


•  populasi merupakan sekelompok orang,   
  kejadian atau segala sesuatu yang mem-  
  punyai jumlah dan karakteristik tertentu 

populasi 

•  jika peneliti melibat seluruh elemen popu- 
  lasi disebut sensus. 



kelebihan:   
•  data dijamin lebih lengkap. 
•  pengambilan kesimpulan/generali- 
  sasi lebih akurat. 

kelemahan:   
•  membutuhkan banyak sumber daya 
  (biaya, tenaga, waktu). 
•  tidak ada jaminan bahwa semua ang- 
  gota populasi dapat didata/dilacak di 
  lapangan.  



sampel merupakan bagian tertentu dari  
populasi.  

populasi 

sampel 

sampel 



kelebihan: 
•  efisien penggunaan sumber daya  
  (tenaga, biaya, waktu) 
•  anggota sampel lebih mudah didata/  
  dilacak di lapangan    

kelemahan : 
•  membutuhkan ketelitian dalam menen-  
  tukan sampel 
•  pengambilan kesimpulan/generalisasi 
  perlu analisis yang teliti dan dilakukan  
  secara hati-hati 



mengapa menggunakan sampel? 
•  keterbatasan sumberdaya yang dimiliki  
  peneliti (biaya, waktu, dan tenaga). 

•  kualitas data yang dihasilkan lebih baik,  
  karena proses pengumpulan dan analisis  
  data relatif lebih sedikit, sehingga lebih  
  teliti. 
•  proses penelitian relatif lebih cepat, sehing- 
  ga mempersingkat waktu penelitian. 



•  representatif (harus dapat mewakili  
  populasi atau semua unsur sampel) 
•  batasan sampel harus jelas 
•  dapat dilacak di lapangan 
•  tidak ada keanggotaan sampel yang  
  ganda (di data dua kali atau lebih) 

karakteristik sampel yang baik: 



pada prinsipnya banyaknya sampel tidak 
ada ketentuannya, tetapi beberapa hal 
yang perlu diperhatikan dalam menentu- 
kan besarnya sampel antara lain:  

berapa banyak sampel? 

•  derajat keseragaman/heterogenitas dari populasi 
•  metode analisis yang akan digunakan   
•  ketersediaan sumber daya 
•  presisi yang dikehendaki 

menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian 



 Keterangan : 
n  =  Jumlah sampel  
N  =  Jumlah populasi  
e  =  Batas kesalahan maksimal  
                      yang ditolerir (10 %)  

            N 
n = ------------- 
        1 + Ne2 



prosedur pengambilan sampel 

•  mengidentifikasi populasi target 
•  memilih kerangka sampel 
•  menentukan metode pemilihan sampel 
•  merencanakan prosedur penentuan 
  unit sampel 
•  menentukan ukuran sampel 
•  menentukan unit sampel 



yaitu populasi spesifik yang relevan dengan tujuan 
atau masalah penelitian. 

•  perusahaan terdaftar di BEI 
•  manajer perusahaan 
•  mahasiswa yang terdaftar di ............... 
•  staff dosen/guru atau karyawan di ...... 
•  dll 

populasi target 

kerangka sampel 
adalah daftar elemen populasi yang dijadikan dasar 
untuk mengambil sampel. 



•  probability sampling 
•  non probability sampling 

metode pemilihan sampel 



Apakah keterwakilan sampel merupakan hal penting 
dalam penelitian 

Ya Tidak 

Pilih salah 
satu desain 

sampel 
Probabilitas 

Pilih salah 
satu desain 
sampel Non-
Probabilitas 





probability sampling 
pemilihan sampel secara acak yaitu terdiri 
atas metode: 

•  simple random sampling 
•  systematic sampling 
•  stratified random sampling 
•  cluster sampling 
•  area sampling  



semua unsur dari populasi mempunyai ke-
sempatan yang sama untuk dipilih sebagai 
anggota sampel, dimana anggota sampel 
dipilih secara acak dengan cara:  

simple random sampling 
(sampel acak sederhana) 

•  pengundian menggunakan nomor anggota seba-  
  gai nomor undian 
•  menggunakan tabel angka random (bilangan  
  acak) berdasarkan nomor anggota 



syarat penggunaan sampel: 
 
•   sifat populasi adalah homogen 
•   keadaan anggota populasi tidak terlalu  
   tersebar secara geografis 
•   harus ada kerangka sampling (sampling  
   frame) yang jelas 



contoh: 
•  peneliti ingin memilih 100 sampel dari 5.000 
  mahasiswa (populasi). 
•  peneliti membuat kerangka sampel dengan 
  membuat daftar mahasiswa mulai dari no- 
  mor 1 sampai dengan 5.000. 
•  pilih secara acak 100 nomor sebagai sam- 
  pel. 



systematic sampling 
(sampel acak sistematis) 

•  memilih secara acak setiap elemen dengan  
  nomor tertentu dari tabel nomor sebagai  
  kerangka sampel.  
•  pemilihan dimulai dari nomor tertentu secara  
  acak, selanjutnya dipilih nomor-nomor beri- 
  kutnya dalam jarak tertentu yang sama   



contoh: 
•  peneliti ingin memilih 100 sampel dari 5.000 
  mahasiswa (populasi). 
•  peneliti membuat kerangka sampel dengan 
  membuat daftar mahasiswa mulai dari no- 
  mor 1 sampai dengan 5.000. 
•  pilih secara acak (misal) nomor 25 sebagai  
  sampel pertama. 
•  kemudian pilih sampel berikutnya dengan  
  interval tertentu (misal 50) 



•  populasi dikelompokkan menjadi sub- 
  sub populasi berdasarkan kriteria terten- 
  tu yang dimiliki unsur populasi, dimana  
  setiap sub populasi diusahakan homogen.   

stratified random sampling 
(sampel acak berdasar strata) 



•  dari masing-masing sub populasi selan- 
  jutnya diambil sebagian anggota secara  
  acak dengan komposisi proporsional 
  atau disproporsional  

•  total anggota yang dipilih ditetapkan se-  
  bagai jumlah anggota sampel penelitian. 



syarat penggunaan sampel: 
•  populasi mempunyai unsur heterogenitas. 
•  diperlukan kriteria yang jelas dalam mem- 
  buat stratifikasi/lapisan sesuai dengan  
  unsur heterogenitas yang dimiliki. 
•  harus diketahui dengan tepat komposisi  
  jumlah anggota sampel yang akan di- 
  pilih (secara proporsional atau dispropor- 
  sional). 



contoh :  
dari 1000 populasi pemilih pada PEMILU akan 
diambil  secara proporsional sebanyak 10% (100 
orang) sebagai sampel berdasarkan usia pemilih: 
 
usia              jumlah        proporsi       jumlah  
pemilih                              sampel       sampel 
17 - 26 th       100               10 %            10   
27 - 36 th       200               10 %            20 
37 - 47 th       400               10 %            40 
> 47 th             300               10 %            30 
             1.000                                 100 



secara tidak proporsional (disproposional). 
  
usia                       jumlah                    disproporsi 
pemilih                                                 sampel        
17 - 26 th              100                  25   
27 - 36 th              200                           25 
37 - 47 th              400                           25 
> 47 th                    300                           25 
                    1.000                         100 



kebaikan:  
semua ciri-ciri populasi yang heterogen 
dapat terwakili. 

kelemahan:  
memerlukan pengenalan terhadap popu- 
lasi yang akan diteliti untuk menentukan 
ciri heterogenitas yang ada pada populasi. 



•  populasi dikelompokkan menjadi sub-sub  
  populasi secara bergerombol (cluster).  

cluster sampling 
(sampel acak berdasarkan kelompok) 

•  dari sub populasi selanjutnya dirinci lagi  
  menjadi sub-populasi yang lebih kecil.  
•  anggota dari sub populasi terakhir dipilih  
  secara acak sebagai sampel penelitian. 



contoh :  
menentukan sampel penelitian tentang 
“pengaruh lingkungan terhadap prestasi 
belajar di fakultas ekonomi udinus” dengan 
menggunakan cluster sampling 



prosedur pemilihan sampel: 
1.  1.500 mahasiswa FE sebagai populasi, dikelompokan 

kedalam kerangka sampel berda- sarkan program studi 
•  akuntansi (S1)         = 600 mhs 
•  manajemen (S1)      = 750 mhs 
•  akuntansi (D3)         = 150 mhs  

2.  menentukan sampel primer sebanyak 500 mahasiswa 
dipilih secara acak berdasarkan program studi,  dengan 
proposional. 

 
      Σmhs/PS 
                                           x sampel primer 
      Σmhs FE 
 



program                   jumlah                sampel 
studi                         populasi             primer 
akuntansi (S1)   600    200 
manajemen (S1)  750    250 
akuntansi (D3)   150      50 
jumlah         1.500    500 

sampel primer 
(dihitung proposional) 



3.  kemudian dari 500 unit sampel primer, dipilih 
lagi secara acak 100 sampel sekunder berda 
sar tahun angkatan, dimana: 

•  angkatan I  = 40% 
•  angkatan II  = 30% 
•  angkatan III  = 20% 
•  angkatan IV  = 10% 



angka-     akuntan-      manaje-       akuntan- 
tan             si (S1)        men (S1)        si (D3) 
I   16   20     4   
II   12   15     3 
III     8   10     2 
IV     4     5     1 

  40   50     10 

sampel sekunder 
(dihitung proposional) 



indeks          akuntan-   manaje-     akuntan- 
prestasi         si (S1)      men (S1)    si (D3) 
>3,00   5          6   1   
≥2,00≤3,00        10         13   3 
<2,00    5   6   1 

         20         25   5 

sampel tersier (dihitung proposional) 

4.  akhirnya dari 100 unit sampel sekunder dipilih 
secara acak 50 sampel tersier berdasar indeks 
prestasi. 



kebaikan: 
biaya pengumpulan data secara geografis 
relatif rendah. 
 

 kelemahan: 
 menghasilkan data yang tingkat relia- 
 bilitasnya rendah diantara metode  

     probabilitas lainnya. 



area sampling 
(sampel acak berdasarkan area) 
•  digunakan untuk memilih sampel dari popu 
  lasi yang lokasi geografisnya terpencar. 
•  area pemilihan dapat dibagi berdasarkan  
  wilayah administrasi pemerintahan (propin-    
  si, kabupaten/kota atau area yang lebih ke- 
  cil), berdasarkan wilayah pemasaran pro- 
  duk, atau menggunakan area lainnya. 





non probability sampling 
 
pemilihan sampel secara tidak acak, yang 
terdiri aras: 

•  accidental/convenience sampling 
•  purposive sampling 
•  saturation sampling 
•  snowball sampling 



•  metode pengambilan sampel dengan memilih  
  sampel dari elemen populasi  (orang atau keja-  
  dian) yang datanya mudah diperoleh. 

accidental/convenience sampling sampel 
tidak acak berdasar kemudahan) 

•  metode pengambilan sampel dengan cara me- 
  milih siapa  yang kebetulan ada atau di jumpai 



contoh :  
akan diteliti mengenai “minat”  ibu rumah tangga 
berbelanja di swalayan 

peneliti menentukan sampel dengan men-
jumpai ibu rumah tangga yang kebetulan 
berbelanja di suatu swalayan tertentu untuk 
dimintai pendapat/motivasinya 



kelebihan:  
mudah dan cepat digunakan 
 

 kelemahan :  
 jumlah sampel mungkin tidak 
 representatif karena tergantung 
 hanya pada anggota sampel  yang 
 ada pada saat itu 



purposive sampling 
(sampel tidak acak berdasar tujuan) 

•  merupakan penelitian dengan metode memi- 
  lih sampel berdasarkan petimbangan atau 
  kuota tertentu. 
•  ada dua jenis metode pemilihan sampel ber- 
  dasarkan tujuan yaitu: 

  > berdasarkan pertimbangan 
  > berdasarkan kuota 



judgment sampling 
(sampel tidak acak berdasar pertimbangan) 

merupakan tipe pemilihan sampel yang 
informasinya diperoleh dengan mengguna-
kan pertimbangan tertentu (umumnya dise-
suaikan dengan tujuan atau masalah 
penelitian. 



contoh 1: 

dalam sebuah penelitian tentang partisipa- 
si penyusunan anggaran perusahaan, maka 
untuk kepraktisan (waktu dan biaya) dapat 
dipilih para manajer (bisa semua manajer 
atau hanya sebagian manajer berdasarkan 
tingkatan atau bidang tertentu)sebagai sam- 
pel.  



contoh 2: 

kita akan meneliti pengaruh kebijakan divi- 
den terhadap harga saham tahun 2000-2005 
pada perusahaan yang tercatat di BEI, maka 
untuk menentukan sampel dari populasi 
(seluruh perusahaan yang tercatat di BEI) 
dapat disusun pertimbangan atau kriteria 
sebagai berikut: 



a. perusahaan tercatat di BEI periode peng- 
    amatan tahun 2000-2005. 
b. saham perusahaan aktif diperdagangkan 
    selama periode pengamatan. 
c. perusahaan tidak melakukan corporate 
    action 
d. selama periode pengamatan perusahaan 
    membayar cash dividen 



keterangan                                                    jumlah 
a. perusahaan tercatat di BEI periode 
    tahun 2000 – 2005      xxx 
b. perusahaan yang sahamnya tidak 
    aktif diperdagangkan selama periode 
    pengamatan       (xx) 
c. perusahaan yang melakukan corporate 
    action        (xx) 
d. perusahaan yang tidak membayar  
    dividen        (xx) 
    SAMPEL PENELITIAN      xx 



kelebihan: 
•  bermanfaat untuk tipe estimasi tertentu 
•  biaya murah 
•  sampel memastikan bahwa tujuan yang 
  akan dicapai pasti tercapai 

kelemahan: 
•  hasil analisis bias sehingga kemampuan 
  generalisasinya rendah 
•  proyeksi data dari sampel tidak cocok 



metode memilih sampel yang mempu -
nyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau 
quota yang diinginkan 

quota sampling 
(sampel tidak acak berdasar kuota) 



contoh : 
 
akan diteliti mengenai manfaat penggunaan 
internet pada peningkatan kualitas proses belajar 
mengajar pada mata kuliah tertentu  

Kita sebagai peneliti menentukan quota untuk 
masing-masing sampel setiap mata kuliah: 
jumlah mahasiswa  = 50 orang  
jumlah dosen           =   5 orang 



jika jumlah mata kuliah yang diteliti 3, maka 
jumlah sampel penelitian: 
•  mahasiswa  = 150 orang, dan 
•  dosen    =  15 orang  
yang memanfaatkan internet dalam proses belajar 
mengajarnya 



kelebihan:  
mudah dan cepat digunakan 
 

 kelemahan: 
 penentuan sampel cenderung 
 subyektif bagi peneliti 

 



metode pengambilan sampel dengan 
mengikutsertakan semua anggota 
populasi sebagai sampel penelitian. 

saturation sampling 
(sampel tidak acak berdasar sensus) 



contoh :  
akan diteliti mengenai pendapat mahasiswa 
terhadap pemberlakuan kurikulum baru di fakultas 
ekonomi universitas dian nuswantoro. 

peneliti menentukan sampel dengan meng- 
ambil seluruh mahasiswa aktif di fakultas 
ekonomi universitas dian nuswantoro sebagai 
sampel penelitian. 



kelebihan:  
tidak memerlukan waktu untuk 
pengumpulan data sampel 
 

 kelemahan: 
 tidak cocok untuk populasi dengan 
 anggotanya yang besar. 



metode pengambilan sampel dengan secara 
berantai (multi level). 
•  sampel awal ditetapkan dalam kelompok ang- 
  gota kecil. 
•  masing-masing anggota diminta mencari 
  anggota baru dalam jumlah tertentu 
•  masing-masing anggota baru diminta menca- 
  ri anggota baru lagi, dst. 

snowball sampling 
(sampel tidak acak berantai) 



contoh: 
akan diteliti mengenai pendapat 
mahasiswa terhadap pemberla-
kuan kurikulum baru di fakultas 
ekonomi universitas dian nus-
wantoro.  
sampel ditentukan sebesar 100 
mahasiswa 



•  peneliti menentukan sampel 
  awal 10 mahasiswa.  
•  masing-masing mencari satu 
  orang mahasiswa lain untuk 
  dimintai pendapatnya.  
•  dan seterusnya hingga diper 
  oleh sampel dalam jumlah  
  100 mahasiswa. 



kelebihan: 
mudah digunakan 
 

 kelemahan: 
 membutuhkan waktu yang lama 



kesalahan statistik: 
jika data sampel yang diteliti menghasilkan nilai 
statistik yang tidak sesuai dengan nilai parameter 
populasinya secara akurat dan presisi, maka 
kemungkinan ada kesalahan 
statistik, yaitu: 
a. kesalahan pemilihan sampel 
b. kesalahan sistematis  



a. kesalahan pemilihan sampel 

1. kesalahan kerangka sampel.  
    yang disebabkan oleh adanya perbedaan an- 
    tara elemen dalam kerangka sampel dengan 
    elemen populasi target, jika jumlah dan 
    karakteristik elemen yang berbeda tersebut 
    relatif signifikan maka kemungkinan akan 
    menyebabkan pemilihan dari kerangka sam- 
    pel kurang representatif. 



2. kesalahan unit sampel. 
    hal ini kemungkinan disebabkan karena unit     
     sampel tidak mewakili karakteristik popula  - 
     sinya.  

3. kesalahan pemilihan sampel acak. 
    hal ini terjadi, kemungkinan karena adanya 
     variasi dalam pemilihan subyek sampel  
     secara acak. kesalahan ini lebih disebabkan 
     oleh nilai elemen yang sangat variatif atau 
     ekstrem (terlalu rendah atau terlalu tinggi). 



b. kesalahan sistematis 
1. kesalahan responden. 
    kesalahan ini lebih disebabkan  
    karena responden tidak memberi- 
    kan jawaban dan atau responden  
    menjawab tidak benar. 



beberapa kecenderungan responden: 
a.  memberikan jawaban ekstrem atau 
    atau netral terhadap pertanyaan. 
b. adanya saling peran antara pewawan- 
    cara dengan responden, sehingga  
    jawabannya terpengaruh opini pewa- 
    wancara 



2. kesalahan administratif 
    lebih banyak disebabkan karena kele- 
     mahan administratif, antara lain salah  
    dalam memproses data, salah wawan- 
    cara dan pewawancara tidak jujur. 




