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Teknik Pengambilan Sampel 

• Sampel penelitian adalah kelompok yang dapat memberikan 
data penelitian 

• Populasi adalah kelompok yang lebih luas dan besar yang 
akan menjadi target dari penerapan hasil penelitian 

• Sampel dapat dipilih setelah populasi penelitian ditetapkan
• Populasi dan sampel harus ditulis dengan detail agar 
pembaca yang tertarik dapat mempertimbangkan untuk 
mengaplikasikan hasil penelitian 



Prosedur Pemilihan Sample

1. Tentukan Target Populasi

2. Tentukan Populasi yang dapat diakses

3. Tentukan Sampel penelitian

Semakin kecil populasi penelitian, waktu, tenaga, dan biaya 
penelitian semakin kecil, Namun dampak generalisasinya juga 
semakin sempit.

Populasi dan sampel harus dijelaskan secara rinci dalam 
laporan penelitian/paper.  



Sampel Acak dan Tidak Acak

Situasi 1:

Seorang dosen ingin mengetahui bagaimana sikap mahasiswa 
yang mengikuti perkuliahannya setelah mendapatkan perlakuan 
khusus. Ia memasukkan nama dari 100 mahasiswanya ke dalam 
kotak, lalu dikocok dan diambil 25 nama untuk diminta 
mengisi angket

Situasi 2:

Dosen yang sama ingin mengetahui bagaimana kesan 
mahasiswanya terhadap cara mengajarnya. Ia memberikan angket 
kepada setiap mahasiswa yang datang ke ruangannya untuk 
diisi dan dimasukkan ke dalam kotak. Pada akhirnya, ia 
membuka kotak setelah mendapatkan 30 sampel.



SAMPEL

ACAK 

TIDAK ACAK 

SEDERHANA 

BERJENJANG 

BERKELOMPOK 

MULTI-STEP 

SISTEMATIS 

CONVENIENCE 

PURPOSIVE 







JENIS PENELITIAN SAMPEL MINIMUM

STATISTIK DESKRIPTIF 100

KORELASI 50

KAUSAL KOMPARATIF 30

EKSPERIMENTAL 15 -30

SURVEI 350

UKURAN SAMPEL



• Population generalizabiliy : tingkat repreentasi sampel 
terhadap populasi

• Ketika menggunakan teknik purposif atau convenience 
sampling,akan lebih bagus ketika data direpresentasikan 
untuk menunjukkam bahwa sampelcukup representatif 
khususnya terhadap beberapa variabel terkait

• Ketika penelitian dalam eksperimentasi yang sampelnya 
merupakan siswa, jangan lupa pula memilih sampel guru yg 
praktek mengajar, sedapat mungkin guru juga dipilih 
secara acak

GENERALISASI THD POPULASI



DISKUSI

•Apa yang harus dilakukan ketika random 
sampling tidak memungkinkan atau sulit 
dilakukan?

•Apa saja yang perlu diperhatikan dalam 
menggeneralisasi hasil temuan penelitian?
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