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KONSEP

 Konsep kadang-kadang disebut konstruk atau 

konstruksi hipotetis adalah alat yang diperlukan 

dalam membangun teori dan penelitian serta

merupakan abstraksi dari dunia nyata.

 Konsep juga diartikan sebagai kategori deskriptif 

dasar untuk menafsirkan struktur dan menjelajahi 

dunia di sekitar manusia.

 Konsep tidak diamati secara langsung namun

disimpulkan dari pengamatan dan pengukuran



VARIABEL 

 Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-

macam nilai.

 Dalam ilmu-ilmu natura, variabel-variabel yang digunakan

umumnya nyata dapat dimengerti, diraba dan dapat dilihat

sehingga kurang menimbulkan keragu-raguan akan

maknanya.

 Dalam ilmu sosial, variabel atau konstruk yang dibangun

memerlukan definisi yang jelas, supaya tidak terdapat

keragu-raguan, sehingga dapat digunakan secara

operasional.

 Oleh karena itu harus ada definisi operasional yang 

merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel

atau konstruk dengan cara memberikan arti atau

menspesifikasikan kegiatan suatu operasional yang dibuat

dalam bentuk suatu ukuran (measurement).



JENIS-JENIS VARIABEL

Variabel Kontinu versus Descrete
 Variabel kontinu: variabel yang dapat ditentukan

nilainya dalam jarak jangkau tertentu dengan desimal
yang tidak terbatas. Contoh: Berat badan (kg), Luas
panen (ha), Pendapatan/tahun (IDR)

 Variabel Descrete adalah konsep yang nilainya tidak
dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal
dibelakang koma. Contoh: Tingkat pendidikan (tidak
pernah sekolah, SD, SLTP, SLTA, akademi/ universitas), 
Jenis pekerjaan (pegawai negeri, pegawai swasta, 
pedagang, dan lain-lain), dan Jumlah Anak : 3, 4, 5 ------
-----10 (tidak mungkin jumlah anak 41/2 atau 4,4 dan
sebagainya).



JENIS-JENIS VARIABEL

Variabel Dependent (tidak bebas) versus

Variabel Independent (Bebas)

 Variabel Dependent  variabel yang 

dipengaruhi. 

 Variabel Independent  variabel yang 

mempengaruhi. 



JENIS-JENIS VARIABEL

Variabel Moderator versus Variabel Random

Y =   f (X1, X2, X3 dan X4)

 Variabel yang tidak mempunyai pengaruh utama, 

maka disebut variabel moderator.

 Variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap

y namun tidak dimasukkan dalam persamaan

hubungan di atas disebut sebagai variabel

random.



VARIABEL BERDASARKAN SIFAT 

KUANTIFIKASI 

 Nilai besaran 

variabel kuantitatif 

telah ditentukan 

oleh kuantifikasi 

kardinal (cardinally 

defined variable)

 nilai besaran variabel 

kualitatif dapat 

ditentukan menurut 

kuantifikasi berjenjang 

atau berskala 

(ordinally defined 

variable)

Variabel Kuantitatif Variabel Kualitatif



VARIABEL BERDASARKAN SIFAT-

SIFAT DIMENSINYA

 Gejala atau fenomena 

yang dimensi variabelnya

hanya dapat digolongkan 

secara terpisah (discrete) 

atau hanya menurut 

kategori-kategori tertentu 

(categories). 

 Contoh: jenis kelamin yang 

digolongkan menjadi laki-

laki dan perempuan; 

tempat lahir yang 

dimensinya adalah kota 

atau desa dan sebagainya.

 Gejala atau fenomena 
yang variabel-variabelnya 
mempunyai variasi yang 
bertingkat secara berlanjut 
(kontinuitas). 

 Suatu kontinuitas dapat 
dibagi-bagi kepada 
tingkatan besarnya  derajat 
itu, misalnya rendah, 
sedang, tinggi, tinggi sekali 
(empat tingkat) dan 
seterusnya. 

Gejala Nominal Gejala Kontinum 



JENIS DATA

Data primer versus sekunder

 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan

dari lokasi penelitian oleh peneliti.

 Data primer memerlukan dana dan tenaga enumerator 

yang memadai, sehingga terkesan mahal, dan

memerlukan banyak waktu (time consuming).  

 Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan

oleh pihak lain.   

 Data sekunder berguna untuk digunakan sebagai 

dokumentasi pendukung, artinya dapat melengkapi  

data asli yang dihimpun oleh peneliti, dan digunakan 

untuk menguji temuan sebelumnya. 



Jenis data

Data kualitatif versus kuantitatif

 Data kualitatif menunjukkan kualitas atau mutu dari 

sesuatu, berupa keadaan, proses, 

kejadian/peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan 

dalam bentuk perkataan

 Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk jumlah

atau angka yang dapat dihitung secara

matematik dengan menggunakan rumus-rumus

statistika. 



Tipe Skala atau Jenis Ukuran pada

Data Kuantitatif

•Ukuran yang paling sederhana dimana angka
yang diberikan kepada objek mempunyai arti
sebagai label saja dan tidak menunjukkan
tingkatan apa-apa

•contoh:

•1 = Laki-laki; 2 = Perempuan

Ukuran
Nominal

•skala yang menggolong-golongkan kedudukan
subyek menurut jenjangnya tanpa
memperhatikan jarak nilai antara satu jenjang
dengan jenjang lainnya, semata-mata hanya
menyatakan subyek yang satu kedudukannnya
lebih tinggi/rendah dari yang lainnya

•Contoh:1 = buruk sekali; 2 = buruk; 3 = sedang; 4 
= baik; 5 = baik sekali.

Ukuran 
Ordinal



Tipe Skala atau Jenis Ukuran pada

Data Kuantitatif

•Pemberian angka kepada set dari objek yang 
mempunyai sifat-sifat ordinal ditambah dengan
ciri lain yaitu mempunyai jarak yang sama

•Contoh: A – C= 6 - 2 = 4; C – D = 8 - 6 = 2; A – D  =  
8 - 2 = 6

Ukuran
Interval

•Ukuran yang mencakup semua ukuran interval 
ditambah dengan keterangan tentang nilai
absolut dari objek yang dukur

•Contoh:  C = 4 x  pendapatan A; D = 5 x  
pendapatan A; C = 4/3 x pendapatan B dan
sebagainya

Ukuran Rasio




