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KERANGKA PEMIKIRAN 

 Kerangka pemikiran merupakan miniatur 

keseluruhan dari proses penelitian 

 Kerangka pemikiran harus menerangkan: 

1. Mengapa penelitian dilakukan ? 

2. Bagaimana proses penelitian dilakukan ? 

3. Apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut? 

4. Untuk apa hasil penelitain diperoleh ? 

SALAH KAPRAH !!! 
 

Sub struktur penelitian  kerangka teoritis  Kerangka pemikiran  

 



Sub Struktur Penelitian 

Tangible 

Reliability 

Responsiveness 

Assurance 

Emphaty 

satisfaction 



Kerangka Teoritis 

Perusahaan Konsumen 

Produk 

Harapan 

Kebutuhan 

Kenerja 

Kepuasan 

Konsumen 



Kerangka Pemikiran 

Permasalahan 

Krisis ekonomi 

Persaingan yang ketat 

Selera konsumen yang 
senatiasa berubah 

Stratetegi Pemasaran 
Pelayanan, Harga, 
Kelengkapan Barang dan 
Promosi 

Apakah terdapat Pengaruh Pelayanan, 

Harga, Kelengkapan Barang dan Promosi 

terhadap keputusan pembelian? 

Variabel manakah yang memiliki 

pengaruh terbesar terhadap keputusan 

pembelian? 

Analisis Data 
Regresi 
Uji F dan uji T 
 
 
 

Pengaruh Pelayanan, Harga, 

Kelengkapan Barang dan Promosi 

terhadap keputusan pembelian 

Variabel yang paling berpe garuh 

terhadap penjualan 

 

Umpan Balik 



Penyusunan Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah konstruksi berfikir yang bersifat 
logis dengan argumentasi yang konsisten dengan 
pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. 

Untuk menyusun kerangka pemikiran, yang perlu 
diperhatikan: 

1. Cari teori, konsep dan generalisasi yang relevan untuk 
dijadikan landasan teoretis dalam penelitian. 

2. Dari teori/ konsep dan generalisasi tersebut lakukan 
perincian analisis melalui penalaran deduktif, sedangkan 
dari hasil penelitian terdahulu dilakukan pemaduan dan 
generalisasi melalui penalaran induktif. Proses deduksi 
dan induksi itu dilakukan secara iteratif, sehingga 
dihasilkan jawaban yang paling mungkin terhadap 
masalah, jawaban inilah yang dijadikan hipotesis 
penelitian. 



PENGERTIAN HIPOTESIS 
 Hipotesis merupakan jawaban sementara yang 

hendak diuji kebenarannya. 

 Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis, 
penelitian yang bersifat eksploratif dan 
deskriptif tidak memerlukan hipotesis  

MANFAAT HIPOTESIS 
1. Menjelaskan masalah penelitian 

2. Menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji 
3. Pedoman untuk memilih metode analisis data 

4. Dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. 
 



Contoh Hipotesis 

 Terdapat pengaruh signifikan Sistem Informasi 
Administrasi terhadap pelayanan e-KTP pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Banjar. 

Hipotesis dapat menunjukkan: 

 MASALAH PENELITIAN 

 VARIABEL PENELITIAN 

 METODE ANALISIS DATA 

 KESIMPULAN 



Dasar Perumusan Hipotesis 

1. Berdasarkan pada teori  

2. Berdasarkan penelitian terdahulu  

3. Berdasarkan penelitian pendahuluan  

4. Berdasarkan akal sehat peneliti  



KONSEP DASAR PERUMUSAN HIPOTESIS 

Sumber Masalah 
Kehidupan sehari-hari 

Teoritis 
 

Teori 
Penelitian terdahulu 

Penelitian Pendahuluan 
Akal sehat 

Perumusan Hipotesis 

Instrumen penelitian 
Variabel, Data 

 

Kesimpulan Dan Implikasi 

Pengujian Hipotesis 



Pembagian Hipotesis 

1. HIPOTESIS DESKRIPTIF 
 Pelayanan Rumah sakit Enggal Waras tidak Memuaskan 
 Kinerja Keuangan Bank CBA Baik 
 Semangat Kerja Karyawan PT. Yasinta Tinggi 

2. HIPOTESIS KOMPARATIF 
 Rumah sakit enggal sempuh lebih memuaskan 

dibandingkan pelayanan rumah sakit enggal waras 
 Kinerja keuangan bank CBA lebih baik dibandingkan dengan 

kinerja bank Polli 
 Semangat kerja karyawan PT.YASINTA lebih tinggi 

dibandingkan dengan semangat kerja PT.YASINTO 

3. HIPOTESIS ASOSIATIF 
 Kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pasien 
 Jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

bank CBA 
 Semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap 

produktifitas karyawan 

 



Pernyataan Hipotesis  

1. Hipotesis Nol 
 Merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau 

pengaruh antar variabel sama dengan nol.  Atau dengan kata 
lain tidak terdapat perbedaan, hubungan atau pengaruh antar 
variabel. 

2. Hipotesis Alternatif 
 Merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, 

hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan 
nol.  Atau dengan kata lain terdapat perbedaan, hubungan 
atau pengaruh antar variabel (merupakan kebalikan dari 
hipotesis alternatif) 

 



Ciri-ciri Hipotesis yang Baik: 
1. Dinyatakan dalam kalimat yang tegas 

Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktifitas 
karyawan (jelas) 
Upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap 
produktifitas karyawan (tidak jelas) 

2. Dapat diuji secara alamiah 
Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktifitas 
karyawan (dapat diuji) 
Batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat 
berkembang biak (Pada hipotesis ini tidak dapat dibuktikan 
karena kita tidak dapat mengumpulkan data tentang batu yang 
belum terlihat manusia) 

3. Dasar dalam merumuskan hipotesis kuat 
Harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan 
(memiliki dasar kuat yaitu teori permintaan dan penawaran) 
Uang saku memiliki pengaruh yang signifikant terhadap jam 
belajar mahasiswa. (tidak memiliki  dasar kuat)  
 



OPERASIONALISASI & DEFINISI 

OPERASIONAL 

 Operasionalisasi :  

 Langkah setelah kita melakukan 
konseptualisasi  

 merupakan proses untuk mengembangkan 
definisi operasional 

 Definisi Operasional: 

 Definisi konkrit atau spesifik dari konsep 
yang akan diukur 

 Diturunkan berdasarkan dimensi perilaku, 
faset atau sifat dari suatu konsep 



CONTOH 

 Operasionalisasi Konsep motivasi 
untuk berprestasi (achievement 
motive) 

 Pertanyaan: Apa dimensi 
perilaku/karakteristik yang muncul 
dari orang-orang yang berprestasi 
tinggi?  

 



Sekaran (2003) menyatakan terdapat 5 
karakteristik umum (dimensi) dari 
achievement motive: 

1. Mereka yang hidupnya & pikirannya hanya 
untuk bekerja. Kepuasan yang dicari adalah 
prestasi & keberhasilan       

    Dimensi: Semangat Kerja 
2. Mereka umumnya tdk pernah santai. Segala 

sesuatu dihubungkan dgn aktivitas kerja 
    Dimensi: Kesungguhan 
3. Karena selalu menginginkan prestasi & 

keberhasilan, mereka lebih suka bekerja 
dengan caranya sendiri dibanding dengan 
cara orang lain 

    Dimensi: Bekerja Efektif 

CONTOH 



4. Karena dalam benak mereka hanya 
prestasi & keberhasilan, mereka 
menyukai pekerjaan yg penuh 
tantangan. Namun mereka tidak memilih 
tantangan yg berlebihan, karena peluang 
keberhasilannya rendah 

     Dimensi: Bekerja efektif 
5. Selalu ingin tahu bagaimana kemajuan 

pekerjannya. Mereka sering menanyakan 
umpan balik secara langsung/tdk 
langsung dari pimpinan, teman, atau 
bawahan ttg kemajuan yang dicapai 

     Dimensi: Umpan balik/Feedback 

CONTOH (lanjutan….) 



PENENTUAN INDIKATOR PER 

DIMENSI 

 Indikator Dimensi I 
1. Selalu bekerja keras 
2. Enggan mengambil waktu libur 
3. Pantang menyerah walau menghadapi kemunduran 

 Indikator Dimensi II 
1. Selalu berfikir ttg pekerjaan walau di rumah 
2. Tidak mengutamakan hobby 

 Indikator Dimensi III 
1. Tidak suka bekerja dng orang yang lamban & inefisien 
2. Merendahkan orang yang melakukan keselahan 

 Indikator Dimensi IV 
1. Memilih pekerjaan yang menantang dari pada yang rutin 
2. Memilih tantangan yang sedang dari pada yang sangat 

sulit 

 Indikator Dimensi V 
1. Selalu meminta pendapat ttg hasil pekerjaannya 
2. Tidak sabar menunggu umpan balik 



Definisi Operasional 

 Definisi Operasional adalah penentuan 

construct sehingga menjadi variabel yang 

dapat diukur. 

 Menjelaskan cara tertentu yang digunakan 

untuk mengopersionalkan construct 

sehingga memungkinkan bagi peneliti lain 

untuk melakukan replikasi pengukuran 

dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran 

cosntruct yang lebih baik. 
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PENGERTIAN INDIKATOR 

1. Ukuran tidak langsung 

dari suatu kejadian atau 

kondisi (wilson, 1993) 

 

2. Variabel yang 

mengindikasikan atau 

memberi petunjuk suatu 

keadaan  sehingga dapat 

digunakan untuk 

mengukur suatu 

perubahan (Green,1992) 
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MONITORING 

EVALUASI 

POSISI SAAT INI 

• Konteks : Dimana posisi 
saat ini 

• Perencanaan : kita ingin 
kemana 

• Masukan : Apa yang kita 
perlukan 

• Proses : Bagaimana cara 
melakukan 

• Output : Apa yang kita 
hasilkan 

• Outcome : Apa yang cita 
capai manfaatnya 

• Impact : manfaat yang 
lebih luas 

 

PENTINGNYA INDIKATOR 

PERENCANAAN 
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PRINSIP DASAR  MENENTUKAN INDIKATOR 

Unsur   Definsi   
Specific  (spesifik)    Indikator harus mencerminkan hal - hal tertentu yang ingin  

dirubah oleh proyek, hindari hal - hal yang sangat bergantung  
pada pengaruh eksternal.   
  

Measurable and  
unambiguous   
(Terukur dan jelas)   

Indikator harus jelas sehingg a pengukurannya dan  
interpretasinya tidak ragu - ragu.   
  
Indikator harus memberikan data yang obyektif bukan  
subyektif, artinya harus independen siapa saja yang  
mengumpulkan data.   
  
Indikator harus dapat diperbandingkan antar kelompok dan  
proyek sehingga memun gkinkan perubahan dapat dibandingkan  
dan diagregasikan.   
  

Attainable and Sensitive   
(dapat dicapai dan sensitif)   

Indikator harus dapat dicapai oleh proyek, karenanya harus  
sensitif terhadap perubahan yang diharapkan melalui proyek.   
  

Relevant and easy to  
co llect  (relevan dan mudah  
dikumpulkan)   

Harus mudah mengumpulkan indikator yang dipilih dalam  
jangka waktu dan biaya yang wajar serta relevan dengan  
kebutuhan proyek.   
  
  

Time Bound  (batas waktu)   Indikator harus bisa menjelaskan kapan perubahan tertentu  
dihar apkan terjadi.   

  



OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel Dimensi Indikator No.  

Fasilitas Kerja 

(Independent 

Var.) 

1.Keadaan ruang 

kantor 

1.Kebersihan ruang kantor 1 

2.Kondisi ruangan 2 

3.Kondisi kesejukan 3 

4.Kondisi tata ruang 4 

2.Ketersediaan 

peralatan 

1.Ketersediaan meubelair 5 

2.Ketersediaan ATK 6 

3.Ketersediaan alat 

komunikasi 

1.Ketersediaan telepon 7 

2.Ketersediaan mesin fax 8 

3.Ketersediaan internet 9 



OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel Dimensi Indikator No.  

Kemampuan Kerja 

Pegawai 

(Dependent Var.) 

1.Tingkat 

pendidikan 

1.Pendidikan formal 10 

2.Pendidikan Non-formal 11 

2.Keterampilan 1.Keterampilan komputer  12 

2.Keterampilan akuntansi 13 

3.Keterampilan kearsipan 14 

3.Pengalaman kerja 1.Pengalaman kerja sejenis 15 

2.Pengalaman kerja tidak 

sejenis 

16 



TEKNIK PENSKALAAN 

 

 Skala Likert 

 Skala Guttman 

 Skala Semantic Deferensial 

 Skala Rating 



Skala Likert 

Skala Likert’s digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat dan 
persepsi seseorang tentang 
fenomena sosial.  

Contoh: 
Pelayanan rumah sakit “A” sudah sesuai 
dengan apa yang saudara harapkan. 

   a. Sangat setuju   skor 5 

   b. Setuju    skor 4 

   c. Tidak ada pendapat  skor 3 

   d. Tidak setuju   skor 2 

   e. Sangat tidak setuju   skor 1 



Skala Guttman 

 Skala Guttman akan memberikan 
respon yang tegas, yang terdiri dari 
dua alternatif.  

 Misalnya : 

  Ya   Tidak 

Baik   Buruk 

Pernah  Belum Pernah 

Punya   Tidak Punya 

 



Skala Semamtik Deferensial 

 Skala ini digunakan untuk mengukur sikap  tidak 
dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi 
tersusun dari sebuah garis kontinuem dimana nilai 
yang sangat negatif terletak disebelah kiri 
sedangkan nilai yang sangat positif terletak 
disebelah kanan. 

 Contoh: 

 Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan 
dirumah sakit “Y”? 

 

 1. 

Sangat Buruk 

5. 

Sangat Baik 



Skala Rating 

 Dalam skala rating data yang 
diperoleh adalah data kuantitatif  
kemudian peneliti baru 
mentranformasikan data kuantitatif 
tersebut menjadi data kualitatif. 

 Contoh: 

   Kenyaman ruang lobby Bank B: 

 5   4  3 2 1  

   Kebersihan ruang parkir Bank B: 

 5   4  3 2 1  



Teknik Pengumpulan Data 

Adalah pencatatan peristiwa –peristiwa 

atau hal-hal atau keterangan-

keterangan atau karakteristik-

karakteristik sebagian atau keseluruhan 

elemen populasi yang akanmenunjang 

datau mendukung penelitian  

 



Pengumpulan data berdasarkan 

caranya : 

1. Angket (Kuesioner) 

 Adalah pengumpulan data dengan 
menyerahkan atau mengirimkan daftar 
pertanyaan untuk diisi oleh responden 

 Responden adalah orang yang 
memberikan tanggapan/ respon atau 
menjawab atas pertanyaan –pertanyaan 
yang diajukan  

 Untuk dapat menggunakan teknik ini 
diisyaratkan reseponden harus memiliki 
tingkat pendidikan yang memadai  

 



Keuntungan teknik Angket  

1. Dapat menjangkau sampel dalam 

jumlah besar karena dapat dikirim 

lewat pos 

2. Biaya yang diperlukan untuk membuat 

angket relatif murah 

3. Angket tidak terlalu mengganggu 

responden karena pengisiannya  

ditentukan oleh responden itu sendiri 



Kerugian teknik Angket 

1. Jika dkirim melalui pos, maka 

prosentase yang dikembalikan relatif 

rendah 

2.  Tidak dapat digunakan pada 

responden yang tidak mampu 

membaca dan menulis 

3. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket 

dapat ditafsirkan salah oleh responden  



Komponen Angket agar efektif 

 
 Ada Subyek, yaitu individu atau lembaga yang 

melaksanakan penelitian 

 Adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti 
kepada responden untuk turut serta mengisi 
secara aktif dan obyektif 

 Ada  petunjuk pengisian angket, yang mudah 
dimengerti   dan tidak bias 

 Ada pertanyaan atau pernyataan beserta tempat 
mengisi jawaban baik secara tertutup, semi 
tertutup maupun terbuka  

 Pertanyaan dalam angket ini dapat berbentuk 
pertanyaan terbuka atau tertutup ataupun 
kombinasi antara terbuka dan tertutup   



Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 

pertanyaan atau pernyataan : 

 Pertanyaan atau pernyataan yang dibuat 

harus jelas dan tidak meragukan  

 Hindari pertanyaan atau pernyaan ganda 

 Responden harus mampu menjawab 

 Pertanyaan atau pernyataan harus relevan 

 Pertanyaan atau pernyataan sebaiknya 

pendek 

 Hindari Pertanyaan atau pernyataan yang 

bias, sugestif  



Berdasarkan bentuk pertanyaan atau 

pernyataan ad tiga jenis yaitu : 

a. Angket terbuka (Opened Questionare) 

 Merupakan angket  yang pertanyaan atau 
pernyataannya memberikan kebebasan kepada 
responden, untuk memberikan jawaban dan 
pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka  

 

b. Angket tertutup (Closed Questionare) 

 Merupakan angket  yang pertanyaan atau 
pernyataannya tidak memberikan kebebasan 
kepada responden, untuk memberikan jawaban 
dan pendapatnya sesuai dengan keinginan 
mereka  



c. Angket Semi terbuka (Semi Opened 

Questionare) 

 Merupakan angket  yang pertanyaan 

atau pernyataannya memberikan 

kebebasan kepada responden, untuk 

memberikan jawaban dan pendapat 

menurut pilihan pilihan jawaban yang 

telah disediakan  sesuai dengan 

keinginan mereka 



2. Wawancara 

 Adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan 

langsung oleh pewawancara kepada 

responden, dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam 

 



Kelebihan Teknik Wawancara :  

 Wawancara dapat digunakan pada 
responden yang tidak bisa membaca dan 
menulis  

 Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, 
pewawancara dapat segera menjelaskan 

 Pewawancara dapat segera mengecek 
kebenaran jawaban responden dengan 
mengajukan pertanyaan pemabanding, 
atau dengan melihat wajah atau gerak 
gerik responden 

  



Kekurangan Teknik Wawancara : 

 Wawancara memerlukan biaya yang 

sangat besar untuk perjalanan dan uang 

harian pengumpul data 

 Wawancara hanya dapat menjangkau 

jumlah responden yang kecil 

 Kehadiran pewawancara mungkin 

mengganggu responden 



Teknik Wawancara  

a. Wawancara berstruktur 

 Merupakan teknik wawancara dimana 
pewawancara menggunakan / mempersiapkan 
daftar pertanyaan atau daftara isian sebagai 
pedoman saat melakukan wawancara  

 

b. Wawancara tidak berstruktur 

 Merupakan teknik wawancara dimana 
pewawancara tidak menggunakan daftar 
pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun 
selama dalam proses saat melakukan 
wawancara  

 



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

wawancara : 

 Penampilan fisik, termasuk pakaian yang 
dpat memberikan kesan apakah 
pewawancara dapat dipercaya atau tidak 

 Sikap dan tingkah laku  

 Identitas, pewawancara harus 
memperkenalkan dirinya dan kalua perlu 
menunjukan tanda pengenal atau surat 
tugas 

 Kesiapan materi, dalam arti pewawancara 
memahami dan menguasai apa yang akan 
ditanyakan dan siap memberikan jawaban 
apabila diperlukan  



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

wawancara : (lanjutan) 

 Sebaiknya lakukan perjanjian dengan 
calon responden, kapan mereka bersedia 
untuk diajak wawancara  

 Mulailah wawancara dengan terlebih 
dahulu menggunakan kalimat pembuka 
atau  kalimat pengantar, dan dalam proses 
wawancara gunakan bahasa yang baik dan 
benar  

 Kontrol jalannya wawancara dan bila perlu 
pihak responden dituntun seperlunya agar 
ia tidak mengalami banyak kesulitan dalam 
menjawab atau mengemukan pendapat         

 



OBSERVASI 

 Adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan 
pengodean serangkaian prilaku dan suasana yang 
berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan 
tujuan empiris 

 Pemilihan, Menunujukan pengamat mengedit dan 
memfokuskan pengamatan secara sengaja atau tidak 

 Pengubahan, menunjukan bahwa observasi boleh 
mengubah prilaku atau tanpa mengganggu 
kewajarannya 

 Pencatatan, menunjukan upaya merekam kejadian-
kejadian dengan menggunakan catatan lapangan, 
sistem kategori dan metode-metode lainnya  

 



 Pengodean, menunjukan proses 
penyederhanaan catatan-catatan itu melalui 
metode reduksi data    

 Rangkaian prilaku dan suasana, menunjukan 
bahwa observasi malakukan serangkaian 
pengukuran yang berlainan pada berbagai 
prilaku dan suasana 

 In situ, menunjukan bahwa pengamatan 
kejadian terjadi melalui situasi alamiah 
walaupun tidak berarti tanpa menggunakan 
manipulasi eksperimental 

 Tujuan Empiris, menunjukan bahwa 
observasi memiliki bermacam-macam  fungsi 
dalam penelitian , deskripsi, melahirkan teori 
dan hipotesis, atau menguji teori atau 
hipotesis    



Kelebihan teknik observasi 

 Data yang diperoleh adalah data aktual/ segar 
dalam arti bahwa data diperoleh dari 
responden pada saat terjadinya tingkah laku  

 Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara 
langsung. Tingkah laku yang diharapkan 
muncul mungkin akan muncul atau mungkin 
juga tidak muncul, karena tingkah laku dapat 
dilihat atau diamati, maka kita segera dapat 
mengatakan bahwa yang diukur memang 
sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur      



Kekurangan teknik observasi 

 Untuk memperoleh data yang diharapkan, 

maka pengamat harus menunggu 

danmengamati sampai tingkah laku yang 

diharapkan terjadi/muncul 

 Beberapa tingkah laku, seperti tingkah laku 

kriminal atau yang bersifat pribadi, sukar 

atau tidak mungkin diamati bahkan 

mungkin dapat membahayakan si 

pengamat jika diamati    



Observasi berdasarkan keterlibatan 

pengamat : 

a. Observasi partisipan 

 Merupakan observasi dimana pengamat 
ikut serta terlibat dalam kegiatan –
kegiatan yang dilakukan oleh subyek 
yang diteliti atau yang diamati, seolah –
olah merupakan merupakan bagian dari 
mereka 

b. Observasi tak  partisipan 

 Merupakan observasi dimana pengamat 
berada diluar subyek yang diteliti dan 
tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang 
mereka lakukan. 

 



Observasi berdasarkan  cara  pengamatan 

a. Observasi berstruktur  

 Merupakan observasi dimana pengamat 
dalam melaksanakan observasinya 
menggunakan pedoman pengamatan 

 

b.   Observasi tak berstruktur 

 Merupakan observasi dimana pengamat 
dalam melaksanakan observasinya 
melakukan pengamatan secara bebas 



Studi Dokumentasi  

 Adalah teknik pengumpulan data yang 
tidak langsung ditujukan pada subyek 
penelitian, namun melalui dokumen. 

 

 Dokumen yang digunakan  dapat 
berupa buku harian, surat pribadi, 
laporan, notulen rapat, catatan kasus 
dalam pekerjaan sosial dan dokumen 
lainnya.      



Kelebihan dari studi dokumentasi  : 

 Pilihan alternatif, untuk subyek peneliti tertentu yang 
sukar atau tidak mungkin dijangkau, maka studi 
dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan 
penelitian (pengumpulan data) 

 Tidak reaktif, karena studi dokumentasi tidak dilakukan 
secara langsung dengan orang, maka data yang 
diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti 
atau pengumpul data 

 Untuk penelitian yang menggunakan data yang 
menjangkau jauh ke masa lalu, studi dokumentasi 
memberikan cara yang terbaik 

 Besar sampel, dengan dokumen-dokumen yang 
tersedia, teknik memungkinkan untuk mengambil 
sampel yang lebih besar dengan biaya yang relatif 
kecil         



Kekurangan  dari studi dokumentasi  : 

 Bias, biasanya data yang disajikan dalm 
dokumen bisa berlebihan atau tidak ada 
(disembunyikan)  

 Tersedia secara selektif, tidak semua 
dokumen dipelihara untuk dibaca ulang oleh 
orang lain 

 Tidak komplit, data yang terdapat dalam 
dokumen biasanya tidak lengkap 

 Format tidak baku, format yang ada pada 
dokumen biasanya berbeda dengan format 
yang terdapat pada penelitian, disebabkan 
tujuan penulisan dokumen berbeda dengan 
tujuan penelitian   



UJI INSTRUMEN 

Uji Validitas : uji kemampuan alat 
ukur sehingga mampu mengukur 
apa yang seharusnya diukur. 

Uji Reliabilitas : sejauh mana hasil 
suatu pengukuran dapat 
dipercaya/konsisten. 

 



UJI VALIDITAS 

Validitas Eksternal 

 Instrumen yang dicapai bila data yang dicapai sesuai 
dengan data atau informasi lain mengenai variabel 
penelitian yang dimaksud  

Validitas Internal  

 Bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen 
dengan instrumen secara keseluruhan. 

 Melalui Analisis Butir      √ 

 Melalui Analisis Faktor 

Kriteria: 

 Jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3  
(Azwar, 1992. Soegiyono, 1999) 



UJI RELIABILITAS 

 Metode Pendekatan:    
 Teknik Paralel (parallel form) 

Membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama akan 
tetapi menggunakan kalimat yang berbeda: 

Mis.: 
 Apakah menurut saudara harga tiket di kereta ini tidak mahal ? 

 Apakah harga di kereta ini telah sesuai dengan pelayanan yang 
saudara terima?  

 Teknik Ulang (double test/test pretest)  
Pada teknik ini kita membagi kuesioner yang sama pada waktu 

yang berbeda.   

Misalnya:  
Pada minggu I ditanyakan: 

 Bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di 
Universitas C ? 

Pada minggu III ditanyakan: 

 Ditanyakan  lagi pada responden yang sama dengan pertanyaan yang 
sama. 



UJI RELIABILITAS 

 Reliabilitas Internal (Internal Consistency)  

 Digunakan untuk menghilangkan kelemahan-
kelemahan pada uji reliabilitas eksternal.  

 Rumus: 

1. Spearman-Brown  

2. Flanagant 

3. Rulon  

4. K –  R.21 

5. Hoyt 

6. Alpha Cronbach          √ 



UJI RELIABILITAS 

Kriteria (Sekaran, 2003): 

 
Angka reliabilitas Keterangan 

0,00 – 0,60 Instrumen kurang baik 

0,61 – 0,79 Instrumen layak 

0,80 – 1,00 Instrumen baik 



RUMUS 

 Uji Validitas 
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 Uji Reliabilitas 

 

 

Dimana : k     = jumlah butir pernyataan  

               ΣVi = jumlah varian per butir  

               Vt   = varians total butir 



Langkah-langkah 

 Instrumen penelitian (kuesioner atau angket) yang 

sudah disusun, diujicobakan pada 20 hingga 30 orang 

responden yang sudah disampel atau unit analisis 

diluar sample yang sejenis. 

 Untuk Uji Instrumen, isian tentang identitas responden 

dan saran-saran tidak perlu diisi. 

 Lakukan pengisian instrumen (kuesioner atau angket), 

lalu himpun data dalam bentuk matriks (sebaiknya 

gunakan Microsoft Excell atau software sejenis).  

 Lihat  lampiran matriks data collecting uji instrumen 

 



UJI VALIDITAS 

n = 20; ƩX = 83; ƩY = 1357; ƩX2 = 353 ; ƩY2 =94369;  ƩXY = 5724 

    1357.1357)94369.20()83.83()353.20(

)1357.83()5724.20(




r

DATA PERNYATAAN/ INDIKATOR PADA VARIABEL KOMPETENSI #1 : 

Ket: Perhitungan yang sama dilakukan pada no. 2 s.d. 18 

        Perthitungan juga dilakukan pada variabel Partisipasi (Y) 
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HASIL AKHIR UJI VALIDITAS 

Tabel: Hasil Pengujian Validitas Instrumen Variabel X 

Pernyataan Korelasi antar Butir r Kritis Kesimpulan 

1 0,6597 0,3 Valid 

2 ................................... 0,3 ............... 

3 ................................... 0,3 ............... 

4 ................................... 0,3 ............... 

5 ................................... 0,3 ............... 

6 ................................... 0,3 ............... 

7 ................................... 0,3 ............... 

8 ................................... 0,3 ............... 

9 ................................... 0,3 ............... 



Pernyataan Korelasi antar Butir r Kritis Kesimpulan 

10 ................................... 0,3 ............... 

11 ................................... 0,3 ............... 

12 ................................... 0,3 ............... 

13 ................................... 0,3 ............... 

14 ................................... 0,3 ............... 

15 ................................... 0,3 ............... 

16 ................................... 0,3 ............... 

17 ................................... 0,3 ............... 

18 ................................... 0,3 ............... 



HASIL AKHIR UJI VALIDITAS 

Tabel: Hasil Pengujian Validitas Instrumen Variabel Y 

Pernyataan Korelasi antar Butir r Kritis Kesimpulan 

1 ................................... 0,3 Valid 

2 ................................... 0,3 ............... 

3 ................................... 0,3 ............... 

4 ................................... 0,3 ............... 

5 ................................... 0,3 ............... 

6 ................................... 0,3 ............... 

7 ................................... 0,3 ............... 

8 ................................... 0,3 ............... 

9 ................................... 0,3 ............... 



Pernyataan Korelasi antar Butir r Kritis Kesimpulan 

10 ................................... 0,3 ............... 

11 ................................... 0,3 ............... 

12 ................................... 0,3 ............... 

13 ................................... 0,3 ............... 

14 ................................... 0,3 ............... 

15 ................................... 0,3 ............... 

16 ................................... 0,3 ............... 

17 ................................... 0,3 ............... 

18 ................................... 0,3 ............... 

19 ................................... 0,3 ............... 

20 ................................... 0,3 ............... 



UJI RELIABILITAS 
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VARIANS PER BUTIR; BUTIR #1 VARIABEL  KOMPETENSI (X) 

DATA : n = 20;  ƩX = 83; ƩX2 = 353 
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UJI RELIABILITAS 
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VARIANS PER BUTIR; BUTIR #2 VARIABEL KOMPETENSI 

DATA : n = 20;  ƩX = 80; ƩX2 = 336 
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UJI RELIABILITAS 

Tabel: Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel  Kompetensi Aparatur 

(X) 
  

Pernyataan N Varians 

Butir 1 20 0,45 

Butir 2 20 0,8421 

Butir 3 20 ......................... 

Butir 4 20 ......................... 

Butir 5 20 ......................... 

Butir 6 20 ......................... 

Butir 7 20 ......................... 

Butir 8 20 ......................... 

Butir 9 20 ......................... 



Pernyataan N Varians 

Butir 10 20 ......................... 

Butir 11 20 ......................... 

Butir 12 20 ......................... 

Butir 13 20 ......................... 

Butir 14 20 ......................... 

Butir 15 20 ......................... 

Butir 16 20 ......................... 

Butir 17 20 ......................... 

Butir 18 20 ......................... 

  Jumlah ......................... 



UJI RELIABILITAS 

Tabel: Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel  Partisipasi 

PUS (Y) 
  

Pernyataan N Varians 

Butir 1 20 ......................... 

Butir 2 20 ......................... 

Butir 3 20 ......................... 

Butir 4 20 ......................... 

Butir 5 20 ......................... 

Butir 6 20 ......................... 

Butir 7 20 ......................... 

Butir 8 20 ......................... 

Butir 9 20 ......................... 

Butir 10 20 ......................... 



UJI RELIABILITAS 

  

Pernyataan N Varians 

Butir 11 20 ......................... 

Butir 12 20 ......................... 

Butir 13 20 ......................... 

Butir 14 20 ......................... 

Butir 15 20 ......................... 

Butir 16 20 ......................... 

Butir 17 20 ......................... 

Butir 18 20 ......................... 

Butir 19 20 ......................... 

Butir 20 20 ......................... 

JUMLAH ......................... 



UJI RELIABILITAS 

 VARIANS TOTAL VARIABEL X 

 DATA : n = 20;  ∑X = 1357; ∑X2 = 94369 
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UJI RELIABILITAS 

Lakukan uji reliabilitas dengan rumus Alpha 

Cronbach:  
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Dimana : k     = jumlah butir pernyataan  

               ΣVi = jumlah varian per butir  

               Vt   = varians total butir 



HASIL AKHIR UJI RELIABILITAS 
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Bandingkan dengan nilai α  kritis 

pada kriteria reliabilitas 


