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PopulasiPopulasi

Kumpulan semua individu dalam suatu 
batas tertentu 

Populasi studi
Kumpulan individu yang akan diamati 
ciri-cirinya disebut populasi studi



    

SampelSampel

Bagian dari populasi yang akan 
diamati ciri-cirinya 

Unit Dasar

Individu dalam populasi studi



    

Populasi besarPopulasi besar

Populasi yang memiliki jumlah individu 
sedemikian banyaknya sehingga sulit 
atau tidak mungkin diketahui jumlahnya 

Populasi kecil
Populasi dengan jumlah unit dasar yang 
tidak banyak hingga mudah untuk 
dihitung 



    

Cth : Penelitian Pengalaman akseptor KB di Cth : Penelitian Pengalaman akseptor KB di 
suatu kabupaten Tanah Datarsuatu kabupaten Tanah Datar

 Semua penduduk kabupaten Tanah Datar adalah Semua penduduk kabupaten Tanah Datar adalah 
POPULASI UMUMPOPULASI UMUM

 PUS peserta KB disebut PUS peserta KB disebut POPULASI STUDIPOPULASI STUDI
 Bila diambil dari sebagian PUS peserta KB untuk Bila diambil dari sebagian PUS peserta KB untuk 

diteliti disebut diteliti disebut SAMPELSAMPEL
 PUS peserta KB yang dijadikan sampel disebut PUS peserta KB yang dijadikan sampel disebut 

UNIT DASARUNIT DASAR



    

Kesalahan Sampling (Sampling Error)Kesalahan Sampling (Sampling Error)

Perbedaan antara hasil pengamatan thd Perbedaan antara hasil pengamatan thd 
sampel dengan hasil pengamatan thd sampel dengan hasil pengamatan thd 
seluruh populasi (sensus) yang dilakukan seluruh populasi (sensus) yang dilakukan 
dengan :dengan :

- cara yang sama- cara yang sama
- pada populasi yang sama, dan- pada populasi yang sama, dan
- oleh pewawancara yang sama- oleh pewawancara yang sama



    

Kesalahan tak Sampling Kesalahan tak Sampling 
(Non Sampling Error)(Non Sampling Error)

 Kesalahan yg tidak berkaitan dgn pengambilan Kesalahan yg tidak berkaitan dgn pengambilan 
sampelsampel

 Baik hasil sampel maupun hasil sensus terdapat Baik hasil sampel maupun hasil sensus terdapat 
kesalahan yg samakesalahan yg sama

Bisa disebabkan oleh :Bisa disebabkan oleh :
 Batasan unit dasar yg kurang tepat
 Jawaban responden yg salah
 Kesalahan dalam pengolahan data
 Kesalahan alat ukur yg digunakan, dll



    

Tujuan pengambilan sampelTujuan pengambilan sampel

Penghematan Penghematan 
 biayabiaya
 TenagaTenaga
 WaktuWaktu

Cara pengambilan sampel harus ditentukan 
berdasarkan tujuan penelitian dan kondisi 
populasi; seperti luas, sebaran, dan sebagainya



    

METODE PENGAMBILAN SAMPELMETODE PENGAMBILAN SAMPEL

 Secara acak (Secara acak (Random SamplingRandom Sampling))

- acak sederhana (- acak sederhana (simple random samplingsimple random sampling))
- acak stratifikasi (- acak stratifikasi (stratified random samplingstratified random sampling))
- acak bertahap (- acak bertahap (multistage random samplingmultistage random sampling))
- acak sistematik (- acak sistematik (systematic random samplingsystematic random sampling))
- acak kelompok (- acak kelompok (cluster random samplingcluster random sampling))
- - Pobability Proporsionate to Size Pobability Proporsionate to Size (PPS)(PPS)



    

METODE PENGAMBILAN SAMPEL-2METODE PENGAMBILAN SAMPEL-2

 Secara tak acak (Secara tak acak (Non Random SamplingNon Random Sampling))

- seadanya (- seadanya (accidental samplingaccidental sampling))
- bejatah (- bejatah (quota samplingquota sampling))
- berdasarkan pertimbangan (- berdasarkan pertimbangan (purposive samplingpurposive sampling))



    

1. Pengambilan Sampel Acak Sederhana1. Pengambilan Sampel Acak Sederhana

 Setiap unit dasar (individu) mempunyai Setiap unit dasar (individu) mempunyai 
kesempatan yg sama untuk dijadikan sampelkesempatan yg sama untuk dijadikan sampel

Cth :Cth :
Bila dari 12 org mahasiswa (populasi/N) diambil 2 Bila dari 12 org mahasiswa (populasi/N) diambil 2 
orang sbg sampel/n, maka peluang masing2 orang sbg sampel/n, maka peluang masing2 
mahasiswa untuk dijadikan sampel adalah mahasiswa untuk dijadikan sampel adalah   

n/N n/N  2/12 = 1/6 2/12 = 1/6



    

KeuntunganKeuntungan

 Ketepatan yg tinggi dan setiap unti sampel Ketepatan yg tinggi dan setiap unti sampel 
mempunyai probabilitas yg samauntuk mempunyai probabilitas yg samauntuk 
dijadikan sampeldijadikan sampel

 Sampling error dapat ditentukan secara Sampling error dapat ditentukan secara 
kuantitatifkuantitatif

Kerugian

Bila tidak terdapat daftar unit dasar 
(sampling frame) dan populasi yg tersebar 
atau sulit dijangkau, sulit dilakukan karena 
butuh tenaga, waktu dan biaya yg sangat 
besar



    

Teknik pelaksanaanTeknik pelaksanaan

 Pada populasi kecil dilakukan secara lotrePada populasi kecil dilakukan secara lotre

 Pada populasi besar dengan menggunakan 
tabel random
Cara menggunakan tabel random:Cara menggunakan tabel random:

• tentukan besar populasi studitentukan besar populasi studi
• buat daftar unit sampling dan diberi nomor urutbuat daftar unit sampling dan diberi nomor urut
• tentukan sembarang angka pada nomor  tabel random tentukan sembarang angka pada nomor  tabel random 

kemudian ambil kolom disebelahnya sesuai banyaknya kemudian ambil kolom disebelahnya sesuai banyaknya 
digit populasi diurutkan kebawah sampai jumlah digit populasi diurutkan kebawah sampai jumlah 
sampel yg diinginkansampel yg diinginkan

• Bila diperoleh angka yg lebih besar dari populasi atau Bila diperoleh angka yg lebih besar dari populasi atau 
memperoleh angka yg sama 2 kali maka salah satunya memperoleh angka yg sama 2 kali maka salah satunya 
tidak digunakantidak digunakan



    

2. Pengambilan Sampel Acak Stratifikasi2. Pengambilan Sampel Acak Stratifikasi

 Membagi populasi menjadi beberapa Membagi populasi menjadi beberapa 
strata, dimana setiap strata adalah strata, dimana setiap strata adalah 
homogenhomogen

 Antar strata terdapat sifat yg berbedaAntar strata terdapat sifat yg berbeda
 Dilakukan pengambilan sampel secara Dilakukan pengambilan sampel secara 

acak pada setiap strataacak pada setiap strata

Contoh Contoh ::
Penelitian prestasi kerja bidan berdasarkan masa Penelitian prestasi kerja bidan berdasarkan masa 
kerjakerja



    

 Misal jumlah sampel yang dibutuhkan 96 orangMisal jumlah sampel yang dibutuhkan 96 orang
 Masa kerja bidan dibagi menjadi 3 strata (mis : Masa kerja bidan dibagi menjadi 3 strata (mis : 

1-5 th; 6-10 th; dan > 10 th)1-5 th; 6-10 th; dan > 10 th)
Cara :Cara :
Sampel untuk masing2 strata masa kerja adalah Sampel untuk masing2 strata masa kerja adalah 
 96/3=32 orang. 96/3=32 orang.
Kemudian diambil secara acak 32 orang bidan Kemudian diambil secara acak 32 orang bidan 
setiap strata masa kerja bidan untuk dijadikan setiap strata masa kerja bidan untuk dijadikan 
sampel.sampel.



    

3. Pengambilan Sampel Acak Bertahap3. Pengambilan Sampel Acak Bertahap

 Membagi populasi menjadi beberapa fraksi Membagi populasi menjadi beberapa fraksi 
sebagai sebagai Primary Sampling Unit Primary Sampling Unit (PSU) (PSU) 
kemudian diambil sampelnyakemudian diambil sampelnya

 Sampel fraksi yg dihasilkan dibagi lagi Sampel fraksi yg dihasilkan dibagi lagi 
menjadi fraksi-fraksi yg lebih kecil menjadi fraksi-fraksi yg lebih kecil 
kemudian diambil sampelnyakemudian diambil sampelnya

 Pembagian menjadi fraksi dilakukan terus Pembagian menjadi fraksi dilakukan terus 
sampai pada unit sampel yang diinginkansampai pada unit sampel yang diinginkan

Contoh : Akan diadakan penelitian pola Contoh : Akan diadakan penelitian pola 
pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan di pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan di 
kabupaten Tanah Datar, maka :kabupaten Tanah Datar, maka :



    

 Penduduk Tanah Datar = Populasi studiPenduduk Tanah Datar = Populasi studi
 Rumah tangga = unit sampelRumah tangga = unit sampel
 Kecamatan = PSU (Kecamatan = PSU (Primary Sampling Primary Sampling 

UnitUnit))

Cara :Cara :
 Diambil 1 kecamatan secara acak sebagai Diambil 1 kecamatan secara acak sebagai 

kecamatan sampel (tahap I)kecamatan sampel (tahap I)
 Satu Nagari dalam kecamatan terpilih dijadikan Satu Nagari dalam kecamatan terpilih dijadikan 

sampel (tahap II)sampel (tahap II)
 Seluruh RT dalam Nagari tersebut dijadikan Seluruh RT dalam Nagari tersebut dijadikan 

unit sampling dan dipilih secara acak sesuai unit sampling dan dipilih secara acak sesuai 
dengan jumlah sampel yg diinginkandengan jumlah sampel yg diinginkan



    

4. Pengambilan Sampel Acak Sistematik4. Pengambilan Sampel Acak Sistematik
 Pengambilan sampel acak dilakukan Pengambilan sampel acak dilakukan 

secara berurutan dengan interval tertentusecara berurutan dengan interval tertentu
 Besar interval (i) dapat ditentukan dgn Besar interval (i) dapat ditentukan dgn 

membagi populasi (N) dgn jumlah sampel membagi populasi (N) dgn jumlah sampel 
yg diinginkan yg diinginkan  I = N/n I = N/n

Contoh :Contoh :  
Dibutuhkan 30% dari populasi yg berjumlah Dibutuhkan 30% dari populasi yg berjumlah 

2000 untuk dijadikan sampel. 2000 untuk dijadikan sampel. 
Banyaknya sampel adalah Banyaknya sampel adalah  30% x 2000 = 600  30% x 2000 = 600 

unit dengan interval unit dengan interval  2000/600 = 10/3 2000/600 = 10/3
Maka cara pengambilan sampel adalah diambil Maka cara pengambilan sampel adalah diambil 

secara acak 3 unit untuk setiap 10 unit sampel.secara acak 3 unit untuk setiap 10 unit sampel.



    

5. Pengambilan Sampel Acak Kelompok5. Pengambilan Sampel Acak Kelompok
 Dalam kelompok heterogen tetapi antar Dalam kelompok heterogen tetapi antar 

kelompok tidak banyak berbedakelompok tidak banyak berbeda
 Membagi populasi studi menjadi beberapa bagian Membagi populasi studi menjadi beberapa bagian 

(Blok) sebagai (Blok) sebagai cluster cluster dan sampel diambil secara dan sampel diambil secara 
acak pada kelompok (cluster) tersebut.acak pada kelompok (cluster) tersebut.

Contoh :Contoh :  
Penelitian status gizi murid SD di Kecamatan Penelitian status gizi murid SD di Kecamatan 

Lima Kaum. Maka diambil sampel sekolah Lima Kaum. Maka diambil sampel sekolah 
sebagai unit sampel. sebagai unit sampel. 

Bila seluruh murid pada SD terpilih diteliti disebut Bila seluruh murid pada SD terpilih diteliti disebut One One 
Stage Simple Cluster SamplingStage Simple Cluster Sampling
Namun bila dilakukan pengambilan sampel lagi maka Namun bila dilakukan pengambilan sampel lagi maka 
disebut disebut Two Stage Simple Cluster SamplingTwo Stage Simple Cluster Sampling



    

6. Probability Proportionate to Size (PPS)6. Probability Proportionate to Size (PPS)

 Merupakan variasi dari pemilihan sampel Merupakan variasi dari pemilihan sampel 
bertingkat dengan pemilihan PSU yg bertingkat dengan pemilihan PSU yg 
dilakukan secara proporsional.dilakukan secara proporsional.

 Biasanya digunakan bersamaan dengan Biasanya digunakan bersamaan dengan 
pengambilan sampel secara acak pengambilan sampel secara acak 
sederhana, sampel sistematk, dan sampel sederhana, sampel sistematk, dan sampel 
berkelompokberkelompok

 Jumlah sampel untuk masing2 strata atau Jumlah sampel untuk masing2 strata atau 
kelompok (cluster) sebanding dengan kelompok (cluster) sebanding dengan 
proporsi anggota populasi pada proporsi anggota populasi pada 
strata/kelompok tersebut.strata/kelompok tersebut.



    

7. Pengambilan Sampel Seadanya7. Pengambilan Sampel Seadanya

 Pengambilan sampel yg dilakukan secara Pengambilan sampel yg dilakukan secara 
subyektif oleh peneliti ditinjau dari sudut subyektif oleh peneliti ditinjau dari sudut 
kemudahan, tempat pengambilan sampel, kemudahan, tempat pengambilan sampel, 
dan jumlah sampel yg akan diambildan jumlah sampel yg akan diambil

 Tidak digunakan lagi dalam penelitian  Tidak digunakan lagi dalam penelitian  
kesehatan tetapi masih dalam ilmu kesehatan tetapi masih dalam ilmu 
ekonomi dan sosial.ekonomi dan sosial.

Contoh :Contoh :  
Penelitian pendapat masyarakat tentang iklan Penelitian pendapat masyarakat tentang iklan 

rokok pada bungkus rokok. Maka peneliti rokok pada bungkus rokok. Maka peneliti 
cukup berdiri di pinggir jalan untuk mengambil cukup berdiri di pinggir jalan untuk mengambil 
sampel sebanyak yg dia inginkan.sampel sebanyak yg dia inginkan.



    

8. Pengambilan Sampel Berjatah8. Pengambilan Sampel Berjatah

 Sama dgn sampel seadanya tetapi dgn Sama dgn sampel seadanya tetapi dgn 
kontrol lebih baik untuk mengurangi biaskontrol lebih baik untuk mengurangi bias

 Pelaksanaannya tergantung keinginan Pelaksanaannya tergantung keinginan 
peneliti. Tapi dengan kriteria dan jumlah peneliti. Tapi dengan kriteria dan jumlah 
yg tetlah ditetapkan.yg tetlah ditetapkan.

Contoh :Contoh :  
Penelitian tetntang tingkat pendidikan masyarakat.Penelitian tetntang tingkat pendidikan masyarakat.
Telah ditentukan jumlah sampel 100 orang tediri Telah ditentukan jumlah sampel 100 orang tediri 

dari 50 orang pria dan sisanya wanita. Tetapi dari 50 orang pria dan sisanya wanita. Tetapi 
pria atau wanita mana yg akan diwawancarai pria atau wanita mana yg akan diwawancarai 
tergantung sepenuhnya pada peniliti.tergantung sepenuhnya pada peniliti.



    

9. Pengambilan Sampel Berdasarkan 9. Pengambilan Sampel Berdasarkan 
pertimbangan (Purposive Sampling)pertimbangan (Purposive Sampling)

 Pengambilan sampel dilakukan sedimikian Pengambilan sampel dilakukan sedimikian 
rupa sehingga keterwakilannya ditentukan rupa sehingga keterwakilannya ditentukan 
oleh peneliti berdasarkan pertimbangan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan 
orang2 yg telah berpengalamanorang2 yg telah berpengalaman

 Lbih baik dari 2 cara sebelumnya karena Lbih baik dari 2 cara sebelumnya karena 
dilakukan berdasarkan pengalaman dilakukan berdasarkan pengalaman 
berbagai pihakberbagai pihak
Contoh :Contoh :  
Penelitian pendapat masyarakat tentang Penelitian pendapat masyarakat tentang 

pelaksanaan program. Dipilih beberapa orang pelaksanaan program. Dipilih beberapa orang 
sebagai responden (sampel) yg berdasarkan sebagai responden (sampel) yg berdasarkan 
pertimbangan orang2 yg berpengalaman sampel pertimbangan orang2 yg berpengalaman sampel 
tersebut bisa memberikan informasi yg tersebut bisa memberikan informasi yg 
dibutuhkandibutuhkan



    

Thank YouThank You


