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POPULASI DAN SAMPEL 
 
 
Jika peneliti mempunyai pertanyaan penelitian tentang: 

 
“apakah pemberian pekerjaan rumah setiap hari menyebabkan siswa 
menjadi benci pada pelajarannya?” 

 
Rumusan masalahnya bisa juga sebagai berikut: 
 
 “apakah pemberian PR berpengaruh terhadap tingkat kebencian siswa 

terhadap pelajaran?” 
 
rumusan masalah seperti diatas masih terlalu umum karena belum jelas untuk 
siswa tingkat sekolah apa?, kelas berapa? Mata pelajaran apa? 
 
Biasanya pada waktu calon peneliti merasakan adanya masalah, sekaligus 
sudah terpikirkan dengan spesifik pada siapakah masalah tersebut. Jadi peneliti 
sudah berpikir tentang masalah secara khusus: 
 
 “apakah memberikan PR pelajaran IPS setiap hari kepada siswa kelas II 

menyebabkan siswa menjadi benci pada pelajarannya? 
 
Untuk topik di atas, peneiti memerlukan informasi tentang variabel penelitian 
yakni hubungan antara pemberian PR pelajaran IPS setiap hari dengan rasa 
benci siswa kelas II terhadap pelajaran tersebut. Dari manakah informasi mungkin 
diperoleh? 

1. dapatkah dari diri siswa yang bersangkutan? 
2. dapatkah dari guru IPS yang mengajar? 
3. dapatkah dari kepala sekolah 
4. dapatkah dari orangtuanya? 

 
Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan pada 
pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. 
Pihak-pihak ini dinamakan responden penelitian. 
 
 
PENGERTIAN  SUBJEK PENELITIAN, RESPONDEN DAN SUMBER DATA 
 
Dari contoh masalah di atas maka: 
 
Variabel pertama    : pemberian PR untuk IPA setiap hari 
Variabel kedua        : perasaan benci siswa terhadap pelajaran IPA 
Variabel utuh           : hubungan antara pemberian PR dengan rasa benci    pada 

Pelajarannya. 
 
Apabila peneliti berpikir dari mana informasi mengenai variabel penelitiannya 
dapat diperoleh, yaitu mengenai hubungan antara pemberian PR untuk 
pelajaran IPS setiap hari dengan perasaan benci dengan pelajarannya, maka 
kaitan jawaban dari pertanyaan yang telah dicoba ajukan adalah: 
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1. dapatkah dari siswa yang bersangkutan? 
Jawabnya : dapat karena siswa itulah yang mendapatkan dan yang    

merasakan benci dan tidaknya pada pelajaran 
 

2. dapatkah dari guru IPS yang mengajar? 
Jawab : dapat, karena guru yang memberikan PR dan mungkin dapat     

mengamati siswanya apakah mereka nampak benci atau tidak 
terhadap pelajarannya. 

 
3. dapatkah dari kepala sekolah? 

Jawab :   mungkin dapat, mungkin tidak 
                 Dalam hal ini peneliti harus mencoba merenungi lagi, apa yang     

dapat disaksikan oleh kepala sekolah tentang pemberian PR 
guru IPS kepada siswa-siswanya. Mungkin mereka tidak tahu 
pasti karena tidak mungkin kepala sekolah mengamati apa 
saja yang dilakukan oleh guru. Kalau demikian, informasi 
tentang variabel penelitian ini tidak dapat diperoleh dari 
kepala sekolah. Maka kepala sekolah tidak dapat dijadikan 
responden penelitian. 

 
4. dapatkah dari orang tua siswa? 

Jawab :   mungkin dapat, mungkin tidak. 
 Dalam hal ini peneliti harus berpikir mungkinkah siswa yang 

mendapat PR setiap hari akan mengeluh kepada orang tuanya 
karena setiap hari mendapat PR, dan sekaligus menunjukkan 
kebenciannya pada pelajaran IPS. Jika tidak mampu menyusun 
pertanyaan yang tepat, sebaiknya orang tua tidak dijadikan 
responden. 

 
Jadi kedudukannya adalah: 

1. siswa yang langsung merupakan tempat variabel melekat, yaitu yang 
diberi PR setiap hari dan yang diukur benci atau tidaknya terhadap 
pelajaran adalah subjek penelitian. Siswa merupakan orang tempat  
variabel berada. Dalam hal ini siswa dapat diberi pertanyaan langsung 
tentang variabel  yang diteliti. Jadi siswa adalah subjek, juga responden. 
Siswa mengetahui tentang dirinya. Siswa adalah sumber data karena 
padanya dapat diperoleh data penelitian. 

2. guru IPS bukan merupakan subjek , karena bukan merupakan tempat 
variabel yang diteliti berada. Guru adalah responden karena dapat 
memberikan jawaban atau informasi. Guru IPS adalah sumber data 
karena dari padanya dapat diperoleh data. 

3. kepala sekolah bukan subjek, bukan responden dan bukan sumber data 
4. orang tua siswa bukan subjek, tetapi dapat dijadikan sebagai responden, 

dan sumber data. 
 
Dengan mempertimbangkan kedudukan masing-masing pihak untuk variabel 
hubungan antara pemberian PR pelajaran IPS setiap hari dengan rasa benci 
kepada pelajaran, urutan kedudukannya sebagai berikut: 

1. siswa kelas II  : subjek, responden, sumber data 
2. guru IPS   : responden dan sumber data 
3. orang tua : responden dan sumber data 
4. kepala sekolah : tidak diambil 
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jika kedudukannya dibalik, maka: 
1. subjek penelitian  : siswa kelas II 
2. responden penelitian : siswa kelas II, guru IPS, orang tua siswa 
3. sumber data  : siswa kelas II, guru IPS, orang tua siswa 

 
Contoh 2. 
 
 “Hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan prestasi 

belajar IPA SMA” 
 
rincian variabel: 
 
Variabel pertama : kelengkapan alat laboratorium 
Variabel kedua : prestasi belajar IPA siswa SMA 
Variabel utuh  : hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan 
                                         prestasi belajar IPA siswa SMA 
 
untuk memperoleh data penelitian, diidentifikasikan terlebih dahulu subjek 
penelitian, responden penelitian dan sumber data 

1. subjek penelitian: 
a. untuk variabel pertama  : laboratorium  
b. untuk variabel kedua : siswa SMA 

2. responden penelitian : kepala laboratorium, laboran, guru IPA, siswa SMA 
3. sumber data :  

a. untuk variabel pertama (kelengkapan alat) :  
laboratorium, buku inventaris, siswa SMA   yang praktikum, guru IPA 
yang  membimbing praktikum, laboratorium, kepala laboratorium. 

 b. untuk variabel kedua  (prestasi belajar) : 
     siswa SMA, guru IPA, rapor, daftar nilai guru. 

 
Dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan: 
1. subjek penelitian  :  benda atau orang tempat data untuk variabel penelitian   
                                          melekat dan yang dipermasalahkan 
 
2. responden penelitian  :  orang yang dapat merespon, memberikan informasi  
                                   tentang data penelitian 
 
3. sumber data   :  benda, hal, atau orang tempat penelitian mengamati,  
                                 membaca, atau bertanya tentang data 
 
 
UNIT ANALISIS DAN SUBJEK PENELITIAN 
 
Berapa sebaiknya jumlah subjek atau responden penelitian yang harus diambil? 
 
Judul :  

1. korelasi antara kreatifitas dengan prestasi belajar. 
- jelaskan dulu kreatifitas dan prestasi belajar siapa? Siswa atau 

mahasiswa, kelas atau tingkat berapa, bidang studi tertentu atau 
prestasi keseluruhan, prestasi belajar dilihat dari mana, dsb 
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- apa yang menjadi unit analisis penelitiannya. Pada penelitian ini 
yang menjadi unit analisisnya adalah siswa atau mahasiswa yang 
diukur kreatifitas dan prestasi belajarnya 

- jadi yang perlu diperhatikan adalah berapa jumlah siswa/ 
mahasiswa. 

 
2. Pengaruh pendidikan kepala sekolah terhadap iklim sekolah 

- yang diukur pendidikannya adalah kepala sekolah dan iklim 
sekolah. Satuannya bukan hanya orang tetapi juga sekolah 

- biasanya dalam sebuah sekolah terdapat seorang kepala sekolah 
sehingga yang dijadikan unit analisis untuk penelitian ini adalah 
sekolah dengan kepala sekolahnya. 

 
3. Hubungan antara kemampuan guru bahasa daerah dengan minat 

belajar siswa SD 
- variabel pertama adalah kemampuan guru bahasa daerah. 

Subjek penelitian untuk variabel pertama : guru bahasa daerah  
yang ada di sekolah 

- Variabel kedua adalah minat belajar siswa SD. Subjek penelitian 
untuk variabel kedua adalah siswa-siswa yang diajar oleh guru-
guru  

 
Pemikiran tentang apa yang dianalisis dan yang menjadi ukuran atau unit analisis 
dimulai dengan memecahkan problematika dan mengidentifikasi  variabel yang 
ada, baru ditemukan unit analisis tersebut.  
 
Untuk unit analisisnya siswa, barangkali peneliti dapat mengambil satu atau dua 
kelas saja sebagai subjek penelitian.  
 
Akan tetapi apabila unit analisisnya guru bidang studi tertentu, maka subjek 
penelitiannya harus diambil dari beberapa sekolah karena mungkin dalam satu 
sekolah hanya dapat menjumpai seorang saja guru bidang dimaksud. 
 
 
BESARNYA SUBJEK PENELITIAN 
 
Karena adanya kendala waktu, tenaga dan biaya, peneliti terpaksa harus 
membatasi subjek penelitian yang disesuaikan dengan kemampuan yang ada 
pada dirinya. 
 
Pemilihan wakil dari seluruh subjek penelitian tersebut disebut sampling. Jadi 
sampling adalah pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi 
sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud. 
 
Langkah penentuan sampel: 

• Membuat batasan tentang ciri-ciri populasi (target populasi) 
Contoh: subjek penelitian adalah anak putus sekolah, maka target 
populasinya akan sangat banyak karena anak putus sekolah banyak, 
maka harus dibatasi; tidak tamat tingkat sekolah apa?, putra atau putri? 
Dengan semakin jelas batasannya maka semakin sempit  lingkup 
populasinya. 
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Semakin banyak ciri atau karakteristik yang ada pada populasi, akan 
semakin sedikit subjek yang tercakup dalam populasi. 

 
Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya 
sampel: 

1. unit analisis 
jika menggunakan siswa yang sifatnya umum sebagai unit analisis, dapat 
mengambil banyak subjek penelitian karena mereka cukup mengambil 
satu atau dua kelas siswa dari suatu sekolah tanpa harus direpotka 
mengunjungi banyak tempat. 
 

2. pendekatan atau model penelitian 
penelitian yang sifatnya survay akan menggunakan subjek penelitian 
yang cukup banyak, sedangkan penelitian eksperimen  mungkin cukup 
menggunakan subjek penelitian sedikit saja. 

 
3. banyaknya karakteristik khusus yang ada pada populasi 

jika keadaan populasi bervariasi : 
A. Kelas I SKKP terdiri dari 40 orang, semua putri, semua anak 

pegawai negeri 
B. Kelas I SMP terdiri dari 40 orang putra dan putri, semua anak 

pegawai negeri 
C. Kelas I SMP terdiri dari 40 orang putra dan putri, berasal dari 

keluarga petani, pedagang, anggota TNI dan pegawai negeri 
 

Melihat dari homogennya populasi maka: 
• Kelompok A peneliti boleh mengambil beberapa orang 

saja, karena sudah dipandang mewakili semua siswi satu 
kelas tersebut 

• Kelompok B sampel harus diambil dari  wakil setiap jenis 
bagian kelompok, yaitu putra dan putri 

• Kelompok C, peneliti harus mempertimbangkan bagian 
kelompok putra dari berbagai keluarga dan putri juga 
dari berbagai keluarga. 

 
4. keterbatasan penelitian 

karena terbatas waktu, tenaga, dan dana, maka penelitian 
menggunakan sebagian populasi saja sebagai subjek penelitian. 

 
Berapakah sampel yang sebaiknya di ambil dalam penelitian? Secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa semakin besar sampel penelitian, hasil  yang 
diperoleh akan menjadi semakin baik karena dalam sampel yang besar akan 
lebih tercermin gambaran hasil yang lebih nyata.  
 
Di dalam menentukan sampel, peneliti hendaknya selalu ingat akan batasan 
pengertian tentang : 

• subjek penelitian 
• responden 
• sumber data 

 
jika berpikir tentang teknik pengumpulan data tentang teknik pengumpulan 
data, maka yang harus diperhatikan adalah pengertian responden. 
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Jika akan menggunakan angket, responden yang dapat diambil cukup banyak. 
Jika ingin menggunakan wawancara, karena memerlukan banyak waktu dan 
tenaga, responden yang diambil tidak banyak. 
 
Ada beberapa rumus yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menentukan 
jumlah anggota sampel: 

• jika ada beberapa ratus subjek dalam populasi, mereka dapat 
menentukan ± 25 – 30 % dari jumlah subjek tersebut 

• jika jumlah anggota subjek dalam populasi hanya meliputi antara 100 
hingga 150 orang, dan jika dalam pengumpulan data peneliti 
menggunakan angket, sebaiknya subjek sejumlah itu diambil semua. Jika 
peneliti menggunakan teknik wawancara (interviu) atau mengamatan 
(observasi), jumlah tersebut dapat dikurangi menurut teknik pengambilan 
sampel sesuai dengan kemampuan peneliti. 

 
 
TEKNIK MENENTUKAN SAMPEL 
 

1. sampling acak (random sampling) 
jika populasi homogen dan mempunyai satu ciri, dengan demikian 
sampel bisa diambil secara acak saja dan peneliti memberikan 
kesempatan yang sama kepada tiap-tiap subjek untuk terambil sebagai 
sampel. 
Teknik acak dapat dilakukan dengan beberapa cara: 
a. sampling acak sederhana (simple random sampling) 

peneliti mengambil sample dengan melakukan lotre terhadap semua 
populasi 

b. sampling acak beraturan (ordinal sampling) 
peneliti mengambil sampel dari nomor-nomor subjek dengan jarak 
yang sama, misalnya nomor dengan kelipatan 3, 5 dan sbgnya. 

c. sampling acak dengan bilangan random 
sebuah tabel bilangan yang sudah disusun dalam urutan dan sebaran 
tertentu. 
 

2. sampling kelompok (cluster sampling) 
apabila dalam populasi terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai 
ciri sendiri-sendiri. Contoh kelas I SMP yang terdiri atas putra dan putri dan 
berasal dari keluarga yang berbeda-beda pula. 
 

3. sampling berstrata (stratified sampling) 
apabila dalam populasi terdapat kelompok-kelompok subjek dan antara 
satu kelompok dengan kelompok yang lain tampak adanya strata atau 
tingkatan. 
 
Contoh:  
Jika peneliti ingin mengadakan penelitian terhadap siswa-siswa suatu 
sekolah. Disekolah terdapat siswa kelas I, II dan III yang menunjuk pada 
tingkatan kelas sehingga sampel penelitian harus diambil dari perwakilan 
kelas-kelas tersebut. 
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Di dalam populasi terdapat kelompok-kelompok siswa yang 
kedudukannya bertingkat. Atau siswa-siswa dari tingkat kelas yang 
berbeda ini merupakan kelompok-kelompok. 
 
Kesalahan yang umum terjadi adalah kesalahan dalam penerapan 
tentang tingkatan, contoh: 
a. perbedaan lokasi untuk penduduk kota dan desa tidak dapat 

dipandang sebagai perbedaan strata. 
b. Anggota TNI, PNS dan swasta juga tidak dapat dipandang sebagai 

strata yang berbeda. 
 

4. sampling bertujuan (purposive sampling) 
jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam 
pengambilan sampelnya. 
 
Contoh: 
Di sebuah wilayah kantor pendidikan terdapat 3 SMAN, 3 MAN, dan 1 
MAS, banyaknya siswa pada tiap sekolah tidak sama. Maka untuk 
menentukan sampelnya peneliti mengambil semua siswa dari MAS, dan 
jumlah yang sama banyaknya juga diambil dari SMA dan MAN. Maksud si 
peneliti adalah agar banyaknya subjek dari ketiga jenis sekolah dapat 
sama. 
 
Pertimbangan lain yang biasa digunakan dalam menentukan sampel 
bertujuan adalah lokasi tempat subjek penelitian atau responden 
penelitian berada. Kadang-kadang peneliti menentukan subjek atau 
responden yang lebih banyak tinggal di daerah yang lebih mudah 
dikunjungi. 
 

5. sampling daerah/ wilayah (area sampling) 
pengambilan sampel yang mempertimbangkan wakil-wakil dari daerah-
daerah geofrafis yang ada, misalnya dari tiap-tiap propinsi, kabupaten, 
desa dsbnya. 
 

6. sampling kembar (double sampling) 
pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dengan jumlah 
sebanyak dua kali ukuran sampel yang dikehendaki. Tujuan peneliti 
adalah untuk berjaga-jaga andaikata dalam pengumpulan data 
dengan satu kelompok sampel akan mengalami kekurangan atau 
kegagalan yang tidak dikehendaki. Dengan memiliki dua kelompok 
sampel peneliti mempunyai data cadangan. 
 

7. sampling berimbang (proportional sampling) 
teknik berhubungan dengan populasi yang tidak homogen. Ukuran 
jumlah yang tidak sama, disesuaikan dengan jumlah anggota tiap-tiap 
kelompok yang lebih besar. 
 
Dalam menentukan anggota sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari 
tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya 
disesuaikan  dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-
masing kelompok tersebut. 
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Contoh: 
Peneliti ingin meneliti subjek siswa-siswa kelas II MAN. Disekolah tersebut 
terdapat 6 buah kelas, 1 jur. IPA, 2 jur. IPS, 3 jur MAK. Dalam mengambil 
sampel, peneliti menggunakan teknik sampling kelompok berimbang 
acak, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
 
a. menghitung banyaknya siswa yang ada di semua kelas. Misalnya saja 

jumlah siswa ada 6 X 40 orang = 240 orang. 
 
b. Menentukan besarnya sampel misalnya 40%, sehingga jumlah 

anggota sampel  = 40/100 X 240 orang = 96 orang. 
 

c. Pengambilan sampel disesuaikan dengan jumlah siswa dalam tiap-
tiap jurusan. 

• Jurusan IPA   = 1/6 X 96 = 16 orang 
• Jurusan IPS    = 2/6 X 96 = 32 orang 
• Jurusan MAK = 3/6 X 96 = 48 orang. 

 
PEMILIHAN SAMPEL PADA PENELITIAN KUALITATIF 
 
Dalam penelitian kualitatif, hasilnya banyak sekali bergantung pada informan. 
Istilah informan (bukan istilah lainnya seperti subjek, responden, atau pelaku yang 
diteliti) sudah menunjukkan isyarat yang jelas betapa tingginya harapan peneliti 
terhadap partisipasi manusia/ sumber informasi di lokasi/ tempat penelitian.  
 
Kata informan mengandung konotasi bahwa mereka  itu orang sumber (nara 
sumber), tempat bertanya yang jauh lebih tahu/ menguasai, dan karenanya, ia 
bisa disebut semacam “guru”  bagi peneliti di lapangan. 
 
Pemilihan sampel  pada penelitian kualitatif tidak bertujuan merumuskan 
karakteristik populasi atau untuk menarik inferensi yang berlaku bagi suatu 
populasi. 
 
Penelitian kualitatif bertitik tolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat 
unik, komplek, dan ganda. Padanya terdapat pola tertentu, namun penuh 
dengan variasi. Karenanya, kegiatan penelitian harusnya secara sengaja 
memburu informasi seluas mungkin ke arah keragaman/ variasi yang ada. Bila 
dari semua variasi  yang masing-masingnya unik tersebut telah diperoleh 
informasi yang maksimal, maka tujuan menelaah mereka sudah dapat dikatakan 
terpenuhi. 
 
Untuk itu konsep sampel dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan 
bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan 
informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada 
(karakteristik elemen-elemen yang terkacup dalam fokus/ topik penelitian). 
 
Konsep sampling dalam penelitian kualitatif adalah : maximum variation 
sampling to document uniqe variations that have emerged in adapting to 
different conditions. Karena itu, dalam proses pengumpulan data tentang suatu 
topik, bila variasi informasi tidak muncul atau ditemukan lagi, maka peneliti tak 
perlu lagi melanjutkannya dengan mencari informasi/ sampel baru.  
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Artinya:  jumlah sampel/ informan bisa sangat sedikit (beberapa orang saja), 
tetapi bisa juga sangat banyak. Itu sangat tergantung pada; 

1. pemilihan informan 
2. kompleksitas/ keragaman fenomena yang diteliti. 

 
Bila pemilihan informan jatuh pada subjek yang benar-benar menguasai 
permasalahan (secara menyeluruh dengan segenap aspeknya) barangkali akan 
sia-sia saja melacak informasi berikutnya ke sejumlah informan lain karena tak 
ditemukan lagi informasi-informasi baru yang berbeda dengan yang telah 
dinyatakan oleh informan pertama. 
 
Terdapat 3 tahap dalam pemilihan sampel/ cuplikan pada penelitian kualitatif: 

1. pemilihan sampel awal, apakah informan (untuk diwawancarai) 
ataukah suatu situasi sosial (untuk di observasi) 

2. pemilihan sampel lanjutan guna memperluas informasi dan melacak 
segenap variasi informasi yang mungkin ada 

3. menghentikan pemilihan sampel lanjutan sekiranya sudah tidak muncul 
lagi informasi-informasi baru yang bervariasi dengan informasi-informasi 
yang telah diperoleh sebelumnya. 

 
Beberapa kriteria dalam menentukan sampel awal, supaya lebih produktif 
perolehan informasinya. 
 

A. Informan untuk diwawancarai 
1. subjek yang telah cukup lama dan intensif ‘menyatu’ dengan suatu 

kegiatan atau ‘medan aktivitas’ yang menjadi sasaran/ perhatian 
penelitian. Ini ditandai  dengan kemampuan memberikan informasi 
yang ‘di luar kepala’ tentang sesuatu yang ditanyakan. 

2. subjek yang masih terlibat penuh/ aktif pada lingkungan kegiatan 
yang menjadi sasaran  penelitian. Kecuali jika peneliti mempunyai 
tujuan lain, misalnya untuk mengetahui bagaimana pengalaman 
mereka dulu. 

3. subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan 
untuk dimintai informasi. 

4. subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung ‘diolah’ 
atau ‘dikemas’ terlebih dahulu. Mereka masih relatif ‘lugu’ dalam 
memberikan informasi. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk 
mendapatkan informasi yang lebih faktual. 

5. subjek yang sebelumnya tergolong masih ‘asing’  dengan peneliti 
sehingga dapat merasa lebih tertantang untuk ‘belajar’ sebanyak 
mungkin dari subjek yang semacam ‘guru baru’ bagi dirinya. 

 
B. Situasi sosial untuk di observasi 

1. situasi sosial yang relatif lebih banyak bisa merangkum informasi 
tentang domain-domain yang tercakup dalam topik penelitian 
(organizing domain). 

2. situasi sosial yang cukup sederhana untuk diamati (syarat simplicity). 
Fisibilitas untuk mampu diamati secara cermat hendaknya menjadi  
bahan pertimbangan  pula dalam memilih situasi sosial yang akan 
diobservasi. 

3. situasi sosial yang relatif gampang dimasuki (syarat accessibility). 
Situasi sosial mempunyai aksessibilitas  yang berbeda-beda. Ada 
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yang siapapun bisa memasukinya, ada yang tidak. Kegiatan 
manager di kantor sukar untuk diamati. 

4. situasi yang tergolong diperkenankan untuk diamati;  (syarat 
permissiveness). Tidak semua situai sosial bersifat terbuka untuk 
‘umum’ atau ‘orang luar’. Berbagai jenis rapat, sidang atau 
pertemuan, kadangkala bersifat tertutup untuk orang luar. 

5. situasi sosial yang tergolong tak menimbulkan ‘gangguan situasi’ 
apabila diobservasi (syarat unobtrusiveness). Tingkat 
“ketersamaran”  dari kehadiran pengamat pada suatu situasi juga 
merupakan persyaratan penting sehingga peneliti dapat 
memperoleh data tentang situasi sosial yang lebih wajar/ alamiah 
sifatnya (bukan situasi yang sudah ‘tercemar’ akibat kehadiran 
peneliti). 

6. situasi sosial yang berlangsung relatif sering (relatif sering berulang) 
(syarat frequently recurring activities). Peneliti jelas mempunyai 
waktu yang terbatas untuk tetap berada di tempat penelitian 
sehingga lebih masuk akal apabila memilih situasi-situasi yang sering 
dan berulang-ulang terjadinya. 

7. situasi sosial yang memudahkan peneliti sekiranya hendak 
berpartisipasi (syarat ease of participation). Erat kaitannya dengan 
penggunaan observasi parsipatif. Adalah ideal bagi seorang 
peneliti kualitatif apabila dapat berpartisipasi dalam suatu situasi 
sosial yang diamatinya sehingga tidak semata-mata sebagai 
pengamat. 

 
Setelah dari sampel awal, berikutnya perlu ‘bergulir-menggelinding’ kepada 
sampel-sampel lanjutan sehingga segenap karakteristik elemen-elemen yang 
diperlukan dapat diperoleh data/ informasinya, baik berkenaan dengan sampel 
informan maupun sampel situasi sosial. 
 
Informan lanjutan dapat dijajaki kemungkinannya dengan meminta petunjuk/ 
saran dari informan awal, misalnya kepada informan awal ditanyakan: “kalau 
saya ingin menelusuri lebih jauh lagi masalah X yang tadi telah anda jelaskan, 
kepada siapa saja saya harus bertanya?”.  
 
Proses menyebarnnya sampel secara beranting seperti itu biasanya disebut snow 
ball sampling, suatu proses menyebarnya sampel yang seibarat bola salju, yang 
pada mulanya kecil, kemudian semakin membesar dalam proses ‘bergulir-
menggelinding’nya.  
 
Sedangkan untuk situasi sosial lanjutan, penyebarannya dapat diarahkan 
kepada 3 hal berikut: 

1. situasi sosial yang tergolong sehimpunan dengan sampel situasi sosial 
awal. Ukuran sehimpunan tidaknya, antara lain dapat dijajaki dari 
pandangan subjek/ partisipan pada situasi sosial setempat. 

2. situasi sosial yang secara struktural tak terjalin, malah mungkin berada di 
bawah ‘atap lain’, akan tetapi secara material mempunyai jalinan 
fungsional, yaitu sebagai akibat kegandaan partisipasi para partisipan di 
suatu situasi sosial. 

3. situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dengan sampel situasi 
awal. 
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Menyebarnya pilihan sampel, baik untuk informan yang hendak diwawancarai 
maupun untuk situasi sosial yang diobservasi, akhirnya akan sampai ke titik 
terminal. Ini dianggap cukup atau peneliti menghentikan pencarian dan 
pemilihan sampel baru.  
 
Terminal tersebut dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan dana peneliti 
untuk meneruskannya dan dapat juga karena dianggap sudah tidak banyak lagi 
perolehan tambahan data/ informasi baru. Tentunya atas dasar pengalaman 
yang ada, yang setiap penambahan sampel baru, informasinya sekedar 
pengulangan saja dari gambaran sebelumnya yang sudah diperoleh. 
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