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VARIABEL DAN INSTRUMEN PENELITIAN* 

Oleh: Haryono** 

 

A. PENDAHULUAN 

Berbicara tentang penelitian (khususnya kuatitatif) tidak dapat lepas dari 

pembahasan variabel dan instrumen. Hal ini wajar karena penelitian selalu berurusan 

dengan variabel, dan untuk melaksanakannya perlu instrumen. Variabel merupakan 

bahan baku penelitian yaitu sesuatu yang diteliti,  sedangkan instrumen adalah alat 

untuk mengumpulkan data tentang variabel. Dalam setiap penelitian tentu ada 

variabel, ada sesuatu yang menjadi fokus pengkajian, dan ada alat atau instrumen 

untuk mengungkapnya. Setelah memformulasikan masalah penelitian, langkah yang 

harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah menetapkan variabel yang akan diteliti, 

data yang diperlukan, dan bagaimana data akan diperoleh.  

Berkenaan dengan kedudukan dan fungsi strategisnya dalam penelitian, berikut 

diuraikan secara singkat perihal apa itu variabel, apa itu instrumen, dan bagaimana 

instrumen penelitian dikembangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa sebagai bekal untuk melakukan penelitian sebagai 

projek akhir dari studinya.  

 

B. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai (Nazir, 1999:149),  

sesuatu yang memiliki lebih dari satu nilai, keadaan, atau kategori. Batasan ini 

memberikan pemahaman bahwa tidak semua konsep merupakan variabel. Sebagai 

contoh, “badan” adalah konsep tetapi bukan variabel, sebab “badan” tidak memiliki 

variasi nilai. Berbeda dengan “tinggi badan”, “berat badan”, “besar badan”, adalah 

variabel karena masing-masing memiliki variasi nilai. seks, jenis pekerjaan, status 

perkawinan, konsumsi makanan, afiliasi politik, sikap sosial, motivasi, adalah contoh-

contoh variabel. Dengan demikian agar suatu konsep dapat diteliti secara empiris 

harus terlebih dahulu dioperasionalkan dalam bentuk variabel. Caranya adalah dengan 

memilih dimensi atau  memusatkan pada aspek dari konsep yang memiliki variasi nilai. 

Contoh dari konsep “badan”, dapat dipilih dimensi tinggi, berat, atau ukurannya. Dari 

konsep penduduk dapat dirumuskan variabel; umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

status perkawinan, mata pencaharian, dan sebagainya.  

Variasi nilai dalam pengertian variabel dapat bermakna kontinum, tetapi juga 

deskrit atau kategorik. Variabel yang memiliki variasi nilai secara kontinum dengan 

jarak jangkau atau range tertentu, disebut variabel kontinu atau variabel 

bersambungan. Variasi nilai dalam hal ini dinyatakan dengan skala ordinal, interval, 

atau rasio, sehingga nilai yang besar menunjukkan kualitas yang lebih baik, besaran 
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atribut yang lebih tinggi, atau jumlah karakter yang lebih banyak. Sebaliknya nilai yang 

kecil menunjukkan kualitas yang lebih buruk, besaran atribut yang lebih rendah, atau 

jumlah krakter yang lebih sedikit. Sementara variabel yang memiliki variasi nilai secara 

deskrit atau kategorik, bervariasi menurut golongan atau klasifikasi, disebut variabel 

deskrit atau kategorik. Dalam hal variabel deskrit yang hanya memiliki dua variasi nilai 

disebut variabel dikotomi, seperti; jenis kelamin (laki – perempuan), status pekerjaan 

(bekerja – tidak bekerja), status perkawinan (kawin – tidak kawin). Sedangkan variabel  

deskrit yang memiliki tiga variasi nilai atau lebih disebut variabel politom, misalnya; 

jenis pekerjaan, latar belakang pendidikan, agama, afiliasi partai politik, dan 

sebagainya.  

Variabel adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian peneliti. Setelah 

permasalahan penelitian dirumuskan, langkah berikut yang perlu diperdalam melalui 

telaah pustaka dan kajian teoretis adalah menetapkan variabel. Penelitian dilakukan 

untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu bervariasi atau berbeda baik secara 

kuantitatif kontinum maupun kualitatif deskrit. Misalnya mengapa ada siswa yang 

berprestasi tinggi, sedang, dan rendah atau mengapa ada orang menjadi anggota 

partai Golkar, PDIP, PKB, PAN, atau Golput. Penelitian adalah upaya sistematis untuk 

menjelaskan  suatu fenomena atau gejala dengan memandangnya sebagai hubungan 

antar variabel (Sofian Effendi, 1989:31). Dengan demikian penelitian tidak saja 

menjelaskan tentang suatu fenomena, tetapi juga hubungan antar fenomena seperti 

antara tingkat pendidikan dengan afiliasi poltitik seseorang, antara status sosial 

dengan perilaku konsumtif, antara strategi pembelajaran dengan kemandirian belajar 

siswa, dan sebagainya.  

Berkenaan dengan fungsi penelitian yang dapat diakses dan atau disasar, 

variabel penelitian di samping dibedakan menurut variasi nilai yang melekat, juga 

dibedakan atas variabel faktual dan variabel konsep atau konstruk, variabel bebas dan 

variabel terikat, variabel atribut dan variabel aktif.  

1. Variabel faktual dan variabel konsep. Variabel faktual adalah variabel atribut 

yang melekat pada subjek penelitian, berupa fakta empiris, relatif nyata, sehingga 

untuk pengungkapnanya cukup dengan instrumen yang tidak perlu diuji validitas 

dan reliablitasnya karena sudah cukup jelas. Contoh variabel faktual adalah jenis 

kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pemilikan rumah, dan 

sebagainya. Variabel konsep atau konstruk adalah variabel yang dikembangkan 

dan dirumuskan dengan mengacu pada konsep konstruk teori yang melandasinya. 

Contoh variabel konsep ini adalah sikap sosial, afiliasi politik, motivasi, prestasi 

belajar, dan sebagainya. Untuk mengungkapnya diperlukan instrumen yang secara 

khusus dikembangkan untuk itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih 

dahulu sebelum digunakan.  

2. Variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). 

Variabel bebas adalah variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain, 

variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui, atau direkayasa 
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(dimanipulasi) untuk diketahui efek atau pengaruhnya terhadap variabel lain. 

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaanya ditentukan atau dipengaruhi 

oleh variabel lain, variabel yang mengalami perubahan variasi karena terjadinya 

perubahan variasi pda variabel lain, variabel yang ingin diketahui perubahannya 

jika dilakukan manipulasi atau rekayasa variabel lain yang mempengaruhi. Contoh 

variabel bebas dalam pendidikan adalah metode mengajar, sedangkan sebagai 

variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Atau pada bidang sosial lainnya persepsi 

terhadap perilaku kepemimpinan parpol dengan partisipasi masyarakat terhadap 

aktivitas pemilu. Persepsi merupakan variabel bebas sedangkan partisipasi 

masyarakat merupakan variabel terikat.  

3. Variabel atribut dan variabel aktif. Variabel atribut adalah variabel yang melekat 

pada subjek, sifat dan karakteristiknya telah ada atau dimiliki oleh subjek sehingga 

tidak dapat dimanipulasi. Contoh variabel atribut adalah seks, agama, motivasi, 

sikap, kecerdasan, dan yang lainnya. Sedangkan variabel aktif adalah  variabel 

yang sengaja diadakan atau dimanipulasi, direkayasa untuk diketahui efeknya 

terhadap variabel tertentu. Variabel aktif dekat dengan penelitian eksperimen, yaitu 

variabel yang sering disebut sebagai variabel eksperimen, variabel treatment atau 

variabel perlakuan.  

Selanjutnya satu hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti setelah menetapkan 

variabel penelitian, adalah mendefinisikannya baik secara konseptual maupun 

operasional. Definisi konseptual adalah konstruk, yaitu rumusan abstrak tentang 

sesuatu sebagai inferensi dari sejumlah karakteristik yang dimiliki. Konstruk suatu 

variabel dikembangkan berdasarkan konsep dan teori yang menjelaskan. Sedangkan 

definsi operasional adalah penterjemahan konstruk variabel ke dalam dunia empiris 

sehingga dapat diteliti dan diukur (Prasetya Irawan, 1999:44). Definisi operasional 

merupakan rumusan tentang bagaimana variabel diturunkan menjadi data dalam 

wujud indikator yang sifatnya empiris. Prestasi akademik secara konseptual dapat 

dirumuskan sebagai pencapaian hasil belajar selama kurun waktu tertentu, sedangkan 

secara operasional dapat dirumuskan sebagai indek prestasi komulatif mahasiswa, 

dan sebagainya.  

 

C. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam suatu penelitian. Sebagai alat pengumpul data instrumen sangat besar 

perannya dalam menentukan kualitas penelitian. Validitas penelitian sangat ditentukan 

oleh kualitas instrumen yang digunakan dan prosedur pengumpulan data yang 

dilakukan. Dengan instrumen yang berkualitas memungkinkan terkumpulkannya data 

secara benar dan tepat, yaitu sesuai dengan fakta atau kenyataan di lapangan. 

Sebaliknya jika instrumen yang digunakan tidak baik, data yang dikumpulkan juga tidak 

tepat, sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian yang keliru atau tidak tepat.  
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Untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, peneliti dapat 

menggunakan instrumen yang sudah ada (tersedia), instrumen baku (standar) untuk 

mengumpulkan data variabel tertentu, tetapi peneliti juga dapat mengembangkan 

sendiri. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan instrumen yang sudah ada 

atau instrumen baku, adalah konstruk teori pengembangan instrumen tersebut sama 

dengan konstruk teori yang diacu oleh peneliti dalam penelitiannya. Di samping itu 

adalah bahwa konstruk variabel yang diukur oleh instrumen baku tersebut sama 

dengan konstruk variabel yang akan diukur oleh peneliti. Berbeda untuk peneliti yang 

akan mengumpulkan data tentang suatu variabel yang belum tersedia instrumen baku, 

maka peneliti harus mengembangkannya sendiri dengan mengacu pada prosedur 

metodologis pengembangan instrumen baku.  

Ada tiga jenis atau bentuk instrumen yang umum digunakan dalam penelitian, 

yaitu kuesioner, skala, dan tes. Ketiga bentuk instrumen ini memiliki karakteristik yang 

berbeda, sehingga penggunaannya pun berbeda menurut kepentingan dan tujuan 

pengumpulan data.  

1. Kuesioner atau angket, adalah alat pengumpul data dalam bentuk daftar 

pertanyaan yang harus diisi atau oleh responden. Dalam penelitian kuesioner 

digunakan untuk mengungkap variabel faktual, menggali informasi yang relevan 

dengan tujuan penelitian, dan memperoleh data atau informasi dengan validitas 

dan reliabilitas setinggi mungkin (Djaali, 2000:94). Bentuk pertanyaan dalam 

kuesioner dapat bersifat tertutup, terbuka, semi terbuka, dan kombinasi tertutup 

dan terbuka. Di samping sebagai instrumen pengumpul data yang harus diisi atau 

ditanggapi secara tertulis oleh responden dan atau sumber data, juga dapat 

digunakan sebagai pedoman wawancara dan  observasi.  

2. Skala, adalah alat pengumpul data untuk memperoleh gambaran kuantitatif dari 

suatu objek dalam bentuk skala yang sifatnya ordinal (baik sekali, baik, cukup, dan 

kurang atau tinggi, sedang, rendah, dan sebagainya). Skala sebagai instrumen 

pengumpulan data dalam penelitian tidak terlepas dari asumsi bahwa hampir 

semua variabel penelitian dapat dibuat suatu kontinum dari satu kutub ke kutub 

yang lain, seperti; negatif – positif, rendah – tinggi, anti sosial – afiliatif, sangat 

pengalah – dominan, ekspositorik – ekploratorik, dan sebagainya. Dengan 

demikian melalui prinsip perbedaan semantik, setiap variabel kontinum dapat 

diukur melalui skala dan hasil pengukurannya berskala interval. Instrumen dalam 

bentuk skala ini dapat berupa skala penilaian diri seperti skala sikap, skala 

motivasi, skala aspirasi, dan skala penilaian objek seperti skala kinerja 

guru/karyawan oleh pimpinan, skala kepemimpinan oleh bawahan, dan 

sebagainya. Sebagai model skala yang banyak digunakan dalam penelitian adalah 

model Skala Sikap Likert dan Skala Perbedan Semantik dengan sejumlah 

variasinya. 
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3. Tes, adalah prosedur sistematis yang disusun dalam bentuk tugas atau pertanyaan 

yang telah dibakukan (distandarisasi) dan diberikan kepada individu atau kelompok 

untuk dikerjakan, dijawab, atau direspon baik dalam bentuk tertulis, lisan, maupun 

perbuatan (Saifuddin Azwar, 1997:3). Instrumen dalam bentuk tes digunakan untuk 

mengukur variabel performansi maksimum, yaitu apa yang mampu dilakukan oleh 

seseorang dan seberapa baik orang melakukannya, misalnya tentang kemampuan 

sosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan manajerial, dan sebagainya. Di 

samping itu instrumen tes juga dapat digunakan untuk mengungkap variabel atribut 

kognitif, misalnya kemampuan numerik, kemampuan verbal, spasial, memori, 

prestasi belajar, dan sebagainya.  

Secara substantif ketiga jenis instrumen tersebut dapat dipahami melalui tabel 

berikut perbandingan sebagai berikut;  

 
PERBANDINGAN ANTARA KUESIONER, SKALA, DAN TES 

  

ASPEK KUESIONER SKALA TES 

VARIABEL Faktual (jenis kelamin, tk 
pendidikan, pekerjaan, 
dll.) 

Konsep, Konstruk, 
Performansi Tipikal (sikap, 
motivasi, moral, dll.) 

Kognisi, Konten 
Performansi Maksimum 
(kemampuan, bakat, hasil 
belajar, dll) 

PERTANYAAN/ 
PERNYATAAN 

Langsung terarah pada 
informasi/data yang akan 
diungkap. 

Stimulus pada indikator 
perilaku/atribut yang 
diukur (tidak langsung) 

Terarah pada isi/ 
substansi yang diukur.  

RESPONDEN Tahu persis apa yang 
ditanyakan, informasi 
yang diharapkan oleh 
peneliti. 

Memahami isi pertanyaan/ 
pernyataan yang harus 
direspon, tetapi tidak 
harus tahu kesimpulan 
yang akan diambil peneliti 

Melakukan atau 
menjawab sesuai 
kemampuan. 

JAWABAN Tidak dapat diberikan 
sekor, hanya dapa 
diklasifikasi (deskrit). 

Diberikan sekor dengan 
proses penskaliaan 
(scalling). 

Diberikan sekor 
berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan sebelumnya. 

VALIDASI Tidak perlu divalidasi. 
Validitas dan reliabilitas 
ditentukan oleh kejelasan 
tujuan dan lingkup 
informasi yang diungkap.  

Perlu validasi baik secara 
teoretis maupun empiris. 

Perlu validasi baik secara 
teoretis maupun empiris. 

 

D. LANGKAH PENGEMBANGAN INSTRUMEN 

Secara umum langkah atau prosedur pengembangan instrumen penelitian 

dapat dijelaskan dalam bentuk bagan arus sebagai berikut;  
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“TEORI/KONSEP” 
     VARIABEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1: Langkah Pengembangan Instrumen Penelitian 

 

Memperhatikan bagan di atas dapat dipahami bahwa langkah pengembangan 

instrumen penelitian meliputi; 

1. Penetapan konstruk variabel lengkap dengan dimensi dan indikatornya. 

Berdasarkan kajian teoretik tentang variabel yang diteliti dan penelitian sebelumnya 

yang relevan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah 

menetapkan konstruk dan atau definisi konseptual dari variabel tersebut. Dari 

konstruk variabel yang dibangun, peneliti menterjemahkannya ke dalam definisi 

operasional dengan menunjuk dimensi dan indikator yang  terkandung di 

VALIDASI EMPIRIS  
Validitas Butir  Seleksi Butir 
Validitas Kriterium 
Reliabilitas Instrumen 

FINALISASI INSTRUMEN 

(Instrumen Siap Pakai) 

OPERASIONALISASI KONSTRUK 

(Dimensi dan Indikator) 

BENTUK INSTRUMEN 

 
FORMAT STIMULUS 

PENETAPAN KONSTRUK 

PENULISAN BUTIR INSTRUMEN 

VALIDASI KONSEP  
(Judgment Expert) 

REPRODUKSI 
TERBATAS 

 

REVISI 

BUTIR 

UJICOBA 
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dalamnya. Selanjutnya dengan mengacu pada dimensi dan indikator dari variabel 

yang diteliti, peneliti mengembangkan kisi-kisi atau tabel silang untuk menjelaskan 

keterkaitan antara dimensi, idikator, dan rancangan butir intrumen yang diperlukan 

untuk mengungkapnya.  

2. Penetapan jenis atau bentuk instrumen yang digunakan dan format stimulus yang 

dipakai. Jenis instrumen dipilih berdasarkan karakteristik data yang akan 

dikumpulkan, apakah bersifat faktual, konsep, atau konten. Sedangkan format 

instrumen dipilih dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan 

dan meringankan responden dalam merespon, mengisi, dan atau menjawabnya, 

tanpa menguranggi keakuratan data yang dikumpulkan.  

3. Penulisan butir instrumen, yaitu butir-butir instrumen sesuai dengan kisi-kisi yang 

telah dikembangkan sebelumnya. Untuk penulisan butir-butir instrumen ini hal-hal 

yang perlu diperhatikan adalah supaya; (a) digunakan kata-kata sederhana yang 

mudah dimengerti oleh semua responden, (b) pertanyaan/pernyataan dibuat jelas 

dan tegas, (c) dihindari perntanyaan/pernyataan yang mengandung lebih dari satu 

pengertian dan atau sasaran,  (d) dihindari pertanyaan/pernyataan yang 

mengandung sugesti dan atau mengarahkan, serta (e) pertanyaan/pernyataan 

disusun untuk diberlakukan bagi semua responden.  

4. Validasi konsep dan atau teoretik, yaitu penilaian kualitas butir-butir instrumen oleh 

pakar baik dalam bentuk panel maupun lainnya. Validasi ini dimaksudkan untuk 

menilai sejauhmana tingkat konsistensi teoretik dasar pengembangan instrumen itu 

diikuti sampai  munculnya butir-butir instrumen. Hasil dari proses validasi konsep 

ini adalah tingkat kesiapan instrumen untuk ujicoba lapangan.  

5. Validasi empirik, yaitu uji kualitas instrumen secara empirik untuk pengumpulan 

data penelitian. Untuk ini dilakukan ujicoba instrumen sebelum digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian yang sebenarnya guna menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen yang dikembangkan.  

6. Perakitan instrumen siap pakai, yaitu apabila hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen yang dikembangkan tersebut telah mengisyaratakan bahwa 

instrumen itu telah memenuhi syarat, maka dapat dilakukan perakitan instrumen 

secara lengkap untuk siap digunakan sebagai alat pengunpul data penelitian di 

lapangan.  

 

E. PENUTUP 

Setiap penelitian mesti berurusan dengan apa yang disebut variabel, yaitu 

sesuatu yang diteliti, sesuatu yang bervariasi, sesuatu yang menarik perhatian peneliti 

untuk mengetahuinya secara lebih jauh. Berkenaan dengan upaya seseorang untuk 

mengetahui dan kemudian menjelaskannya pada orang lain, diperlukan alat untuk 

mengungkapkan tentang apa yang ingin diketahuinya tersebut. Alat untuk 

mengungkap sesuatu kemudian mengubahnya menjadi data adalah apa yang disebut 

sebagai instrumen penelitian. 
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Sekelumit sajian tentang variabel dan instrumen penelitian sebagaimana 

diuraikan di atas, kiranya dapat memberikan pencerahan tentang sesuatu yang 

barangkali masih samar selama ini. Semoga.  
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