di café. Namun, walaupun 

interaksi kerja di antara pegawai wanita juga intensif, mereka tidak suka 
berlama-lama berada di café. 

 
Gambarkan hubungan di antara variabel yang terdapat dalam situasi 1 dan 2 

di atas, dan sebutkan jenis variabelnya. 
 
 

Situasi 3 : 
Manajer dari sebuah perusahaan air mineral mengamati bahwa semangat 
kerja pegawai di perusahaannya rendah. Dia berpikir, jika kondisi kerja, 

skala upah, dan tunjangan cuti diperbaiki, maka semangat kerja mereka bisa 
lebih baik. Namun dia juga ragu bahwa perbaikan skala upah akan mampu 

menaikan semangat kerja semua pegawai. Dia menduga, pegawai yang 
mempunyai “penghasilan sampingan”, kurang tertarik pada perbaikan skala 
upah. Namun bagi yang tidak mempunyai penghasilan sampingan, mereka 

akan bahagia dan akibatnya semangat kerjanya meningkat. 
 

Susun kerangka kerja teoritis situasi ke 3 di atas. Gambarkan diagram atau 
model situasi tersebut.   
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III. RANCANGAN PENELITIAN 
 
Banyak definisi yang dikemukakan berkenaan dengan rancangan penelitian 
atau research design, namun apa pun bunyi definisi tersebut, rancangan 
penelitian pada dasarnya merupakan “blueprint” yang menjelaskan setiap 
prosedur penelitian mulai dari tujuan penelitian sampai dengan analisis data. 
Komponen yang umumnya teradap dalam rancangan penelitian adalah :  
 

1. Tujuan penelitian 
2. Jenis penelitian yang akan digunakan 
3. Unit analisis atau populasi penelitian  
4. Rentang waktu penelitian dilakukan 
5. Teknik pengambilan sampel 
6. Teknik pengumpulan data 
7. Definisi operasional variabel penelitian 
8. Pengukuran 
9. Teknik analisis data. 
10.  Instrumen pencarian data (mis. Kuesioner) 

 
Pertama : Tujuan Penelitian 
Yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah hasil akhir penelitian itu  
sendiri. Fungsi tujuan penelitian, di samping untuk mengarahkan proses 
penelitian, juga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan penelitian. Tujuan 
penelitian dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian (research 
questions) dan atau juga hipotesis penelitian 
 
Kedua : Jenis penelitian yang akan diaplikasikan 
Beberapa jenis penelitian yang banyak dipakai dalam ilmu administrasi atau 
manajemen adalah penelitian deskriptif, korelasional, eksperimental. 
Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran fenomena yang diteliti 
secara apa adanya, namun lengkap dan rinci. Satu contoh yang banyak dari 
penelitian deskriptif adalah penilaian sikap atau pendapat dari individual, 
organisasi, peristiwa, atau prosedur kerja. Beberapa contoh pertanyaan 
penelitian yang dicoba ditemukan jawabannya melalui penelitian deskriptif 
adalah sebagi berikut : 

• Bagaimana manajer menghabiskan waktu kerjanya?  
• Bagaimana sikap pegawai terhadap jadwal kerja “flex-time”? 
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• Bagaimana organisasi melakukan proses seleksi pegawai ? 
• Bagaimana koordinasi kerja antar bagian dalam organisasi? 

 
Ketiga : Unit analisis atau populasi penelitian 
Individual. Misalnya ingin mengetahui kepuasan pegawai, maka unit 
analisisnya adalah individu-individu pegawai. 
Kelompok. Misalnya ingin mengetahui kinerja antar departemen atau gugus 
kendali mutu, maka unit analisisnya adalah kelompok. 
Organisasi. Misalnya ingin mengukur kualitas pelayanan kantor X, maka 
unit analisisnya adalah organisasi. 
Benda. Misalnya menilai kualitas susu bubuk untuk bayi, maka unit analisis- 
nya adalah produk, berupa susu bayi. 
 
Keempat : Rentang waktu penelitian 

1. One shot or Cross section studies, data dikumpulkan hanya sekali.  
2. Longitudinal studies, data dikumpulkan dalam beberapa periode 

waktu tertentu. Misalnya untuk meneliti disiplin pegawai, peneliti 
mengamati perilaku pegawai selama enam bulan 

 
Kelima : Teknik pengambilan sampel 
Secara umum ada dua teknik, yaitu sampling probabilistik dan nonproba-
bilistik, atau acak dan non-acak. Dalam sampel acak antara lain terdapat 
simple random sampling, stratified randam sampling, area sampling, cluster 
sampling, systematic sampling. Dalam nonprobabilistic sampling antara lain 
terdapat accidental sampling, convienience sampling, snow-ball sampling, 
purposive sampling. Kesemua teknik tersebut dibahas secara lebih 
mendalam dalam teknik sampling. 
 
Keenam : Teknik Pengumpulan data 
Kita mengenal beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, 
kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Sebuah penelitian bisa hanya 
menggantungkan pada satu cara pengumpulan data, tetapi bisa juga 
mengkombinasikannya. Misalnya, untuk mencari data dari variable motivasi 
kerja menggunakan kuesioner, sedangkan untuk mencari data pendapatan, 
gaji, atau upah, menggunakan teknik observasi. 
 
Ketujuh : Definisi operasional variabel penelitian 
Bagi penelitian kuantitatif, langkah ini mutlak dilakukan. Yang dimaksud 
dengan definisi operasional variabel adalah upaya untuk mengurangi 
keabstrakan konsep atau variabel penelitian, sehingga bisa dilakukan 
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pengukuran. Beberapa peneliti menggunakan istilah indikator. Misalnya, 
untuk mengukur disiplin pegawai, maka dihitung frekuensi ketepatan masuk 
kerja, kepatuhan pada peraturan, dlsb. Untuk mengetahui produktivitas, 
dihitung perbandingan antara hasil herja dengan waktu kerja. 
 
Kedelapan : Pengukuran variabel penelitian 
Jenis skala pengukuran untuk setiap variabel penelitian perlu diketahui 
dengan benar. Hal ini berguna untuk menetapkan rumus atau perhitungan-
perhitungan statistik. Misalnya, untuk variabel yang berskala nominal tidak 
mungkin dihitung rata-ratanya. Skala pengukuran yang ada adalah nominal, 
ordinal, interval, dan rasio. 
 
Kesembilan : Teknik analisis data 
Sebelum data dianalisis, diolah terlebih dahulu. Maka dikenal proses editing, 
coding, master table, dan lain-lainnya. Analisis data mencakup kegiatan 
mengukur reliabilitas dan validitas, mean, deviasi standar, korelasi, 
distribusi frekuensi, uji hipotesis, dan lain sebagainya. 
 
Kesepuluh : Instrumen Pencarian Data 
Ada beberapa alat yang dikenal sebagai alat pengambil data dalam penelitian 
sosial / bisnis. Alat-alat tersebut mencakup wawancara, kuesioner atau 
angket, observasi, dan studi dokumentasi 
 

 
Contoh Rancangan Penelitian 
 

Komitmen Organisasional Pegawai Organisasi “X” 
 

Kerangka Teoritis  
  Variabel utama penelitian ini adalah komitmen pada organisasi 
(organizational commitment.) Lima variabel independen yang digunakan 
untuk mencoba menjelaskan variasi komitmen pegawai pada organisasi 
adalah usia, kesempatan untuk maju, kepuasan kerja, lama kerja, dan jenis 
kelamin. 
   Makin besar kesempatan untuk maju, makin tinggi pula tingkat komiten 
pegawai pada organisasi. Ketika pegawai mengetahui bahwa mereka bisa 
berkembang dalam suatu organisasi, maka komitmennya untuk tetap tinggal 
bersama organisasi bisa diharapkan tinggi. Jika, ternyata kesempatan untuk 
maju dipandang kurang mendapat perhatian dari organisasi, maka mereka 
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cenderung untuk mencari organisasi lain yang mampu menawarkan 
kesempatan berkembang bagi dirinya. Demikian pula, jika pegawai 
mempunyai kepuasan kerja yang tinggi, mereka juga cenderung mempunyai 
komitmen yang tinggi pula pada organisasi, dibanding dengan pegawai yang 
kepuasan kerjanya rendah. Lama kerja dalam suatu organisasi punya 
hubungan pula dengan komitmen pada organisasi. Makin lama mereka 
bekerja dalam suatu organisasi, makin tinggi pula tingkat komitmennya pada 
organisasi. Ketika seseorang tinggal lama dalam suatu organisasi mereka 
cenderung membentuk kedekatannya dengan tempat, rekan kerja, pelanggan, 
dan hal-hal lainnya, hal-hal tersebut membuat mereka menjadi enggan untuk 
meninggalkan organisasi untuk bergabung dengan organisasi lainnya. 
Keterlibatan dan loyalitas mereka kepada organisasi menyebabkan mereka 
kurang mempunyai keinginan untuk keluar, oleh karena itu komitmen 
organisasional pegawai yang belum lama bekerja pada organisasi cenderung 
lebih rendah.  
    Di samping hal-hal tersebut, usia juga berpengaruh terhadap komitmen 
organisasi. Pegawai yang berusia lebih tua cenderung lebih mempunyai rasa 
keterikatan atau komitmen pada organisasi dibanding dengan yang berusia 
muda. Hal ini bukan saja disebabkan karemna lebih lama tinggal di 
organisasi, tetapi dengan usia tuanya tersebut, makin sedikit kesempatan 
pegawai untuk menemukan pekerjaan di tempat lain, sehingga meningkatkan 
loyalitas mereka pada organisasi. Demikian pula, pegawai wanita 
mempunyai tingkat komitmen pada organisasi lebih baik dibanding dengan 
pegawai laki-laki, khususnya pada pegawai wanita yang menikah. Hal ini 
bisa terjadi disebabkan karena pegawai tersebut merasa bahwa tanggung 
jawab rumah tangganya ada di tangan suami mereka, sehingga gaji atau 
upah yang diberikan oleh organisasi bukanlah sesuatu yang sangat penting 
bagi dirinya.    
 
Hipotesis : 

Dari kerangka teoritis yang telah diuraikan, lima hipotesis dikembangkan 
dalam penelitian ini : 
1. Makin tua usia pegawai, makin tinggi komitmen pada organisasi 
2. Jika pegawai mempunyai sikap positif  terhadap kebijaksanaan organisasi 

dalam memberikan kesempatan untuk maju bagi mereka, maka 
komitmen pada organisasi akan makin tinggi. 

3. Ada hubungan positif di antara komitmen pada organisasi dengan lama 
kerja 



 14

4. Pegawai wanita mempunyai komitmen lebih tinggi pada organisasi 
dibanding dengan pegawai pria. 

5. Ada hubungan positif di antara kepuasan kerja pegawai dengan 
komitmen pada organisasi. 

 
Model Penelitian : 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian :  
 
a. Jenis Penelitian :  Karena tujuan penelitian adalah ingin mengetahui 

hubungan-hubungan di antara beberapa variabel independen dengan satu 
variabel dependen, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah 
penelitian korelasional. 

b. Unit Analisis : Karena peneliti tertarik pada tingkatan komitmen pada 
organisasi para pegawai, maka unit analisis proyek penelitian ini adalah 
setiap individu pegawai. 

c. Populasi dan sampel : Populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang 
bekerja di organisasi “X”. Karena penelitiannya masih bersifat 
eksploratif, maka sampel ditarik dengan teknik convenience sampling. 

d. Teknik Pengambilan data :  Data diambil dengan menggunakan daftar 
pertanyaan (kuesioner), disebarkan di kalangan pegawai di organisasi 
“X”. 

 
Operasionalisasi beberapa variabel  
1. Komitmen pada organisasi : Komitmen atau keterikatan pada 

organisasi didefinisikan sebagai keinginan pegawai untuk tetap tinggal, 
setia pada organisasi. Makin  besar keinginannya untuk tetap tinggal di 

Usia 

Kesempatan Maju 

Kepuasan Kerja 

Lama Kerja 

Jenis Kelamin 

Komitmen pada 
Organisasi 
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organisasi “X”, makin tinggi tingkat komitmetnya. Skala pengukuran 
yang dipakai adalah skala Likert . Jumlah pernyataan 4. 

2. Kesempatan untuk maju : Yang dimaksud dengan kesempatan untuk 
maju adalah sikap pegawai atas kebijakan organisasi dalam memberikan 
kesempatan maju bagi dirinya. Makin positif sikap, makin baik 
organisasi memberikan kesempatan untuk maju bagi pegawainya. Skala 
yang dipakai adalah skala Likert . Jumlah pernyataan 3. 

3. Kepuasan kerja : Konsep kepuasan kerja yang digunakan mengacu 
pada Job Descriptive Index, yang terdiri atas sikap terhadap (1) gaji yang 
diterima, (2) rekan kerjanya, (3) atasannya, dan (4) pekerjaan yang 
dilakukannya. Skala Likert masih tetap dipakai untuk memperoleh data 
ini. Makin positif sikap pegawai terhadap keempat  dimensi tersebut, 
makin tinggi pula tingkat kepuasan pegawai. Jumlah pernyataan untuk 
masing-masing dimensi 2. Jadi jumlahnya 8 

 
Kuesioner 

Kepada Yth Bapak/Ibu Pegawai organisasi  “X” 
Dengan hormat, 

Kami, mahasiswa  ……. sedang mengambil mata kuliah Praktek 
Penelitian. Sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah tersebut adalah 
melaksanakan satu proyek penelitian tentang komitmen pegawai pada 
organisasi. Untuk maksud tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu 
untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu, kami 

ucapkan terima kasih. 
1. Jenis Kelamin :   L / P 

2. Usia  : ……………….. 

3. Lama bekerja di organisasi “X” : ………... tahun 

4. Unit Kerja : …………………… 

Bubuhkan tanda “X” pada kolom jawaban Anda 
 
No. 
Urut 

 
Pernyataan 

Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

1 Tugas Anda tidak membosankan      
2 Tugas yang dilakukan sesuai 

dengan kemampuan Anda 
     

3 Rekan kerja Anda mau 
bekerjasama 
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4 Anda mudah memperoleh 
pertolongan dari rekan kerja . 

5 Atasan Anda bertindak adil      
6 Anda mudah berkomunikasi 

dengan atasan 
     

7 Gaji yang diterima mencukupi 
kebutuhan Anda 

     

8 Gaji yang diterima sesuai dengan 
tenaga/waktu yang Anda 
keluarkan 

     

9 Organisasi memberikan 
kesempatan untuk maju bagi setiap 
pegawai.  

     

10 Anda merasa prosedur promosi 
terlampau berbelit-belit. 

     

11 Setiap pegawai diberi kesempatan 
sama untuk mencapai posisi 
puncak dalam organisasi ini 

     

12 Jika ada tawaran pekerjaan tetap 
dari luar organisasi dengan 
imbalan lebih besar, anda 
cenderung menerimanya. 

     

13 Jika ada tawaran pekerjaan 
isidental (sekali-kali), dengan 
imbalan yang menarik, anda 
cenderung menerimanya walau 
harus menyita jam kerja anda. 

     

14 Apapun bentuk tawaran pekerjaan 
dan imbalan yang datangnya dari 
luar, anda tidak akan 
menerimanya kalau harus 
dilakukan di dalam jam kerja 

     

15 Anda merasa betah menjadi 
pegawai di organisasi ini. 
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IV. TEKNIK SAMPLING 
 

       Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel 
jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang 
akan kita teliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan 
sensus. Idealnya, agar hasil penelitiannya lebih bisa dipercaya, seorang 
peneliti harus melakukan sensus. Namun karena sesuatu hal peneliti bisa 
tidak meneliti keseluruhan elemen tadi, maka yang bisa dilakukannya adalah 
meneliti sebagian dari keseluruhan elemen atau unsur tadi.  
       Berbagai alasan yang masuk akal mengapa peneliti tidak melakukan 
sensus antara lain adalah,(a) populasi demikian banyaknya sehingga dalam 
prakteknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti; (b) keterbatasan waktu 
penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, membuat peneliti harus telah 
puas jika meneliti sebagian dari elemen penelitian; (c) bahkan kadang, 
penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel daripada 
terhadap populasi – misalnya, karena elemen sedemikian banyaknya maka 
akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga 
banyak terjadi kekeliruan. (Uma Sekaran, 1992); (d) demikian pula jika 
elemen populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam 
populasi menjadi tidak masuk akal, misalnya untuk meneliti kualitas jeruk 
dari satu pohon jeruk     
       Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa 
dipercaya dalam artian masih bisa mewakili karakteristik populasi,  maka 
cara penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan 
sampel dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik pengambilan 
sampel .    
       
      Populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, 
yang dijadikan obyek penelitian. Jika yang ingin diteliti adalah sikap 
konsumen terhadap satu produk tertentu, maka populasinya adalah seluruh 
konsumen produk tersebut. Jika yang diteliti adalah laporan keuangan 
perusahaan “X”, maka populasinya adalah keseluruhan laporan keuangan 
perusahaan “X” tersebut, Jika yang diteliti adalah motivasi pegawai di 
departemen “A” maka populasinya adalah seluruh pegawai di departemen 
“A”. Jika yang diteliti adalah efektivitas gugus kendali mutu (GKM) 
organisasi “Y”, maka populasinya adalah seluruh GKM organisasi “Y” 
 
         Elemen/unsur adalah setiap satuan populasi. Kalau dalam populasi 
terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah 
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unsur atau elemen penelitian. Artinya dalam populasi tersebut terdapat 30 
elemen penelitian. Jika populasinya adalah pabrik sepatu, dan jumlah pabrik 
sepatu 500, maka dalam populasi tersebut terdapat 500 elemen penelitian. 
 
Syarat sampel yang baik 
       Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak 
mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran, artinya sampel 
harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Kalau 
yang ingin diukur adalah masyarakat Sunda sedangkan yang dijadikan 
sampel adalah hanya orang Banten saja, maka sampel tersebut tidak valid, 
karena tidak mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (orang Sunda). 
Sampel yang valid ditentukan oleh dua pertimbangan. 
 
Pertama : Akurasi atau ketepatan , yaitu tingkat ketidakadaan “bias” 
(kekeliruan) dalam sample. Dengan kata lain makin sedikit tingkat 
kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolok 
ukur adanya “bias” atau kekeliruan  adalah populasi.  
Cooper dan Emory (1995) menyebutkan bahwa “there is no systematic 
variance” yang maksudnya adalah tidak ada keragaman pengukuran yang 
disebabkan karena pengaruh yang diketahui atau tidak diketahui, yang 
menyebabkan skor cenderung mengarah pada satu titik tertentu. Sebagai 
contoh, jika ingin mengetahui rata-rata luas tanah suatu perumahan, lalu 
yang dijadikan sampel adalah rumah yang terletak di setiap sudut jalan, 
maka hasil atau skor yang diperoleh akan bias. Kekeliruan semacam ini bisa 
terjadi pada sampel yang diambil secara sistematis 
      Contoh systematic variance yang banyak ditulis dalam buku-buku 
metode penelitian adalah jajak-pendapat (polling) yang dilakukan oleh 
Literary Digest (sebuah majalah yang terbit di Amerika tahun 1920-an) pada 
tahun 1936. (Copper & Emory, 1995, Nan lin, 1976). Mulai tahun 1920, 
1924, 1928, dan tahun 1932 majalah ini berhasil memprediksi siapa yang 
akan jadi presiden dari calon-calon presiden yang ada. Sampel diambil 
berdasarkan petunjuk dalam buku telepon dan dari daftar pemilik mobil. 
Namun pada tahun 1936 prediksinya salah. Berdasarkan jajak pendapat, di 
antara dua calon presiden (Alfred M. Landon dan Franklin D. Roosevelt), 
yang akan menang adalah Landon, namun meleset karena ternyata Roosevelt 
yang terpilih menjadi presiden Amerika. 
       Setelah diperiksa secara seksama, ternyata Literary Digest membuat 
kesalahan dalam menentukan sampel penelitiannya . Karena semua sampel 
yang diambil adalah mereka yang memiliki telepon dan mobil, akibatnya 
pemilih yang sebagian besar tidak memiliki telepon dan mobil (kelas 
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rendah) tidak terwakili, padahal Rosevelt lebih banyak dipilih oleh 
masyarakat kelas rendah tersebut. Dari kejadian tersebut ada dua pelajaran 
yang diperoleh : (1), keakuratan prediktibilitas dari suatu sampel tidak selalu 
bisa dijamin dengan banyaknya jumlah sampel; (2) agar sampel dapat 
memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap 
mungkin karakteristik populasi (Nan Lin, 1976). 
 
Kedua : Presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat 
presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi 
kita  dengan karakteristik populasi. Contoh : Dari 300 pegawai produksi, 
diambil sampel 50 orang. Setelah diukur ternyata rata-rata perhari, setiap 
orang menghasilkan 50 potong produk “X”. Namun berdasarkan laporan 
harian, pegawai bisa menghasilkan produk “X” per harinya rata-rata 58 unit. 
Artinya di antara laporan harian yang dihitung berdasarkan populasi dengan 
hasil penelitian yang dihasilkan dari sampel, terdapat perbedaan 8 unit. 
Makin kecil tingkat perbedaan di antara rata-rata populasi dengan rata-rata 
sampel, maka makin tinggi tingkat presisi sampel tersebut. 
         Belum pernah ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi 
sepenuhnya. Oleh karena itu dalam setiap penarikan sampel senantiasa 
melekat keasalahan-kesalahan, yang dikenal dengan nama “sampling error” 
Presisi diukur oleh simpangan baku (standard error). Makin kecil perbedaan 
di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel (S) dengan simpangan 
baku dari populasi (σ), makin tinggi pula tingkat presisinya. Walau tidak 
selamanya, tingkat presisi mungkin  bisa meningkat dengan cara 
menambahkan jumlah sampel, karena kesalahan mungkin bisa berkurang 
kalau jumlah sampelnya ditambah ( Kerlinger, 1973 ). Dengan contoh di atas 
tadi, mungkin saja perbedaan rata-rata di antara populasi dengan sampel bisa 
lebih sedikit, jika sampel yang ditariknya ditambah. Katakanlah dari 50 
menjadi 75. 
Di bawah ini digambarkan hubungan antara jumlah sampel dengan tingkat 
kesalahan seperti yang diutarakan oleh Kerlinger  

 
Ukuran sampel  
         Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi persoalan 
yang penting manakala jenis penelitian yang akan dilakukan adalah 
penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Pada penelitian yang 
menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor satu, 
karena yang dipentingkan alah kekayaan informasi. Walau jumlahnya sedikit 
tetapi jika kaya akan informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat. 
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         Dikaitkan dengan besarnya sampel, selain tingkat kesalahan, ada lagi 
beberapa faktor lain yang perlu memperoleh pertimbangan yaitu, (1) derajat 
keseragaman, (2) rencana analisis, (3) biaya, waktu, dan tenaga yang 
tersedia . (Singarimbun dan Effendy, 1989). Makin tidak seragam sifat atau 
karakter setiap elemen populasi, makin banyak sampel yang harus diambil.  
Jika rencana analisisnya mendetail atau rinci maka jumlah sampelnya pun 
harus banyak. Misalnya di samping ingin mengetahui sikap konsumen 
terhadap kebijakan perusahaan, peneliti juga bermaksud mengetahui 
hubungan antara sikap dengan tingkat pendidikan. Agar tujuan ini dapat 
tercapai maka sampelnya harus terdiri atas berbagai jenjang pendidikan SD, 
SLTP. SMU, dan seterusnya.. Makin sedikit waktu, biaya , dan tenaga yang 
dimiliki peneliti, makin sedikit pula sampel yang bisa diperoleh. Perlu 
dipahami bahwa apapun alasannya, penelitian haruslah dapat dikelola 
dengan baik (manageable). 
          Misalnya, jumlah bank yang dijadikan populasi penelitian ada 400 
buah. Pertanyaannya adalah, berapa bank yang harus diambil menjadi 
sampel agar hasilnya mewakili populasi?. 30?, 50? 100? 250?. Jawabnya 
tidak mudah. Ada yang mengatakan, jika ukuran populasinya di atas 1000, 
sampel sekitar 10 % sudah cukup, tetapi jika ukuran populasinya sekitar 100, 
sampelnya paling sedikit 30%, dan kalau ukuran populasinya 30, maka 
sampelnya harus 100%.  
          Ada pula yang menuliskan, untuk penelitian deskriptif, sampelnya 
10% dari populasi, penelitian korelasional, paling sedikit 30 elemen 
populasi, penelitian perbandingan kausal, 30 elemen per kelompok, dan 
untuk penelitian eksperimen 15 elemen per kelompok (Gay dan Diehl, 
1992). 
          Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1992)  memberikan pedoman 
penentuan jumlah sampel sebagai berikut : 

1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen 
2. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel (laki/perempuan, 

SD?SLTP/SMU, dsb), jumlah minimum subsampel harus 30 
3. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) 

ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah 
variable yang akan dianalisis. 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian 
yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 s/d 20 elemen. 

Krejcie dan Morgan (1970) dalam Uma Sekaran (1992) membuat daftar 
yang bisa dipakai untuk menentukan jumlah sampel sebagai berikut 
(Lihat Tabel)     
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Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

10 10 220 140 1200 291 
15 14 230 144 1300 297 
20 19 240 148 1400 302 
25 24 250 152 1500 306 
30 28 260 155 1600 310 
35 32 270 159 1700 313 
40 36 280 162 1800 317 
45 40 290 165 1900 320 
50 44 300 169 2000 322 
55 48 320 175 2200 327 
60 52 340 181 2400 331 
65 56 360 186 2600 335 
70 59 380 191 2800 338 
75 63 400 196 3000 341 
80 66 420 201 3500 346 
85 70 440 205 4000 351 
90 73 460 210 4500 354 
95 76 480 214 5000 357 
100 80 500 217 6000 361 
110 86 550 226 7000 364 
120 92 600 234 8000 367 
130 97 650 242 9000 368 
140 103 700 248 10000 370 
150 108 750 254 15000 375 
160 113 800 260 20000 377 
170 118 850 265 30000 379 
180 123 900 269 40000 380 
190 127 950 274 50000 381 
200 132 1000 278 75000 382 
210 136 1100 285 1000000 384 
 
           
         Sebagai informasi lainnya, Champion (1981) mengatakan bahwa 
sebagian besar uji statistik selalu menyertakan rekomendasi ukuran 
sampel. Dengan kata lain, uji-uji statistik yang ada akan sangat efektif 
jika diterapkan pada sampel yang jumlahnya 30 s/d 60 atau dari 120 s/d 
250. Bahkan jika sampelnya di atas 500, tidak direkomendasikan untuk 
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menerapkan uji statistik. (Penjelasan tentang ini dapat dibaca di Bab 7 
dan 8 buku Basic Statistics for Social Research, Second Edition) 
 

Teknik-teknik pengambilan sampel 
       Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, sampel 
acak atau random sampling / probability sampling, dan sampel tidak acak 
atau nonrandom samping/nonprobability sampling. Yang dimaksud dengan 
random sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan 
kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. 
Artinya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel 
adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 
untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan 
nonrandom sampling atau nonprobability sampling, setiap elemen populasi 
tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Lima 
elemen populasi dipilih sebagai sampel karena letaknya dekat dengan rumah 
peneliti, sedangkan yang lainnya, karena jauh, tidak dipilih; artinya 
kemungkinannya 0 (nol). 
         Dua jenis teknik pengambilan sampel di atas mempunyai tujuan yang 
berbeda. Jika peneliti ingin hasil penelitiannya bisa dijadikan ukuran untuk 
mengestimasikan populasi, atau istilahnya adalah melakukan generalisasi 
maka seharusnya sampel representatif dan diambil secara acak. Namun jika 
peneliti tidak mempunyai kemauan melakukan generalisasi hasil penelitian 
maka sampel bisa diambil secara tidak acak. Sampel tidak acak biasanya 
juga diambil jika peneliti tidak mempunyai data pasti tentang ukuran 
populasi dan informasi lengkap tentang setiap elemen populasi. Contohnya, 
jika yang diteliti populasinya adalah konsumen teh botol, kemungkinan 
besar peneliti tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah konsumennya, 
dan juga karakteristik konsumen. Karena dia tidak mengetahui ukuran 
pupulasi yang tepat, bisakah dia mengatakan bahwa 200 konsumen sebagai 
sampel dikatakan “representatif”?. Kemudian, bisakah peneliti  memilih 
sampel secara acak, jika tidak ada informasi yang cukup lengkap tentang diri 
konsumen?. Dalam situasi yang demikian, pengambilan sampel dengan cara 
acak tidak dimungkinkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali sampel 
diambil dengan cara tidak acak atau nonprobability sampling, namun dengan 
konsekuensi hasil penelitiannya tersebut tidak bisa digeneralisasikan. Jika 
ternyata dari 200 konsumen teh botol tadi merasa kurang puas, maka peneliti 
tidak bisa mengatakan bahwa sebagian besar konsumen teh botol merasa 
kurang puas terhadap the botol. 
         Di setiap jenis teknik pemilihan tersebut, terdapat beberapa teknik 
yang lebih spesifik lagi. Pada sampel acak (random sampling) dikenal 
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dengan istilah simple random sampling, stratified random sampling, 
cluster sampling, systematic sampling, dan area sampling. Pada 
nonprobability sampling dikenal beberapa teknik, antara lain adalah 
convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, snowball 
sampling 
 
Probability/Random Sampling. 
       Syarat pertama yang harus dilakukan untuk mengambil sampel secara 
acak adalah memperoleh atau membuat kerangka sampel atau dikenal 
dengan nama “sampling frame”. Yang dimaksud dengan  kerangka 
sampling adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa 
diambil sebagai sampel. Elemen populasi bisa berupa data tentang 
orang/binatang, tentang kejadian, tentang tempat, atau juga tentang benda. 
Jika populasi penelitian adalah mahasiswa perguruan tinggi “A”, maka 
peneliti harus bisa memiliki daftar semua mahasiswa yang terdaftar di 
perguruan tinggi “A “ tersebut selengkap mungkin. Nama, NRP, jenis 
kelamin, alamat, usia, dan informasi lain yang berguna bagi penelitiannya.. 
Dari daftar ini, peneliti akan bisa secara pasti mengetahui jumlah 
populasinya (N). Jika populasinya adalah rumah tangga dalam sebuah kota, 
maka peneliti harus mempunyai daftar seluruh rumah tangga kota tersebut.  
Jika populasinya adalah wilayah Jawa Barat, maka penelti harus mepunyai 
peta wilayah Jawa Barat secara lengkap. Kabupaten, Kecamatan, Desa, 
Kampung. Lalu setiap tempat tersebut diberi kode (angka atau simbol) yang 
berbeda satu sama lainnya. 
        Di samping sampling frame, peneliti juga harus mempunyai alat yang 
bisa dijadikan penentu sampel. Dari sekian elemen populasi, elemen mana 
saja yang bisa dipilih menjadi sampel?. Alat yang umumnya digunakan 
adalah Tabel Angka Random, kalkulator, atau  undian. Pemilihan sampel 
secara acak bisa dilakukan melalui sistem undian jika elemen populasinya 
tidak begitu banyak. Tetapi jika sudah ratusan, cara undian bisa mengganggu 
konsep “acak” atau “random” itu sendiri. 
 

1. Simple Random Sampling atau Sampel Acak Sederhana 
Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya 
cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang 
mungkin ada pada setiap unsur atau elemen  populasi tidak merupakan 
hal yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi 
ada wanita dan pria, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manajer 
dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya.  Selama 
perbedaan gender, status kemakmuran, dan kedudukan dalam 
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organisasi, serta perbedaan-perbedaan lain tersebut bukan merupakan 
sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel 
secara acak sederhana. Dengan demikian setiap unsur populasi harus 
mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. 
Prosedurnya : 

1. Susun “sampling frame” 
2. Tetapkan jumlah sampel yang akan diambil 
3. Tentukan alat pemilihan sampel 
4. Pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi 

 
2. Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Distratifikasikan 

Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan heterogenitas 
tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan 
penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel dengan cara ini. 
Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap 
satu kebijakan perusahaan. Dia menduga bahwa manajer tingkat atas 
cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Agar 
dapat menguji dugaannya tersebut maka sampelnya harus terdiri atas 
paling tidak para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Dengan 
teknik pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia 
akan memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum 
manajer atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap 
stratum tersebut dipilih sampel secara acak. Prosedurnya : 

1. Siapkan “sampling frame” 
2. Bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang 

dikehendaki 
3. Tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum 
4. Pilih sampel dari setiap stratum secara acak. 
Pada saat menentukan jumlah sampel dalam setiap stratum, 
peneliti dapat menentukan secara (a) proposional, (b) tidak 
proposional. Yang dimaksud dengan proposional adalah jumlah 
sampel dalam setiap stratum sebanding dengan jumlah unsur 
populasi dalam stratum tersebut. Misalnya, untuk stratum manajer 
tingkat atas (I) terdapat 15 manajer, tingkat menengah ada 45 
manajer (II), dan manajer tingkat bawah (III) ada 100 manajer. 
Artinya jumlah seluruh manajer adalah 160. Kalau jumlah sampel 
yang akan diambil seluruhnya 100 manajer, maka  untuk stratum I 
diambil (15:160)x100 = 9 manajer, stratum II = 28 manajer, dan 
stratum 3 = 63 manajer. 
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Jumlah dalam setiap stratum tidak proposional. Hal ini terjadi jika 
jumlah unsur atau elemen di salah satu atau beberapa stratum 
sangat sedikit. Misalnya saja, kalau dalam stratum manajer kelas 
atas (I) hanya ada 4 manajer, maka peneliti bisa mengambil semua 
manajer dalam stratum tersebut , dan untuk manajer tingkat 
menengah (II) ditambah 5, sedangkan manajer tingat bawah (III), 
tetap 63 orang. 

            
3. Cluster Sampling atau Sampel Gugus 

Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel 
berdasarkan gugus. Berbeda dengan teknik pengambilan sampel acak 
yang distratifikasikan, di mana setiap unsur dalam satu stratum 
memiliki karakteristik yang homogen (stratum A : laki-laki semua, 
stratum B : perempuan semua), maka dalam sampel gugus, setiap 
gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda 
atau heterogen. Misalnya, dalam satu organisasi terdapat 100 
departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai 
dengan karakteristik berbeda pula. Beda jenis kelaminnya, beda 
tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatnya, beda tingat 
manajerialnnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jika peneliti 
bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai terhadap 
suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan, maka peneliti dapat 
menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya sampel 
hanya dari satu atau dua departemen saja. Prosedur : 

1. Susun sampling frame berdasarkan gugus – Dalam kasus di 
atas, elemennya ada 100 departemen. 

2. Tentukan berapa gugus yang akan diambil sebagai sampel 
3. Pilih gugus sebagai sampel dengan cara acak 
4. Teliti setiap pegawai yang ada dalam gugus sample 
 
 

     4.  Systematic Sampling atau Sampel Sistematis 
Jika peneliti dihadapkan pada ukuran populasi yang banyak dan tidak 
memiliki alat pengambil data secara random, cara pengambilan 
sampel sistematis dapat digunakan. Cara ini menuntut kepada peneliti 
untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi 
yang bisa dijadikan sampel adalah yang “keberapa”.  Misalnya, setiap 
unsur populasi yang keenam, yang bisa dijadikan sampel. Soal 
“keberapa”-nya satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung 
pada  ukuran populasi dan ukuran sampel. Misalnya, dalam satu 
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populasi terdapat 5000 rumah. Sampel yang akan diambil adalah 250 
rumah dengan demikian interval di antara sampel kesatu, kedua, dan 
seterusnya adalah 25. Prosedurnya : 

5. Susun sampling frame 
6. Tetapkan jumlah sampel yang ingin diambil 
7. Tentukan K (kelas interval) 
8. Tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval 

tersebut secara acak atau random – biasanya melalui cara 
undian saja. 

9. Mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor 
awal yang terpilih. 

10. Pilihlah sebagai sampel angka atau nomor interval berikutnya 
 

4. Area Sampling atau Sampel Wilayah 
Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi bahwa 
populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah. Misalnya, 
seorang marketing manajer sebuah stasiun TV ingin mengetahui 
tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah mata 
tayangan, teknik pengambilan sampel dengan area sampling sangat 
tepat. Prosedurnya : 

1. Susun sampling frame yang menggambarkan peta wilayah 
(Jawa Barat) – Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa. 

2. Tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel (Kabupaten ?, 
Kotamadya?, Kecamatan?, Desa?) 

3. Tentukan berapa wilayah yang akan dijadikan sampel 
penelitiannya. 

4. Pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara 
acak atau random. 

5. Kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang harus 
diambil datanya, bagi lagi wilayah yang terpilih ke dalam sub 
wilayah. 

 
Nonprobability/Nonrandom Sampling atau Sampel Tidak Acak 
Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak dipilih 
secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai 
kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Unsur populasi 
yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau 
karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.  
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1. Convenience Sampling atau sampel yang dipilih dengan 
pertimbangan kemudahan. 
Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan 
lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil 
sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau 
kebetulan dia mengenal orang tersebut. Oleh karena itu ada 
beberapa penulis menggunakan istilah accidental sampling – tidak 
disengaja – atau juga captive sample  (man-on-the-street) Jenis 
sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian 
penjajagan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang 
sampelnya diambil secara acak (random). Beberapa kasus 
penelitian yang menggunakan jenis sampel ini,  hasilnya ternyata 
kurang obyektif.  
 

2. Purposive Sampling  
Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau 
tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel 
karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut 
memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Dua jenis 
sampel ini dikenal dengan nama judgement dan quota sampling. 
Judgment Sampling 
Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah 
pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya.. 
Misalnya untuk memperoleh data tentang bagaimana satu proses 
produksi direncanakan oleh suatu perusahaan, maka manajer 
produksi merupakan orang yang terbaik untuk bisa memberikan 
informasi. Jadi, judment sampling umumnya memilih sesuatu atau 
seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai 
“information rich”. 
Dalam program pengembangan produk (product development), 
biasanya yang dijadikan sampel adalah karyawannya sendiri, 
dengan pertimbangan bahwa kalau karyawan sendiri tidak puas 
terhadap produk baru yang akan dipasarkan, maka jangan terlalu 
berharap pasar akan menerima produk itu dengan baik. (Cooper 
dan Emory, 1992). 
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Quota Sampling 
Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan 
secara proposional, namun tidak dipilih secara acak melainkan 
secara kebetulan saja. 
Misalnya, di sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki 60%  dan 
perempuan 40% . Jika seorang peneliti ingin mewawancari 30 
orang pegawai dari kedua jenis kelamin tadi maka dia harus 
mengambil sampel pegawai laki-laki sebanyak 18 orang (60/100 x 
30) sedangkan pegawai perempuan 12 orang (40/100 x 30). Sekali 
lagi, teknik pengambilan ketiga puluh sampel tadi tidak dilakukan 
secara acak, melainkan secara tidak acak/kebetulan.  
 

3. Snowball Sampling – Sampel Bola Salju 
Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang 
populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang 
berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti 
menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel 
pertama untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan 
sampel. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pandangan 
kaum lesbian terhadap lembaga perkawinan. Peneliti cukup 
mencari satu orang wanita lesbian dan kemudian melakukan 
wawancara. Setelah selesai, peneliti tadi minta kepada wanita 
lesbian tersebut untuk bisa mewawancarai teman lesbian lainnya. 
Setelah jumlah wanita lesbian yang berhasil diwawancarainya 
dirasa cukup, peneliti bisa mengentikan pencarian wanita lesbian 
lainnya. . Hal ini bisa juga dilakukan pada pencandu narkotik, para 
gay, atau kelompok-kelompok sosial lain yang eksklusif (tertutup) 
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V. KUESIONER 
 

Kuesioner atau bahasa aslinya questionnaire adalah salah satu bentuk alat 
atau instrumen yang digunakan untuk  mencari data, di samping wawancara, 
observasi, dan studi dokumentasi. Umumnya kuesioner berbentuk 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh 
responden tanpa atau dengan bantuan peneliti.  Sebagai alat pengambilan 
data maka kuesioner harus dirancang sedemikian rupa agar setiap butir 
pertanyaan atau pernyataan yang ada di dalamnya valid. Valid artinya 
sesuai, cocok, dengan tujuan yang ingin dicapainya. Misalnya, kalau tujuan 
peneliti ingin mengetahui sikap konsumen terhadap suatu produk  maka 
setiap butir dalam kuesioner tersebut harus mampu menghasilkan data yang 
menggambarkan konsep sikap konsumen, bukan konsep yang lain. Validitas 
kuesioner dapat dicapai kalau penyusunannya dilakukan secara benar.  
 
Langkah Pertama : Kuasai konsep penelitian  
Yang dimaksud dengan konsep penelitian adalah sesuatu hal yang ingin 
diteliti, yang seringkali juga disebut sebagai variabel penelitian. Penguasaan 
konsep atau variabel penelitian yang baik memungkinkan peneliti mampu 
menyusun butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang relevan.  Misalkan, 
konsep atau variabel yang akan ditelitinya adalah “produktivitas”. Jika 
peneliti memahami konsep produktivitas tersebut sebagai “jumlah produk 
yang dihasilkan oleh organisasi dalam satu kurun waktu tertentu”, maka  dia 
cukup bertanya : “Berapa jumlah produk yang dihasilkan ?”. Kalau 
responden menjawab : “100 unit”, maka data yang diperlukan untuk 
mengetahui tingkat produktivitas telah tercapai. Yang menjadi pertanyaan 
penting adalah : “sudah benarkah penguasaan peneliti tersebut atas 
konsep “produktivitas” ?” Kalau ternyata penguasaan atas konsep tersebut 
belum sepenuhnya benar ( biasanya berdasarkan pandangan para pakar ), 
maka data yang telah diperolehnya tersebut tadi (100 unit), belum mampu 
mengungkap tingkat produktivitas yang seharusnya; dan ini berarti 
pertanyaan yang diajukan masih belum valid.  
Suatu konsep bisa bersifat konkret dan juga abstrak. Konsep “rumah, pohon, 
mobil, iklan’ merupakan konsep konkret karena bisa dilihat dan diraba oleh 
peneliti. “Motivasi, kepuasan, bahagia, kecerdasan” merupakan beberapa 
contoh konsep yang abstrak, yang dalam penelitian sosial, konsep yang 
abstrak tersebut dinamakan “construct”.  Karena sifatnya abstrak maka 
peguasaan atas suatu konstruk boleh dikatakan lebih rumit ketimbang 
konsep.   
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Agar peneliti mempunyai pemahaman yang baik atas konsep atau konstrak 
penelitiannya maka yang bersangkutan dituntut untuk melakukan studi 
literatur secara lebih mendalam atas konsep penelitiannya. Literatur yang 
harus dibacanya harus cukup banyak namun selektif agar pemahaman atas 
konsep penelitian tidak keliru.  
 
Langkah kedua : Operasionalisasikan konsep/variabel penelitian. 
Variabel atau konsep penelitian - khususnya yang sifatnya abstrak (konstruk) 
- harus dioperasionalisasikan agar bisa dilakukan pengukuran  melalui alat 
pengambilan data, dalam kasus ini melalui kuesioner. Misalnya, kalau yang 
ingin diukur adalah tinggi badan maka peneliti bisa bertanya : “Berapa meter 
tinggi badan anda?”;atau kalau yang ingin diukur pendapatan maka bisa 
ditanyakan berapa rupiah gaji atau upahnya. Jawaban responden umumnya 
sesuai dengan yang diharapkan peneliti karena konsep ‘tinggi badan dan 
pendapatan” memiliki kemungkinan yang besar untuk dimaknakan sama, 
baik oleh peneliti maupun oleh responden. Artinya, untuk variabel yang 
kongkret (konsep) operasionalisasinya tidak terlampau rumit dibandingkan 
dengan variabel yang abstrak (konstruk). Misalnya, untuk mengetahui 
bagaimana “motivasi” kerja seseorang peneliti tidak bisa bertanya : 
“bagaimana motivasi kerja anda?”. Responden bisa kesulitan untuk 
menjawab karena belum tentu dia memahami makna motivasi yang 
dimaksud oleh peneliti. Kalau pun responden menjawab, belum tentu 
jawabannya benar menurut ukuran yang dikehendaki oleh peneliti karena 
pemahaman atas konsep “motivasi” responden bisa sangat berbeda dengan 
peneliti.   
Pada prinsipnya pengoperasionalisasian definisi konsep atau variabel 
penelitian adalah proses untuk menemukan indikator-indikator yang mampu 
merepresentasikan  secara utuh konsep atau variabel yang akan diteliti.  Jika 
indikator (beberapa penulis memberikan nama lain yaitu  dimensi atau 
elemen) telah ditemukan,  maka langkah berikutnya adalah menyusun 
pertanyaan atau pernyataan yang mampu menggali data tentang setiap 
indikator. Contoh di bawah ini ( disadur dari buku Research Methods for 
Business, Uma Sekaran, 1992 ) - mungkin dapat membantu memahami 
proses pengoperasionalisasian konsep atau variabel penelitian.  
Konsep atau variabel yang akan didefinisikan adalah “motivasi berprestasi” 
(achievement motivation) yang dikembangkan oleh David McClelland . 
Pertama ditentukan ciri-ciri umum atau karakteristik pribadi yang 
mempunyai motivasi berprestasi. Ciri-ciri tersebut dinamakan dimensi-
dimensi. 
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1. Mempunyai dorongan yang kuat untuk bekerja agar berprestasi 
2. Kurang menyukai suasana rileks 
3. Cenderung lebih suka kerja mandiri  
4. Lebih memilih pekerjaan yang punya tantangan  
5. Ingin segera memperoleh umpan balik atas hasil kerjanya 

Walaupun konsep motivasi berprestasi telah dipecah ke dalam lima dimensi, 
namun masih terasa abstrak. Untuk itu setiap dimensi dipecah lagi ke dalam 
beberapa elemen yang sudah tidak lagi menggambarkan karakteristik (sifat) 
pribadi yang mempunyai motivasi berprestasi, melainkan sudah mengarah 
pada bentuk-bentuk perilaku.  
Dimensi 1 : Pribadi yang mempunyai dorongan kuat untuk bekerja demi 
prestasi, umumnya mempunyai perilaku : (a) bekerja, bekerja, dan bekerja; 
(b) enggan meluangkan waktu untuk istirahat; (c) gigih, tidak cepat putus 
asa. 
Dimensi 2 : Pribadi yang kurang menyukai rileks mempunyai perilaku yang 
(a) cenderung selalu memikirkan pekerjaan, bahkan ketika di rumah sekali 
pun, oleh karena itu mereka suka kerja lembur ; (b) cenderung mempunyai 
hobi lain, kecuali bekerja. 
Dimensi 3 : Pribadi yang suka bekerja mandiri  mempunyai kecenderungan 
kurang percaya pada orang lain,  sehingga tampak sebagai sosok yang 
“sibuk sendiri”.  
Dimensi 4 : Pribadi yang memilih pekerjaan yang punya tantangan, 
cenderung menolak kalau diberikan tugas-tugas yang rutin dan “biasa-biasa” 
saja. Demikian pula mereka akan menolak jika pekerjaannya mempunyai 
resiko gagal sangat tinggi (bukan pribadi yang “nekat”). 
Dimensi 5 : Pribadi yang tidak sabar memperoleh umpan balik atas hasil 
kerjanya cenderung aktif mencari informasi atau bertanya tentang 
bagaimana hasil kerjanya baik dari atasan, rekan kerja, bahkan kepada 
bawahannya sekali pun.   
 
Dari uraian di atas tampak bahwa mulai dari 1 (satu) konsep yang abstrak 
(motivasi berprestasi) dioperasionalisasikan pada hal-hal yang lebih konkret 
yaitu  5 (lima) dimensi yang menjelaskan karateristik pribadi. Dan dari 5 
(lima) dimensi dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) bentuk perilaku. Untuk 
jelasnya, urutan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema seperti 
berikut : 
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Motivasi Berprestasi 
 
 
 

 Dorongan                 Kurang                       Suka                    Pekerjaan                 Ingin 
kerja yang                  suka                            kerja                       yang                     cepat 
  kuat.                        rileks                        mandiri                menantang           umpan balik 
 
 
 
                                   selalu 
konstan                     berpikir          sibuk                     menolak                          minta 
bekerja                    pekerjaan        sendiri                  tugas rutin                   umpan balik 
                                                                                                                  pada semua pihak 
               gigih                                                                                        
                                                                     
                                                                  mengambil                  tidak 
      enggan                         kurang          alih pekerjaan                nekat 
     istirahat                         punya               orang lain 
                                            hobi 
 
 
Langkah ketiga : Susun rancangan (draft) kuesioner untuk konsep atau 
variabel utama penelitian 
Umumnya penelitian melibatkan berbagai jenis variabel, yaitu variabel 
utama dan variabel-variabel lain yang menunjang analisis serta interpretasi 
data. Langkah awal penyusunan kuesioner adalah menyusun rancangan atau 
draft pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan langsung dengan variabel atau 
konsep utama penelitian. Berdasarkan makna dari setiap elemen/indikator 
suatu konsep atau variabel utama penelitian, disusun seperangkat pertanyaan 
. Misalnya untuk bisa mengetahui kadar motivasi berprestasi (meneruskan 
contoh sebelumnya), kepada responden dapat disodorkan kuesioner yang isi 
pertanyaan/pernyataannya sebagai berikut : 
“Anda tidak suka diganggu pada saat anda sedang bekerja “   
“Sebelum pekerjaan selesai anda enggan beristirahat “ 
“Anda senantiasa menyelesaikan suatu pekerjaan tepat pada waktunya” 
“Anda sering memikirkan pekerjaan anda walau anda berada di rumah” 
“Anda sangat menharapkan umpan balik segera atas hasil kerja anda” 
“ Jika rekan kerja anda lambat dalam menyesaikan tugas bersama anda, anda 
cenderung    
  akan mengambil alih tugas rekan anda tersebut” 
“Anda lebih suka bekerja sendiri ketimbang bekerja bersama orang lain” 
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“Anda bisa frustasi jika hasil kerja anda tidak diberi komentar oleh atasan 
anda” 
“Tidak jarang anda membawa pekerjaan kantor ke rumah” 
“ Ngobrol di tempat kerja tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya 
dengan pekerjaan, sangat anda hindari”  
 
Di dalam setiap elemen dapat disusun lebih dari satu pertanyaan yang  
tentunya harus relevan dengan makna elemen tersebut. Setelah tersusun, kaji 
ulang relevansi setiap pertanyaan dengan elemen-elemen yang ada. Peneliti 
harus bisa membayangkan situasi jika responden telah menjawab pertanyaan 
tersebut apakah jawabannya tersebut bisa merepresentasikan makna elemen 
pertanyaan atau tidak. Misalnya jika responden menjawab “sangat setuju” 
atas pernyataan  “Anda bisa frustasi jika hasil kerja anda tidak diberi 
komentar oleh atasan anda”, apakah jawaban tersebut bisa mengukur kadar 
elemen umpan balik? Jika tidak maka pernyataan terebut harus diganti, dan 
lalu dikaji ulang. 
 
Langkah keempat : Susun rancangan (draft) kuesioner untuk variabel 
pendukung. 
Yang dimaksud dengan variabel pendukung adalah hal-hal lain yang ingin 
diketahui oleh peneliti di samping variabel utama. Variabel pendukung bisa 
bersifat sekedar informatif atau bisa dipakai sebagai sumber analisis. 
Misalnya data diri reseponden, seperti usia, jenis kelamin,  pendidikan, 
pendapatan, pekerjaan, dan lain-lain. Data diri responden tersebut hanya 
bersifat infomatif jika tidak dikaitkan secara langsung dengan konsep atau 
variabel utama penelitian. Jika peneliti mempunyai hipotesis bahwa 
pendidikan mempunyai korelasi positif dengan kadar motivasi berprestasi, 
maka variabel pendidikan sudah tidak sekedar bersifat informatif melainkan 
sebagai bahan analisis.  
Penetapan variabel pendukung hendaknya memperhatikan aspek fungsinya. 
Peneliti bisa saja minta responden mencantumkan namanya, namun jika data 
nama tersebut tidak mempunyai fungsi  bagi penelitian, sebaiknya peneliti 
tidak perlu memasukan pertanyaan tentang nama responden.  
 
Format kuesioner 
1. Pengantar . Dalam kata pengantar, peneliti harus menjelaskan secara 

ringkas tujuan dan kegunaan penelitian, serta harapan atau permintaan 
yang khusus ditujukan kepada responden. 
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2. Profil responden. Fungsi pertanyaan yang menyangkut data diri 
responden adalah agar peneliti mengetahui karakteristik biografik, 
demografik, atau sosial responden penelitian . Walau pada awalnya 
hanya sekedar bersifat informatif, namun seringkali bisa digunakan 
sebagai bahan analisis. 

 
3. Daftar pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan variabel 

utama penelitian 
 
      Bentuk-bentuk jawaban/tanggapan 

1. Pertanyaan dengan jawaban terbuka . Peneliti tidak memberikan 
alternatif jawaban 

 
2. Pertanyaan dengan jawaban tertutup yang terdiri antara lain atas: 

a. dikotomi   :            
Ya             Tidak 
 
b. pilihan ganda         
    tunggal atau majemuk : 

1. X 
2. Y 
3. Z                                   

                                 
c. rating          :           
Sangat Setuju                            Setuju                   Sangat Tidak Setuju 
 
d. ranking       :            
Responden diminta untuk menjenjangkan alternatif jawaban                          
yang ada.  
a. Toyota 
b. Mercedes 
c. BMW 
d. Fiat 
e. Suzuki                 

  
3. Pertanyaan dengan jawaban tertutup dan terbuka 

a. X 
b. Y 
c. Z 
d. …………….. 
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Langkah kelima : Periksa ulang pertanyaan-pertanyaan yang ada 
dalam draft kuesioner sehingga menjawab empat prinsip sebagai 
berikut : 
 

1. Haruskan pertanyaan tersebut diajukan ? 
2. Apakah pertanyaan tersebut relevan dengan tujuan penelitian? 
3. Bisakah responden menjawab pertanyaan yang diajukan? 
4. Maukah responden dengan senang hati menjawab pertanyaan ? 

 
Langkah keenam : Uji coba draft kuesioner 
Sebelum disusun dalam bentuk final, draft kuesioner harus diuji coba. Pilih 
beberapa responden yang dinilai oleh peneliti mempunyai karakteristik yang 
relatif sama dengan responden penelitian yang sesungguhnya. Minta bantuan 
kepada mereka untuk mengisi kuesioner dan kemudian minta tanggapan atas 
bentuk, isi, bahasa, waktu, dan lain sebagainya yang dianggappenting untuk 
penyempurnaan kuesioner tersebut. Uji coba bisa dilakukan lebih dari satu 
kali, jadi setelah diperbaiki, diulang  uji cobanya   
 
Langkah ketujuh : Susun kuesioner final 
Berdasarkan hasil uji coba, susun ulang kuesioner. 
 
 
Daftar bacaan  

1. Business Research Methods - Donald R. Cooper dan Pamela S. 
Schindler, 2001. 

2..  Research Methods for Business – Uma Sekaran, 1992 
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VI. PENYUSUNAN SKALA 
 

      Penyusunan skala atau biasa dikenal dengan istilah “scaling” adalah 
proses yang dilakukan oleh peneliti pada saat merancang instrumen 
penelitian. Dalam penelitian sosial, termasuk juga penelitian dalam bidang 
bisnis dan manajemen, kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan pada saat 
penyusunan kuesioner (alat/instrumen pengambil data). Pada dasarnya yang 
dimaksud dengan “scaling” adalah proses membubuhkan angka atau simbol 
ke dalam berbagai tingkatan dari suatu konsep atau variable penelitian yang 
ingin kita ukur. (Bailley, 1987). Walau simbol dapat dipakai, khususnya 
pada pengukuran nominal, namun umumnya para peneliti lebih cenderung 
menggunakan angka. Maksud pemberian angka tersebut adalah untuk 
mengungkap berbagai macam karakteristik yang melekat pada variable 
penelitian tadi. Untuk mengukur suhu udara, digunakan thermometer yang di 
dalamnya tercantum berbagai deretan angka yang dapat menunjukan suhu 
udara yang dingin atau panas (Cooper & Emory, 1995). Demikian pula 
untuk bisa mengukur tingkat kepuasan konsumen atau kepuasan pegawai, 
diperlukan sejumlah angka yang dapat digunakan untuk menetapkan 
konsumen atau pegawai yang sangat puas, agak puas atau sama sekali tidak 
puas.  
 
Jenis-jenis skala 
     Dalam penelitian ilmiah, skala dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. 
Pertama dinamakan skala pengkelasan atau pengkategorian (rating scales), 
dan kedua skala penjenjangan (ranking scales).  
 

1. Skala Pengkelasan (Rating Scales) adalah sebuah skala yang terdiri 
berbagai macam kelas atau kategori tanggapan, di mana setiap kelas 
atau kategori tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Dengan kata 
lain, peneliti meminta kepada responden untuk mengestimasikan 
besaran kualitas variable penelitian. (Zigmund, 1997). Skala 
pengkelasan grafis (graphic rating scale) merupakan bentuk yang 
sederhana yang biasa digunakan. Kepada penilai atau responden di 
minta untuk menentukan satu titik dalam suatu garis  kontinum. 
Misalnya , kepada pegawai ditanyakan : “Apakah rekan kerjanya 
dapat bekerja sama dengan dirinya ?” Kepadanya diminta untuk 
memberikan satu tanda dalam garis seperti ini : 
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                                                                                                                     Tidak pernah  
           Selalu bisa                                                                                                  bisa 
           bekerjasama        -------------------------------------------------              bekerjasama 

 
 
Makin ke kiri tanda atau titik dibubuhkan oleh pegawai (responden), 
makin tinggi tingkat kemampuan rekan kerjanya bekerjasama. Untuk 
lebih membantu responden dalam menentukan jawabannya, peneliti 
dapat pula membuat beberapa tanda di sepanjang garis tadi, dan 
responden tinggal memilih satu di antara tanda-tanda tersebut. 
Misalnya :   

     
      Selalu bisa                                 Kadang-kadang                   Tidak pernah bisa 
      bekerjasama                            bisa bekerjasama                            bekerjasama 
 
      Banyaknya tanda atau kotak yang ditentukan peneliti, boleh lebih dari         
      tiga. Makin  banyak, makin rinci informasi yang bisa diperoleh pene-  
      liti. 
    
      Skala Likert.  
      Skala Likert merupakan salah satu bentuk skala pengkelasan yang 

disusun oleh   Rensis Likert. (Zikmund, 1997) Skala ini sangat 
terkenal guna mengukur sikap karena caranya mudah dan sederhana. 
Melalui skala ini, responden menetapkan sikap atas berbagai 
pernyataan, dengan cara memberikan tanda pada opsi jawaban yang 
telah tersedia. Opsi jawaban tersebut terdiri atas lima pilihan, dari 
mulai sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Contoh : 
Pernyataan : “ Merger dan akuisisi  merupakan cara lebih cepat 
untuk berkembang ketimbang ekspansi internal “       

 
      Sangat Tidak Setuju     Tidak Setuju         S/TS       Setuju      Sangat Setuju            

           

      Pemberian angka yang juga berfungsi sebagi bobot untuk setiap skala 
tidak  tampak dalam kuesioner. Tetapi yang jelas, angka 1 merupakan 
kelas yang menyatakan sikap negatif terhadap pernyataan, dan angka 
5 merupakan peryataan sikap positif. Kalau kalimat dalam pernyataan 
bersikap positif maka skala sangat setuju diberi angka 5. Sebaliknya 
jika peryataanya negatif maka skala sangat setuju diberi angka 1. 
Misalnya :”MBO bukan alat yang efektif dalam manajemen 
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partisipasi “ Jika opsi jawaban yang dipilih oleh responden adalah 
sangat setuju, maka sikap responden terhadap MBO negatif. 

              

      Semantic Differential 
     Perbedaan semantik atau makna kata, merupakan satu jenis skala 

pengkelasan yang juga banyak digunakan untuk mengukur sikap 
responden terhadap satu obyek tertentu. Responden diminta untuk 
menentukan satu titik di antara garis yang menghubungkan dua polar 
(bipolar), di mana polar pertama menunjukan hal yang bermakna 
negatif dan polar berikutnya bermakna positif . Baik – Buruk, Kuat – 
Lemah, Aktif – Pasif, Bersih – Kotor, Benar – Salah. Dsb (Cooper & 
Emory, 1976). Misalnya, jika peneliti ingin mengetahui sikap pegawai 
terhadap atasannya : 

 
                   Menyenangkan    ----,----,----,----,----,----,----,----,----,   Menyebalkan 

                   Hangat                 ----,----,----,----,----,----,----,----,----,    Dingin 

                   Luwes                  ----,----,----,----,----,----,----,----,----,    Kaku 

                   Menarik               ----,----,----,----,----,----,----,----,----,    Membosankan 

                   Terbuka                ----,----,----,----,----,----,----,----,----,    Tertutup 

      Angka yang umumnya diterapkan brupa angka positif untuk 
menunjukan sikap positif (1.2,dst), angka negatif  untuk menunjukan 
sikap negatif (-1,-2, dsb) dan angka 0 untuk menunjukan sikap netral 
atau tidak memihak. Jadi kalau diaplikasikan dalam contoh di atas 
adalah  sebagai berikut  +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4.  

       Ada juga yang menyusun  seperti  di bawah ini : 
ABORSI 

                               Baik ----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,Tidak baik  (Bailey,1987) 

                                                         Produk “X” 
                            Bermutu ----,-----,----,----,----,----,----,----, Tidak bermutu 

 

  Skala Kategori 
      Pada prinsipnya, skala pengkelasan juga indentik dengan 

pengkategorian. Tanggapan responden dapat dikategorikan secara 
spesifik. Contoh yang paling populer untuk skala kategori adalah 
skala yang dikembangkan oleh Louis Guttman (Nan Lin, 1976). Ada 
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satu contoh yang telah diaplikasikan, yaitu sikap terhadap aborsi yang 
dilegalkan : 

 
1. Aborsi seharusnya legal bagi setiap wanita hamil yang 

memintanya. 
……… Setuju 
……….Tidak Setuju 

2. Aborsi seharusnya legal dalam kasus di mana kehamilan 
mengancam hidup wanitanya 
……… Setuju 
……….Tidak Setuju 

3. Aborsi harus dilegalkan dalam kasus di mana kehamilan yang 
dipertahankan  
bisa menyebabkan beban psikologis dan sosial bagi wanitanya. 

                   ……..Setuju 
                   ……..Tidak setuju 

4. Aborsi harus dilegalkan dalam kasus di mana bayi memiliki cacat 
yang serius 
………. Setuju 
………..Tidak setuju 
 

            Jawaban setuju diberi simbol + (plus) dan yang tidak setuju 
simbolnya – (minus) Kalau empat peryataan tersebut diajukan kepada empat 
responden, A, B, C, dan D maka hasilnya bisa digambarkan sebagai berikut : 
 
 
                                              Pernyataan 

            Responden          1          2         3         4     Skor 

                     A                 +         +         +        +        4 

                     B                  -         +         +        +        3 

                     C                  -          -         +        +        2 

                     D                  -          -         -         -         0 

   

            Skala kategori tidak dibatasi hanya sampai dua kategori saja. Bisa  
tiga, empat, bahkan juga bisa lima. Misalnya : Kualitas produk “X” : 
a. Sangat baik (5) 
b. Baik (4) 
c. Cukup (3) 
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d. Agak buruk (2) 

e. Buruk (1) 

Skala kategori semacam contoh di atas dapat dimasukan ke dalam 
skala pengukuran ordinal yang hasilnya bisa dijenjangkan . 
 

          Skala Borgadus 
Umumnya skala Borgadus dirancang untuk mengukur jarak sosial 
dalam suatu kelompok atau organisasi. Misalnya, jika kita ingin 
mengetahui jarak sosial antara etnis dengan  di suatu organisasi, kita 
dapat menggunakan skala Borgadus. Contohnya : 
Pertanyaan                                                                               Jawaban 
1. Apakah Saudara bisa menerima etnis X sebagai              Ya / Tidak 

rekan kerja ? 
2. Apakah Saudara bisa menerima etnis X sebagai              Ya/ Tidak 

teman akrab? 
3. Apakah Saudara bisa menerima etnis X sebagai               Ya/Tidak 

pasangan hidup (suami/istri) ? 
            Aslinya, skala ini disusun untuk mengukur tingkat kesediaan orang 

kulit putih  untuk berhubungan dengan orang Negro (Singarimbun & 
Effendi, 1989). 

             
          Skala terperinci (Itemized Scaling) 

Selain skala pengkelasan grafis, ada pula jenis skala pengkelasan lain 
yang dikenal dengan nama skala terperinci (itemized scaling)  di 
mana kuesioner penelitian terdiri berbagai butir peryataan yang 
merincikan perilaku tertentu yang bisa dijadikan acuan bagi responden 
untuk menentukan penilaiannya.  Misalnya : 
“Sejauhmana  pegawai dapat bekerjasama dengan rekan 
kerjanya” ? 
----- Selalu terlibat pertentangan dan adu argumentasi 
----- Sering berselisih dengan rekan kerja 
----- Kadang-kadang terlibat pertentangan 
----- Jarang sekali bertentangan dengan rekan sekerja 
----- Hampir tidak pernah terlibat dalam pertentangan dengan rekan 
sekerjanya 
        Berdasarkan butir-butir pernyataan tersebut, responden diminta 
memilih salah satu di antaranya. Cara ini relatif lebih sulit disusun 
karena tidak jarang pernyataan yang disusun oleh peneliti kurang 
sesuai dengan yang ingin diekspresikan oleh responden. Walau begitu, 
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skala butir memang lebih reliable karena dengan uraian yang tertulis 
dan lebih rinci, mendorong setiap responden mempunyai kerangka 
acuan yang sama .  
      Masalah dalam penerapan skala pengkelasan. 

          Nilai penerapan skala pengkelasan atau rating scales juga dipengaruhi 
oleh kemauan responden untuk mau memberikan respon sebaik 
mungkin.. Ada empat masalah atau error yang sering terjadi pada saat 
responden diminta mengisi kuesioner yang menggunakan skala 
pengkelasan. 

 
          Pertama : Leinency – murah hati. 
          Responden cenderung menilai positif semua hal, walaupun pada 

dasarnya tidak seperti itu. Misalnya : “Atasan Anda memperhatikan 
kepentingan pegawai “. Jawabannya cenderung “sangat setuju atau 
setuju”, walaupun sesungguhnya tidak seperti itu.  

 
          Kedua : Strictness – terlalu ketat 
          Responden cenderung menilai negatif – kebalikan eror yang pertama. 
 
          Ketiga : Central tendency – cenderung menilai di tengah-tengah 
          Responden enggan menilai secara ekstrem. Umumnya terjadi ketika 

responden      tidak tahu pihak yang dinilainya. 
 
          Keempat : Halo effect 
          Responden sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadinya ketika 

menilai obyek yang disodorkan peneliti.        
       
          Skala Penjenjangan (Ranking Scales) 

         Berbeda dengan skala pengkelasan atau “rating scales” di mana 
responden hanya diminta untuk menilai satu obyek atau variable, 
maka dalam skala penjenjangan atau “rating scales”, responden 
diminta untuk menilai dua atau lebih obyek, dan kemudian 
menjenjangkan tingkat kesukaannya. Contoh : “Di antara sepatu “X” 
dan “Y”, sepatu mana yang lebih Anda sukai ? Kalau yang lebih 
disukai adalah sepatu “Y” maka kita dapat menetapkan angka 1, 
sebagai tanda jenjang atau peringkat tertinggi dan angka 2 untuk 
sepatu “X”. Kesulitan atau kerumitan akan muncul ketika yang 
disodorkan kepada responden banyak pilihan, dan jumlah 
respondennya pun banyak. Cara umum yang biasa dipakai dalam 
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situasi seperti ini adalah dengan metode “perbandingan berpasangan” 
(method of paired comparisons) 

      Melalui metode perbandingan berpasangan, responden hanya diminta 
untuk memperbandingan banyak obyek secara berpasangan. Jika ada 
15 obyek yang ingin dinilai, maka akan ada  105 pasangan. Rumusnya 
adalah : 

                                                                      n (n-1) 
                             Jumlah pasangan  =    ---------------- 
                                                                           2 
        

        Bandingkanlah merek sepatu di bawah ini secara berpasangan.  

       Pilih salah satunya. 
    Merek  Sepatu  Olah Raga 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.   Amos 1 1 4 1 1 1 1 9 1 

2.   Bamos  3 4 2 2   2 2 9 2 

3.   Camos   4 3 3 3 3 9 3 

4.   Damos    4 4 4 4 9 4 

5.   Emos     6 5 8 9 10

6.   Famos      6 8 9 10

7.   Gamos       8 9 10

8.   Hamos        9 10

9.   Imos         9 

10. Jamos          

     

     Dengan jumlah merek sebanyak 10 (n) maka jumlah pasangan adalah 
10(10-1) : 2 = 45.  Berdasarkan hasil perbandingan tadi, maka jenjang 
pertama bisa diberikan pada sepatu merek Imos, kedua Damos, dan 
yang terakhir merek Emos. Hasil ini baru dari satu responden. 
Bagaimana jika respondennya 200 orang ? 

 
     Rank Order 
     Cara penjenjangan yang lebih sederhana dinamakan “rank order”. 

Cara ini cukup reliabel jika  obyek yang dinilai tidak banyak, biasanya 
kurang dari lima. Kalau lebih banyak dari itu, misalnya sepuluh, 
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responden bisa mengalami kesulitan, dan jika diminta untuk menilai 
kembali mungkin hasilnya tidak sepenuhnya sama. 

 
      Teknik menentukan skala (yang terbanyak digunakan) 

1. Skala ditentukan sendiri oleh peneliti (arbitrary scaling). Boleh 
hanya dua saja, tiga, empat lima. Murah, namun kelemahan utama 
adalah tingkat subyektivitasnya tinggi.  

2. Skala ditentukan berdasarkan konsensus (concensus scaling). 
Yang menentukan skala adalah sebuah panel yang terdiri atas para 
pakar. Lebih mahal, tetapi lebih obyektif. 
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