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Populasi & Sampel 
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Populasi Penelitian 

 Populasi (population), yaitu subyek atau 
sekelompok orang, kejadian atau segala 
sesuatu yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. 

 Anggota populasi disebut dengan elemen 
populasi (population element). 

Masalah populasi timbul terutama pada 
penelitian opini yang menggunakan metode 
survei sebagai teknik pengumpulan data.  
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Sampel Penelitian 

 Peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi 
(disebut dengan sensus) atau meneliti sebagian dari 
elemen-elemen populasi (disebut dengan penelitian 
sampel).  

 Peneliti secara teknis umumnya mengalami kesulitan 
untuk melakukan sensus (census), jika jumlah 
populasinya relatif banyak atau bahkan sulit dihitung.  

 Kendala yang dihadapi peneliti umumnya adalah 
masalah keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang 
tersedia. Peneliti, karena alasan praktis dapat meneliti 
sebagian sampel (sample). Anggota sampel disebut 
dengan subyek 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki 
karakter sama dengan populasinya. 
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Alasan Penelitian Sampel  

 Jika jumlah elemen populasi relatif banyak, peneliti 
tidak mungkin mengumpulkan seluruh elemen 
populasi, karena akan memerlukan biaya dan tenaga 
yang relatif tidak sedikit. 

 Kualitas data yang dihasilkan oleh penelitian sampel 
sering lebih baik dibandingkan dengan hasil sensus, 
karena proses pengumpulan dan analisis data sampel 
yang relatif sedikit daripada data populasi dapat 
dilakukan relatif lebih teliti. Supervisi peneliti terhadap 
tenaga pengumpul data dan pemrosesan data dapat 
dilakukan lebih baik. 

 Proses penelitian dengan menggunakan data sampel 
relatif lebih cepat daripada sensus, sehingga dapat 
mengurangi jangka waktu antara saat timbulnya 
kebutuhan informasi hasil penelitian dengan saat 
tersedianya informasi yang diperlukan. 
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Sampel Penelitian 

Permasalahan dalam sampel: 

 Berapa jumlah sampel yang akan diambil? 

 Bagaimana teknik pengambilan sampel? 

 

Pertimbangan Dalam Menentukan Sampel: 

 Seberapa besar keragaman populasi? 

 Berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan?  

 Berapa toleransi tingkat kesalahan dapat diterima? 

 Apa tujuan penelitian yang akan dilakukan?  

 Keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. 
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Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik Sampling adalah merupakan teknik yang 
digunakan dalam  pengambilan sampel. 

 Pada dasarnya teknik sampling dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu: 

1. Probability Sampling: 
Pengambilan/penarikan sampel dalam populasi 
berdasarkan nilai probabilitas (peluang) atau 
setiap sampel yang dipilih berdasarkan 
prosedur seleksi tertentu dan memiliki peluang 
yang sama untuk dipilih. 

2. Non Probability Sampling: 
Pengambilan/penarikan sampel dalam populasi 
berdasarkan pertimbangan pribadi (subyektif)  
atau tidak memberi peluang/kesempatan sama 
bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk 
dipilih menjadi sampel 
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Teknik Pengambilan Sampel 
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Teknik Pengambilan Sampel: 

Probability Sampling 
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1. Simpel Random: bila populasi dianggap homogen, sampel 
diambil bebas secara acak. 

 

 

 

 

 

2. Proportionate Stratified: bila populasi berstrata (ada 
tingkatan berbeda), kelompokan dulu sesuai stratanya, baru 
dari setiap strata diambil sampel secara random untuk 
digabung kembali. 



Teknik Pengambilan Sampel: 

Probability Sampling 
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3. Disproportionate: bila ada salah satu strata jumlahnya 
sedikit, maka tidak perlu dirandom, tapi dijadikan sampel 
semua dari strata tsb. 

 

 

 

 

 

4. Cluster Sampling: bila populasi terdiri dari beberapa 
kelompok/wilayah/bagian, maka pisahkan sesuai 
kelompoknya, baru tiap kelompok diambil sapel secara 
random untuk digabungembali 



Teknik Pengambilan Sampel: 

Non Probability Sampling 
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1. Sistimatis Sampling: populasi diberi nomor urut, sample 
diambil no ganjil/genap/kelipatan angka tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quota Sampling: pengambilan sampel sesuai dengan 
jumlah yang sudah ditentukan. 

Contoh : dalam penelitian  telah ditentukan jumlah sampel 
100 orang , bila sudah mencapai angka 100 maka 
pengambilan sampel dihentikan walaupun ada 
bagian/daerah/kelompok  yang belum disampling 

 

1      2 3    4      5     6     7      8 

  2  4            6            8 



Teknik Pengambilan Sampel: 

Non Probability Sampling 
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3. Aksidential Sampling: pengambilan sampel secara kebetulan 
yang ditemui peneliti kapan saja. 

Contoh: akan diambil 100 orang sampel. Siapapun yang bertemu 
peneliti dapat dijadikan sampel asal sesuai kriterianya. 

4. Purposive Sampling: pengambilan sampel dengan pertimbangan 
tertentu (pakar) 

Contoh : penelitian tentang penyebab gempa bumi, harus diambil 
sampel dari para ahli gempa bumi. 

5. Snowball Sampling: pengambilan sampel secara estafet dari 
sampel memilih sampel lain. 

 



Teknik Pengambilan Sampel: 

Video 

http://hanifoza.wordpress.com ©Hanif Fakhrurroja, 2012 



Tahap Pemilihan Sampel 

1. Penentuan Populasi: menentukan apa yang menjadi 
elemen populasi (individu, organisasi, produk) 

2. Penentuan Unit Pemilihan Sampel: menentukan 
kelompok-kelompok elemen berdasarkan desain 
sampel yang digunakan. 

3. Penentuan Kerangka Pemilihan Sampel: 
menentukan daftar elemen dari setiap unit pemilihan 
sampel. 

4. Penentuan Desain Sampel: menentukan teknik 
sampling yang digunakan (probability sampling atau 
non probability sampling) 

5. Penentuan Jumlah Sampel: menentukan jumlah 
atau besarnya sampel yang digunakan dalam 
penelitian. 

6. Pemilihan Sampel: menentukan elemen yang akan 
menjadi sampel dari penelitian yang dilakukan. 
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Menentukan Ukuran Sampel 

 Penentuan Ukuran Sampel adalah menentukan jumlah sampel yang 
dipergunakan dalam penelitian sedemikian rupa sehingga dapat 
mewakili populasinya (representatif). 

 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Jumlah Sampel : 

1. Homogenitas: semakin homogen unit pemilihan sampel 
(elemen populasi), maka semakin kecil jumlah sampel yang 
diperlukan dan sebaliknya. 

2. Derajat Kepercayaan: jumlah sampel lebih banyak diperlukan 
bila derajat kepercayaan meningkat. 

3. Presisi (ketelitian): semakin tinggi tingkat presisi yang 
diinginkan maka semakin banyak jumlah sampel yang 
diperlukan. 

4. Prosedur Analisis: Beberapa model analisis tertentu 
memerlukan sampel dalam jumlah tertentu. Peneliti perlu 
mempertimbangkan jumlah sampel yang diperlukan sesuai 
dengan model analisis yang digunakan. 

5. Kendala Sumber Daya: keterbatasan waktu, dana dan sumber 
daya manusia sering menjadi kendala dalam menentukan jumlah 
sampel yang layak dalam suatu penelitian. 
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Menentukan Anggota Sampel 

Penentuan Jumlah Sampel : Jumlah anggota sampel 
dapat dihitung berdasarkan formula tertentu : 
 
Menurut Zikmund , jumlah anggota sampel dapat dihitung 
berdasarkan formula :    
                  
                                   n  =  [ ZS  ]²   
                                                E 
 
dimana  :   
 
n = jumlah sampel ;  
Z  = jumlah sampel yang sudahm distandardisasi 

sesuai derajat keyakinan ;  
S = deviasi standar sampel atau estimasi deviasi 

standar populasi; 
E = tingkat kesalahan yang ditolerir. 
          
  



Menentukan Anggota Sampel 

Contoh :  

Seorang peneliti, yang mempelajari pengeluaran para 
wanita untuk membeli produk kosmetik, menginginkan 
derajat kepercayaan 95 % (berarti nilai Z = 1,96), 
perkiraan deviasi standar $ 29 (S), dan rentang kesalahan 
(E) kurang dari $ 2.  

Dengan demikian, jumlah anggota sampel yang 
sebaiknya diambil berdasarkan formula diatas adalah: 

 

                                   
                                 n = [ (1,96) (29) ]²   =  808 
                                                2                                             
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