
POPULASI DAN SAMPLING

MUSLIM, MPH
Blog: www.muslimpinang.wordpress.com

Email: muslimmph@yahoo.co.id

HP: 081-27769269

http://www.muslimpinang.wordpress.com/
mailto:muslimmph@yahoo.co.id


DEFENISI SAMPLING

• Proses memilih sebagian (sampel) dari
kelompok besar (populasi), untuk menjadi
dasar memperkirakan (estimasi) situasi atau
outcome yang ada di populasi tersebut

• Jadi sampel adalah sebagian (sub group) dari
populasi yang diteliti
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KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN SAMPLING

Keuntungan:

Menghemat tenaga, biaya, dan waktu

Kerugian:

Tidak memperoleh fakta atau situasi atau
outcome yang sesungguhnya dari populasi, 
tetapi hanya estimasinya saja



Estimasi

Benar Salah

Toleransi
Kesalahan?

Misal
5%



FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU 
DIPERTIMBANGKAN

• Membatasi populasi

• Mendaftarkan seluruh unit yang menjadi 
anggota populasi

• Menentukan sampel yang akan dipilih

• Menentukan tehnik sampling



PROSEDUR PENGAMBILAN SAMPEL

• Menentukan tujuan penelitian

• Menentukan populasi penelitian

• Menentukan jenis data yang diperlukan

• Menentukan tehnik sampling

• Menentukan besarnya sampel (saple size)

• Menentukan unit sampel yang diperlukan

• Memilih sampel



TEHNIK/JENIS  SAMPLING

1. Random/probability sampling designs

2. Non-random/probability sampling designs

‘

3. Mixed’ sampling designs



Random/probability sampling 
designs



Prinsip:

Setiap subjek dalam populasi harus
mempunyai kesempatan yang sama (equal)  
dan bebas (independent) untuk dipilih menjadi
sampel penelitian

Random/probability sampling designs



Random/probability sampling designs

Setuju ikut penelitian 
(60 orang murid)

Menolak ikut penelitian 
(20 orang, karena tidak 
cocok dengan maksud penelitian

Ada 80 orang murid sekolah

Sampel (60 orang) tidak mewakili sekolah karena subjek tidak mempunyai
kesempatan sama untuk ikut penelitian



• Contoh tidak independent

Random/probability sampling designs

dipilih tidak 
dipilih

5 orang siswa
sahabat karib

Dipilih semua
atau tidak
sama sekali



Random/probability sampling designs

Random

Sampling

Systemic 
Sampling

Stratified 
Sampling

Cluster 
sampling

Multistage 
sampling

Simple 
Random 
Sampling



Simpel Random Sampling

• Pengambilan sampel secara acak sederhana.

• Setiap populasi mempunyai kesempatan yang
sama untuk diseleksi jadi sampel.

• Pengambilan acak sederhana ada dua yi:
lottery technique (undian) dan random
number



Simple random sampling

• Beri nomor individu dalam populasi (sampling 
frame)

• Tentukan besar sampel

• Pilih subjek sebanyak sampel dengan cara 
fishbowl, tabel random atau program 
komputer



The fishbowl draw

• Semacam mengundi lotere/ door prize

• Untuk populasi yang kecil

• Semua subjek ditulis di kertas dan dilipat

• Diambil satu-satu tanpa melihat, sampai 
diperoleh jumlah subjek yang diinginkan



Tabel bilangan random

1. Misal besar sampel Anda= 256

2. Beri nomor subjek Anda (dari populasi, sampling frame), 
misal mulai dari 1 s/d 5430

3. Lihat tabel random, pilih secara acak halaman pertama yang 
akan Anda gunakan

4. Tentukan, misalnya Anda akan memilih 10% (25) dari 1 
halaman tabel random (Anda memerlukan 10 halaman tabel 
random)

5. Pilih pula secara acak kolom atau baris yang akan Anda 
gunakan (misalnya kolom ke 9)



Tabel bilangan random

6. Mulai pilih dari kolom 9 nomor-nomor 3 digit (karena besar 
sampel 256= 3 digit) di bawah angka 256

7. Bila Anda jumpai nomor yang sama, maka nomor yang sama 
ini tidak dihitung, lanjutkan ke nomor berikutnya sampai di 
dapatkan 25 nomor

8. Bila dalam kolom 9 nomor < 256 sudah habis, dan jumlahnya 
< 25, pilih kolom lain secara acak, dan prosedur diteruskan 
sampai tercapai 25



3 4 5 6 7 8 9 10

86192 67049 64739
33901 10319 43397
78815 23758 86814
07856 55589 50063

02583 96483 76553
02035 59487 91403
97532 54540 79472
12866 41232 21580

dst

Dari kolom 9 dipilih
3 digit dari belakang
yang < 256 
Bila jumlahnya < 25
diteruskan dengan kolom
lain sampai terpenuhi 25

Tanda panah menunjukkan
nomor individu yang dipilih

Tabel random n = 256





Systemic Sampling

• Populasi 200 yang diinginkan 50, maka interval
nya adalah 200/50=4, maka anggota populasi
yang terkena sampel adalah setiap elemen
yang mempunyai nomor kelipatan 4 yakni 4, 8,
12, 16 dst sampai jumlah sampel 50 org.



Stratified Sapling

• Digunakan untuk populasi yang mempunyai
karakteristik berbeda-beda atau heterogen.

• Misalnya tingkat sosial, ekonomi pasien,
tingkat keparahan penyakit, umur penderita, .



Disproportinate stratified sampling

• Jumlah subjek dalam setiap strata sama = 
besar sampel dibagi jumlah strata

• Misal besar sampel = 240, dan strata = jenis
kelamin (2 strata)

• Jumlah subjek dalam setiap strata = 240/2 = 
120 (dari kelompok laki-laki dipilih 120 
subjek, dan dari kelompok perempuan dipilih
120 subjek pula)



Proportinate stratified sampling

• Jumlah subjek dalam setiap strata tidak sama
 bergantung pada proporsi variabel yang 
ada dalam populasi

• Misal populasi = 3000, laki-laki = 1000, 
perempuan = 2000

• Hitung proporsi proporsi laki-laki = 1000/ 
3000 = 1/3; proporsi perempuan = 2000/ 
3000 = 2/3



Cluster sampling

• Digunakan bila populasinya besar  sulit 
mengidentifikasi setiap individu dalam 
populasi (ingat dalam simple dan stratified 
semua individu harus diberi nomor)

• Populasi besar misalnya penduduk dalam kota 
besar, provinsi, atau negara

• Individu dalam populasi dikelompokkan 
kedalam ‘cluster’ (misalnya berbasis geografis)



Perilaku mahasiswa Australia
terhadap masalah di perguruan tinggi?



Multistage Sampling

• Pengambilan sampel berdasarkan tingkat
wilayah secara bertahap.

• Pelaksanaan dengan membagi wilayah
populasi ke dalam sub-sub wilayah dan tiap
wilayah di wilayah dibagi dalam bagian2 yang
lebih kecil.

• Misalnya diambil beberpa kecamatan,
kemudian dipilih desa, RW dan RT.



Non Random/probability 
sampling designs



Non Random/probability sampling designs
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Proposive Sampling

• Mula-2 penelitian melakukan penelitian
pendahuluan, mempelajari masalah secara
menyeluruh.

• Kemudian peneliti menetapkan sendiri apa
yang akan diteliti (sesuai pertimbangannya).



Quota Sampling

1. Memudahkan mendapat sampel

2. Menggunakan pemandu berupa karakteristik 
yang mudah, misal jenis kelamin, ras, dan 
sebagainya

3. Tempat memilih subjek sesuka peneliti

4. Bila ada subjek sesuai dengan kriteria inklusi 
diambil

5. Pemilihan sampai besar sampel terpenuhi



Quota

DELTA MALL

Delta Delta 

100

Peneliti (P) menanyai setiap wanita yang masuk mall sampai terpenuhi 100 orang

P



Quota

Keuntungan:

• Murah

• Tidak perlu sampling frame

• Tidak perlu tahu besar
populasi

• Tidak perlu tempat tinggal
tertentu

• Inklusi dapat dipenuhi

Kerugian:

• Tidak random

• Tidak dapat digeneralisasi
ke populasi

• Karakteristik subjek terpilih
mungkin sangat unik, tidak
menggambarkan populasi



Accidental Sampling

DELTA MALL

Delta Delta 

atau

Peneliti (P) menanyai setiap orang yang masuk mall sampai terpenuhi 100 orang (kasus)

P

100



SAMPEL SIZE

• Populasi < 10.000.

n = N/1+N (d2)

• Populasi ≥ 10.000

d = z x Ѵpxq/n x ѴN-n/N-1 



QUIS

• Apa beda populasi, sampel dan sampling?

• Apa perbedaan simple random sampling,
systemic sampling, stratified random
sampling, cluster sampling dan multistage?

• Apa perbedaan proposive sampling, quota
sampling dan accidental sampling?

• Berikan contoh untuk penelitian dengan
populasi > 10.000 dan <=10.000


