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MOTTO 

ْاأَلْنِبَياِء, َو َفْضُل اْلَعاِلِِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائُِر اْلَكَواِكِب, ِإنَّ الُعَلَماَء َوَرثَُة 
َا َورَّثُ ْوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذَه َأَخَذ ِبَظ     َواِفر  ِإنَّ ْاأَلْنِبَياَء ِلَْ يُ َورِّثُ ْوا ِديْ َنارًا َواَل ِدْرََهًا, ِإَّنَّ

"Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah, seperti keutamaan 

bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah 

pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, 

(tetapi) mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa mampu mengambilnya, berarti dia 

telah mengambil keberuntungan yang banyak." 

[HR.Abu Dawud (3641), At-Tirmidzi(2682)]. 
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ABSTRAK 

 

RAGAM TEKNIK SAMPLING DAN INSTRUMEN PENELITIAN PENDIDIKAN 

BIOLOGI 

Oleh: 

Fashshalna Hifzan Millatina 

1511060054 

 

Terkait dengan metode ragam teknik sampling dan instrumen penelitian, tidak 

sedikit ditemukan beberapa kesalahan persepsi yang umumnya dilakukan oleh 

peneliti pemula dalam memahami konsep tersebut sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh dengan metode yang tidak tepat akan membuat hasil penelitian menjadi 

tidak refresentatif dan menghasilkan temuan dan kesimpulan yang keliru. Ada dua 

cara dalam pengambilan sampel, yakni Probability dan Nonprobability.  

Pengambilan sampel harus memenuhi syarat keterwakilan, yang berarti sampel 

yang dibawa dapat menggantikan populasi yang ada. Langkah terakhir adalah 

penghitungan sampel sesuai dengan instrumen penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Untuk instrumen penelitian itu sendiri secara umum terdapat tiga metode 

penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan Research and Development (R&D). 

Penentuan sampel merupakan proses yang kritis dalam penelitian, karena akan sangat 

menentukan derajat spekulasi yang dapat dicapai.  

Begitu pentingnya kualitas sampel, sehingga hasil eksplorasi dianggap tidak 

berguna jika sampel yang digunakan tidak memenuhi prasyarat presisi, kesahihan, 

dan keandalan. Bahkan dalam kondisi populasi terbaik, pengujian yang tepat untuk 

masalah pemeriksaan adalah pekerjaan yang sulit, karena ketepatan batas tidak 

pernah diketahui sepenuhnya.untuk mendapatkan sampel yang berkualitas dalam 

penelitian di bidang pendidikan, peneliti juga harus meminimumkan kesalahan dalam 

pengambilan sampel. Untuk itu peneliti perlu memahami dengan baik problematika 

penentuan sampel, sehingga diperoleh strategi yang optimal dalam penentuan sampel 

penelitiannya 

 

Kata kunci: Teknik Sampling, instrumen penelitian, Probability, Nonprobability 
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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sebuah penelitian survei, tidak harus melihat semua orang dalam suatu 

populasi, karena selain memakan banyak pengeluaran itu juga menghabiskan 

sebagian besar hari. Dengan melihat bagian dari populasi, diyakini bahwa hasil yang 

diperoleh dapat menggambarkan gagasan tentang populasi yang dimaksud. Untuk 

memiliki pilihan untuk mencapai tujuan ini, strategi pengujian harus memenuhi 

kondisi tertentu. Sampel harus dipilih sehingga setiap unit komponen memiliki 

kemungkinan dan kemungkinan yang sama untuk dipilih, dan besar kemungkinan 

tidak dapat disamakan dengan tidak ada. Memutuskan teknik pengambilan sampel 

yang akan diterapkan dalam tinjauan, seorang ilmuwan harus fokus pada hubungan 

antara biaya, tenaga, dan waktu. Seorang analis harus berusaha untuk melacak 

prosedur pengujian yang menghasilkan akurasi tinggi. Harus dipahami bahwa tingkat 

akurasi yang signifikan tidak dapat dicapai dengan cara yang terbatas. Selain itu, 

penting juga untuk fokus pada masalah produktivitas dalam memilih strategi 

pengambilan sampel.  

Kegiatan penelitian adalah metode memperoleh informasi atau mengatasi 

masalah yang dialami, diselesaikan secara deduktif, sengaja dan sah, dan membuat 

langkah-langkah tertentu. Dalam penelitian di bidang apapun, sebagai suatu 

peraturan, cara-cara ini memiliki kesamaan, meskipun kadang-kadang 

pelaksanaannya secara teratur disesuaikan oleh peneliti yang khawatir dengan 

keadaan dan kondisi yang dapat dijangkau. Semua investigasi termasuk 

mengumpulkan informasi untuk menguji spekulasi yang telah diatur dalam tinjauan. 

Untuk sebagian besar, para ilmuwan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan 

informasi penelitian. Instrumen merupakan perangkat yang memenuhi prasyarat 

keilmuan sehingga cenderung digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu artikel 

atau mengumpulkan informasi tentang suatu variabel. Instrumen itu bisa sebagai tes 

dan bisa juga sebagai non-tes, namun untuk memperoleh sampel perilaku dari ranah 

intelektual digunakan tes. 
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Penelitian pendidikan dilakukan dengan cara memperoleh informasi yang 

reliabel dan akurat. Ada kesepakatan dengan orang lain, pakar, dan bersifat logis. 

Serta menjawab pertanyaan melalui pengumpulan dan analisis data secara sistematik. 

Mengenai penelitian salah  satu hal yang  terpenting yaitu mengumpulkan data,  data 

merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan  

gambaran yang luas terkait dengan  suatu  keadaan. Seseorang  yang akan 

mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data  

sebagai bahan pertimbangan. Melalui data seseorang dapat menganalisis, 

menggambarkan, atau menjelaskan suatu  keadaan. Untuk mengungkapkan fakta 

yang dicari akan menunjukkan seberapa pentingnya hal yang telah dijabarkan diawal 

tadi.  

Terkait dengan metode ragam teknik sampling dan instrumen penelitian, tidak 

sedikit ditemukan beberapa kesalahan persepsi yang umumnya dilakukan oleh  

peneliti  pemula dalam memahami konsep tersebut sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh dengan metode yang tidak tepat akan membuat hasil penelitian menjadi 

tidak refresentatif dan menghasilkan temuan dan kesimpulan yang keliru. Kurangnya 

pemahaman mahasiswa terhadap ide-ide yang diberikan mahasiswa justru 

mengalami kesulitan membedakan apa yang diketahui dan apa yang akan 

didemonstrasikan. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pilihan untuk 

meningkatkan semua kapasitas, terutama kemampuan pemahaman numerik mereka 

dalam memecahkan pertanyaan hipotesis angka sehingga mereka akan lebih sering 

meninggalkan masalah ketika mereka mengalami masalah. Selebihnya lihat saja cara 

mengatasinya, namun masih ada beberapa yang belum benar-benar tepat di tahap 

penyelesaian.
1
 Salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

diperlukannya bahan ajar berupa modul.  Modul harus berisi hal-hal detail mengenai 

pembelajaran yang dilakukan mulai dari tujuan, perencanaan, materi pembelajaran, 

hingga evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran. Mahasiswa sendiri yang akan 

menerapkan seluruh kegiatan maupun panduan langkah-langkah yang harus 

dilakukan pada pembelajaran yang menggunakan modul. Materi dalam modul ini 

memuat hal pokok mengenai pengenalan materi teknik sampling dan instrumen 

                                                     
1
 Abdul Karim and Arfatin Nurrahmah, ―Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis 

Mahasiswa Pada Mata Kuliah Teori Bilangan,‖ Jurnal Analisa 4, no. 1 (2018): 180. 
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penelitian secara rinci dan jelas, serta terdapat beberapa aspek penerapan submateri 

yang ada di dalam penelitian pendidikan. Kemudian mahasiswa harus mampu 

mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian dengan kinerja mandiri, 

bermutu dan terukur. Dari mulai memilih populasi dan sampel, dilanjutkan dengan 

pengembangan instrumen pengumpul data, dan yang terakhir mengumpulkan data 

serta mengolah data. 

 

B. Deskripsi Singkat 

Modul ini akan memberikan informasi tentang: 

1. Pengertian ragam teknik sampling dan instrumen penelitian  

2. Bagaimana mengaplikasikan teknik sampling dan instrumen penelitian 

3. Jenis riset yang dapat digunakan dalam penelitian ragam teknik sampling 

dan instrumen penelitian 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ragam teknik sampling 

2. Mahasiswa mampu mengetahui teknik dan instrumen penelitian ragam 

teknik sampling 

3. Mahasiswa mengetahui bagaimana kendala dan solusi dalam penelitian 

ragam teknik sampling 

4. Mahasiswa mengetahui manfaat dari ragam teknik sampling dan 

instrumen penelitian 

 

D. Peta Konsep 

Penelitian secara teratur digambarkan sebagai interaksi berwawasan yang 

dilakukan secara mantap, efektif dan metodis, yang bertujuan untuk menguraikan, 

menemukan dan mengkaji kembali realitas. Pemeriksaan ilmiah ini akan 

menghasilkan informasi yang lebih mendalam untuk mengetahui suatu peristiwa, 

hipotesis, perilaku, dan hukum, juga akan membuka keadaan yang menjanjikan 

untuk penggunaan informasi yang bermanfaat. Istilah ini secara teratur digunakan 

untuk menggambarkan subjek tertentu, dan terkait dengan konsekuensi dari ilmu atau 

metode penelitian. Dalam metode penelitian terlebih dahulu mengetahui populasi 
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yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu, dan berupa jumlah terhingga maupun tak terhingga. Setelah selesai 

selanjutnya adalah penentuan sampel, ada empat faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam memutuskan ukuran sampel yaitu tingkat keseragaman, tingkat presisi, 

rencana analisis, dan teknik penentuan sampel. Setelah itu berikutnya adalah memilih 

teknik sampling yang dirasa cocok digunakan dalam suatau penelitian pendidikan. 

Ada dua cara dalam pengambilan sampel, yakni Probability  dan  Nonprobability. 

Pengambilan sampel harus memenuhi syarat keterwakilan, yang berarti sampel yang 

dibawa dapat menggantikan populasi yang ada. Langkah terakhir adalah 

penghitungan sampel sesuai dengan instrumen penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Untuk instrumen penelitian itu sendiri secara umum terdapat tiga metode 

penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan Research and Development (R&D). 

 

Gambar 1.1 Peta Konsep Metode Penelitian 

 

 

  

Metode Penelitian 

Populasi  Sampel  
Instrumen 
Penelitian 

Teknik 
Sampling 

Nonprobability  

1. Convenience Sampling 

2. Systematic Sampling 

3. Purposive Sampling 

 

Probability 
1. Simple Random Sampling 
2. Stratified Random Sampling 

3. Cluster Random Sampling 
4. Two-Stage Random Sampling 

Kualitatif  

Kuantitatif  

Research and 
Development 

Jumlah 
terhingga 

Tingkat 
keseragaman 

Jumlah tak 
terhingga 

Rencana 
analisis 

Teknik penentuan 
sampel 

Tingkat 
presisi 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN I 

 

 

A. Populasi  

Populasi merupakan jumlah menyeluruh sebagai sasaran dalam menyimpulkan 

hasil penelitian.
2
  Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi finit dan 

infinit. Populasi finit merupakan populasi yang diketahui jumlah individu dari 

populasi tertentu, sedangkan populasi tak berujung adalah populasi yang jumlah 

individu dari populasi tidak dapat diketahui dengan pasti. Dilihat dari sifatnya, 

populasi juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi homogen dan heterogen. 

Populasi homogen berarti populasi yang memiliki komponen yang sama dan tidak 

meneliti jumlahnya secara kuantitatif. Penelitian di bidang eksakta memiliki populasi 

yang homogen seperti susunan air, cairan, dll. Sementara populasinya heterogen, itu 

menyiratkan bahwa komponen dalam populasi memiliki berbagai macam atau sifat 

yang berubah. Populasi semacam ini membutuhkan batas-batas yang ditetapkan baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Menurut definitif, populasi dicirikan secara kolektif dari manusia, hewan, 

rumah, produk alam, dan semacamnya yang pada dasarnya memiliki karakteristik 

atau ciri-ciri tertentu secara praktis. Makna sebuah populasi harus digambarkan 

secara jelas dan hati-hati, dengan tujuan agar kualitas-kualitasnya dapat dikenali 

secara efektif. Kejelasan penggambaran populasi akan membuat lebih mudah untuk 

mengetahui tingkat keluasan populasi yang berada di dalamnya.
3
 Populasi juga dapat 

dikatakan sebagai wilayah spekulasi yang terdiri dari item atau subjek yang memiliki 

karakteristik dan kualitas tertentu yang dikendalikan oleh peneliti untuk dipusatkan 

dan kemudian dibuat kesimpulan. 

Populasi tidak hanya jumlah artikel yang dipertimbangkan, tetapi juga 

mencakup keseluruhan karakteristik atau sifat yang digerakkan oleh objek yang 

diteliti. Populasi penelitian adalah jumlah lengkap unit pemeriksaan yang ciri-cirinya 

dapat diduga dan pada dasarnya memiliki kualitas yang hampir sama. Dalam buku 

Encyclopedia of Educational Evaluation tertulis A population is a set (or collection) 

                                                     
2
 Yuberti and A Saregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Dan Sains 

(Lampung: AURA, 2017), h. 110. 
3
 Sudjarwo, Manajemen Penelitian Sosial (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 255. 
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of all elements processing one or more attributes of interest. Populasi dilihat dari 

jumlahnya dapat digolongkan menjadi dua: 

1. Jumlah terbatas (terdiri dari sejumlah komponen tertentu) 

2. Jumlah tak terhingga (terdiri dari komponen yang tidak dapat dibatasi)
4
 

 

B. Sampel  

Sampel merupakan kelompok yang lebih kecil atau sebagian dari keseluruhan 

populasi.
5
 Estimasi pengujian dilakukan melalui wawasan atau dalam pandangan 

penilaian pemeriksaan untuk memutuskan ukuran sampel yang diambil dalam 

pelaksanaan eksplorasi pada suatu objek. Pemeriksaan besar-besaran ini harus 

diselesaikan agar diperoleh sampel-sampel yang dapat menggambarkan kondisi asli 

populasi. Dengan demikian sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang 

dijadikan subyek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi. Sampel yang 

baik yaitu sampel yang memiliki populasi atau mencerminkan populasi secara  

maksimal tapi meskipun mewakili, sampel bukan merupakan duplikasi dari populasi.  

Pada umumnya, masalah pemeriksaan muncul dalam penelitian yang bertujuan 

untuk mengurangi objek penelitiannya, karena seringkali penelitian tersebut tidak 

membahas artikel, semua efek samping, semua kejadian atau kejadian tetapi hanya 

bagian dari objek indikasi atau efek samping. Peristiwa hanya bagian dari 

manifestasi yang direncanakan atau objek kesempatan. Perlu membuat spekulasi dari 

konsekuensi pemeriksaannya. Membuat spekulasi berarti menyetujui tujuan pada 

objek indikasi atau peristiwa yang lebih luas daripada efek samping atau peristiwa 

yang diteliti..  

Menurut mahasiswa ataupun seseorang yang pertama kali mengkaji metodologi 

penelitian di tingkat dasar, mereka harus sangat menyadari bahwa sampel bukanlah 

duplikasi dari populasi, karena sampel jika telah dipatenkan dengan cara tertentu 

pasti sudah menjadi suatu bagian yang utuh dari populasi itu sendiri, ini berarti 

bahwa cobalah untuk tidak terlalu yakin jika contoh tersebut tidak mengalami 

kesalahan meskipun telah diambil dengan menggunakan strategi faktual tertentu. 

                                                     
4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 194. 
5
 Punaji Setyosari, Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 

221. 
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Sampel tersebut dapat dicirikan secara luas sebagai komponen populasi untuk 

menangani seluruh populasi, beberapa individu diamati, dan bagian dari populasi 

yang karakteristiknya perlu dieksplorasi.  

Banyak pertanyaan muncul karena dampak dari penilaian tersebut adalah terus 

mencari tahu apakah penggunaan sampel tersebut dapat dipandang sebagai gambaran 

seluruh populasi, padahal sampel tersebut hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan 

populasi. Karena seseorang yang gagal untuk melihat bagaimana fungsinya 

diragukan untuk mempercayainya. Selanjutnya, banyak peneliti perlu memenuhi 

keraguan ini dengan mengambil informasi dari seluruh populasi. Jika seluruh 

populasi ditetapkan sebagai responden, prosedur yang digunakan adalah sensus. 

Dengan strategi evaluasi, akan memakan banyak waktu, tenaga, dan uang. Sifat 

evaluasi ini tidak realistis untuk navigasi terbatas. Menimbang bahwa seorang 

peneliti adalah tidak masuk akal mengharapkan untuk meminta seluruh populasi 

sebagai responden. Dengan melihat pentingnya biaya dan waktu eksplorasi yang 

tersedia, mendorong para ilmuwan untuk menggunakan pendekatan sampel. 

Persoalannya adalah bagaimana menentukan sampel prosedur yang memenuhi 

kebutuhan sehingga sampel tersebut benar-benar menggambarkan seluruh populasi. 

Penentuan sampel adalah pekerjaan penting dalam penelitian. Pengambilan 

sampel yang berbeda pada dasarnya untuk membatasi kesalahan spekulasi dari 

sampel ke populasi. Ada empat faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan 

ukuran sampel yang akan diambil sehingga dapat diperoleh gambaran representatif 

dari populasi. Keempat variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kesetaraan (Degree Of Homogeneity) dari populasi. Tingkat homogen 

populasi yang diambil semakin kecil untuk sampel yang diambil. 

2. Tingkat presisi yang diinginkan dalam penelitian. Apabila semakin tinggi 

tingkat presisinya maka semakin besar anggota sampel yang diambil. Semakin 

besar sampel akan semakin kecil penyimpangan terhadap nilai populasi yang 

didapat. 

3. Rencana analisis terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ukuran sampel belum 

memadai untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga sampel yang lebih besar 

mungkin diperlukan. 
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4. Teknik penentuan sampel yang digunakan. Penentuan ukuran sampel 

dipengaruhi oleh strategi sampel yang digunakan. Jika prosedur yang tepat 

digunakan, keterwakilan sampel juga dipertahankan.   
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KEGIATAN PEMBELAJARAN II 

 

 

A. Ragam Teknik Sampling 

Sedangkan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling sebagai strategi 

atau cara yang digunakan dalam memutuskan sampel. Istilah pengambilan sampel 

mengacu pada suatu sistem yang memungkinkan kita untuk mengambil minat 

sebagian atau sebagian dari pertemuan yang lebih besar dan membuat kesimpulan 

tentang pertemuan itu sehubungan dengan hal ini. pengambilan sampel harus 

memenuhi kebutuhan keterwakilan, menyiratkan bahwa contoh yang diambil dapat 

mengatasi populasi saat ini. 

Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Probability  

Ini adalah semacam studi kemungkinan di mana setiap orang di seluruh 

populasi asli memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. sampel diambil tanpa 

tujuan yang diandalkan untuk menjadi gambaran keseluruhan dari populasi langsung. 

Sampel sewenang-wenang memerlukan teknik untuk penamaan atau penomoran 

populasi tujuan dan kemudian menggunakan semacam metodologi lotere untuk 

memilih mana yang akan diuji. Berikut ini jenis teknik Probability, yaitu: 

a).  Simple Random Sampling, penentuan tidak teratur dari sebagian kecil orang 

atau individu dari seluruh populasi. Strategi ini memberi setiap individu 

dari populasi kesempatan yang setara untuk dipilih. Teknik ini adalah yang 

paling sederhana dan mudah. Dengan ukuran yang sangat besar, strategi 

ini mempunyai validitas luar yang tinggi karena mewakili tipikal populasi 

yang lebih besar. Dengan asumsi populasi benar-benar terdaftar, prosedur 

ini sangat mudah digunakan. Ada metode yang biasanya dipakai dalam 

teknik Simple Random Sampling, lebih tepatnya dengan memakai random 

numbers table.  
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Gambar 2.1 Simple Random Sampling 

 

Sumber:https://www.researchgate.net/Diagram-explaining-data-obtaining-

from-simple-random-sampling-Picture-John-Dudovskiy_Q320.jpg 

Pengacakan juga dapat diselesaikan dengan mengundi. Pengujian sampel 

acak diandalkan untuk menjadi gambaran dari populasi yang dinilai. 

Terlepas dari kenyataan bahwa pengambilan sampel acak dilakukan, 

kualitasnya luar biasa dan tampak teratur. Jadi arti penting dari pengujian 

secara tidak teratur adalah ketika pemulihan dilakukan berulang-ulang, 

evaluasi batas selanjutnya akan tepat dan memiliki akurasi yang tinggi. 

Selain itu, tingkat ketidakberesan atau kesalahan dalam membuat penilaian 

dapat dicoba dengan pengujian yang terukur. Kesalahan dalam 

pemeriksaan dapat dikomunikasikan dalam kemungkinan tertentu. 

Contoh, seseorang melakukan penelitian untuk tujuan ingin mengetahui 

faktor internal dan eksternal penyelesaian tugas akhir mahasiswa 

pendidikan biologi, peneliti memiliki daftar 100 mahasiswa populasi di 

suatu universitas, dan ingin memilih beberapa orang untuk dijadikan 

sampel, misalnya 50. Dengan cara pengacakan dengan metode model 

arisan, yaitu pertama-tama dengan menandai semua daftar populasi 1-100. 

Setelah itu peneliti mengacak dengan aplikasi atau manual mengeluarkan 

satu persatu. 50 orang yang keluar maka akan menjadi sampel penelitian 

tersebut.
6
 

b). Stratified Random Sampling, pengambilan sampel bertingkat. Prosedur ini 

mengkonsolidasikan partisi populasi ke dalam subkelas dengan 

diferensiasi dan keragaman yang mencolok. Terlebih lagi adalah layak 

untuk membuat tujuan yang lebih solid dan terinformasi dengan menjamin 

bahwa setiap subclass cukup ditangani dalam sampel yang dipilih. Untuk 

                                                     
6
 Nur Hayati, ―Students Reading Interest in Biology Learning Model Based on Remap CIRC, 

GI, and TGT,‖ Jurnal Pendidikan Biologi 13 (2020), h. 168.  

https://www.researchgate.net/Diagram-explaining-data-obtaining-from-simple-random-sampling-Picture-John-Dudovskiy_Q320.jpg
https://www.researchgate.net/Diagram-explaining-data-obtaining-from-simple-random-sampling-Picture-John-Dudovskiy_Q320.jpg
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bisa menggunakan teknik ini, penting untuk memisahkan populasi menjadi 

subkelompok yang secara fundamental tidak berhubungan dan lengkap, 

dan setiap individu dari populasi dapat dengan jelas diatur menjadi satu 

subkelompok.. 

Gambar 2.2 Stratified Random Sampling 

 

Sumber:https://www.datasciencemadesimple.com/wp-

content/uploads/2019/06/Stratified-random-sampling-in-R.png  

 

Contoh, pada penelitian dalam kegiatan Ujian Kompetensi Guru (UKG) di 

Kota Bandung, mengenai manfaat dan tindak lanjut dari UKG yang 

diikuti, yaitu: 

Golongan IIa – IId  = 500 orang 

Golongan IIIa – IIId = 2000 orang 

Golongan IVa – IVd = 5000 orang 

Jumlah   = 7500 orang 

Jumlah populasi 7.500 orang, dengan tingkat presisi yang telah dianjurkan 

sebesar = 5%. 

n    = Jumlah sampel 

N   = Jumlah populasi 

d    = Presisi yang dianjurkan 

Untuk mencari jumlah sampel secara keseluruhan yang harus ditarik, hal 

pertama yang dilakukan dengan menggunakan rumus (pengambilan 

sampel apabila populasi telah diketahui), yakni: 

n    = 379 responden 

Jadi jumlah sampel yang harus ditarik = 379 responden. Kemudian dicari 

pengambilan sampel berstrata dengan rumus: 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh jumlah sampel tiap strata sebagai 

berikut: 

https://www.datasciencemadesimple.com/wp-content/uploads/2019/06/Stratified-random-sampling-in-R.png
https://www.datasciencemadesimple.com/wp-content/uploads/2019/06/Stratified-random-sampling-in-R.png
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Gol. IIa – IId    = 500 : 7.500 X 379 = 25,26   = 25 

Gol. IIIa – IIId = 2000 : 7.500 X 379 = 101,06= 101 

Gol. IVa – IVd = 5000 : 7.500 X 379 = 252,67= 253
7
 

c).  Cluster Random Sampling, strategi yang sama seperti Stratified Random 

Sampling. Termasuk untuk memisahkan populasi menjadi beberapa 

subkelas. Setiap subkelas harus menggambarkan karakteristik yang sesuai 

dengan keseluruhan contoh yang dipilih. Teknik ini membutuhkan 

penentuan acak dari semua subkelas dan sering digunakan untuk 

berkonsentrasi pada populasi yang sangat besar, termasuk populasi yang 

tersebar secara geografi. 

Gambar 2.3 Cluster Random Sampling 

 

Sumber:https://lh3.googleusercontent.com/BcMD5T5MYTBSphKNr46fxD-

UkbQ9nZyVh2JtvDbN--

oBnYoiYHuaC6mpPMw1ckvhbP4u97UX9FG6OBcM-

jyGed799M4wH8jaiMfWSUB37BuquOBd74RYJ5014t7M5ZYDf25CXes  

d). Two-Stage Random Sampling, metode penarikan sampel dimana 

pengambilan pertama adalah memilih contoh dari unit utama dan 

pengambilan kedua adalah memilih sejumlah elemen-elemen dari unit 

utama yang terpilih. Selanjutnya untuk menghitung besar sampel tersebut 

dengan menggunakan rumus Slovin dengan rumus sebagai berikut: 

   
 

     
 

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi 

α = presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang diinginkan)
8
 

                                                     
7
 Tolga Zaman, ―Modified Regression Estimators Using Robust Regression Methods and 

Covariance Matrices in Stratified Random Sampling,‖ journal communications in statistics 10 (2019), 

h. 4.  

https://lh3.googleusercontent.com/BcMD5T5MYTBSphKNr46fxD-UkbQ9nZyVh2JtvDbN--oBnYoiYHuaC6mpPMw1ckvhbP4u97UX9FG6OBcM-jyGed799M4wH8jaiMfWSUB37BuquOBd74RYJ5014t7M5ZYDf25CXes
https://lh3.googleusercontent.com/BcMD5T5MYTBSphKNr46fxD-UkbQ9nZyVh2JtvDbN--oBnYoiYHuaC6mpPMw1ckvhbP4u97UX9FG6OBcM-jyGed799M4wH8jaiMfWSUB37BuquOBd74RYJ5014t7M5ZYDf25CXes
https://lh3.googleusercontent.com/BcMD5T5MYTBSphKNr46fxD-UkbQ9nZyVh2JtvDbN--oBnYoiYHuaC6mpPMw1ckvhbP4u97UX9FG6OBcM-jyGed799M4wH8jaiMfWSUB37BuquOBd74RYJ5014t7M5ZYDf25CXes
https://lh3.googleusercontent.com/BcMD5T5MYTBSphKNr46fxD-UkbQ9nZyVh2JtvDbN--oBnYoiYHuaC6mpPMw1ckvhbP4u97UX9FG6OBcM-jyGed799M4wH8jaiMfWSUB37BuquOBd74RYJ5014t7M5ZYDf25CXes
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Populasi untuk penelitian ini adalah kelas X MIPA di SMA Nganjuk yang terdiri dari 

128 siswa dengan sebaran sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Populasi Sebaran Siswa SMA Nganjuk 

NO. 
SEBARAN 

POPULASI 

JUMLAH SUBJEK 

POPULASI 
PROPORSI 

1. Kelas X MIPA 1 50 siswa 0,39 

2. Kelas X MIPA 2 43 siswa 0,34 

3. Kelas X MIPA 3 35 siswa 0,27 

Jumlah  128 siswa 1 

Jika prosedur pengambilan sampel menggunakan subjek random sampling, hitung 

jumlah sampel dan peredarannya ? 

Jawab. 

Penghitungan sampel dengan rumus slovin berikut. 

   
 

     
  

n = 
   

             
 

n = 
   

               
 

n = 
   

        

n = 
   

      

  = 97 siswa.. 

Maka Sebaran sampelnya sebagai berikut.
9
 

Tabel 1.2 Sebaran Sampel  

No. Sebaran Sampel Proporsi Jumlah 

1 Kelas X MIPA 1 0,39 38 

2 Kelas X MIPA 2 0,34 33 

3 Kelas X MIPA 3 0,27 26 

Jumlah  1 97 

 

  

                                                                                                                                                    
8
 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Dan Karyawan Dan Peneliti Pemula 

(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 65. 
9
 Siti Mutia Arofah, ―Hubungan Pengetahuan Lingkungan Dengan Sikap Peduli Lingkungan 

Pada Peserta Didik,‖ Jurnal Pendidikan 1 (2020), h. 106. 
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2. Nonpobability  

Pengujian sampel non-random pada dasarnya adalah istilah yang digunakan 

untuk menyinggung semua jenis pengambilan sampel yang tidak dilakukan oleh 

aturan probabilitas. Dalam model pemeriksaan ini, ada individu dari populasi yang 

tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai individu uji. Dalam 

memutuskan sampel yang tidak teratur ini, subjektivitas peneliti atau penanya dapat 

mempengaruhi kepastian sampel. Berikut ini jenis teknik Nonprobability, yaitu: 

a).  Convenience Sampling, ini ada yang menyebut dengan istilah accidental 

sampling (sampel aksidental) merupakan pengambilan sampel didasarkan 

pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel 

diambil/terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang 

tepat. Metode pengambilan sampel ini adalah metode yang paling 

gampang dilakukan menurut aksesibilitasnya. Cara ini nyaris tidak dapat 

diandalkan, tapi paling murah dan cepat dilakukan karena peneliti 

memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui. 

Gambar 2.4 Convenience Sampling 

 

Sumber:https://muhyidin.id/wp-content/uploads/2020/12/non-probability-

sampling-method.png  

Sebagai contoh, mahasiswa sering kali membagikan kuesioner kepada 

teman kuliahnya yang dikenal atau dosen mengedarkan kuesioner kepada 

mahasiswa di kelas-kelas yang diampu oleh rekan dosen yang dikenalnya. 

Atau contoh lain peneliti melakukan penelitian dengan cara menyebarkan 

angket dan wawancara terhadap siswa kelas X IPA di tiga sekolah yang 

berbeda, yaitu SMAN 1 Godean, SMAN 2 Ngangklik, dan SMAN 1 

Kalasan.
10

 

                                                     
10

 Rabiatus Adawiyah, ―Optimalisasi Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Pada Tingkat 

Sekolah Menengah Atas Atas (SMA) Di Yogyakarta,‖ Borneo Jurnal Of Science And Mathematic 

Education 1 (2021), h. 76.  

https://muhyidin.id/wp-content/uploads/2020/12/non-probability-sampling-method.png
https://muhyidin.id/wp-content/uploads/2020/12/non-probability-sampling-method.png


 15 

b).  Systematic Sampling, teknik pengambilan di mana sampel utama akan 

ditetapkan secara acak. Selanjutnya, sampel yang diambil nanti akan 

didasarkan pada rentang tertentu. Dalam prosedur ini, setiap komponen 

populasi akan dipilih dengan menerapkan jarak regangan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh 

peneliti adalah seluk-beluk nama semua populasi. Teknik Systematic 

Sampling merupakan prosedur yang dapat digunakan dengan cepat. 

Gambar 2.5 Systematic Sampling 

 

Sumber:https://muhyidin.id/wp-content/uploads/2020/12/probability-

sampling-method.png  

Jika dalam suatu penelitian terdapat total anggota populasi sebanyak 5000 

orang dengan sampel yang dikehendaki adalah 200 sampel saja, maka 

setiap sampel elemen populasi akan ditandai dengan nomor urut mulai dari 

1 sampai 5000. Dengan penomoran tersebut, maka guna menentukan jarak 

interval dari sampel satu dan sampel berikutnya berlaku rumus  

K = N/n 

Keterangan: 

K= jarak interval 

N= jumlah populasi 

n= jumlah sampel 

dengan rumus diatas, maka jarak interval pada contoh penelitian adalah  

K= 5000/200 = 25 

Maka 25 menjadi jarak interval untuk pengambilan sampel 

Dengan asumsi contoh utama yang diperoleh secara acak adalah populasi 

nomor 2, maka contoh berikutnya adalah nomor 27 dengan jarak 25. 

Perhitungan diselesaikan terus-menerus sampai n (jumlah sampel) 

terpenuhi tergantung pada situasinya, khususnya 200 sampel untuk situasi 

ini.  

https://muhyidin.id/wp-content/uploads/2020/12/probability-sampling-method.png
https://muhyidin.id/wp-content/uploads/2020/12/probability-sampling-method.png
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c).  Purposive Sampling, teknik pengambilan sampel dengan menentukan 

kriteria-kriteria tertentu. Tujuan utama dari Purposive Sampling untuk 

menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi. 

Hal ini sering dilakukan dengan menerapkan pengetahuan ahli tentang 

populasi untuk memilih secara nonrandom sampel elemen yang mewakili 

penampang populasi.
11

  

Gambar 2.6 Purposive Sampling 

 
Sumber: https://www.statmat.net/wp-content/uploads/2021/01/teknik-

purposive-sampling.jpg  

Contoh, penelitian mengenai perkuliahan daring di Universitas 

Muhammadiyah Luwuk dapat menggunakan teknik Purposive Sampling. 

Kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut. 

Sampel mengisi keperluan kuesioner dari peneliti 

Sampel adalah mahasiswa semester II, IV, dan VI yang telah aktif 

mengikuti perkuliahan daring selama 2 semester sehingga diperoleh 

sebanyak 49 mahasiswa.
12

 

 

  

                                                     
11

 Jack R. Fraenkel, How to Design and Evaliate Research in Education (New York: McGraw-

Hill, 2012), h. 100. 
12

 Nurlia, ―Persepsi Mahasiswa Pendidikan Biologi Terhadap Perkuliahan Daring Pada Masa 

Pandemi Covid 19,‖ Jurnal Pendidikan Biologi 6 (2021), h. 63.  

https://www.statmat.net/wp-content/uploads/2021/01/teknik-purposive-sampling.jpg
https://www.statmat.net/wp-content/uploads/2021/01/teknik-purposive-sampling.jpg
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