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 Teknik sampling adalah suatu cara untuk
menentukan sampel yang jumlahnya sesuai
dengan ukuran sampel yang akan dijadikan
sumber data sebenarnya, dengan
memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran
populasi agar diperoleh sampel yang 
representatif atau benar-benar mewakili
populasi.

 Metode pemilihan contoh atau biasa disebut
metode sampling merupakan langkah yang 
harus dilakukan secara tepat dan benar sesuai
dengan tujuan penelitian. 



• tentang atribut individu dalam
suatu populasi. Untuk
memperkirakan parameter dari
atribut-atribut dalam suatu populasi
membutuhkan probability sampling.

Data individu

• membutuhkan sumber dari para 
ahli yang berarti bergantung pada 
pengambilan sampel secara 
nonprobablity. 

Data budaya



Fixed 
Sampling 

Design

• Unrestricted random sample (sampel tanpa 
batas).

• Restricted random sample (sampel dengan 
batasan-batasan).

Sampel
Sequential

• Menarik sampel secara bertingkat.

• Mengamati satu per satu anggota-anggota
populasi.



Desain
Sampling 

Desain Sampling Tetap Sampling Sequential 

Cara pengamatan satu per satu 
dari anggota populasi

Sampel yang ditarik secara

bertingkat

Simple 
Random

Stratifield 
Sampling

Sistematik 
Sampling

Multiple Stage 
Sampling

Cluster 
Sampling

Stratified 
Cluster 

Sampling

Unrestricted Random Sample (sample 
tanpa batasan ditarik langsung dari 

populasi)

Restricted Random Sample (sample dengan batasan 
ditarik  dari populasi yang dikelompokkan dulu)



Persyaratan:  Daftar populasi diketahui dari publikasi institusi 
formal

Apabila ya, maka… pilih
probability sampling

Apabila tidak, maka cari cara untuk mengetahui 
populasi melalui metode sensus

Apabila ya, maka pilih
probability sampling

Apabila tidak, maka population tidak
diketahui, pilihlah… nonprobability

sampling

Simple Random 
Sampling

Stratified Random 
Sampling

Cluster Random 
Sampling

Stratified-
Cluster Random 

Sampling

Quota 
Sampling

Purposive 
Sampling

Convinience 
Sampling

Snowball 
Sampling



probability sampling nonprobability sampling

Simple Random 

Sampling

Stratified 

Random 

Sampling

Cluster Random 

Sampling

Multistage 

Random 

Sampling

 pada umumnya
dilakukan untuk suatu
penelitian yang 
populasinya tidak
diketahui, sehingga
tidak dapat ditarik
kesimpulan yang 
berlaku umum
terhadap populasi



Metode Unrestricted Random Sample-
Probablility Sampling

Metode Restricted Random Sample-

Probablility Sampling

1. Metode acak sederhana atau simple 
random sampling 

Syarat:

 Penarikan sampel acak sederhana
dapat digunakan jika populasi
penelitian bersifat homogen.  Karena
anggota populasinya sama (atau
hampir sama), maka tidak begitu
menjadi persoalan tempat dimana
sampel diambil dan berapa besar
sampel yang dibutuhkan.  

 Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap
anggota populasi mempunyai
peluang yang sama untuk ditarik
sebagai anggota sampel

2. Metode acak sistematik atau sistematic
random sampling 

 Syaratnya adalah populasi diketahui
dengan pasti atau finit.

 Semua persyaratan jumlah sampel
sama dengan acak sederhana

3. Metode Multiple stage sample 

1. Metode acak terstrata atau

stratified random sampling 

Syarat: populasi diketahui

dengan pasti atau finit.

2. Metode acak kluster atau

cluster random sampling 
Syarat: populasi diketahui

dengan pasti atau finit.



Item Simple Random Sampling Stratified Random Sampling Cluster Random Sampling

Kapan

digunakan

1.  Jika populasi tidak terlalu menyebar 

menurut area

2.  Jika populasi kurang lebih homogen 

dalam sifat yang ingin diukur. 

1.  Jika populasi dari sifat yang 

ingin diteliti sangat

mengelompok di satu tempat

dan sporadis di tempat yang 

lain.

2.  Jika estimate yang cukup tepat 

diinginkan untuk bagian tertentu 

dari populasi

1.  Biaya penelitian terbatas.

2.  Jika populasi dapat

dikelompok kan menurut

cluster-cluster

Kelebihan 1.  Mean sampel merupakan estimate

tidak bias dari mean populasi.

2.  Metode estimasi mudah dan 

sederhana

1. Stratifikasi dapat menambah 

presisi estimate.

2. Sangat memudahkan secara 

administrasi  

1. Daftar populasi tidak 

diperlukan .

2. Biaya untuk membuat daftar 

sudah berkurang

3. Biaya transpor lebih murah.

Kelemahan 1.  Sampel yang terpilih dapat

menyebar sehingga meninggikan

biaya transportasi

2.  Frame populasi atau list diperlukan

3. Sampel yang terpilih bisa tidak

tipikal populasi

1.  Daftar dari populasi dari tiap 

stratum diperlukan.

2.  Biaya transpor tinggi, apalagi 

jika daerah cukup luas

1.  Biaya untuk analisis dan

mengerjakan lebih besar.

2.  Prosedur dalam mengadakan

estimasi sukar



Rancangan Penelitian

Survei

Rancangan Penelitian
Studi Kasus

 Merumuskan masalah

penelitian dan menentukan

tujuan survei. 

 Menentukan konsep hipotesa

serta menggali kepustakaan. 

 Pengambilan sampel. 

 Pembuatan kuesioner. 

 Pekerjaan lapangan

termasuk memilih dan

melatih pewawancara. 

 Mengedit dan mengkode. 

 Analisa dan laporan. 

 salah satu cara yang logis untuk

mempelajari individu-individu 

 menganalisis perbandingan

antar individu.  

 Studi kasus juga melibatkan case 

history apabila penelitian

dipusatkan pada

perkembangan individu dari

waktu ke waktu.   

 Materi studi kasus yang dijadikan

bahan analisis meliputi sejumlah 

dokumen pribadi, beberapa 

catatan pengamatan partisipan, 

dan laporan orang ke tiga.



Accidental Sampling Quota Sampling Purposive Sampling

Snowball Sampling
Convenience 

Sampling (sampling 
kemudahan)

Judgement Sampling
(Sampling 

Pertimbangan) 



•Heterogenitas populasi atau sub populasi (strata atau 

cluster) yang menjadi elemen penelitian.

•Berapa banyak sub kelompok populasi (yaitu, variabel 

independen) yang menjadi focus analisis penelitian

•Ukuran fenomena atau ukuran subkelompok yang sedang 

dianalisis untuk dideteksi.

•Seberapa tepat yang diinginkan untuk jumlah sampel 

dalam statistik (atau estimator parameter).




