
Skala Pengukuran Dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif, penelitian akan
menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data,
sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik
peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen , karena
dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan key
instrument

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur
variabel yang diteliti, dengan demikian jumlah
instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan
tergantung pada jumlah variabel yang diteliti
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 Instrumen penelitian ada yang sudah dibakukan

 Instrumen masih ada yang harus dibuat sendiri harus diuji 

validitas dan realibilitasnya

A. Macam-macam Skala Pengukuran

B. Instrumen Penelitian

C. Cara Menyusun Instrumen

D. Contoh  Judul Penelitian

E. Validitas dan Realibilitas

F. Pengujian Validitas dan Realibiltas Instrumen 
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A.  Macam-macam Skala Pengukuran

 Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran

akan menghasilkan data kuantitatif.

 Berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian

bisnis antara lain : Skala likert, Skala Gutman, Rating

Scale, Semantinct Deferensial dan Skala Thurstone
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Skala Likert

 Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 
persepsi seseorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial

 Dengan skala likert maka :

- Variabel dijabarkan menjadi indikator variabel

- Indikator dijadikan sebagai titik tolak untuk
menyusun item-item instrumen yang dapat
berupa pernyataan atau pertanyaan

- Jawaban setiap item instrumen mempunyai
gradasi dari sangat positif sampai sangat
negatif
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Skala Likert

1. Sangat setuju

2. Setuju

3. Ragu-ragu

4. Tidak setuju

5. Sangat tidak setuju

1.   Sangat positif

2.   Positif

3.   Netral

4.   Negatif

5.   Sangat Positif

1. Setuju

2. Sering

3. Kadang-kadang

4. Hampir tidak pernah

5. Tidak pernah

1.   Baik sekali

2.   Cukup baik

3.   Ragu-ragu

4. Kurang baik

5.  Sangat tidak baik
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Untuk keperluan analisis kuantitatif, 

maka jawaban itu dapat  diberi skor, 
No Jawaban Skor

1 Setuju/selalu/sangat positif 5

2 Setuju/sering/positif 4

3 Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 3

4 Tidak setuju/hampir tidak pernah/nrgatif 2

5 Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat positif 1
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Skala Gutman 

 Skala pengukuran dengan tipe ini, akan 

didapat jawaban yang tegas yaitu :

- ya- tidak

- benar-salah

- pernah – tidak pernah

- positif – negatif dll
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No Jawaban Skor

1 Ya/benar/pernah/positif 1

2 Tidak/salah/tidak pernah/negatif 0



Rating Scale

 Rating Scale data mentah yang diperoleh berupa angka

kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif

 Rating scale lebih fleksibel

 Tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk

mengukur persepsi responden terhadap fenomena

lainnya

 Harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan

pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen
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Contoh

Seberapa baik data ruang kerja yang ada di perusahaan A ?

Berilah jawaban angka :

4.  Bila tata ruang itu sangat baik

3. Bila tata ruang itu cukup baik

2. Bila tata ruang itu kurang baik

1.   Bila tata ruang itu sangat tidak baik
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Jawaban dengan melingkari nomor jawaban yang tersedia 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

No 

Item

Pertanyaan tentang tata ruang kantor Interval Jawaban

1 Penataan meja kerja sehingga arus kerja menjadi 

pendek 

4       3       2        1

2 Pencahayaan alam tiap ruangan 4       3       2        1

3 Pencahayaan buatan/listrik tiap ruang sesuai 

dengan kebutuhan

4       3       2        1

4 Warna lantai sehingga tidak menimbulkan 

Pantulan cahaya yang dapat mengganggu pegawai

4       3       2        1

5 Sirkulasi Udara setiap ruangan 4       3       2        1
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B.  Instrumen Penelitian

 Suatu alat ukur yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang 

diamati

 Semua fenomena disebut variabel 

penelitian

 Jumlah Instrumen penelitian tergantung 

pada jumlah variabel yang diteliti
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C. Cara menyusun instrumen

 Titik tolak instrumen penelitian adalah 

variabel-variabel penelitian yang 

ditetapkan peneliti

 Dari variabel-variabel diberikan definisi 

operasionalnya

 Tentukan indikator yang akan diukur

 Dari Indikator dijabarkan menjadi butir-

butir pertanyaan/pernyataan
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Tabel 3.1: 
Operasional varaiabel 

 

No Variabel Dimensi Indikator 

1 Word of 
mouth 

WOM adalah sumber informasi 
yang independen dan jujur, yang 
artinya ketika informasi datang 
dari seorang teman itu lebih 
kredibel karena tidak ada 
keterkaitan dari orang tersebut 
dengan perusahaan produk 
tersebut. memberikan manfaat 
kepada yang bertanya dengan 
pengalaman langsung tentang 
produk melalui pengalaman 
teman. disesuaikan dengan 
orang-orang yang tertarik di 
dalamnya. Seseorang tidak akan 
bergabung dengan percakapan, 
kecuali jika mereka tertarik pada 
topik yang disukainya.  

• Identified the influences  
(identifikasi pemberi 
pengaruh). 

• Creates simple ideas that 
are easy to communicate  
(menciptakan gagasan  
yang mudah dan 
sederhana untuk 
berkomunikasi). 

• Give people the tools 
they need to spread the 
word (memberikan alat 
yang dibutuhkan untuk 
menyebarkan 

• Host a conversation  
(membawa percakapan). 

• Evaluate and measure  
(mengevaluasi dan 
mengukur). 
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2 Kualitas 
Pelayanan 

Kualitas Layamam adalah fitur-
fitur dan karakteristik dari sebuah 
produk atau jasa secara 
keseluruhan yang berpusat pada 
kemampuan produk atau jasa 
tersebut dalam memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan yang telah 
dinyatakan atau tersirat 
 

• Reliabilitas 
• Daya Tanggap 
• Jaminan 
• Empati 

• Bukti Fisik 
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3 Citra Merek brand image adalah pikiran 
seorang konsumen tentang 
produk ketika melihat dan 
mendengar suatu merek 

• Kualitas/mutu 
• Dapat Dipercaya atau 

diandalkan 

• Kegunaan/manfaat 
• Pelayanan 
• Risiko 
• Harga 
• Citra 
 

 



metodologi penelitian-nen 16

4 Nilai 
Pelanggan 

Manajemen Nilai Pelanggan 
mengelola setiap hubungan 
dengan pelanggan dengan tujuan 
mencapai laba seumur hidup 
maksimum dari seluruh 
pelanggan mereka 
 

• Emotional Value 
• Social Value 
• Quality/Performance 

Value  

• Price/Value of Money 

 



D.  Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen
 Hasil penelitian Valid

terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti.

 Hasil penelitian Reliabilitas

bila terdapat kesamaan data dalam waktu 

yang berbeda.
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 Instrumen Valid

*  alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data ( mengukur) itu valid.

* dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.

 Instrumen Reliabel

*  bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama akan menghasilkan data 

yang sama.
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