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POPULASIPOPULASI
• Sekumpulan obyek, orang, atau keadaan yang paling

tidak memiliki satu karakteristik umum yang sama
(Furqon, 2001:135)

• Sekumpulan obyek, orang, atau keadaan  yang
menjadi perhatian peneliti dan akan digunakan oleh
peneliti untuk menggeneralisasikan hasil
penelitiannya (Fraenkel, 1990:84)

• Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas; obyek/subyek mempunyai kuantitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono,2003:55).
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• Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi,
karena satu orang mempunyai berbagai karateristik,
misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara
bergaul, kepemimpinannya dan lain-lain.

• Misalnya; akan melakukan penelitian kepemimpinan
presiden Y, maka kemimpinan itu merupakan sampel
dari semua karateristik yang dimiliki presiden Y.

• Dalam bidang kedokteran satu orang sering
bertindak sebagai populasi.

• Darah yang ada pada setiap orang adalah populasi.
Untuk pemeriksaan darah, cukup mengambil
beberapa tetes darah yang ada pada orang tersebut
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Populasi dengan segalaPopulasi dengan segala
batasnya harus didefinisikanbatasnya harus didefinisikan

secara jelas, sehinggasecara jelas, sehingga
generalisasi hasil penelitiangeneralisasi hasil penelitian

dapat dirumuskan secara akuratdapat dirumuskan secara akurat
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SAMPELSAMPEL

• Sebagian dari populasi yang akan
diteliti dan yang dianggap  dapat
menggambarkan karakteristik
populasinya (Fraenkel, 1990:84)

• Dalam analisis data, anggota sampel
disebut juga unit analisis atau satuan
analisis

• Sebagian dari populasi yang akan
diteliti dan yang dianggap  dapat
menggambarkan karakteristik
populasinya (Fraenkel, 1990:84)

• Dalam analisis data, anggota sampel
disebut juga unit analisis atau satuan
analisis



SAMPLINGSAMPLING
((Teknik penarikan sampel)Teknik penarikan sampel)

• Menunjuk pada proses pemilihan
individu-individu dari sebuah populasi
yang akan dijadikan sebagai sampel
yang akan berpartisipasi di dalam
penelitian tersebut (Fraenkel, 1990:84)

• Suatu teknik atau cara dalam
mengambil sampel yang representatif
dari populasi (Ali, 1993:52)

• Menunjuk pada proses pemilihan
individu-individu dari sebuah populasi
yang akan dijadikan sebagai sampel
yang akan berpartisipasi di dalam
penelitian tersebut (Fraenkel, 1990:84)

• Suatu teknik atau cara dalam
mengambil sampel yang representatif
dari populasi (Ali, 1993:52)



Enam alasan melakukan samplingEnam alasan melakukan sampling
(Sujana:1992:161(Sujana:1992:161--163)163)

• Ukuran populasi
• Faktor biaya
• Faktor waktu
• Percobaan yang sifatnya

merusak/mengganggu
• Faktor  kecermatan penelitian
• Faktor ekonomis
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• Ukuran populasi; Apabila populasi itu tak terhingga (tidak
diketahui) maka peneliti tidak mungkin melakukan sensus
terhadapnya, karena itu harus dilakukan sampling.

• Atau sekalipun ukuran populasi itu terhingga (dapat diketahui),
namun apabila jumlahnya terlalu banyak, maka tidak mungkin
dilakukan sensus, sehingga untuk mengetahui karakteristik
populasi harus dilakukan sampling.

• Misalnya untuk populasi terhingga, ambilah populasi 5 miliyard
obyek. Bagaimana mencatat segala karakteristik ke-5 milyard
obyek? Bagaimana menganalisis data sebanyak itu?

• Dalam kondisi yang demikian, peneliti lebih memerlukan
sampling daripada sensus.
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• Masalah biaya; biaya yang diperlukan dalam suatu
penelitian, bukan hanya untuk pengumpulan data saja,
tetapi  juga untuk analisis, diskusi, perhitungan-
perhitungan dan transportasi.

• Adalah wajar bahwa makin banyak obyek yang diteliti
makin banyak pula biaya yang diperlukan.

• Salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan
biaya adalah melalui sampling.
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• Masalah waktu; Sensus memerlukan waktu yang
lebih lama dibandingkan dengan sampling.

• Dengan demikian sampling dapat memberikan
data lebih cepat, terutama apabila peneliti
menghendaki kesimpulan yang segera, maka
sampling benar-benar terasa faedahnya.

• Demikian pula, menganalisis data hasil sampling
selain dapat menghemat biaya, juga dapat
menghemat waktu karena dapat dilakukan dalam
tempo yang singkat.
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• Percobaan yang sifatnya merusak atau  mengganggu;
Misalnya, melakukan penelitian terhadap keadaan darah
seorang pasien, mungkinkah semua darah pasien dikeluarkan
dari tubuhnya untuk diperiksa?  Untuk ini jelas sampling harus
dilakukan.

• Faktor ekonomis; apakah kegunaan dari hasil penelitian
sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah
dikeluarkan atau tidak.

• Jika tidak, mengapa harus dilakukan sensus.

• Melalui sampling, di samping dapat menghemat biaya, waktu,
dan tenaga, juga dapat mengoptimalkan kecermatan peneliti
dalam melakukan proses penelitian.
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• Masalah kecermatan penelitian; Ketelitian dalam
pengumpulan data, pencatatan, dan penganalisisannya
sangat berpengaruh terhadap pembuatan kesimpulan yang
akan dipertanggungjawabkan.

• Makin banyak obyek yang diteliti makin memberikan peluang
untuk terjadinya ketidakcermatan penelitian baik yang
menyangkut pengumpulan, pengolahan, maupun analisis
data.

• Ketidakcermatan ini akan menimbulkan kekeliruan dalam
pengambilan kesimpulan.

• Dengan sampling ketidakcermatan  ini dapat dikurangi karena
peneliti  akan bekerja dalam lingkup yang lebih terbatas yang
dapat dia kendalikan.
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Prosedur Pengambilan SampelProsedur Pengambilan Sampel
(Ali, 1993:51(Ali, 1993:51--52)52)

• Menentukan tujuan penelitian
• Menentukan populasi penelitian
• Menentukan jenis data yang dibutuhkan
• Menentukan tingkat kepercayaan  yang digunakan
• Menentukan unit sampel yang diperlukan
• Memilih sampel berdasarkan teknik penyampelan.

• Menentukan tujuan penelitian
• Menentukan populasi penelitian
• Menentukan jenis data yang dibutuhkan
• Menentukan tingkat kepercayaan  yang digunakan
• Menentukan unit sampel yang diperlukan
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Untuk menentukan ukuranUntuk menentukan ukuran
sampel dapat dilakukansampel dapat dilakukan

dengan menggunakan tabeldengan menggunakan tabel
atau grafikatau grafik
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Roscoe dalam Sugiyono (2006:101)Roscoe dalam Sugiyono (2006:101)
Saran Ukuran SampelSaran Ukuran Sampel

(1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 – 500

(2) Bila sampel dibagi dalam kategori  (mis.pria-wanita; PNS-Swasta
dsb) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30

(3) Bila  dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate
(mis.korelasi, regresi ganda) maka jumlah anggota sampel  minimal
10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Mis. Variabel penelitiannya
ada 5 (independen+dependen) maka jumlah anggota sampel =
10 X 5 = 50

(4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota
sampel masing-masing antara 10 -20
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SAMPLING

PROBABILITAS

*Simple Random Sampling
*Stratified Random Sampling
*Cluster Random Sampling

JENIS-JENIS SAMPLING

SAMPLING

NON
PROBABILITAS

*Systematic Sampling
*Quota Sampling

*Convenience/
Incidental Sampling

*Purposive Sampling
*Sampling Jenuh

*Snowball Sampling



*Simple
Random Sampling

PROBABILITAS *Stratified
Random Sampling

Tabel
bilangan random

Cara Undian

Proportionate

PROBABILITAS

*Cluster
Random Sampling

*Stratified
Random Sampling

Disproportionate



Probability SamplingProbability Sampling
(Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang(Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang

yang sama kepada seluruh anggota populasi untukyang sama kepada seluruh anggota populasi untuk
dipilih menjadi anggota sampel)dipilih menjadi anggota sampel)

• Ukuran populasi di mana sampel diambil harus diketahui

• Ukuran sampel yang dikehendaki harus ditentukan

• Setiap anggota populasi harus mempunyai kesempatan
yang sama untuk dijadikan sampel

• Ukuran populasi di mana sampel diambil harus diketahui

• Ukuran sampel yang dikehendaki harus ditentukan

• Setiap anggota populasi harus mempunyai kesempatan
yang sama untuk dijadikan sampel



(1) Simpel Random Sampling(1) Simpel Random Sampling

• Dikatakan simple (sederhana) karena
pengambilan anggota sampel dari
populasi dilakukan secara acak tanpa
memmemperhatikan strata yang ada
dalam populasi itu

• Cara ini dilakukan bila anggota populasi
dianggap homogen  CARANYA?
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• Dengan cara undian:
a. Semua anggota populasi diberi nomor urut atau kode
b. Kode tersebut ditulis dalam kertas kecil, digulung, dan dimasukan

ke dalam sebuah kotak/tempat
c. Keluarkan satu persatu sebanyak jumlah sampel yang dibutuhkan.

• Dengan menggunakan tabel bilangan
random

a. Semua anggota populasi diberi nomor urut
b. Tentukan jumlah sampel yang akan diambil
c. Pilih nomor-nomor yang sesuai dengan bilangan yang terdapat

dalam daftar bilangan random yang akan digunakan
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BILANGAN RANDOMBILANGAN RANDOM
(Sebanyak 1. 000 digit yang disusun oleh(Sebanyak 1. 000 digit yang disusun oleh
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Operasi Penggunaan TabelOperasi Penggunaan Tabel
RandomRandom

1) Pertama-tama semua unit yang menjadi anggota populasi diberi
nomor urut dari mulai nomor satu sampai nomor terakhir jumlah
anggota populasi. Misalkan unit yang menjadi anggota populasi
sebanyak 836, maka seluruh unit tersebut diberi nomor urut 1,
2, 3, ... , 836. Ditentukan misalnya sampel yang akan diambil
sebanyak 22 orang.

2) Pilih secara random baris dan kolom dari daftar bilangan
random yang akan digunakan. Misalnya, baris 2 kolom 25 - 29,
dan baris 5 kolom 35 - 39.

Dimulai dari baris 2 pada kolom 25 - 29, pilihlah secara
berurutan ke bawah digit yang tiga angka pertamanya sesuai
dengan nomor anggota populasi, setelah digit yang ada pada
kolom tersebut habis terpilih, cara yang sarna sebagaimana
pada kolom 25 - 29 dilakukan pula terhadap kolom 35 - 39, yang
dimulai dari digit yang ada pada baris 5.

1) Pertama-tama semua unit yang menjadi anggota populasi diberi
nomor urut dari mulai nomor satu sampai nomor terakhir jumlah
anggota populasi. Misalkan unit yang menjadi anggota populasi
sebanyak 836, maka seluruh unit tersebut diberi nomor urut 1,
2, 3, ... , 836. Ditentukan misalnya sampel yang akan diambil
sebanyak 22 orang.

2) Pilih secara random baris dan kolom dari daftar bilangan
random yang akan digunakan. Misalnya, baris 2 kolom 25 - 29,
dan baris 5 kolom 35 - 39.

Dimulai dari baris 2 pada kolom 25 - 29, pilihlah secara
berurutan ke bawah digit yang tiga angka pertamanya sesuai
dengan nomor anggota populasi, setelah digit yang ada pada
kolom tersebut habis terpilih, cara yang sarna sebagaimana
pada kolom 25 - 29 dilakukan pula terhadap kolom 35 - 39, yang
dimulai dari digit yang ada pada baris 5.



3)  Bilangan yang masuk pada undian dengan menggunakan tabel
bilangan random, adalah:

- Dari kolom 25 - 29:
780, 036, 596,509,750,364,703,417,348,   663,673, 127.

- Dari kolom35-39: 200,052,624,626,239,225,488,739,544, dan
734.

- Cocokkan dengan tabel bilangan random.

4)  Dalam memilih digit dari tabel bilangan random, perlu
diperhatikan, bahwa digit yang mempunyai tiga angka
pertamanya melebihi besarnya bilangan yang ada pada anggota
populasi, seperti digit 847 pada baris 13 kolom 25 - 29, dan digit
964 pada baris 9 kolom 35 - 39 tidak boleh dipilih sebagai
anggota sampel; sebab anggota populasi hanya sampai
mencapai batas bilangan terakhir 836.

Jadi pemilihan anggota sampel harus disesuaikan dengan batas
akhir nomor anggota populasi, dan disesuaikan pula dengan
kebutuhan sampel yang sudah ditentukan.

3)  Bilangan yang masuk pada undian dengan menggunakan tabel
bilangan random, adalah:

- Dari kolom 25 - 29:
780, 036, 596,509,750,364,703,417,348,   663,673, 127.

- Dari kolom35-39: 200,052,624,626,239,225,488,739,544, dan
734.

- Cocokkan dengan tabel bilangan random.

4)  Dalam memilih digit dari tabel bilangan random, perlu
diperhatikan, bahwa digit yang mempunyai tiga angka
pertamanya melebihi besarnya bilangan yang ada pada anggota
populasi, seperti digit 847 pada baris 13 kolom 25 - 29, dan digit
964 pada baris 9 kolom 35 - 39 tidak boleh dipilih sebagai
anggota sampel; sebab anggota populasi hanya sampai
mencapai batas bilangan terakhir 836.

Jadi pemilihan anggota sampel harus disesuaikan dengan batas
akhir nomor anggota populasi, dan disesuaikan pula dengan
kebutuhan sampel yang sudah ditentukan.



(2) SAMPEL  STRATIFIKASI(2) SAMPEL  STRATIFIKASI
• Apabila suatu populasi terdiri dari unit yang

mempunyai karakteristik berbeda-beda atau
heterogen, maka teknik pengambilan sampel yang
tepat digunakan adalah penyampelan stratifikasi.

• Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi
karakteristik umum dari anggota populasi, kemudian
menentukan strata atau lapisan dari jenis
karakteristik unitunit tersebut.

• Setelah ditentukan stratanya, barulah dari masing-
masing strata diambil sampel yang mewakilinya.

• Pengambilan sampel dengan teknik ini, biasanya
dilakukan dengan cara random.

• Apabila suatu populasi terdiri dari unit yang
mempunyai karakteristik berbeda-beda atau
heterogen, maka teknik pengambilan sampel yang
tepat digunakan adalah penyampelan stratifikasi.

• Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi
karakteristik umum dari anggota populasi, kemudian
menentukan strata atau lapisan dari jenis
karakteristik unitunit tersebut.

• Setelah ditentukan stratanya, barulah dari masing-
masing strata diambil sampel yang mewakilinya.

• Pengambilan sampel dengan teknik ini, biasanya
dilakukan dengan cara random.



(a) Proportionate(a) Proportionate
Stratified Random SamplingStratified Random Sampling

• Teknik pengambilan sampel stratifikasi dengan
mempertimbangkan proporsi atau persentase sampel dari
setiap stratum

• Agar perimbangan sampel dari masing-masing strata itu
memadai, maka dalam teknik ini sering pula dilakukan
perimbangan antara jumlah anggota populasi berdasarkan
masing-masing strata.

• Pelaksanaan pengambilan sampel dengan teknik ini mula-mula
peneliti menetapkan unit-unit anggota populasi dalam bentuk
strata yang didasarkan pada karakteristik umum dari anggota
populasi yang berbeda-beda.

• Setiap unit yang mempunyai karakteristik umum yang sama,
dikelompokkan pada satu strata, kemudian dari masing-masing
strata diambil sampel yang mewakilinya.

• Teknik pengambilan sampel stratifikasi dengan
mempertimbangkan proporsi atau persentase sampel dari
setiap stratum

• Agar perimbangan sampel dari masing-masing strata itu
memadai, maka dalam teknik ini sering pula dilakukan
perimbangan antara jumlah anggota populasi berdasarkan
masing-masing strata.

• Pelaksanaan pengambilan sampel dengan teknik ini mula-mula
peneliti menetapkan unit-unit anggota populasi dalam bentuk
strata yang didasarkan pada karakteristik umum dari anggota
populasi yang berbeda-beda.

• Setiap unit yang mempunyai karakteristik umum yang sama,
dikelompokkan pada satu strata, kemudian dari masing-masing
strata diambil sampel yang mewakilinya.



• Misalnya: seorang peneliti akan mengambil 300 orang
sebagai sampel dari komposisi populasi yang diketahui
jumlahnya, maka dapat dihitung:

Tingkat
pendidikan

Komposisi
populasi

Proporsi/persen
tase  setiap klp

SD kebawah
SLTP
SLTA

Akademi/PT

6000 org
2500 org
1000 org
500 org

0,60
0,25
0,10
0,05

Jumlah N=10.000 org 1,00



• SD ke bawah  = (0,6)(300)   = 180
orang

• SLTP              = (0,25)(300) =   75 orang
• SLTA              = (0,10)(300) =   30 orang
• Akademi/PT   = (0,05)(300)  =   15

orang
• Maka jumlah atau banyak n  =  300

orang

• SD ke bawah  = (0,6)(300)   = 180
orang

• SLTP              = (0,25)(300) =   75 orang
• SLTA              = (0,10)(300) =   30 orang
• Akademi/PT   = (0,05)(300)  =   15

orang
• Maka jumlah atau banyak n  =  300

orang



(b) Disproportionate(b) Disproportionate
Stratified Random SamplingStratified Random Sampling

• Dilakukan apabila proporsi atau persentase sampel pada
setiap stratum tidak mempertimbangkan perbandingan
antara stratum yang satu dengan yang lainnya.

• Artinya  dari setiap stratum diambil jumlah sampel yang
sama dengan formula n/k : di mana n (banyak sampel
yang dikehendaki), dan k (banyak stratum dalam
komposisi populasi).

• Misalnya dari contoh di atas, maka peneliti akan
mengambil masing-masing dari stratum sebanyak  75
orang atau 300/4 sama dengan 75 orang.

• Dilakukan apabila proporsi atau persentase sampel pada
setiap stratum tidak mempertimbangkan perbandingan
antara stratum yang satu dengan yang lainnya.

• Artinya  dari setiap stratum diambil jumlah sampel yang
sama dengan formula n/k : di mana n (banyak sampel
yang dikehendaki), dan k (banyak stratum dalam
komposisi populasi).

• Misalnya dari contoh di atas, maka peneliti akan
mengambil masing-masing dari stratum sebanyak  75
orang atau 300/4 sama dengan 75 orang.



(3) Cluster Random Sampling(3) Cluster Random Sampling
• Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel

bila obyek yang akan ditehti atau sumber data sangat luas,
misal penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten.

• Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan
sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan
daerah populasi yang telah ditetapkan.

• Misalnya di Indonesia terdapat 30 propinsi, dan sampelnya akan
menggunakan 15 propinsi, maka pengambilan 15 propinsi itu
dilakukan secara random.

• Tetapi periu diingat, karena propinsi-propinsi di Indonesia itu
berstrata (tidak sarna) maka pengambilan sampelnya perlu
menggunakan stratified random sampling.

• Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel
bila obyek yang akan ditehti atau sumber data sangat luas,
misal penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten.

• Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan
sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan
daerah populasi yang telah ditetapkan.

• Misalnya di Indonesia terdapat 30 propinsi, dan sampelnya akan
menggunakan 15 propinsi, maka pengambilan 15 propinsi itu
dilakukan secara random.

• Tetapi periu diingat, karena propinsi-propinsi di Indonesia itu
berstrata (tidak sarna) maka pengambilan sampelnya perlu
menggunakan stratified random sampling.



• Propinsi di Indonesia ada yang pendudukanya padat,
ada yang tidak; ada yang mempunyai hutan banyak
ada yang tidak, ada yang kaya bahan tambang ada
yang tidak.

• Karakteristik semacam ini perlu diperhatikan
sehingga pengambilan sampel menu rut strata
populasi itu dapat ditetapkan.

• Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui
dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sarnpel
daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-
orang yang ada pada daerah itu secara sampling
juga (Sugiyono, 2006: 93).

• Namun, ada pendapat  yang berbeda  …

• Propinsi di Indonesia ada yang pendudukanya padat,
ada yang tidak; ada yang mempunyai hutan banyak
ada yang tidak, ada yang kaya bahan tambang ada
yang tidak.

• Karakteristik semacam ini perlu diperhatikan
sehingga pengambilan sampel menu rut strata
populasi itu dapat ditetapkan.

• Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui
dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sarnpel
daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-
orang yang ada pada daerah itu secara sampling
juga (Sugiyono, 2006: 93).

• Namun, ada pendapat  yang berbeda  …



• Yang menjadi unit sampling/unit analisis adalah rumpun-
rumpun, bukan unsur-unsur sampling itu sendiri. Jika
rumpun-rumpun yang menjadi unit sampling merupakan
daerah atau wilayah geografis, seperti: provinsi, kota,
kabupaten dst, maka teknik sampling ini disebut area
random sampling

• Misalnya, akan mengumpulkan data dari setiap keluarga
tentang biaya hidup perbulan. Keluarga mana yang
harus diambil jika penelitian itu dilakukan terhadap
kabupaten tertentu.

• Yang menjadi unit sampling/unit analisis adalah rumpun-
rumpun, bukan unsur-unsur sampling itu sendiri. Jika
rumpun-rumpun yang menjadi unit sampling merupakan
daerah atau wilayah geografis, seperti: provinsi, kota,
kabupaten dst, maka teknik sampling ini disebut area
random sampling

• Misalnya, akan mengumpulkan data dari setiap keluarga
tentang biaya hidup perbulan. Keluarga mana yang
harus diambil jika penelitian itu dilakukan terhadap
kabupaten tertentu.



• Untuk menentukan sampel keluarga,
maka peneliti harus menmpuh langkah-
langkah:

1)menentukan kecamatan sampel
2)Menentukan desa sampel dari kecamatan

sampel
3)Menentukan keluarga sampel.

• Untuk menentukan sampel keluarga,
maka peneliti harus menmpuh langkah-
langkah:

1)menentukan kecamatan sampel
2)Menentukan desa sampel dari kecamatan

sampel
3)Menentukan keluarga sampel.



NONPROBABILITAS /NON RANDOMNONPROBABILITAS /NON RANDOM
SAMPLING METHODSSAMPLING METHODS

• Nonprobability Sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang/kesempatan sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi

untuk dipilih menjadi sampel.

• Teknik sampel ini meliputi, sampling
sistematis, kuota, aksidental, purposive,

jenuh, snowball.

• Nonprobability Sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang/kesempatan sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi

untuk dipilih menjadi sampel.

• Teknik sampel ini meliputi, sampling
sistematis, kuota, aksidental, purposive,

jenuh, snowball.



(1) Sampling Sistematis(1) Sampling Sistematis
• Sampling Sistematis adalah teknik pengambilan sampel

berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor
urut.

• Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua
anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor
100.

• Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja,
genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan
dari bilangan lima.

• Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 1, 5, 10,
15, 20, dan seterusnya sampai 100.

• Sampling Sistematis adalah teknik pengambilan sampel
berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor
urut.

• Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua
anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor
100.

• Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja,
genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan
dari bilangan lima.

• Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 1, 5, 10,
15, 20, dan seterusnya sampai 100.



(2) Sampling Kuota(2) Sampling Kuota
• Sampling Kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari

populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah
(kuota) yang diinginkan.

• Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat
masyarakat terrhadap pelayanan masyarakat dalam urusan Ijin
Mendirikan Bangunan.

• Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau pengumpulan
data belum  didasarkan pada 500 orang tersebut, maka
penelitian dipandang belum selesai, karena belurn memenuhi
kouta yang ditentukan.

• Bila pengumpulan data dilakukan secara kelornpok yang terdiri
atas 5  orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok
harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5
orang tersebut harus dapat  mencari data dari 500 anggota
sampeL

• Sampling Kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari
populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah
(kuota) yang diinginkan.

• Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat
masyarakat terrhadap pelayanan masyarakat dalam urusan Ijin
Mendirikan Bangunan.

• Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau pengumpulan
data belum  didasarkan pada 500 orang tersebut, maka
penelitian dipandang belum selesai, karena belurn memenuhi
kouta yang ditentukan.

• Bila pengumpulan data dilakukan secara kelornpok yang terdiri
atas 5  orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok
harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5
orang tersebut harus dapat  mencari data dari 500 anggota
sampeL



(3) Sampling Insidental(3) Sampling Insidental

• Sampling Insidental adalah teknik penentuan
sampel berdasarkan  kebetulan, yaitu siapa saja
yang secara kebetulan/insidental bertemu
dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan
ditemui itu cocok sebagai sumber data.

• Sampel ini digunakan jika peneliti sulit untuk
menemukan subyek yang akan diteliti

• Sampling Insidental adalah teknik penentuan
sampel berdasarkan  kebetulan, yaitu siapa saja
yang secara kebetulan/insidental bertemu
dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan
ditemui itu cocok sebagai sumber data.

• Sampel ini digunakan jika peneliti sulit untuk
menemukan subyek yang akan diteliti



(4)(4) Sampling PurposiveSampling Purposive
• Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu.

• Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas
makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang
yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi
politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya
adalah orang yang ahli politik.

• Sampel ini lebih cocok digunakan  untuk penelitian
kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak
melakukan generalisasi.

• Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu.

• Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas
makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang
yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi
politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya
adalah orang yang ahli politik.

• Sampel ini lebih cocok digunakan  untuk penelitian
kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak
melakukan generalisasi.



(5) Sampling Jenuh(5) Sampling Jenuh
• Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

• Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil,
kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin
membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat
kecil.

• Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua
anggota populasi dijadikan sampel.

• Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

• Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil,
kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin
membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat
kecil.

• Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua
anggota populasi dijadikan sampel.



(6)(6) Snowball SamplingSnowball Sampling

• Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang
mula-mula  jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola
salju yang menggelinding  yang lama-lama menjadi besar.

• Dalam penentuan sampel, pertama-tama  dipilih satu atau dua
orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa
lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari
orang lain yang  dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi
data yang diberikan oleh dua  orang sebelumnya.

• Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin  banyak.
Pada penelitian kualitatif  banyak menggunakan sampling
purposif dan snowball sampling.

• Misalnya akan meneliti siapa  provokator kerusuhan, maka akan
cocok menggunakan kedua teknik sampel ini.

• Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang
mula-mula  jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola
salju yang menggelinding  yang lama-lama menjadi besar.

• Dalam penentuan sampel, pertama-tama  dipilih satu atau dua
orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa
lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari
orang lain yang  dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi
data yang diberikan oleh dua  orang sebelumnya.

• Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin  banyak.
Pada penelitian kualitatif  banyak menggunakan sampling
purposif dan snowball sampling.

• Misalnya akan meneliti siapa  provokator kerusuhan, maka akan
cocok menggunakan kedua teknik sampel ini.



TugasTugas
Tentukan populasi dan sampelTentukan populasi dan sampel
dari masalah yang telah Andadari masalah yang telah Anda

rumuskanrumuskan
dan tentukan bagaimana teknikdan tentukan bagaimana teknik
sampling yang Anda gunakan!!!sampling yang Anda gunakan!!!
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