
Menentukan Variabel 
 
 
 
 



A. Pengertian dan Macam Variabel 
 
F.N Kerlinger : variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya 
laki-laki dalam konsep jenis kelamin, dan insaf dalam konsep 
kesadaran. 
 
Sutrisno Hadi : variabel sebagai gejala yang bervariasi 
misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin mempunyai 
variasi : laki-laki – perempuan. Gejala adalah objek penelitian, 
sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. 

 



•    Variabel dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 
kuantitatif dan kualitatif. 

 
•   Variabel kuantitatif dapat dibedakan menjadi 2 
kelompok yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum 
( discrete and continous ). 
1.  Variabel dikrit 
2.  Variabel Kontinum (Variabel ordinal, Variabel 

interval, Variabel ratio) 
 

 
 
 
 

 



jika nomor telepon Pak Sosro 8000 dan nomor 
telepon Pak Noto 4000, tidak dapat diartikan ; 
•  Nomor telepon Pak Sosro lebih banyak daripada 
nomor telepon Pak Noto. 
•  Nomor telepon Pak Sosro berjarak 4000 dari nomor 
telepon Pak Noto. 
•  Nomor telepon Pak Sosro dua kali nomor telepon Pak 
Noto. 

 



untuk mudahya mengingat-ingat : 
Variabel diskrit diberi simbol laki-laki perempuan, 
dan gambar telepon . 
  
Variabel ordinal diberi simbol gambar 3 orang yang 
berbeda tingginya. 
   
Variabel interval diberi simbol gambar termometer. 
   
Variabel ration diberi simbol gambar kayu 
penggaris. 



Variabel kontinum  dapat diubah menjadi variabel 
diskrit, yaitu dengan cara mengklasifikasikannya 

menjadi ‘ya’ dan ‘tidak’. 
Caranya : 
Menentukan batas misalnya nilai rata-rata, maka angka di atas 
rata-rata diberi ‘ya’, dan rata-rata ke bawah diberi ‘tidak’. 
Mengambil satu nilai dan kemudian diberi ‘ya’, dan selain itu 
diberi ‘tidak’. 

 
 



B. Variabel dan Data 
 

SK Menteri P dan K No. 0259/U/1977 tanggal 11 Juli 
1977 disebutkan bahwa  

 
data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan 
untuk menyusun suatu informasi.  
Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai 
untuk suatu keperluan. 

 



Sesuai dengan macam atau jenis variabel, maka data 
atau hasil pencatatannya juga mempunyai jenis 
sebanyak variabelnya. Dengan demikian, maka : 

 
Data dari variabel diskrit disebut data diskrit, yang berupa frekuensi. 
Data dari variabel kontinum disebut data kontinum, yang berupa 
tigkatan, angka berjarak atau ukuran. 

 



C.	  Variabel	  sebagai	  Objek	  Peneli2an	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kelompok	  eksperimen	  adalah	  orang-‐orang	  yang	  minum	  susu,	  
sedangkan	  kelompok	  kontrol	  adalah	  orang-‐orang	  yang	  6dak	  
diberi	  minum	  susu.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

susu	   Berat	  badan	  orang	  

Nilai	  penataran	  P4	   kesadaran	  
bermasyarakat	  



D. Pentingnya Memahami Variabel 
 
Pentingnya memahami variabel merupakan salah satu 
syarat mutlak bagi seorang peneliti. Memahami 
variabel dan kemampuann menganalisis atau 
mengidentifikasi setiap variabel menjadi variabel 
yang lebih kecil (sub-variabel). 
 
 
 
 
 
Tujuan kategorisasi variabel ini adalah agar peneliti 
memahami dengan jelas permasalahan yang sedang 
diteliti. 

Memecah-‐mecah	  
variabel	  menjadi	  sub-‐

variabel	  
kategorisasi	  



E. Memahami Variabel yang Bermakna 
 
Tentang variabel penelitian ada dua hal yang 
diperhatikan, yaitu : 
1.  Sifat Variabel (Variabel statis , Variabel 

dinamis) 
2.  Status variabel 
  
 
 
 



Kesimpulan 
 
Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi 
objek penelitian. Variabel dibedakan atas 
kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif 
diklasifikasikan atas : 
Variabel diskrit 
Variabel kontinum (ordinal, interval, dan ratio) 
 
Dalam penelitian yang mempelajari pengaruh sesuatu 
treatment, terdapat variabel penyebab (X) atau 
variabel bebas (independent varable) dan variabel 
akibat (Y) atau variabel terikat, tergantung, atau 
dependent variable. 

 



Selanjutnya variabel dapat luas dan dapat pula 
sempit (tunggal). Seorang peneliti dituntut untuk 
mampu menjabarkan variabel penelitian karena 

banyak dan sempitnya sub variabel akan menentukan 
hipotesis, aspek dalam instrumen, dan banyak ragam 

data yang dikumpulkan, yang selanjutnya akan 
mencerminkan halus kasarnya atau luas sempitnya 

kesimpulan. 
	  



	   	   	   	   	   	   	  Danke ^_^ 


