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PROSES PENGUKURAN  VARIABELDAN 

PENYUSUNAN KUESIONER



PENGUKURAN VARIABEL 

• Suatu penetapan angka-angka ke suatu obyek atau peristiwa 
sesuai dengan aturan (Stevens, 1951).  

• Suatu proses yang menghubungkan konsep abstrak ke 
petunjuk empiris (Zeller & Carmines, 1979).

• Suatu proses yang menyangkut rencana eksplisit, terorganisasi 
untuk menggolongkan (bahkan mengkuantifikasi) data 
tertentu dalam artian konsep umum dalam penelitian (Riley, 
1963 dalam Zeller & Carmines, 1979).



TAHAPAN PENGUKURAN VARIABEL

Tentukan variabel yang ingin dianalisis

Telusuri pustaka dan artikel

Temukan definisi konseptual

Membuat pengukuran di dunia nyata

Membuat daftar pertanyaan untuk penyusunan kuesioner

Temukan definisi operasional

Susun indikator-indikator



Dimensi Pengukuran

Variabel

Dimensi Afektif

Dimensi Kognitif

Dimensi Psikomotorik



Dimensi Afektif

 Apabila variabel yang ingin dianalisis berada pada

tahapan AFEKTIF, maka pertanyaan dan jawaban harus

diarahkan pada ranah tahapan AFEKTIF. 

Misalnya: Variabel Kenakalan Remaja (tahapan Afektif). 

Pernyataan: “Seberapa setuju anda terhadap perilaku

remaja” berikut ini: 

Jawaban untuk dimensi afektif adalah: 1=  Tidak setuju ; 2=  

Netral ; 3=   Setuju

No Sikap Anda Terhadap Perilaku Remaja Skala

1 2 3

1 Merokok 1 2 3

2 Tawuran/ berkelahi 1 2 3

3 Narkoba 1 2 3



DIMENSI KOGNITIF

 Apabila variabel yang ingin dianalisis berada pada

tahapan KOGNITIF, maka pertanyaan dan jawaban harus

diarahkan pada ranah tahapan KOGNITIF. 

Misalnya: Variabel Kenakalan Remaja (tahapan kognitif). 

Pernyataan: “Seberapa pentingkah menurut anda

perilaku remaja” berikut ini: 

Jawaban untuk dimensi kognitif adalah: 1=  Tidak penting/ 

tidak tahu; 2=   cukup penting/cukup tahu; 3 =   Sangat

penting/ sangat tahu

No Pengetahuan Anda Terhadap Perilaku Remaja Skala

1 2 3

1 Merokok  harus dihindari oleh remaja 1 2 3

2 Tawuran/ berkelahi merugikan diri, orang lain dan sekolah serta

masyarakat

1 2 3

3 Narkoba  merugikan kesehatan remaja 1 2 3



Dimensi Psikomotorik
 Apabila variabel yang ingin dianalisis berada pada tahapan

PSIKOMOTOR, maka pertanyaan dan jawaban harus diarahkan pada

ranah tahapan PSIKOMOTOR (praktek).

Misalnya: Variabel Kenakalan Remaja (tahapan Psikomotor). 

Pernyataan: “Seberapa seringkah anda melakukan perilaku”  berikut ini: 

Jawaban untuk dimensi psikomotoradalah: 1=  Tidak pernah ; 2=  

Kadang-kadang ; 3=   Sering

No Perilaku Remaja Skala

1 2 3

1 Merokok 1 2 3

2 Tawuran/ berkelahi 1 2 3

3 Narkoba 1 2 3



PROSES PENELUSURAN DEFINISI KONSEPTUAL 

SAMPAI DAFTAR PERTANYAAN

Temukan Definisi Konseptual

Buat Rangkuman Definisi
Konseptual

Buat Definisi Operasional

Susun Daftar Pertanyaan dalam
Kuesioner



PRINSIP PEMBUATAN KUESIONER

 Teknik kuesioner atau angket merupakan suatu 

pengumpulan data dengan memberikan dan 

menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan 

kepada responden dengan harapan memberikan 

respon atas daftar pertanyaan tersebut

 Menurut Gulo (2002) kuesioner atau angket hanya 

berbeda dalam bentuknya.  Pada kuesioner, 

pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya, 

sedangkan pada angket, pertanyaan disusun dalam 

bentuk pernyataan dengan opsi jawaban yang 

tersedia.  



KUSIONER DENGAN ITEM PERTANYAAN 

TERBUKA

Keuntungan Kelemahan

 Adanya variasi 

jawaban yang cukup 

banyak sehingga 

memperluas 

pandangan peneliti

 Kesulitan bagi responden 
dalam menjawab karena 
memerlukan kemampuan 
menyatakan buah 
pikirannya secara tertulis, 
sehingga akan timbul 
keengganan menjawab 
dan mengembalikannya

 Waktu untuk menjawab 
pertanyaan lebih banyak

 Bagi peneliti sendiri 
adalah adanya kesukaran 
dalam mengolah 
jawabannya



KUSIONER DENGAN ITEM 

PERTANYAAN TERTUTUP

Keuntungan Kelemahan

 Mudah diisi karena 

responden tidak perlu 

menuliskan buah 

pikirannya

 Tidak memerlukan 

waktu banyak untuk 

mengisinya

 Lebih besar harapan 

akan dikembalikannya 

dan mudah diolah

 Pilihan jawaban 

mungkin tidak 

mencakup apa yang 

terkandung dalam hati 

responden, sehingga 

jawaban yang 

dipilihnya tidak 

sepenuhnya sesuai 

dengan pendapatnya




