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AA..PPEENNGGEERRTTIIAANN  PPOOPPUULLAASSII  ddaann  SSAAMMPPEELL  

Suatu kegiatan penelitian pasti akan selalu berhadapan dengan Objek yang 

akan diteliti atau yang akan DIOBSERVASI. Objek tersebut dapat berupa 

Manusia, Hewan, Tumbuh – tumbuhan, Benda – benda mati lainnya serta 

Peristiwa dan Gejala yang terjadi di dalam masyarakat atau di alam sekitar kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, menurut Sugiyono (2003) Polpulasi adalah “Wilayah 

Generalisasi yang terdiri atas Obyek/Subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Jadi, Populasi BUKAN HANYA Orang, tetapi juga benda – benda alam yang lain. 

Populasi juga BUKAN SEKEDAR Jumlah yang ada pada 0bjek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek 

atau subyek itu. 

Satu orangpun dapat digunakan sebagai Populasi, karena satu orang itu 

mempunyai berbagai karakteristik, misalnya Gaya Bicara, Disiplin, Hobi, Cara 

Bergaul, Sel, Persepsi, Kimia Darah, Urine dan lain-lain.  

 



Adapun pengertian Populasi menurut Nawawi (1985) menyebutkan bahwa 

Populasi adalah : “Totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil 

menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap”. 

Sedangkan Riduan dan Tita Lestari (1997) mengatakan bahwa 

Populasi adalah :“Keseluruhan dari karakteristik atau Unit hasil 

pengukuran yang menjadi objek penelitian”. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

“Populasi merupakan Objek atau Subjek yang berada pada 

Suatu Wilayah dan Memenuhi Syarat – Syarat tertentu 

berkaitan dengan Masalah Penelitian.” 

 

Berdasarkan Batasan Sumber Data yang terdapat dalam suatu Populasi secara 

Kuantitatif, maka Populasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 

1) Populasi Terbatas (finite population) 

Adalah Populasi yang mempunyai Sumber Data yang Jelas Batasnya secara 

Kuantitatif sehingga dapat dihitung Jumlahnya. 

Contoh : 

 Jumlah Penduduk Kota Surakarta 500.642 jiwa, 

 Jumlah 360 Mahasiswa Politeknik Kesehatan Surakarta di Jurusan 

Keperawatan, 

 Jumlah 190 Dosen Politeknik Kesehatan Surakarta. 

 Dsb. 

 

2) Populasi Tak Terbatas (Tak Terhingga)/(infinite population) 

Yaitu Populasi yang Sumber datanya TIDAK dapat ditentukan Batas – 

Batasnya sehingga Relatif TIDAK dapat ditentukan dalam bentuk Jumlah 

(uncountable). 



Misalnya : Penelitian tentang berapa liter kenaikan air laut saat pasang 

karena bulan purnama, Populasi tanaman anggrek di dunia, dsb. 

 

Sedangkan berdasarkan SIFATnya, Populasi dapat digolongkan menjadi 2 

macam, yaitu : 

1) Populasi Homogen 

Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau 

keadaan yang sama sehingga tidak perlu mempermasalahkan jumlahnya 

secara kuantitatif. 

 

2) Populasi Heterogen 

Populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau 

keadaan yang berbeda (bervariasi) sehingga perlu ditetapkan batas-

batasnya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 

 

Dalam melaksanakan penelitian, walaupun tersedia populasi yang terbatas dan 

homogen , ada kalanya peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara 

populasi. Tetapi mengambil sebagian dari populasi yang dianggap mewakili 

populasi (representative). Hal ini berdasar pertimbangan yang logis, seperti 

kepraktisan, keterbatasan biaya, waktu, tenaga dan adanya percobaan yang 

bersifat merusak (destruktif). 

 

Informasi tentang populasi sangat diperlukan untuk menarik kesimpulan. Bila 

kita dapat mengobservasi keseluruhan individu anggota populasi, kita akan 

mendapatkan besaran yang menyatakan karakteristik populasi yang 

sebenarnya; dalam statistika disebut PARAMETER. Dengan demikian 

PARAMETER adalah suatu nilai yang menggambarkan ciri/karakteristik 

populasi. Parameter merupakan suatu nilai yang stabil karena diperoleh dari 

observasi terhadap seluruh anggota populasi. Biasanya dilambangkan dengan 



huruf-huruf Yunani. Misalnya: Rata-rata populasi dilambangkan dengan μ 

(baca: myu).dst. 

Tabel 1. Parameter pada Populasi dan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPEL (menurut Sugiyono, 2003 ; 56) adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

maka peneliti dapat menggunakan sample yang diambil dari populasi itu. 

Semua yang dipelajari dari sample itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

Populasi. Oleh karena itu, Sampel yang diambil dari Populasi harus benar – 

benar Representatif. 

Sedangkan Suharsimi Arikunto (2002, 109) mendefinisikan Sampel adalah 

Bagian dari Populasi yaitu sebagian atau wakil dari Populasi yang diambil 

sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 

 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa SAMPEL 

adalah Sebagian dari Populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB..KKEEGGUUNNAAAANN  SSAAMMPPEELL  

Terdapat beberapa kegunaan / keuntungan dengan menggunakan sample 

dalam penelitian, yaitu : 

1) Biaya yang lebih murah 

2) Waktu yang relatif singkat 

3) Kualitas informasi lebih baik, karena : 

a. Jumlah yang relatif kecil memungkinkan dapat menggunakan tenaga 

peneliti / asisten peneliti yang lebih terlatih, 

b. Supervise yang ketat terhadap pengumpul data lebih mungkin 

dilakukan, 

c. Kelompok penelitian yang lebih kecil memungkinkan untuk 

menggunakan metode pengumpulan data yang lebih kompleks dan 

lebih akurat. 

4) Data yang dikumpulkan dapat lebih menyeluruh (Komprehensif) 

5) Memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 



CC..  TTEEKKNNIIKK  SSAAMMPPLLIINNGG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Sampling / Teknik Pengambilan Sampel adalah Suatu cara mengambil 

sample yang representatif dari populasi. Hal ini berarti bahwa pengambilan 

sample harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sample yang 

benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya. Oleh karena itu, Representativitas Sampel sangat ditentukan oleh : 

1) Homogenitas Populasi, 

2) Jumlah Sampel yang dipilih, 

3) Banyaknya Ciri/Karakteristik subyek yang dipelajari, 

4) Teknik Pemilihan/Pengambilan sample. 

 

Sifat/Karakter yang semakin homogen pada suatu individu di dalam populasi 

memberikan representativitas sample yang semakin tinggi. Kemudian jumlah 

sample yang semakin besar/banyak juga akan meningkatkan representativitas 

sample karena karakteristik sample yang terambil semakin mendekati 



karakteristik populasi. Sedangkan banyaknya Ciri/Karakteristik yang dipelajari 

dalam Sampel akan semakin menurunkan representativitas sample, karena 

dengan demikian populasi akan semakin kurang homogen. Dan teknik 

pengambilan sample yang memperhatikan prinsip Randomisasi akan semakin 

meningkatkan representativitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Teknik Sampling 

 

  

TTEEKKNNIIKK  

SSAAMMPPLLIINNGG  

 

PPRROOBBAABBIILLIITTYY  

SSAAMMPPLLIINNGG  

 

NNOONN  PPRROOBBAABBIILLIITTYY  

SSAAMMPPLLIINNGG  

1) Simple Random 

Sampling 

2) Proportionate Stratified 

Random Sampling 

3) Disproportionate 

Stratified Random 

Sampling 

4) Cluster Sampling / Area 

Sampling. 

1) Systematic Sampling 

2) Quota Sampling 

3) Accidental Sampling 

4) Purposive Sampling 

5) Sampling Jenuh 

6) Snowball Sampling 



Berdasarkan gambar tersebut di atas terlihat bahwa Teknik Sampling pada 

dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu PROBABILITY 

SAMPLING  dan NON PROBABILITY SAMPLING. 

1. PPRROOBBAABBIILLIITTYY  SSAAMMPPLLIINNGG : 

Adalah : Teknik Sampling yang memberikan kesempatan/peluang yang 

sama kepada setiap anggota populasi untuk dapat dipilih menjadi anggota 

sample. 

Disebut juga Random Sampling, sehingga Sampel yang diperoleh disebut 

Sampel Random. 

Teknik semacam ini HANYA boleh digunakan apabila setiap unit atau 

anggota populasi bersifat HOMOGEN. 

Teknik Probability Sampling atau Random Sampling ini dapat dibedakan 

menjadi beberapa macam, diantaranya adalah : 

a) Simple Random Sampling 

Adalah Cara pengambilan sample dari anggota populasi dengan 

menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam 

anggota populasi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Simple Random Sampling 

 

Hakekat dari Pengambilan Sampel secara Acak Sederhana ( Simple 

Random Sampling) ini adalah bahwa setiap anggota atau Unit dari 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai 

sample. 

 

Populasi 

Homogen 

 

Sample 



Keuntungan : 

 Estimator yang tidak bias, 

 Pelaksanaan yang sangat mudah, 

Kelemahan : 

 Sampel mengumpul di satu tempat atau bahkan 

tersebar kemana – mana. 

 Kesulitan membuat Sample Frame (Daftar Anggota 

Populasi) 

Cara-cara / Teknik yang digunakan untuk Randomisasi Sederhana 

(Simple Random Sample) antara lain : 

1. Cara Undian 

Cara ini dilakukan sebagaimana kita melakukan pengundian, yang 

secara sistematis dapat dilakukan dengan cara : 

(a) Buat Daftar yang berisi Semua Subjek/Individu (Sample 

Frame), 

(b) Beri kOde Nomor Urut pada semua subyek/individu itu, 

(c) Tulis kode itu masing – masing dalam selembar kertas, 

(d) Gulung kertas itu baik – baik, 

(e) Masukkan gulungan – gulungan kertas itu kedalam 

tempolong/tempat pengundian, 

(f) Kocok baik – baik, dan ambil satu demi satu sampai 

jumlah yang kita butuhkan. 

 

Cara pengambilan Sample seperti ini juga sering dikatakan sebagai 

Cara Mekanik. 

 

 

 

 

 



2. Randomisasi dengan Tabel Bilangan Random 

Cara seperti inilah yang paling banyak digunakan oleh para ahli 

statistic dan para peneliti. Karena selain prosedurnya sangat 

sederhana, juga kemungkinan penyelewengan dapat dihindarkan 

sejauh – jauhnya. 

Cara penggunaan Tabel Bilangan Random untuk menentukan suatu 

Sample dari suatu populasi adalah sebagai berikut : 

(a) Buat daftar subjek dengan nomor urutnya (Sample 

Frame), 

(b) Jatuhkan ujung pensil/pen disembarang tempat pada 

Tabel Bilangan Random, 

(c) Ambil DUA DIGIT Angka yang berdekatan dengan 

jatuhnya Ujung Pensil itu untuk mengidentifikasi Orang 

Pertama sebagai Sample, 

(d) Selanjutnya, untuk mengidentifikasi Orang yang Ke-2, 3, 

4, 5, 6, 7, dst………(n), ambillah dua angka di Bawah, di 

Atas dan atau di Sampingnya sampai kebutuhan kita 

terpenuhi. 

 

 Catatan : 

Jika jumlah subjek dalam Populasi berkisar antara 100 – 999, 

maka pada Langkah (c) di atas, TIDAK mengambil DUA angka, 

melainkan 3 (TIGA) Angka yang berdekatan. Demikian juga 

bila jumlah populasi berkisar 1000 – 9999, maka harus 

mengambil 4 (EMPAT) Angka yang berdekatan, dan 

seterusnya, disesuaiak dengan Jumlah Populasi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 : Contoh Tabel Bilangan Random 

 

b) Proportionate Stratified Random Sampling 

Adalah Pengambilan Sampel dari anggota populasi secara acak dan 

berstrata secara proporsional. Teknik ini biasa dilakukan bila anggota 

Populasinya Heterogen. 

Makin heterogen suatu populasi, makin besar pula perbedaan sifat-

sifat antara lapisan tersebut. Untuk dapat menggambarkan secara tepat 

tentang sifat-sifat populasi yang heterogen, maka populasi yang 

bersangkutan harus dibagi-bagi kedalam lapisan-lapisan (strata) 

yang seragam atau homogen, dan dari setiap strata dapat diambil 

sampel secara random (acak). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar : Proportionate Stratified Random Sampling 

 

Teknik Sampling Random Strata Proporsional digunakan apabila 

proporsi ukuran sub-populasi atau jumlah satuan elementer dalam setiap 

strata relatif seimbang atau relatif sama besar. Dalam sampel strata 

proporsional, dari setiap strata diambil sampel yang sebanding dengan 

besar setiap strata dengan berpatokan pada pecahan sampling 

(sampling fraction) yang sama yang digunakan. Pecahan sampling 

adalah angka yang menunjukkan persentase ukuran sampel yang akan 

diambil dari ukuran populasi tertentu. 

Cara pengambilan sample dilakukan dengan menyeleksi setiap unit 

sampling yang sesuai dengan ukuran unit sampling.  

Keuntungannya ialah aspek representatifnya lebih meyakinkan 

sesuai dengan sifat-sifat ynag membentuk dasar unit-unit yang 

mengklasifikasinya, sehingga mengurangi keanekaragamannya. 

Karakteristik-karakeristik masing-masing strata dapat diestimasikan 

sehingga dapat dibuat perbandingan. 

Kerugiannya ialah membutuhka informasi yang akurat pada proporsi 

populasi untuk masing-masing strata. Jika hal tersebut diabaikan maka 

kesalahan akan muncul. 

 

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

 



c) Disproportionate Stratified Random Sampling 

Adalah Pengambilan sample dari anggota populasi secara acak dan berstrata 

tetapi sebagian ada yang kurang Proposional Pembagiannya. 

Strategi pengambilan sample sama dengan proporsional. Perbedaanya 

ialah terletak pada ukuran sample yang tidak proporsional terhadap 

ukuran unit sampling karena untuk kepentingan pertimbangan analisa 

dan kesesuaian. 

Contoh : 

Pegawai pada suatu Perusahaan tertentu mempunyai : 3 orang lulusan 

S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMU, 

dan 700 orang lulusan SMP. 

Dengan kondisi tersebut, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang Lulusan 

S2 tersebut diambil semua sebagai sample, karena dua kelompok ini 

terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU dan SMP. 

 

d) Cluster Sampling / Area Sampling. 

Adalah Teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil 

dari setiap Daerah atau Wilayah geografis yang ada. 

Teknik ini digunakan apabila ukuran populasinya tidak diketahui dengan 

pasti, sehingga tidak memungkinkan untuk dibuatkan kerangka 

samplingnya, dan keberadaannya tersebar secara geografis atau 

terhimpun dalam klaster-klaster yang berbeda-beda.  

Apabila klaster itu bersifat wilayah geografis yang kecil, maka 

pengambilan sampelnya dapat dilakukan satu tahap (simple cluster 

sampling).  

Akan tetapi jika klasternya besar atau wilayah geografisnya besar, maka 

pengambilan sampel tidak cukup hanya satu tahap, melainkan harus 



beberapa tahap. Dalam keadaan yang demikian gunakanlah teknik 

sampling klaster banyak tahap (multistage cluster sampling).  

Keuntungan menggunakan teknik ini ialah jika kluster-kluster 

didasarkan pada perbedaan geografis maka biaya penelitiannya menjadi 

lebih murah. Karakteristik kluster dan populasi dapat diestimasi. 

Kelemahannya ialah membutuhkan kemampuan untuk membedakan 

masing-masing anggota populasi secara unik terhadap kluster, yang 

akan menyebabkan kemungkinan adanya duplikasi atau penghilangan 

individu-individu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘NONPROBABILITY SAMPLING’ 

 

SSAAMMPPLLIINNGG  NNOONNPPRROOBBAABBIILLIITTAASS merupakan pemilihan sampel yang 

dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti, sehingga 

dengan tipe sampling NONPROBABILITY ini membuat semua anggota 

populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

sebagai anggota sampel. 

 

Nonprobability Sampling  dikembangkan untuk menjawab kesulitan 

yang timbul dalam menerapkan teknik probability sampling, 

terutama untuk mengeliminir  biaya dan permasalahan dalam 

pembuatan sampling frame (kerangka sampel).  

 

Pemilihan nonprobability sampling ini dilakukan dengan 

pertimbangan:  

1. Penghematan biaya, waktu dan tenaga; dan  

2. Keterandalan subjektivitas peneliti (pengetahuan, kepercayaan dan 

pengalaman seseorang seringkali dijadikan pertimbangan untuk 

menentukan anggota populasi yang dipilih sebagai sampel).  

 

Yang termasuk pada sampling nonprobabilitas adalah convenience 

sampling, judgement sampling, quato sampling, dan snowball 

sampling. 

 

 



 

 

Pada convenience sampling (sampling kemudahan), sampel 

diambil berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara 

tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan 

karakteristiknya, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel.  

 

Dengan kata lain sampel diambil/terpilih karena ada ditempat dan 

waktu yang tepat. Tanpa kriteria peneliti bebas memilih siapa saja 

yang ditemuinya untuk dijadikan sampel. 

 

Dengan demikian teknik sampling ini digunakan ketika peneliti 

berhadapan dengan kondisi karakteristik elemen populasi tidak dapat 

diidentifikasikan dengan jelas, maka teknik penarikan sampel 

convenience, atau sering juga disebut Sampling Accidental menjadi 

salah satu pilihan.  

 

Teknik sampling convenience adalah teknik penarikan sampel yang 

dilakukan karena alasan kemudahan atau kepraktisan menurut peneliti 

itu sendiri.  

 

Dasar pertimbangannya adalah dapat dikumpulkan data dengan cepat 

dan murah, serta menyediakan bukti-bukti yang cukup melimpah.  

 



Kelemahan utama teknik sampling ini jelas yaitu kemampuan 

generalisasi yang amat rendah atau keterhandalan data yang diperoleh 

diragukan. 

 

JUDGEMENT SAMPLING (dikenal juga dengan PURPOSIVE 

SAMPLING) adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan 

berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi 

target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.  

 

Dalam perumusan kriterianya, subjektivitas dan pengalaman peneliti 

sangat berperan. Penentuan kriteria ini dimungkinkan karena peneliti 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam 

pengambilan sampelnya. 

 

Teknik SAMPLING KUOTA, pada dasarnya sama dengan judgment 

sampling, yaitu mempertimbangkan kriteria yang akan dijadikan 

anggota sampel.  

 

Langkah penarikan sampel kuota antara lain:  

1. Peneliti merumuskan kategori quota dari populasi yang akan 

ditelitinya melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai 

dengan ciri-ciri yang dikehendakinya, seperti jenis kelamin, dan 

usia.  

2. Menentukan besarnya jumlah sampel yang dibutuhkan, dan 

menetapkan jumlah jatah (quotum).  



Selanjutnya, setelah jumlah jatah ditetapkan, maka unit sampel 

yang diperlukan dapat diambil dari jumlah jatah tersebut.  

 

Teknik sampling kuota biasanya digunakan bila populasinya 

berukuran besar. 

 

QUOTA SAMPLING (JATAH) hampir mirip dengan teknik Sampling 

Stratifikasi. Bedanya, jika dalam sampling stratifikasi penarikan 

sampel dari setiap subpopulasi dilakukan dengan acak, maka dalam 

sampling kuota, ukuran serta sampel pada setiap sub-subpopulasi 

ditentukan sendiri oleh peneliti sampai jumlah tertentu tanpa acak.  

 

WHY....?  

Karena pada kenyataannya sering dijumpai bahwa peneliti tidak dapat 

mengetahui ukuran yang rinci dari setiap subpopulasi, atau ukuran 

antar subpopulasi sangat jauh berbeda.  

Menghadapi kondisi seperti, maka peneliti dapat mempertimbangkan 

penggunaan teknik sampling kuota.  

 

Jadi, melalui teknik sampling kuota, penarikan sampel dilakukan atas 

dasar pertimbangan peneliti untuk tujuan meningkatkan 

representasi sampel penelitian sampai jumlah tertentu sebagaimana 

yang dikehendaki peneliti.  

 

 



 

 

 

SNOWBALL SAMPLING merupakan salah satu bentuk judgement 

sampling yang sangat tepat digunakan bila populasinya kecil dan 

spesifik.  

 

Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara berantai, 

makin lama sampel menjadi semakin besar, seperti bola salju yang 

menuruni lereng gunung.  

 

Hal ini diakibatkan kenyataan bahwa populasinya sangat spesifik, 

sehingga sulit sekali mengumpulkan sampelnya. Pada tingkat 

operasionalnya melalui teknik sampling ini, responden yang relevan di 

interview, diminta untuk menyebutkan responden lainnya sampai 

diperoleh sampel sebesar yang diinginkan peneliti, dengan 

spesifikasi/spesialisasi yang sama karena biasanya mereka saling 

mengenal. 

 

Dibandingkan dengan teknik sampling nonprobabilitas lainnya, teknik 

ini memiliki keunggulan terutama dalam hal biaya yang relatif lebih 

rendah. Kelemahannya adalah kemungkinan bias yang relatif lebih 

besar karena pemilihan responden tidak independen (Zikmund, 2000: 362). 

 

 



Berdasarkan uraian di atas tentang sampling peluang dan non peluang, 

seorang peneliti dapat dengan bebas menentukan tipe sampling mana 

yang akan digunakannya. Tetapi ada beberapa kriteria yang harus 

diperhatikan untuk menentukan tipe sampling yang baik, diantaranya:  

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari 

seluruh populasi,  

2. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian,  

3. Sederhana, mudah dilaksanakan, dan  

4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin tentang 

populasi dengan biaya minimal. 

 

MENENTUKAN BESAR/UKURAN SAMPLE 

1. Konsep Bradford Hill 

 30 sudah cukup ---> 100 sudah Besar  

2. Presentase dari Populasi  

 5 – 10 % dari Populasi (Arikunto) 

3. Roscoe (dalam bukunya Research Methods For Busines ; 1992) : 

 Yg layak digunakan 30 – 500. 

 Bila Sample dibagi dlm KATEGORI (Pria-Wanita, PNS – 

Swasta), maka jml setiap Kategori minimal 30 

 Untuk Penelitian Korelasi & Regresi, minimal 10 Kali Juml 

Variabel yg Diteliti. 

Misal jml Var. Bebas & Terikat ada 5, maka jml sampel 10 x 5 

 Penelitian Eksperimen yg sederhana, jml masing2 kelompok 10 – 

20. 
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