
PENGANTAR TEKNIK SAMPLING

Dalam banyak hal, peneliti dihadapkan kepada keputusan untuk dapat menentukan

banyaknya elemen yang akan mereka amati. Setiap elemen yang terpilih diharapkan

dapat mewakili objek yang sedang diamati. Terkait dengan hal tersebut, seorang

peneliti selain harus menentukan banyaknya elemen juga harus mengetahui cara

mendapatkan elemen tersebut.

Teknik sampling secara statistik dapat didefinisikan sebagai berikut.

"Teknik sampling adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah sampel dan

pemilihan calon anggota sampel, sehingga setiap sampel yang terpilih dalam

penelitian dapat mewakili populasinya."

Selain itu, teknik sampling juga mencakup proses pengumpulan informasi seperti

pengamatan, survei, atau studi dokumentasi.

Pengertian sampling secara statistik adalah sebagai berikut.

”Sampling adalah suatu proses memilih sebagian unsur populasi yang jumlahnya

mencukupi secara statistik, sehingga memberikan dampak bahwa dengan

mempelajari sampel serta memahami karakteristiknya akan diketahui dengan baik

informasi mengenai keadaan populasinya."

Apabila semua anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel pengamatan maka

proses tersebut dinamakan sensus. Pengambilan sampel menjadi penting, karena

dalam banyak kasus peneliti tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi

karena beberapa hal berikut ini.

a. Sumber daya yang dimiliki terbatas.

Sumber daya yang dimaksud adalah waktu, tenaga, dan dana. Dengan

keterbatasan yang dihadapi dalam melakukan penelitian, seorang peneliti

diharuskan mengambil sampel pengamatan agar ia dapat menyelesaikan

penelitiannya.

b. Tidak mungkin dapat mengamati seluruh anggota populasi

Misalkan seorang peneliti diminta mengamati konsumen dari suatu produk "X"

yang tersebar diseluruh Indonesia. Maka tidak mungkin peneliti tersebut dapat

mengamati semua konsumen pengguna produk "X". Untuk kasus seperti ini,



peneliti diharuskan mengambil sebagian dari konsumen produk "X" yang dapat

mewakili keseluruhan konsumen.

c. Sebagian pengamatan bersifat "merusak"

Bagaimana jadinya apabila untuk menguji bahwa jeruk yang akan kita beli

memiliki rasa yang manis, kita harus mencoba terlebih dahulu jeruk-jeruk yang

dijual pedagang? Melalui ilustrasi tersebut sangat jelas bahwa sensus tidak

dapat dilakukan pada kasus di atas. Untuk memeriksa rasa dari jeruk yang dijual

pedagang, cukup diambil sebagian saja untuk diuji.

Dalam Bab 1 telah dijelaskan kriteria dari data (sampel) yang baik, yakni

a. objektif, maksudnya bahwa sampel yang terkumpul harus sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya,

b. representative, maksudnya bahwa sampel yang terkumpul harus dapat

mewakili objek yang diamati,

c. standard error yang kecil, maksudnya adalah tingkat ketelitian dari proses

mendapatkan sampel harus tinggi atau dengan kata lain kesalahan proses

pengambilan sampel kecil,

d. relevan, artinya sampel yang terkumpul harus memiliki hubungan atau

keterkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

Dalam bab ini, penjelasan mengenai pengantar teknik sampling akan difokuskan

pada proses menentukan jumlah sampel, proses pemilihan anggota sampel, proses

pengumpulan data, dan proses mentransformasi data kualitatif menjadi data

kuantitatif (selanjutnya disebut proses kuantifikasi data). Hal-hal tersebut sangatlah

penting dalam melakukan penelitian dikarenakan alasan berikut.

1. Penentuan jumlah sampel secara statistik akan dapat meyakinkan bahwa

informasi terkumpul diperoleh dari jumlah yang signifikan terhadap

populasinya.

2. Proses pemilihan anggota sampel yang baik bertujuan agar  informasi  yang

diperoleh dari jumlah sampel yang terbatas dapat digeneralisasikan untuk

dapat melihat karakteristik populasi.

3. Proses pengumpulan data yang baik akan sangat membantu dalam

mengumpulkan informasi yang selanjutnya akan diolah sebagai data.

4. Proses tranformasi akan menjadi penting, karena alat-alat statistik yang

selama ini dipelajari memerlukan input data kuantitatif, padahal kenyataannya



informasi diperoleh pula dalam bentuk data kualitatif. Oleh karena itu perlu

kiranya dilakukan proses transformasi yang tak lain adalah proses kuantifikasi

yakni merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif agar supaya alat-alat

statistik yang selama ini dipelajari dapat pula digunakan untuk menganalisis

data kualitatif.

Secara umum, terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam melakukan teknik

sampling yakni ketelitian dan keakuratan dari sampel yang diperoleh agar tidak bias,

karena sampel tersebut merupakan modal yang sangat berharga dalam

mengumpulkan informasi dari suatu populasi. Pernyataan tersebut dapat dikatakan

dengan suatu kiasan sebagai berikut : "Tidak mungkin mendapatkan butiran emas

apabila bongkahan batu yang diolah tidak mengandung emas sama sekali".

Tingkat ketelitian dan keakuratan nilai data selalu dikaitkan dengan beberapa

sumber kesalahan sampling, seperti berikut ini.

1. variasi acak

2. kesalahan spesifikasi

3. kesalahan penentuan responden

4. kesalahan ketidaklengkapan respon

5. kesalahan penarikan sampel

6. kesalahan pengukuran

7. kesalahan ketidaklengkapan daftar unsur populasi.

Teknik Sampling

Ukuran besarnya sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian selalu saja

menjadi bahan perdebatan yang menarik dalam menginformasikan suatu hasil

penelitian. Terlalu sedikit sampel yang diambil, menyebabkan banyak orang tidak

mempercayai kesimpulan yang diambil, akan tetapi jika sampel yang diambil sangat

besar atau mendekati populasinya, peneliti mengalami kendala dengan dana yang

harus dianggarkan, jumlah tenaga yang harus membantu, dan yang tidak kalah

penting adalah waktu penelitian yang sempit, bahkan terkadang faktor geografis dan

faktor-faktor teknis teknis lainnya sering menjadi kendala dalam setiap survei. Oleh

karena itu diperlukan suatu cara untuk menentukan jumlah sampel yang tepat agar

informasi hasil penelitian dapat diterima secara luas. Masalah yang sering muncul

dalam teknik sampling selain penentuan jumlah sampel adalah proses pemilihan



sampel dari setiap anggota populasi. Bagaimana cara memilih sampel yang baik,

apakah harus kelompok tertentu saja yang dapat dipilih sebagai sampel, ataukah

semua orang harus diamati.

Banyaknya dilema didalam menentukan jumlah sampel dan proses pemilihan

sampel, menjadikan teknik sampling sebagai suatu topik tersendiri yang

dikembangkan secara khusus dalam statistik. Melalui statistik masalah penentuan

jumlah sampel dicoba untuk diselesaikan secara lebih fleksibel dimana keinginan

masyarakat dan kesulitan dari peneliti menjadi bahan pertimbangan di dalamnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peneliti dalam menentukan jumlah sampel

pengamatan adalah

masalah yang akan dihadapi dan juga jenis penelitiannya.

Variability dari karakteristik yang akan diukur.

a. Derajat   kepercayaan   [simbol   yang   digunakan   (1-α )100%] yang diinginkan

oleh peneliti.

b. Power of test (simbol p-value), apabila jenis penelitian komparatif.

c. Pembatasan waktu pengamatan. Makin banyak unit sampling yang akan diukur

makin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk mengukurnya.

d. Biaya pengamatan. Makin banyak unit sampling yang akan diperlukan maka

biaya yang harus disediakan pun semakin banyak.

e. Bound of error (BE) adalah besarnya kesalahan terbesar yang dilakukan pada

saat melakukan estimasi (penaksiran).

f. Unit observasi yang tersedia.

g. Rencana sampling yang telah direncanakan.

Melalui teknik-teknik sampling yang akan diajarkan diharapkan dapat membantu

mahasiswa dan pengguna lainnya dalam menyelesaikan tahapan awal dari

pengolahan data. Teknik penentuan jumlah dan pemilihan anggota sampel secara

statistik dibagi menjadi dua yakni:

1. Teknik probability sampling, adalah suatu teknik menentukan jumlah sampel

dan pemillihan anggota sampel dengan memperkirakan kemungkinan atau

peluang dari setiap anggota populasi yang terpilih menjadi anggota sampling.



2. Teknik  Non  Probability sampling, adalah teknik-menentukan jumlah

sampel dan pemilihan anggota sampel tanpa memperhitungkan nilai peluang

atau kemungkinan terpilihnya setiap anggota populasi.

Walaupun demikian, kedua teknik di atas dapat dipakai secara bersamaan dalam

suatu penelitian. Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Misalkan teknik probability sampling memiliki kelebihan dalam menentukan

jumlah sampel minimum yang dapat diambil seorang peneliti karena rumusannya

cukup jelas. Tetapi rumusan tersebut biasanya hanya dapat digunakan apabila

banyaknya anggota populasi diketahui sejak awal.

Apabila banyaknya anggota populasi tidak dapat ditaksir dengan cukup baik,

misalnya dalam kasus pengamatan terhadap pengunjung pasar tradisional, maka

teknik probalility sampling dapat digantikan dengan teknik non-probability sampling.

Walaupun demikian teknik non-probability sampling tidak memberikan rumusan yang

jelas dalam penentuan banyaknya sampel pengamatan.

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa teknik probability sampling dan teknik non

probability sampling adalah sebagai berikut.

Teknik Probability Sampling

Seperti telah dijelaskan pada alinea sebelumnya, bahwa teknik probability sampling

dapat didefinisikan sebagai berikut.

Teknik probability sampling adalah suatu teknik menentukan jumlah sampel dan

pemilihan anggota sampel dengan memperkirakan kemungkinan atau peluang dari

setiap anggota populasi yang terpilih menjadi anggota sampel.

Dalam teknik probability sampling, pemilihan sampel dilakukan secara objektif,

dalam artian sampel yang terpilih tidak didasarkan semata-mata pada keinginan

peneliti, tetapi setiap anggota populasi memiliki kesempatan/peluang

yang sama untuk dapat terpilih sebagai sampel. Dengan demikian diharapkan

sampel yang terpilih tadi dapat digunakan untuk mempelajari prilaku populasi secara

objektif pula. Disamping itu beberapa metode probability sampling yang dipelajari



akan dapat memperkirakan besarnya nilai bias dan juga variasi dari anggota

populasi (tidak akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini). Selain itu, untuk dapat

menggunakan probability sampling dibutuhkan kerangka sampel (sampling frame)

yakni suatu daftar dari unit-unit sampling dalam rangka mendapatkan responden

dengan peluang yang telah diketahui sebelumnya. Kebutuhan ini berdampak pada

timbulnya biaya dan permasalahan-permasalahan lainnya yang akan dibahas pada

alinea di bawah ini.

Dengan menggunakan metode alokasi Neymai untuk rata-rata populasi maka

langkah-langkal penentuan banyaknya  sampel  adalah  sebaga berikut:

(i)      diketahui besarnya nilai n adalah
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Dan diketahui iiSN∑  = 115000 maka diperoleh banyaknya sampel untuk setiap

strata sebagai berikut :

Strata Si Ni NiSi ni

Siswa SD 150 400 60000 38

Siswa SMP 120 240 28800 18

Siswa SMU 140 130 18200 11

Mahasiswa 100 80 8000 5



CLUSTER SAMPLING

Apabila populasi tersebar dalam beberapa wilayah (cluster) yang masing-masing

mempunyai ciri yang hampir sama, maka salah satu atau beberapa wilayah dapat

dipilih secara acak sebagai sampel. Misalkan seorang peneliti mengamati masalah

kemiskinan di pedesaan dalam satu kecamatan. Misalkan dalam kecamatan

tersebut terdapat 20 desa.

Diketahui pula penduduk di beberapa desa mempunyai keragaman yang hampir

sama dalam banyak hal, baik keragaman dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan atau

penghasilan. Karena setiap desa (sebagai cluster) memiliki karakteristik yang hampir

sama satu sama lain, maka salah satu desa dapat dipilih sebagai sampel untuk

mewakili desa lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan cluster adalan sebuah unit sampling yang

didalamnya berisi unit-unn sampling yang lebih kecil.

Metode ini tidak memerlukan kerangka sampling, sehingga untuk menentukan

responden yang akan dipilih jauh lebih mudah ketimbang metode lainnya. Tetapi

dengan adanya keleluasaan dalam menentukan sampel, maka nilai sampling error

dari pengamatan seringkali cukup besar.

Pemilihan sampel secara cluster dapat dilakukan secara bertingkat, misal cluster

sampling one stage atau cluster sampling two stage, dan Iain-lain. Misal, cluster

stage satu adalah pemilihan banyaknya desa yang akan dijadikan daerah

pengamatan, sedangkan stage kedua adalah memilih banyaknya RT atau RW di

setiap desa terpilih.

Penarikan sampel dalam cluster sampling dilakukan secara acak dan berimbang

dengan ukuran sampel ditentukan berdasarkan fraction yang telah ditentukan.

Adapun salah satu rumusan dari cluster sampling adalah :

iii Nfn .=

dimana

a. if  menyatakan fraction dari tahapan/stage   ke-i (biasanya ditentukan

berdasarkan pengamatan sebelumnya, atau kesepakatan dari para ahli)

b. ni menyatakan ukuran sampel dari tahapan/stage ke-i

c. Ni       menyatakan banyaknya populasi dari tahapan/stage ke-i



Keuntungan menggunakan cluster sampling adalah rendahnya biaya yang harus

dikeluarkan ketimbang jika menggunakan metode stratified random sampling.

Sedangkan kelemahan utama dari metode ini adalah kurang efisien dalam proses

pemilihan anggota sampel dibandingkan metode lainnya, karena sub-sub dari setiap

kelompok yang ditentukan dalam suatu stage diasumsikan memiliki karakteristik

homogen (hampir homogen). Padalah seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa

dalam kondisi nyata keadaan ini sangatlah sulit untuk diperoleh.

Masih banyak metode lainnya dari teknik probability sampling seperti Area Sampling,

Double sampling, Systematic sampling, ratio estimation, dan masih banyak lagi

lainnya yang tidak dibahas secara khusus dalam diktat ini (selengkapnya lihat :

Elementary survey sampling oleh William Mendenhall).

Selain itu pula ada satu buah rumus yang penggunaannya sudah sangat umum,

yakni rumus SLOVIN dimana penentuan jumlah sampel hanya didasarkan pada

banyaknya anggota populasi (N) dan tingkat kepercayaan (( α−1 ) lOO% saja.

Adapun rumusan dari penentuan banyaknya sampel melalui rumus SLOVIN adalah

sebagai berikut.

21 αN
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+
=

Penggunaan rumus tersebut mengasumsikan bahwa nilai data akan berdistribusi

normal atau hampir normal. Beberapa peneliti ada pula yang menggunakan tabel

sampling dengan tingkat kepercayaan tertentu didalam menentukan banyaknya

sampel pengamatan yang akan mereka ambil.

Setelah sebelumnya kita mempelajari materi yang berkaitan dengan pengambilan

dan pemilihan sampel melalui teknik probability sampling, maka selanjutnya akan

diuraikan -teknik lainnya yakni teknik non probability sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang telah dikenal luas sebagai suatu teknik untuk

mengumpulkan data seperti wawancara, survei yang terdiri dari pengamatan

(observasi) dan kuesioner (angket), serta studi dokumentasi.

Karena metode pengumpulan data tergantung pada karakteristik data, maka teknik

yang digunakan pun tidak selalu sama untuk setiap peubah. Terkadang untuk suatu

peubah dapat digunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data dimana teknik



yang satu merupakan teknik utama dan lainnya merupakan data kontrol/referensi

tambahan/penunjang.

Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti

mencatat setiap informasi sesuai dengan kenyataan yang mereka alami selama

penelitian berlangsung. Pengalaman peneliti tersebut dapat terjadi berdasarkan

melihat, mendengar, dan merasakan yang kemudian dilaporkan seobjektif mungkin.

Survei

Survei adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen-

instrumen tertentu yang diperoleh dengan meminta tanggapan dari responden.

Beberapa ciri-ciri survei adalah :

1. Digunakan pada sampel  yang biasanya diperoleh melalui teknik probability

sampling.

2. Tanggapan/respons diperoleh langsung  dari responden terpilih.

3. Survei dilaksanakan pada situasi yang alamiah. Biasanya responden

dikunjungi dilokasi-lokasi tertentu yang telah dipilih sebagai lokasi survei

untuk dimintai keter angan/inf ormasi.

Pada dasarnya bentuk survei dibagi menjadi dua wawancara dan penyebaran

kuesioner (angket).

Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antai peneliti dengan responden.

Bentuk instrumen da wawancara adalah schedule pertanyaan/ pedoma wawancara.

Keunggulan dari pengumpulan data melalui wawancai diantaranya adalah

1. Wawancara   dapat   dilakukan  pada   setiap   individ tanpa dibatasi oleh

faktor usia maupun kemampuan membaca, dan lain-lain.

2. Data    yang    diperoleh   dapat    langsung    diketahui objektifitasnya   karena

dilaksanakan   secara   tata; muka.

3. Wawancara   dapat   dilaksanakan   langsung   kepada sumbernya yang

terpilih sebagai sampel.



4. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel serta dinamis,    karena

dilaksanakan    dengan   hubungan langsung antara peneliti dengan

responden sehingga memungkinkan     peneliti     memberikan     penjelasan

kepada responden apabila terdapat suatu pertanyaan yang kurang dimengerti

responden.

Selain itu, pengumpulan data melalui wawancara memilik beberapa kelemahan,

yakni:

1. Karena wawancara dilakukan secara perseorangan maka proses

pengumpulan   datanya   memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup

tinggi terlebih jika jumlah sampelnya besar.

2. Faktor   bahasa,   baik   dari   pewawancara   maupun responden sangat

mempengaruhi hasil atau data yang diperoleh.

3. Sering terjadi wawancara yang dilakukan bertele-tele.

4. Wawancara    menuntut    kerelaan    dan    kesediaan responden untuk

menerima secara baik dan bentuk kerja sama mereka dengan pewawancara.

5. Wawancara menuntut penyesuaian diri secara emosional (mental-psikis)

antara pewawancara dengan responden.

6. Hasil wawancara banyak bergantung pada kemampuan pewawancara dalam

menggali.mencatat, dan menafsirkan setiap jawaban responden.

Dilihat dari bentuk pertanyaan yang diajukan, wawancara dibagi menjadi tiga :

1. Wawancara      berstruktur,      apabila      pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan mengarah pada jawaban dalam pola pertanyaanya.

2. Wawancara   tak  berstruktur,   apabila   pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola

jawaban tertentu.

3. Wawancara campuran, apabila kedua bentuk di atas digabungkan yakni

antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.

Penyebaran Kuesioner/Angket

Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam bentuk penyampaian pertanyaannya.

Dalam kuesioner, pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya (pertanyaan

terbuka), sedangkan dalam angket, pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan



dengan kriteria jawaban yang telah disediakan (pertanyaan tertutup). Adapun

instrumen dari penyebaran kuesioner (angket) adalah kumpulan daftar pertanyaan

(kuesioner)

Keuntungan dari penyebaran kuesioner diantaranya adalah

1. Adanya  bentuk pertanyaan  baku  yang  ditanyakan kepada   semua

responden   sehingga   memudahkan responden   untuk   mengisinya   dan

mempermudah peneliti untuk mengolahnya, karena setiap responden

diberikan pertanyaaan yang sama.

2. Kuesioner      (angket)  dapat  digunakan untuk mengumpulkan data dari

sejumlah besar responden yang terpilih sebagai sampel.

3. Responden dapat dengan  leluasa memberikan informasi tanpa adanya

pengaruh dari surveyor/peneliti.

4. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan wawancara.

5. Dalam mengisi kuesioner (angket), responden dapa memikirkannya dengan

baik karena tidak dibatasi oleh waktu untuk segera memberikan jawaban begiti

pertanyaan selesai diajukan (dalam wawancara).

Sedangkan beberapa kelemahan proses pengumpulan date melalui penyebaran

kuesioner adalah :

1. Pemakaian   kuesioner   terbatas   pada   pengumpulan pendapat atau fakta

yang diketahui oleh responder (yang tidak dapat diketahui/diperoleh melalui

jalan lain).

2. Pengisian  angket  sering dilakukan  oleh orang lain (bukan responden terpilih

yang seharusnya mengisi).

3. Angket hanya dapat diisi oleh orang-orang yang dapat membaca saja

(kalangan terbatas).

Studi Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa pada

waktu yang lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian merupakan

sumber informasi yang secara statistik dinamakan data sekunder.


