
POPULASI, SAMPEL DAN SUBJEK 

PENELITIAN 

 

A. Populasi Penelitian 

Populasi adalah suatu kelompok besar yang menjadi objek penelitian yang di dalamnya 

terdapat manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi itu 

sendiri bukan hanya sekedar jumlah dari objek penelitian, tetapi semua karakteristik yg ada pada 

subyek tersebut adalah  populasi.  

Misalkan seorang peneliti  melakukan penelitian di suatu sekolah, maka semua obyek yang 

ada di dalam dan karakteristik yang ada di dalamnya adalah  populasi. Populasinya adalah 

seluruh guru, karyawan, siswa, serta karakteristik orangnya yaitu motivasi kerja, disiplin kerja 

dan iklim organisasinya.  

Misalnya seorang . Ada beberapa kriteria dalam menentukan populasi penelitian yang dapat 

dilakukan yaitu: 

1. Menyesuaikan dengan  masalah penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Hal ini 

dilakukan agar populasi yang ditetapkan tidak jauh masalah yang sudah dirumuskan. 



2. Menentukan lingkup daerah nya, sehingga populasi nya diharapkan tidak menyebar dari 

kriteria yang ditetapkan. 

3. Kelompok yang ditetapkan diharapkan cukup besar dari lingkup daerah yang ditetapkan 

pada no 2)  sehingga tidak ada data yang terlewat. 

4. Memiliki kesamaan sifat sehingga hal ini sesuai dengantujuan awal penentuan populasi. 

 

Penggunaan istilah populasi dan sampel digunakan untuk penelitian yang berjenis 

Kuantitatif. Untuk penelitian yang berjenis kualitatif biasanya menggunakan istilah subjek 

penelitian.  

 

B. Sampel Penelitian 

Penggunaan sampel pada penelitian digunakan pada saat peneliti mengalami keterbatasan 

dalam hal waktu, biaya dan sarana. Pada dasarnya sampel adalah bagian dari populasi yang di 

dalamnya memiliki sifat yang dimiliki oleh populasi itu sendiri.  Dalam menentukan sampel 

penelitian ada beberapa cara  yang dapat digunakan.  

 



 

Random sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang sama bagi setiap unsur populasi yang dipilih menjadi anggota sampel.  

1. Simple random. 

Penggunaan  teknik simple random pada saat objek penelitiannya bersifat 

homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, misal menggunakan 

undian sehingga setiap obyek memiliki peluang yang sama untuk muncul. 

Misalkan jumlah populasinya adalah 5000, sampel yang diharapkan adalah 100, 

maka pengambilannya dapat dilakukan secara acak sehingga diperoleh jumlah 

yang diharapkan.  

2. Stratified Random Sampling 

Teknik pemilihan sampel di sini mempunyai karakteristik yaitu digunakan pada 

saat populasinya mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional. Misalkan populasinya adalah seluruh siswa SD dari setiap kelas 

Teknik Pemilihan 
Sampel

Random Sampling

• Simple Random

• Stratified Random Sampling

•Proportional Stratified Random 
sampling

Cluster Random Sampling

•Area Random Sampling

Non  Random Sampling

• Systematic Sampling

•Convenience sampling

•Purpose Sampling

• Sampling Jenuh

• Snowball Sampling



yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Maka pengambilan 

sampelnya dilakukan secara acak pada setiap jenjang yang ditetapkan. Perhatikan 

tabel berikut. 

Kelas Banyaknya siswa Sampelyang mewakili 

1 40 5 

2 35 5 

3 41 5 

4 38 5 

5 40 5 

6 40 5 

Jumlah 234 30 

  

Jadi dari populasi yang berjumlah 234 siswa, diambil 30 siswa secara acak dari 

setiap jenjang. 

3. Proportional Stratified Random sampling 

Pada dasarnya teknik ini hampir sama dengan Stratified Random Sampling, 

bedanya pada teknik ini lebih mengedepankan proporsionalitas. Teknik ini 

digunakan pada saat jumlah pada setiap strata tidak seimbang. 

Tabel siswa dalam sekolah X 

Kelas Banyaknya siswa Sampel yang mewakili 

(10% ) 

1 5 1 

2 30 3 



3 10 1 

4 60 6 

5 40 4 

6 5 1 

Jumlah 150 16 

 

4. Cluster Random Sampling 

Misalkan populasi dari penelitian adalah seluruh penduduk di Indonesia yang 

terdiri dari berbagai daerah, karakteristik, kepadatan penduduk, wilayah, jenis 

pekerjaan dll. Karena keterbatasan, peneliti kesulitan dalam mengambil semua 

sampel, sehingga perlu dibuat pengambilan sampel menurut strata populasi yang 

ditetapkan. 

 

5. Area Random Sampling 

Teknik ini adalah pengambilan sampel berdasarkan area atau wilayah tertentu. 

Misalkan populasinya adalah semalang raya, maka pengambilan sampelnya 

dilakukan dengan memilah populasi menjadi area-area.  Misalkan kota malang 

terdiri dari lima kecamatan, kemudian dari kecamatan tersebut terdiri dari 

beberapa desa, dan setiap desa teridiri dari  beberapa RW kemudian RT. Sehingga 

pengambilan sampelnya didekati dengan menggunakan area random sampling 

yaitu menggunakan beberapa RW yang dapat dijadikan sampel berdasarkan 

wilayah kota malang.  



 Non Random Sampling adalah penarikan sampel yang nonacak yang tidak didasarkan 

pada  system random. Pengambilan sampel ini ditujukan sesuai dengan tujuan penelitian yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti.  

1. Systematic Sampling 

Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang sudah diberi 

nomor urut. Misalkan ada 100 orang, maka pengambilan sampelnya berdasarkan urutan 

yang sudah ditetapkan misalkan nomor ganjil, nomor genap, atau kelipatan 5 dst.  

2. Convenience sampling 

Penentuan sampel ini dilakukan berdasarkan kebetulan.  Peneliti tidak 

mempertimbangkan kesesuaian sampel dengan masalah penelitian. Sifat subyektif dari 

peneliti masih terlihat pada teknik pemilihan sampel ini. 

3. Purpose Sampling 

Penentuan sampel ini berdasarkan tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. 

Misalkan pada saat penelitian tentang narkoba, penentuan sampelnya adalah seseorang 

yang pernah terlibat narkoba. Penentuan siapa yang menjadi sampelnya terserah dari 

peneliti tetapi tetap beracuan kepada tujuan dari penelitian yang sudah ditetapkan. 

4. Sampling Jenuh. 

Sampling jenuh adalah salah satu teknik yang digunakan apabila jumlah populasinya 

sedikit, sehingga semua populasi menjadi sampel dari penelitian.  

5. Snowball Sampling 



Teknik ini adalah penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian lama-

lama  menjadi besar seperti bola salju. Hal  ini terjadi karena data yang diperoleh dari 

orang pertama masih belum lengkap, sehingga diperlukan orang lain yang lebih tahu. 

 

 

 

 



 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

  

A.  Pengumpulan data 

Menurut Sugiyono (2008, 193), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas 

data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. 

Berkaitan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data merupakan salah satu topik yang 

penting untuk dikaji.  Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara 

misalnya dengan cara pengukuran, pendataan, dll. Misalnya data tinggi badan, berat badan, 

nilai mahasiswa,  dll. 

Sebelum membahas tentang teknik pengumpulan data, akan diuraikan sedikit tentang 

populasi dan sampel, yang merupakan salah satu variabel yang mendasari teknik 

pengumpulan data. Populasi adalah sekumpulan obyek/subyek yang mempunyai ciri tertentu 

yang ditetapkan oleh seorang peneliti. Misalkan akan melakukan penelitian di suatu PTN X, 

maka seluruh mahasiswa yang ada di PTN X tersebut adalah populasi.  

Sampel adalah bagian dari suatu populasi. Misalkan sampel yang diambil dari 

populasi yang sudah ditetapkan: seluruh mahasiswa yang ada di PTN X, adalah mahasiswa 

angkatan 2015 jurusan matematika. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

dapat mewakili atau berlaku pada populasi. Oleh karena itu, pengambilan sampel diharapkan 

dapat mewakili isi dari populasi, sehingga kesimpulan yang diambil valid. 



Untuk mengumpulkan data, kita dapat menggunakan alat pengumpulan data, yaitu 

wawancara, angket, observasi, dll. 

Berikut adalah  nama-nama alat pengumpulan data dan target data yang dapat 

digunakan menurut Musfiqon (2012:116) adalah 

Tabel macam-macam teknik pengumpulan data 

Teknik Nama Instrumen Target Data 

Wawancara Pedoman wawancara Pemikiran, Konsep, dan 

Pengalaman 

Observasi Check list, rating scale, catatan 

berkala 

Perilaku dan Interaksi Sosial 

Questioner Angket Respon, pengalaman, dan 

persepsi 

Dokumentasi Dokumen Makna teks dan dokumen 

Tes Alat Tes  Keterampilan, kompetensi, 

intelegensi, dan bakat 

 

Alat pengumpul data digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam 

suatu penelitian. Dalam suatu penelitian diperlukan alat pengumpul data untuk data yang primer 

dan data yang bersifat sekunder.  

1. Wawancara 



Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun  tidak, Wawancara yang 

terstruktur biasanya digunakan untuk peneliti yang sudah tahu kondisi dari respondennya, 

sehingga alternatif jawaban sudah disiapkan. Berikut adalah contoh dari wawancara 

terstruktur tentang respon siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

1. Bagaimana menurutmu tentang metode yang sudah digunakan oleh gurumu hari 

ini? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Tidak menarik 

d. Sangat tidak menarik 

2. Apakah kamu dapat menyampaikan ide kepada teman atau gurumu hari ini? 

a. Sangat dapat 

b. Dapat 

c. Tidak dapat 

d. Sangat tidak dapat 

Sedangkan wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bersifat bebas, dalam 

artian tidak menggunakan pedoman wawancara. Peneliti dapat membuat garis besar 

pertanyaan yang akan disampaikan kepada responden.  

Misalnya: 

Apa yang kamu rasakan hari ini? Coba ceritakan kesanmu terhadap pembelajaran 

yang berlangsung hari ini! 



Wawancara tidak terstrukstur biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi yang 

mendalam dari responden.  

 

2. Observasi 

Observasi merupakan alat pengumpul data yang tidak terbatas pada orang, tetapi 

juga dapat berupa objek alam.  Observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi 

terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi 

yang telah di rancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan 

dimana tempatnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhartikan pada observasi 

terstruktur, yaitu : 

1. Isi pengamatan, observasi lebih sempit dan terarah 

2. Mencatat pengamatan, cara mencatat pengamatan tidak mempunyai standar 

tertentu. 

3. Meningkatkan reliabilitas pengamatan, dengan cara menjaga beberapa hal yang 

mempengaruhi error pengamatan. 

4.  Hubungan antara pengamat dan yang diamati. 

Observasi Tidak Terstruktur Observasi tidak berstruktur adalah observasi 

yang tidak disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam observasi tidak berstruktur, yaitu : 

1. Isi pengamatan, situasi pada saat pengamatan terus berubah.  

2. Mencatat pengamatan, waktu terbaik mencatat pengamatan adalah ketika kejadian 

sedang berlaku 



3. Meningkatkan ketepatan pengamatan, dengan cara menggunakan tape recorder, 

kamera dan pengamat lebih dari satu orang 

4. Hubungan antara pengamat dengan apa yang diamati 

 

Berdasarkan cara melakukannya ada dua macam observasi yaitu: observasi 

langsung dan observasi tak langsung.  Pada saat observasi langsung dilakukan oleh 

peneliti secara langsung dengan cara komunikasi visual dengan subjek penelitian. Pada 

observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan peneliti dengan 

menggunakan alat bantu baik elektronik maupun manusia.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan teknik observasi 

antara lain: 

a. Instrumen yang digunakan harus jelas validitasnya dan siap untuk digunakan 

b. Aspek yang akan diukur dan jenis aktivitas yang diamati ditentukan dengan 

jelas untuk memudahkan pengamatan. 

c. Apabila melakukan observasi tidak langsung, observer harus dilatih terlebih 

dahulu untuk memudahkan dalam menggunakan instrument. 

 

3. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan 

tertulis kepada responden, dan meminta responden untuk mengisinya. Untuk sampel yang 

cukup banyak, penyebaran angket dapat dijadikan salah satu alternative pengumpulan 

data.  Ada beberapa prinsip dasar dalam menyusun sebuah angket, antara lain: 1) isi dan 

tujuan pertanyaan, 2) bahasa yang digunakan, 3) tipe dan bentuk pertanyaan, 4) 



pertanyaan tidak menimbulkan penafsiran ganda, 5) sistematika urutan pertanyaan, 6) 

prinsip pengukuran (valid dan reliable), dan tampilan fisik angket. 

Dalam teknik angket, peneliti dapat menggunakan skala pengukuran untuk 

alternative jawaban yang ditawarkan pada subjek penelitian. Skala yang digunakan antara 

lain: skala likert, skala guttman, dan skala deferensial. Berikut adalah tabel penjelasan 

untuk penggunaan masing-masing skala 

Tabel Macam-macam skala pengukuran  

No Jenis Skala Sasaran yang diukur Model jawaban 

1 Likert Sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang 

(Sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak 

setuju, sangat tidak setuju) 

2 Guttman Sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang 

(Tidak, Iya) 

3 Deferensial Sikap TEGAS 5 4 3 2 1 Tidak 

Tegas 

Disiplin 5 4 3 2 1 Tidak 

Disiplin 

Ramah 5 4 3 2 1 Tidak 

Ramah 

Santun 5 4 3 2 1 Tidak 

Santun 

 

 

4. Tes 



Ada beberapa tes yang sering digunakan yaitu tes bakat, tes IQ, tes intelegensi, tes hasil 

belajar, dan tes kepribadian. Pada saat penelitian, ada tes yang sudah disiapkan oleh 

instansi yang kompeten di bidangnya sehingga peneliti tinggal menggunakan saja. 

Misalnya adalah tes IQ, yang tidak perlu lagi diuji kelayakan karena sudah ada lembaga 

terkait yang mengembangkannya. Berbeda lagi dengan tes hasil belajar yang akan 

digunakan seorang guru untuk mengetahui kemampuan siswanya, maka sebaiknya 

dirancang dan dikembangkan sendiri oleh guru tersebut. 

 


