


konstruk terdiri dari konsep-konsep

yang dapat diamati yang selanjutnya

untuk keperluan penelitian diukur

dengan menggunakan skala

pengukuran. 

Konstruk/konsep yang diukur dengan

skala tertentu selanjutnya menjadi

variabel.



Pengertian dan Macam Variabel

VARIABEL ADALAH KONSEP YANG MEMPUNYAI
BERMACAM-MACAM NILAI (Nasir, 1983)

VARIABEL ADALAH APAPUN YANG DAPAT
MEMBEDAKAN ATAU MEMBAWA VARIASI

PADA NILAI (Uma Segaran, 2006)

VARIABEL ADALAH ATRIBUT OBYEK YANG 
MEMPUNYAI VARIASI ANTARA SATU DENGAN

LAINNYA (Sugiono, 2006)



 Dr. Ahmad Watik Pratiknya (2007)

Variable dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 
bervariasi. 

 Dr. Soekidjo Notoatmodjo (2002)

Variable adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, 
sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh 
suatu penelitian tentang sesuatu konsep pengertian 
tertentu



Maka disimpulkan

Variabel adalah

suatu atribut atau sifat atau nilai dari

orang, obyek atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh enelitiuntuk dipelajari

dan ditarik kesimpulan



KEGUNAAN VARIABEL
 Untuk mempersiapkan alat dan metode 

pengumpulan data

 Untuk mempersiapkan metode analisis atau 

pengolahan data

 Untuk pengujian hipotesis



VARIABEL PENELITIAN YANG 
BAIK

Relevan dengan tujuan penelitian

Dapat diamati dan diukur



JENIS HUBUNGAN

1. Simetri :    terdapat hubungan antar variabel dan
bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi
( Non    kausalitas)

2. Asimetri : hubungan antar variabel yang terjadi bersifat

yang satu mempengaruhi (independen) dan
lainnya dipengaruhi (dependen) (kausalitas)

3. Resiprok : hubungan antar variabel yang terjadi bersifat

saling mempengaruhi (kausalitas bolak-balik)



Variabel dilihat dari
fungsinya:

Variabel Independen

Variabel Dependen.

Variabel Moderating

Variabel Intervening.

Variabel kontrol



Secara skematis

 SEBAB PENGHUBUNG AKIBAT

 VARIABEL BEBAS

 VARIABEL MODERATOR

 Variabel random

 Variabel kendali

Variabel

intervening
Variabel

tergantung



Variabel independen/bebas

“variabel yang mempengaruhi variabel
lain/menjadi sebab atau berubahnya suatu
variabel lain.”

Juga disebut dengan variabel prediktor, stimulus,

eksougen.

Contoh:

“struktur tenaga kerja kesehatan” adalah variable
bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap
“kinerja nya”.



CONTOH

 “pengembangan fasilitas wisata” dapat mempengaruhi
variabel “kepuasan pengunjung”

 “warna mobil” adalah variabel bebas yang 
dapat dimanipulasi dan dilihat pengaruhnya 
terhadap “minat beli”, 

apakah warna merah mobil dapat 
menimbulkan minat beli konsumen terhadap 
mobil tersebut.



Sebagai bentuk lain dari variabel bebas

1. Variabel perantara (variabel penghubung): variabel
yang menjembatani pengaruh suatu variabel bebas
dengan variabel tergantung

2. Variabel pendahulu : variabel bebas yang berpengaruh
pada variabel tergantung tetapi sekaligus berpengaruh
pula variabel lainya yang juga berperan sebagai variabel
bebas terhadap variabel tergantung tersebut

1. Variabel prakondisi : variabel yang keberadaannya
merupakan prasyarat bagi bekerjanya suatu variabel
bebas terhadap variabel tergantung



Variabel dependen/tergantung

Variabel tergantung adalah variabel yang 
dipengaruhi atau menjadi akibat karena 
adanya variabel bebas.

Variabel tergantung adalah variabel yang 
faktornya diamati dan diukur untuk 
menentukan pengaruh yang disebabkan 
oleh variabel bebas. 



Variabel Moderat (Moderate variable)
 Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya

diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk
mengetahui apakah variabel tersebut mengubah
hubungan antara variable bebas dan variabel tergantung.

 Contoh lain:
Hipotesis: Ada hubungan antara promosi di media
televisi dengan meningkatnya kesadaran petani
menggunakan pupuk organik.

Variabel bebas: promosi
Variabel tergantung: kesadaran menggunakan
pupuk organik

Variable moderat: media promosi



Variabel Kontrol (Control variable)
 Variable kontrol didefinisikan sebagai variabel

yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk
menetralisasi pengaruhnya.
Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan.

 Contoh:

Hipotesis: ada pengaruh kontras warna baju
terhadap keputusan membeli di kalangan wanita

Variabel bebas: kontras warna
Variabel tergantung: keputusan membeli
Variabel kontrol: wanita (jenis kelamin)



Variabel intervening (pengganggu)

Variabel-variabel yang mempengaruhi 
hubungan antara variabel independen 
dengan variabel dependen menjadi 
hubungan yang tidak langsung



Contoh :
Hipotesis: ” minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja

mengerjakan tugas tersebut akan semakin
meningkat ”

Variabel bebas : minat terhadap tugas
Variabel tergantung: kinerja dalam mengerjakan tugas
Variabel penganggu: proses belajar

Hipotesis: Layanan yang baik mempengaruhi kepuasan
pelanggan

Variabel bebas : layanan yang baik
Variabel tergantung: kepuasan pelanggan
Variabel pengganggu: kualitas jasa / produk



CONTOH: hubungan antar variabel

Anaerob
Var.moderator

B. Fragillis
Var. independen

Infeksi anaerob
Var. dependen







Ada hub ant umur daun teh dengan kadar kofein yg
terkandung

 Varibel bebas:

 Variabel tergantung :

 Variabel penghub :

 Variabel random :

 Variabel moderator

 Variabel kendali :



 V.bebas : yg menjd pokok permasalahan yg diteliti

 v. Penghub :yg terjd dlm daun, tdk bs diamati
langsung tp dpt diambil hasilnya

V. Tergantung :unt menentukan ada tdknya pengaruh
dr v.bebas

V. random : v.sebab yg diabaikan pengaruhnya

 V.moderator :v.yg penting tp tdk diutamakan

 V kendali : v yg dikendalikan stau dikontrol



PENGARUH 
PEMBERIAN EKSTRAK 
MENGKUDU 
TERHADAP KADAR 
LIPID DAN 
PERKEMBANGAN LESI 
ATEROSKLEROSIS PADA 
AORTA ABDOMINALIS 
TIKUS WISTAR



DESAIN SKALA
Skala dalam penelitian ada lima tingkatan:

1. Skala Nominal

2. Skala Ordinal

3. Skala Interval

4. Skala Rasio



Skala Nominal
 Skala nominal adalah skala yang hanya digunakan

untuk memberikan kategori saja

 Contoh:

Wanita 1

Laki-laki 2



Skala Ordinal
 Adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk

menyatakan peringkat antar tingkatan, akan tetapi jarak atau
interval antar tingkatan belum jelas.

 Contoh:

Berilah peringkat supermarket berdasarkan kualitas pelayanannya !

Sri Ratu……………………… 1

Moro ………………………… 3

Matahari ………………….. 5

Rita I ………………………. 2

Rita II ……………………… 4

Super Ekonomi …………. 6



Skala Interval
 Adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk 

menyatakan peringkat antar tingkatan, dan jarak atau interval antar 
tingkatan sudah  jelas, namun belum memiliki nilai 0 (nol) yang 

mutlak.

 Contoh:
1. Skala Pada Termometer

2. Skala Pada Jam

3. Skala Pada Tanggal



Skala Rasio
 Adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk 

menyatakan peringkat antar tingkatan, dan jarak atau interval antar 
tingkatan sudah  jelas, dan  memiliki nilai 0 (nol) yang mutlak .

 Contoh:

1. Berat Badan

2. Pendapatan

3. Hasil Penjualan



Ringkasan Tentang Skala
Skala Tipe Pengukuran

Kategori Peringkat Jarak Perbandingan

Nominal Ya Tidak Tidak Tidak

Ordinal Ya Ya Tidak Tidak

Interval Ya Ya Ya Tidak

Rasio Ya Ya Ya Ya



DEFINISI OPERASIONAL
Definisi operasional adalah aspek

penelitian yang memberikan informasi
kepada kita tentang bagaimana caranya
mengukur variabel. 



MENYUSUN DEFINISI OPERASIONAL 
VARIABEL

 Variabel harus didefinisikan secara operasional agar 
lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel
dengan lainnya dan pengukurannya. 

 Tanpa operasionalisasi variabel, peneliti akan 
mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran 
hubungan antar variable yang masih bersifat 
konseptual.



Operasionalisasi variabel bermanfaat 
untuk:

 1) mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang 
sedang didefinisikan; 

 2) menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek 
mungkin mempunyai lebih dari satu definisi 
operasional; 

 3) mengetahui bahwa definisi operasional bersifat 
unik dalam situasi dimana definisi tersebut harus 
digunakan.



UJI VALIDITAS

 Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya
diukur

 Sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu
instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi
ukurnya

 Agar data yg diperoleh bisa relevan/sesuai dengan
tujuan diadakanpengukuran tsb



Syaratnya instrumen tsb harus memiliki
validitas tinggi

Untuk menguji validitas digunakan korelasi
product momen: korelasi antar item 
dengan skor total dalam satu variabel

Validitas tinggi menurut Azwar > 0,3. 
Dalam output SPSS dilihat pada kolom
corrected item total corelation



UJI RELIABILITAS

 Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya

 Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila
dilakukan pengukuran pada waktu yg berbeda pada
kelompok subyek yg sama diperoleh hasil yg relatif
sama - asalkan aspek yg diukur dalam diri subyek
memang belum berubah



 Tinggi/rendahnya reliabilitas secara empirik
ditunjukkan oleh angka yang disebut nilai
koefisien reliabilitas

 Reliabilitas yg tinggi ditunjukkan dg nilai 1,00, 
reliabilitas yg dianggap sudah cukup memuaskan
atau tinggi adalah > 0,70

 Ada beberapa teknik yg dipakai untuk
menghitung reliabilitas di antaranya: alpha 
croncbach, splith half

 Dalam SPSS kita sering memakai alpha ceoncbach



TERIMA KASIH


