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1. Pengertian Pengukuran
2. Apa yang Diukur?
3. Definisi Operasional
4. Tingkat Pengukuran
5. Contoh
6. Penilaian Alat Ukur (Validitas dan

Reliabilitas)
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• Menentukan tanda (symbol) atau angka
(numbers) untuk setiap karakteristik objek tertentu
menurut aturan-aturan yang telah ditetapkanmenurut aturan-aturan yang telah ditetapkan
sebelumnya. (Malhotra, 2004 : 236)

Contoh : Variabel = Tingkat Kecerdasan Mahasiswa
1 = Sangat Cerdas a

Angka=   2 = Cerdas b 
3 = Kurang Cerdas c
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Menurut Sekaran (2003) yang diukur adalah
dimensi dari konsep.

1.  Properties dari object
(Cooper & Schindler, 2003 : 222)
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2.  Dimensi dari konsep
(Sekaran, 151-157)

Pelaksanaan pengukuran ini dilakukan dengan membuat definisi
operasional dari konsep yang akan diteliti

Sebuah konsep mempunyai :
1.  Definisi Nominal 

2.  Definisi Operasional (observable & measureable)

Konsep yang akan diteliti harus dipahami dengan baik oleh peneliti, dengan
cara :

1. Buat definisi nominal

2. Buat definisi operasional

Batasan pengertian secara konseptual

Batasan pengertian suatu konsep
dengan penjabaran yang jelas (dapat
diamati dan dapat diukur)
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Definisi operasional diperlukan untuk merobah konsep menjadi variabel. Jadi
konsep dan variabel tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan

Dalam metodologi penelitian dikenal pula istilah construct. Construct : an
image or idea specifically invented for a given research and/or theory-building
purpose (Cooper & Schmidler, 2006 : 300)
contoh construct : kemiskinan (pendapatan Rp 700.000 + tidak tamat SD).
Seringkali istilah variabel tiodak dibedakan dari construct

Variabel adalah konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih

1

PENGERTIAN

An operational definition is a definition stated in terms of specific
criteria for testing or measurement, refers to an empirical
standard (we must be able to count, measure, or gather
information about the standard through our senses. (Cooper &
Schmidler 2006 : 310)

1.  Tujuan penelitian

Schmidler, 2006 : 310).

2 Operational definition describes the observable characteristic of
concept in order to be able to measure the concept (Sekaran,
2003 : 182).

Definisi operasional dapat berbeda-beda antar peneliti, tergantung dari :

2.  Cara pengukuran yang dipilih
3.  Tingkat ketelitian yang berbeda
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KONSEP “BELAJAR”

MEMAHAMI
(Understanding)

MENGINGAT
(Retention)

MENGERJAKAN
(Application)
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Sumber : Sekaran, 203 : 183

C =  Concept      D = Dimensions    E = Elemen
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VARIABEL

DIMENSI

ELEMEN

ITEM

KONSEP/CONSTRUCT

VARIABEL
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Untuk klasifikasi saja (jadi tidak dapat di 
tambah, di kurangi, di bagi, ataupun di kali)
Contoh :

Four Basic Types of Scale

1 NOMINAL Penamaan

Contoh :
a. Variabel = Jenis kelamin

1. Laki-laki
2. Wanita

b. Variabel No Induk Mahasiswa
1. Titi = 001297
2. Jamal = 002871
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Contoh variabel Kepuasan pelanggan
1. Tidak puas
2. Kurang puas
3. Puas

2 ORDINAL Penamaan
Order

4. Sangat puas

1 2 3 4
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• Meskipun dalam data ordinal ada ranking (urutan),
tetapi sifatnya asimetris ; artinya hubungannya
ada antara 1 – 2 (jarak 1 – 2), tidak selalu sama
dengan hubungan antara 2 – 3 (jarak 2 – 3). Data
ordinal tidak memberi kita ketentuan tentang
besarnya jarak antar elemen (antara 1,2, 3, 4)
yang diketahui hanya jarak 1 – 2 > 2 – 3. Oleh
karena itu data ordinal tidak dapat di tambah dan
di kurang.

• Kita hanya dapat menyatakan bahwa jarakKita hanya dapat menyatakan bahwa jarak
1 – 4 = (4 – 3) + (3 – 2) + (2 – 1), tetapi kita tidak
menbandingkan jarak 1 – 2 dengan 2 – 3, dst.

• Jadi dalam pengolahan data statistik, hanya dapat
digunakan pengertian lebih besar / lebih kecil
dari (greater than and less than)
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4 RASIO

Nilai Nol tidak mutlak

Penamaan

Order

Jarak 

Nilai Nol tidak mutlak
Rasio

3 INTERVAL
Penamaan

Jarak (Interval)

Order

Nilai Nol tidak mutlak
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1. Konsep = Motivasi
2. Dirubah menjadi variabel

a. Definisi Nominal (konseptual)
Motivation = The process that account for
individuals intensity, direction and
persistence of effort toward attaining a goal
(Robbins, Stephen, 2003 : 115)
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a. Definisi Operasional
Motivasi adalah proses yang diukur melalui :
1. Intensitas kerja yaitu jumlah frekuensi pekerjaan

tersebut dilakukan dan tingkat perhatian yang
dicurahkan selama mengerjakan pekerjaan
tersebut

2. Arah yaitu membandingkan hasil kerja dengan
/rencana / target yang telah ditentukan

perusahaan
3. Persistence yaitu seberapa lama seorang

pekerja bertahan dengan tekun melakukan
pekerjaannya sesuai arah yang ditentukan
perusahaan
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• Definisi operasional dapat / boleh
berbeda antar peneliti.

• Perbedaan ini disebabkan antara lain :
1. Tujuan penelitian yang berbeda
2. Cara pengukuran yang dipilih berbeda

Ti k t k t liti b b d3. Tingkat ketelitian berbeda
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• Item dari intensitas
A. 1) Saya selalu menggunakan kemampuan

kerja saya yang terbaik secara optimum, jika
mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan
pada saya
1. Sangat setuju

S t j2. Setuju
3. Ragu-ragu
4. Kurang setuju
5. Sangat tidak setuju
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• Item dari intensitas
A. 2) Saya selalu memberikan seluruh

perhatian saya pada pekerjaan yang
ditugaskan.
1. Sangat setuju
2. Setujuj
3. Ragu-ragu
4. Kurang setuju
5. Sangat tidak setuju
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• Item dari intensitas
B. 1) Pernahkah selama bulan yang lalu saudara tidak

hadir dalam pekerjaan yang dipercayakan
perusahaan kepada Anda ?
1. Ya (ke pertanyaan no. 2)
2. Tidak pernah

2) Berapa kali saudara tidak hadir bekerja dalam
bulan yang lalu ?bulan yang lalu ?
1. 1 kali
2. 2 s/d 3 kali
3. Lebih dari 3 kali
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• Item dari intensitas
B. 3) Berapa kali Saudara pernah tidak hadir

bekerja dalam tahun yang lalu ?
1. Tidak pernah
2. 1 s.d 2 kali
3. dst…

4) Pada saat saudara mengerjakan4) Pada saat saudara mengerjakan
pekerjaan yang ditugaskan, bersediakah
saudara membagi perhatian pada pekerjaan
lain ?
1. Ya (ke pertanyaan no. 5)
2. Tidak
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• Item dari intensitas
B. 5) Beri alasan untuk jawaban saudara !

1. Pekerjaan saya memerlukan perhatian penuh
2. Pekerjaan saya sudah dapat saya kerjakan dengan

baik
3. Saya terpaksa karena perintah atasan
4. Lainnya, sebutkan ………………………………………y
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• Untuk memulai apakah sebuah
pengukuran benar dapat dipercaya,
peneliti menggunakan uji reliabilitas
dan validitasdan validitas
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• Sejauh mana sebuah alat ukur
dapat mengukur yang sebenarnya
ingin diukur

• Evidence that the instrument,
technique or process used to
measure a concept does indeed
measure the intended concept.
(Sekaran, 2003 : 425)
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• Sejauh mana hasil pengukuran
konsisten jika dilakukan pengukuran
yang kedua dan / atau kesesuaian
antar item.

• The extent to which it is without bias
(error free) and hence ensures
consistent measurement across time
and across the various items in the
instrument). (Sekaran, 2003 : 203)
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• Validitas
1. Logical Validity (Face Validity)
2. Criterion – Related Validity
3 Construct Validity3. Construct Validity

• Reliabilitas
1. Test – Retest Reliability
2. Parallel – Form Reliability
3. Inter Item Consistency Reliability
4. Split – Half Reliability
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