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Abstract - Artikel ini memberikan suatu telaah literatur terhadap desain penelitian eksperimen untuk digunakan di
bidang keperilakuan. Telaah didasarkan pada konsep dasar penelitian eksperimen itu sendiri dan bagaimana
merancang riset eksperimen dengan desain dan tehnik yang sesuai dengan permasalahan. Riset eksperimen dapat
menjadi substitusi metode riset kuantitatif dengan tehnik survei tentunya disesuaikan dengan permasalahan yang
ada. Metode eksperimen dapat mengakomodir kelemahan tehnik survei, yaitu nonrsponse bias. Metode eksperimen
merupakan metode penelitian sosial yang paling kuat untuk menguji hubungan sebab akibat Pada akhir pembahasan
diberikan beberapa contoh penelitian di bidang keperilakuan sosial dan manajemen informasi yang menggunakan
metode eksperimen.
Kata kunci: desain, eksperimen, perilaku, riset,

1. PENDAHULUAN
Dalam
kehidupan
sehari-hari,
orang
menghadapi berbagai masalah dan pertanyaan yang
berkaitan dengan perilakunya dan perilaku orang lain.
Seorang manajer mungkin menghadapi variasi kinerja
karyawan atau variasi pengambilan keputusan berkaitan
dengan berbagai kondisi lingkungan dan pasar yang
dinamis. Manajer tersebut mungkin memiliki
pengetahuan untuk memahami berbagai variasi tersebut
namun masih banyak hal yang tidak ia pahami seiring
dengan dinamisnya suatu preferensi seseorang. Untuk
mempelajari lebih banyak dan lebih dalam mengenai
perilaku, ia perlu melakukan atau didukung dengan
penelitian ilmiah yang dapat mengisi kesenjangan
pengetahuan yang dimilikinya.
Untuk dewasa ini tehnik survei dengan
kuesioner mendominasi berbagai penelitian ilmiah di
Indonesia. Dengan adanya beberapa kelemahan tehnik
survei, maka banyak praktisi dan peneliti yang mulai
melengkapinya dengan suatu metode alternatif yaitu
eksperimen. Salah satu kelemahan tehnik survei dengan
kuesioner adalah dalam beberapa hal hasilnya tidak
dapat dipercaya karena proporsi “nonresponse” yang
tinggi. Metode eksperimen ini kemudian dipakai banyak
peneliti untuk dapat mengakomodir hal tersebut, karena
metode eksperimen merupakan metode penelitian sosial
yang paling kuat untuk menguji hubungan sebab akibat
(Premanto dan Purwanto, 2007).
Tehnik eksperimen juga mulai banyak
digunakan di bidang informatika. Selama ini tehnik
eksperimen hanya dikenal sebagai tehnik yang
digunakan di dalam laboratorium, namun untuk bidang

informatika tehnik ini banyak digunakan secara luas
untuk meneliti hubungan sebab akibat yang mengarah
pada informatics behavior.
Artikel ini merupakan suatu tinjauan literatur
mengenai metode penelitian eksperimen dan aplikasinya
di bidang sosial dan informatika sebagai panduan untuk
pengayaan penelitian ilmiah di bidang sosial dan
informatika.
2. PEMBAHASAN
Sains dan Penelitian Eksperimen
Sains merupakan metode untuk mendapatkan
solusi dari suatu masalah dan metode untuk
mengakuisisi pengetahuan. Eksperimen merupakan
tahapan yang penting dalam sains untuk mengakuisisi
pengetahuan (Premananto dan Purwanto, 2007). Secara
garis besar, metode akuisisi pengetahuan ilmiah
mengikuti suatu proses yang terdiri atas lima tahap,
yaitu (a) identifikasi masalah dan perumusan hipotesis,
(b) merancang eksperimen, (c) melakukan eksperimen,
(d) menguji hipotesis, dan (e) mengkomunikasikan hasil
penelitian.
Penelitian Eksperimen di Bidang Sosial dan
Keperilakuan
Dibandingkan dengan metode penelitian sosial
lainnya, penelitan ekperimen merupakan metode yang
paling kuat untuk menguji hubungan sebab akibat
karena tiga kondisi hubungan sebab akibat dapat
dpenuhi dalam desain ekspermental, yaitu: urutan waktu
kejadian, asosiasi, dan tiadanya penjelasan alternatif
mengenai kemunculan akibat.
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Kata “eksperimen” lebh sering dikaitkan
dengan ilmu pasti. Di laboratorium kimia, laboran
menggunakan botol-botol kimia, tabung reaksi, dan alatalat lain untuk melihat pengaruh manipulasi
pencampuran bahan-bahan tertentu dengan takaran
tertentu, sesuai dengan teori kimianya. Di laboratorium
fisika, laboran biasanya menggunakan alat-alat khusus
untuk memanipulasi benda-benda tertentu yang diukur
besarannya untuk menguji elastisitas, kelembaman,
elektrisitas, dan sebagainya sesuai dengan teori fisika
yang telah ada.
Dalam ilmu pasti, eksperimen sering dilakukan
dengan harapan agar hasil yang diperoleh dari
manipulasi terhadap bahan-bahan yang digunakan
relevan dengan teori tertentu. Dengan kata lain
eksperimen menguji hubungan kausalitas antar faktor
yang dimanipulasi dengan hasil sesuai teori yang ada.
Beberapa eksperimen dapat digunakan untuk
mendapatkan informasi yang lebih tentang suatu topik
yang telah lama diketahui, ekperimen lain mungkin
lebih berusaha untuk mengkonfirmasi teori baru yang
muncul. Secara umum, suatu eksperimen menjadi
bernilai ketika faktor-faktor atau variabel-variabel yang
digunakan dapat dikontrol, dengan alasan inilah
eksperimen umumnya dilakukan dalam suatu
lingkungan yang sudah dikondisikan dengan baik seperti
laboratorium (Premananto dan Purwanto, 2007).
Metode eksperimen menyediakan replikabilitas
dan kontrol (2 hal yang sebelumnya tidak tersedia)
kepada peneliti (Adji, 2007). Replikabilitas adalah
kapasitas peneliti lain untuk memproduksi eksperimen
dan memverifikasi hasilnya secara independen.
Replikabilitas sangat mahal diperoleh untuk data yang
diperoleh dengan cara natural, seperti data survei.
Kontrol
adalah
kapasitas
untuk
mengoperasikan kondisi lab sehingga perilaku yang
dapat diamati (observed behavior) dapat digunakan
untuk mengkaji alternatif teori baru dan kebijakan (Adji,
2007). Di dunia nyata ketiadaan kontrol mengakibatkan
masalah data di berbagai bidang. Ada beberapa hal yang
tidak dapat diamati secara langsung dengan data alami.
Dengan pengontrolan terhadap berbagai faktor, maka
pengujian suatu hubungan kausal dapat lebih teramati
karena tiga kondisi kausalitas (adanya urutan waktu,
asosiasi, dan mengeliminir penjelasan alternatif lainnya)
dapat tercapai (Premananto dan Purwanto, 2007). Hal ini
diantaranya yang menjadikan riset eksperimen memiliki
basis pendekatan positivisme yang lebih kuat dibanding
teknik riset lainnya (Neuman, 2006).
Logika eksperimen dalam ilmu pasti dan
natural science dapat diterapkan dalam riset ilmu sosial,
khususnya mempelajari perilaku sosial manusia.
Walaupun umumnya digunakan dalam permasalahan
pendidikan, kriminalitas, pemasaran, politik, sosiologi,
dan sebagainya. Daya tarik metode eksperimen bagi
penelitian sosial dan keperilakuan adalah dari caranya
yang obyektif, tidak bias, dan ilmiah. Meluasnya
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penggunaan metode eksperimen dalam penelitian sosial
dan keperilakuan didorong oleh berkembangnya
behaviorism, meluasnya kuantifikasi dalam penelitian
sosial, dan orientasi penelitian sosial, dan orientasi
penelitian pada penerapan praktis.
Riset Eksperimen
Sebuah eksperimen secara umum berarti
memanipulasi suatu kondisi tertentu, kemudian
membandingkan hasil yang terjadi dengan kondisi tanpa
manipulasi (Premananto dan Purwanto, 2007). Neuman
(2006) memberkan contoh yaitu ktika seseorang
mencoba menghidupkan kendaraan, namun ternyata
mesnnya tidak mau hidup. Muncul dugaan implisit
bahwa businya mungkin kotor. Kemudian orang tersebut
telah memanipulasi atau memodifikasi sesuatu
(membersihkan busi) dan membandingkannya dengan
ketika belum dbersihkan. Ketka kemudian kendaraan
tersebut mesinnya menyala maka terdukunglah dugaan
orang tersebut. Narasi sederhana diatas mengilustrasikan
suatu proses yang juga sama dilakukan oleh peneliti
dalam riset eksperimen, yaitu:
1. Setelah melihat permasalahan muncul dugaan
yang akan diuji (hipotesis).
2. Memodifikasi suatu kondisi
3. membandingkan hasil antara dengan dan tanpa
modifikasi.
Dengan demikian, riset eksperimen dapat
dinyatakan sebagai suatu riset dengan menggunakan
satu atau lebih kelompok eksperimen yang kemudian
diberikan
satau
atau
lebih
modifikasi/manipulasi/perlakuan/treatment
serta
membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol
yang
tidak
menerima
modifikasi/manipulasi/perlakuan/treatment. Tujuan riset
eksperimen adalah untuk mengnvestigasi kemungkinan
hubungan sebab-akibat/kausal (Isaac dan Michael, 1990
dalam Premananto dan Purwanto, 2007). Faktor yang
menjadi penyebab yang dimanipulasi adalah varabel
bebas (independent variable), sedangkan varabel
akibat/hasil adalah variabel tergantung (dependent
variable).
Komponen Riset Eksperimen
Pengenalan
terhadap
rset
eksperimen
memerlukan pengenalan atas beberapa komponen
dasarnya, yaitu:
1. Modifikasi/manipulasi/perlakuan/treatment
yang merupakan variabel bebas (VB).
2. Variabel tergantung (VT).
3. Subyek atau partisipan, sebutan untuk orangorang yang diamati dalam rist eksperimen.
4. Prestest, yaitu observasi pendahuluan dengan
melakukan
pengukuran
pada
variabel
tergantung sebelum diberikan manipulasi.
5. Postest, yaitu observasi pada variabel
tergantung setelah diberikan manipulasi.
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Kelompok eksperimen, yaitu kelompok subyek
yang menerima atau mengalami manipulasoi.
7. Kelompok kontrol, yaitu kelompok subyek
yang tidak menerima atau mengalami
manipulasi.
8. Penugasan random, yaitu membagi subyek ke
dalam kelompok-kelompok dengan proses
random di awal penelitian. Dalam hal ini
masing-masing kelompok dianggap ekuivalen.
Adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol
adalah untuk perbandingan hasil antara partisipan yang
mengalami manipulasi dan yang tidak mengalami
manipulasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana manipulasi dalam eksperimen dapat
berpengaruh kepada subyek penlitian.
Tahap-tahap Pelaksanaan Riset Eksperimen
Proses yang djelaskan dalam narasi di atas
merupakan proses secara umum riset eksperimen, secara
lebih spesifik, tahapan dalam melaksanakan rset
ekspermen antara lain adalah (disarikan dari Isaac dan
Michael, 1990; Leedy, 1997 dalam Premananto dan
Purwanto, 2007; Neuman, 2006).
1. Studi literatur berkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas. Studi literatur ini
memperkuat posisi riset eksperimen yang harus
berlandaskan pada teori. Dengan landasan teori
yang ada maka variabel-variabel yang rlevan
dapat diidentifikasi.
2. Mengidentifikasikan dan
mendefinisi-kan
permasalahan penelitian.
3. Memformulasikan hipotesis, mende-duksikan
konsekuensi serta mende-finisikan pola
hubungan dan variabel.
4. Mendisain atau merancang riset eksperimen,
antara lain:
a. Mengidentifikasi
variabel-variabel
lain yang dapat meng-ontaminasi
eksperimen dan menentukan cara mengontrolnya.
b. Memilih desain riset eks-perimen.
c. Menentukan manipulasi yang tepat
d. Memilih subyek atau par-tisipan.
e. Menugaskan partisipan ke dalam
kelompok-kelompok,
dalam
penugasan ini muncul isu ekuivalensi
karakterstik
kelompok.
Apakah
sebaiknya masing-masing kelompok
sama persis karakteristik subyek
anggotanya (matching) atau langsung
membagi dengan penugasan random
(random assignment)?
f. Memberikan
manipulasi
pada
kelompok eksperimen.
g. Membuat dan memvalidasi instrumen
pengukuran

h.

5.
6.

7.

Melakukan pengujian awal (pilot/trialrun test) untuk menguj instrumen dan
desain.
i. Menentukan waktu, tempat dan durasi
riset.
Melasanakan riset eksperimen.
Menganalisa data
a. Mengurangi data mentah dengan
tujuan untuk menghasilkan hasil
terbaik.
b. Mengaplikaskan
pengujian
signifikansi atas hasil riset
Menjelaskan kepada partisipan mengenai
tujuan dan alasan sebenarnya dari eksperimen,
sekaligus menanyakan pendapat dan persepsi
mereka mengenai hal tersebut. Penjelasan
terutama sangat krusial ketika partisipan telah
”dikelabui” atas beberapa aspek eksperimen
atau telah mendapat manipulasi yang tidak
menyenangkan.

Keunggulan dan Keterbatasan Riset Eksperimen
Neuman (2006) menyimpulkan keunggulan
riset eksperimen, yaitu:
1. Adanya kontrol. Dalam riset ini variabel lain
(extraneous)
yang
dapat
mengganggu
hubungan dapat dikontrol keberadaannya.
2. Kekuatan logis dalam menjelaskan hubungan
kausal. Dengan mengontrol variabel alternatif
lain, maka hubungan sebab akibat antara
varabel bebas dan tergantung dapat lebih
teramati. Hal ini yang menjadkan tingginya
validitas internal riset eksperimen.
3. Bisa direplikasi
4. Relatif cepat. Beberapa riset eksperimen
membutuhkan kurang dari 100 orang dan dapat
diselesaikan dalam durasi waktu 2 bulan.
Namun di sisi lain, riset ini juga memiliki keterbatasan,
yaitu:
1. Tidak semua permasalahan riset dapat dijawab
dengan metode ini, karena tidak semua variabel
dapat dmanipulasi. Permasalahan yang tidak
dapat dselesaikan dengan riset eksperimen
contohnya adalah, apakah seseorang yang
memiliki
adik
memiliki
kemampuan
kepemimpinan yang lebih baik dbandingkan
dengan anak tunggal? Karena kondisi ada adik
atau anak tunggal bukan merupakan hasil
manipulasi. Hasil tersebut merupakan kondisi
yang sudah ada (given). Demikian juga untuk
variabel demografi lainnya seperti jenis
kelamin, suku, ras dan sebagainya tidak dapat
dilakukan manipulasi terhadapnya.
2. Riset eksperimen biasanya hanya menguji satu
atau beberapa hipotesis saja dalam satu kali
riset, hal ini menjadikan pengetahuan yang
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3.

4.

dhasilkan
masih
terfragmentasi
dan
membutuhkan sintesis lintas riset lainnya.
Validitas
eksternal
rendah,
karena
menggunakan sampel yang relatif kecil dan
nonrandom, serta umumnya menggunakan
pelajar dan bukan subyek asli yang berkaitan
langsung dengan topik penelitian, utamanya di
dalam lab eksperimen.
Berkaitan dengan etika, yatu ketika riset
eksperimen mungkin melakukan pengelabuan
atau memberikan manipulasi negatif kepada
subyek.

Macam-macam Desain Eksperimen
Desain riset secara umum merupakan sarana
bagi peneliti dalam upaya menjawab permasalahan
risetnya secara valid, obyektif, akurat dan seekonomis
mungkinh (Kerlinger dan Lee, 2000 dalam Premananto
dan Purwanto, 2007). Desain eksperimen secara lebih
khusus merupakan blue print dari prosedur yang
memungkinkan peneliti menjawab permasalahan dan
menguji hipotesis yatu mendapatkan simpulan yang
valid mengenai hubungan antara variabel bebas dan
varabel tergantung. Desain eksperimen memberikan
standar dalam merencanakan dan mengelola berbagai
komponen eksperimen. Beberapa desain ekperimen
dikemukakan dalam bagian ini yang diolah dari Leedy
(1997); Kerlinger dan Lee (2000) dalam Premananto dan
Purwanto (2007) dan Neuman (2006).
A. Pre-Experimental Design
Memiliki struktur yang lemah, dan dapat
menimbulkan bias dan menurunkan validitas
internal, merupakan desain yang dianggap tidak
memadai dan cacat. Ada tiga pendekatan yang
termasuk dalam pre-experimental design, yaitu:
1. One-shot experimental case study
Menjelaskan konsekuensi variabel
tergantung (VT) dari suatu anteseden
(VB). Suatu pendekatan yang secara
dini menghubungkan suatu anteseden
dengan konsekuensi. Pendekatan ni
palng rendah reliabilitasnya.
2. One group pretest-posttest
Mengevaluasi pengaruh dari suatu
variabel. Suatu pendekatan yang
menyediakan ukuran atas perubahan
namun hasilnya dapat tidak konklusif.
3. Static group comparison
Menentukan pengaruh suatu variabel
pada kelompok yang satu dan tidak
pada kelompok lainnya. Kelemahan
terletak pada ada tidaknya pngujian
sebelum eksperimen pada kelompok
yang ekuivalen. Simpulan didapat
dengan membandingkan kinerja antar
kelompok.
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B. True Experimental Design
Memiliki kontrol yang lebih tinggi yang
memberikan
validitas
lebih
tinggi.
Pendekatannya adalah dengan Pretest-postest
control group/Classical experimental design,
desain ini disebut sebagai ”the old work-horse
of traditional experimentation”. Bila dilakukan
dengan tepat dapat mengontrol ancamanancaman validitas internal. Data dianalisis
dengan ANCOVA skor posttest dan preteset.
C. Quasi-Experimental and Special Design
Disebut kuasi karena merupakan varian dari
desain eksperimental klasik. Ada 8 macam
pendekatan yang digunakan dalam desain ini,
yaitu:
1. Nonrandomized control group pretest
posttest
Menginvestigasi situasi dalam kondisi
tidak mungkin dilakukan randomisasi.
Bentuk ini adalah salah satu desain
riset eksperimen yang paling sering
digunakan. Berbeda dengan desain
experimental karena pengujian dan
kelompok kontrol tidak ekuivalen.
Mmbandingkan hasil pretest dapat
digunakan sbagai indikasi tingkat
ekuivalensi kelompok kontrol dan
kelompok eksperimental.
2. Time series experiment
Menentukan pengaruh suatu variabel
baru ketika serangkaian observasi
awal telah dilakukan dan ketika hanya
satu kelompok. Bila perubahan
substansial mengikut masuknya suatu
variabel baru, maka variabel tersebut
dapat di duga sebagai penyebab
perubahan.
Untuk
meningkatkan
validitas untuk meningkatkan validitas
internal, dapat dilakukan replikasi di
tempat lain dengan kondisi yang
berbeda.
3. Control group time series
Untuk memperkuat validitas dari
desain seblumnya dengan menambah
kelompok kontrol. Merupakan varian
dari desain di atas dengan melakukan
observasi pararel.
4. Equivalent time-samples
Mengontrol
masalah
waktu.
Merupakan varian desain di atas, suatu
model dengan memunculkan dan
meniadakan
manipulasi
secara
bergiliran.
5. Solomon four group design Posttest
only
Meminimalisir dampak pretesting.
Merupakan pngembangan dari desain
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pretest-postest control group dan
mungkin pendekatan eksperimental
yang paling baik. Data dianalisis
dengan menggunakan ANOVA pada
skor posttest.
Control group Latin square
Mengevaluasi situas yang tidak bisa
dilakukan pretest. Merupakan adaptasi
dari dua desain terakhir. Randomisasi
mrupakan hal penting. Tst signifikansi
dilakukan dengan t-test.

7.

Design
Mengevaluasi apakah urutan berbeda
dari
serangkaian
manipulasi
mempengaruhi hasil. Sesuai untuk
eksperimen
dengan
serangkaian
manipulasi yang berurutan.
8. Factorial design
Mengevaluasi dampak simultan lebih
dari satu variabel bebas. Kombinasi
simultan
merupakan
manipulasi.
Masing-masing kombinasi simultan
diamati dan diperbandingkan.
D. Correlational and Ex Post Facto Design
1. Causal comparative correlational
studies
Mencari hubungan kausal antara dua
kelompok
data.
Memerlukan
penelusuran teori dan praktek yang
mendalam dalam penggunaannya,
mngingat kausalitas tidak dapat
disimpulkan hanya karena adanya
rasio korelasi yang kuat dan positif.
2. Ex post facto studies
Pelacakan ke belakang dari data
konskuensi
untuk
mendapatkan
anteseden/penyebabnya. Pendekatan
ini merupakan reversal dari riset
eksperimen. Logika dan inferensi
menjadi sarana prinsip dari desan ini.
Aplikasi
Tehnik
Pengumpulan
Data
Riset
Kuantitatif
dan
Kualitatif
dalam
Metode
Eksperimen
Ada berbagai cara pengumpulan data yang
digunakan dalam metode eksperimen. Secara garis besar
tehnik pengumpulan data ada dua sesuai dengan jenis
peneltiannya, yaitu tehnik pengumpulan data Kualitatif
dan tehnik pengumpulan data Kuantitatif. Dalam
penelitian eksperimen dua tehnik pengumpulan data ini
dapat dipakai secara bervariasi.
Tehnik Pengumpulan Data Riset Kualitatif
Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum,
dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan stuasi
di lapangan. Desan hanya bisa digunakan sebagai

asumsi untuk melakukan penelitian, oleh karena itu
desain harus bersifat fleksibel dan terbuka. Peranan
peneliti sangat dominan dalam menentukan keberhasilan
penelitian sedang desain sifatnya hanya membantu
mengarahkan proses penelitian agar berjalan dengan
sistematis. Pada pendekatan kualitatif, data bersifat
deskriptif dan bukan angka, maksudnya data dapat
berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam
bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak dan
catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan
serta suara dan kombinasinya.
Tehnik pengumpulan data riset kualitatif
mengandalkan tehnik-tehnik seperti wawancara,
observasi, pengukuran, dokumen, rekaman, dan indikasi
non-verbal.
Dalam
eksperimen,
setelah
subyek/partisipan diberikan manipulasi/treatment hasil
dari manipulasi/treatment dapat diukur peneliti dengan
cara observasi, focus group discussion, wawancara,
rekaman, dan sebagainya. Contoh, seorang peneliti ingin
meneliti pengaruh diputarnya musik saat seseorang
bekerja. Peneliti dapat mengobservasi subyek dari
reaksinya, konsentrasinya, berapa lama menyelesaikan
pekerjaannya dengan dan tanpa musik.
Tehnik Pengumpulan Data Riset Kuantitatif
Riset kuantitatif terkenal dengan desainnya
yang harus terstruktur, baku, formal dan dirancang
sematang mungkin sebelumnya. Desainnya bersifat
spesifik dan detil karena desain merupakan suatu
rancangan penelitian yang akan dilaksanakan
sebenarnya. Penelitian yang menggunakan pendekatan
kuantitatif datanya bersifat kuantitatif / angka-angka
statistik
ataupun
koding-koding
yang
dapat
dikuantifikasi. Data tersebut berbentuk variabel-variabel
dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu,
misalnya skala nominal, ordinal, interval dan ratio.
Tehnik pengumpulan data pada riset kuantitatif
dapat menggunakan survei, wawancara, dan eksperimen.
Sedangkan instrumen yang paling sering digunakan
adalah dengan kuesioner. Contoh penggunaan instrumen
kuesioner pada riset eksperimen adalah ketika
subyek/partisipan selesai diberi manipulasi/treatment
kemudian diberikan seperangkat kuesioner dan meminta
mereka mengisi. Kuesioner dapat diberikan sebelum
dan/atau sesudah adanya manipulasi.
Desain Eksperimen Between Subject dan Within
Subject
Dalam penelitian eksperimental dikenal
berbagai macam desain seprti yang telah dijelaskan
sebelumnya, yang masing-masing memiliki kekuatan
dan kelemahan. Namun demikian, macam-macam
desain yang biasa digunakan dalam penelitian
eksperimental, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi
dua berdasarkan pada pendekatan yang digunakan, yaitu
yang menggunakan pendekatan between-subject design
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dan pendekatan within-subject design (Ray & Ravizza,
1985 dalam Rahayu, 2006).
Desain dengan pendekatan between-subject
akan digunakan bilamana peneliti ingin membandingkan
2 atau lebih kelompok subjek yang berbeda.
Karakteristik pendekatan ini adalah setiap subjek hanya
diberi atau menerima perlakuan dari satu level variabel
bebas, dan hanya satu skor dari setiap subjek yang akan
digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.
Meskipun pada kenyataannya setiap subjek memiliki
dua skor, misalnya skor tes awal dan skor tes akhir,
namun pada akhirnya tetap hanya satu skor yang
digunakan untuk membandingkan kelompok-kelompok
tersebut (dapat berupa selisih dari kedua skor tersebut,
atau regresi skor tes akhir atas dasar skor tes awal).
Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui
pengaruh penggunaan metode pembelajaran yang baru
yaitu metode A terhadap hasil belajar, dibanding dengan
metode yang telah biasa digunakan, yaitu metode B.
Dalam hal ini, variabel metode pembelajaran memiliki 2
(dua) level, level 1 adalah metode A dan level 2 adalah
metode B. Dengan menggunakan pendekatan betweensubject design, peneliti mengacak sampel yang telah
ditentukan menjadi dua kelompok, kemudian setiap
kelompok menerima perlakuan dalam salah satu level
dari variabel metode pembelajaran (disain acak
sederhana/simple randomized design). Jadi pada
dasarnya perbandingan hasil belajar yang dilakukan
dengan
menggunakan
hasil
analisis,
adalah
perbandingan di antara skor yang berasal dari dua atau
lebih kelompok subjek yang berbeda.
Desain dengan pendekatan within-subject akan
digunakan bilamana yang ingin diketahui adalah
perbedaan di antara skor-skor yang dimiliki oleh setiap
subjek. Atau dengan kata lain, yang ingin dibandingkan
adalah skor-skor hasil dua atau lebih pengukuran yang
dilakukan terhadap setiap subjek. Dalam within-subject
design setiap subjek menerima perlakuan dalam setiap
level yang terdapat pada variable bebas. Tetap
menggunakan contoh seperti yang telah diuraikan di
atas, dengan berbagai pertimbangan seorang peneliti
dapat saja menggunakan pendekatan within-subject
design untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara
metode pembelajaran A dan B dengan hanya
menggunakan satu kelompok sampel. Dalam hal ini
dengan sendirinya setiap subjek akan diberi perlakuan
baik dengan menggunakan metode A maupun metode B
(hal ini acapkali juga disebut sebagai repeated
measures).
Dengan
demikian
pada
akhirnya
perbandingan hasil belajar yang dilakukan adalah
merupakan perbandingan di antara skor-skor hasil
belajar dari setiap subjek itu sendiri, yang diperoleh
setelah masing-masing subjek diberi perlakuan dengan
menggunakan metode A maupun metode B.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditampilkan
gambaran untuk memperjelas perbedaan antara disain
dengan pendekatan betweensubject dan within-subject.
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Between-subject design:
Metode Pembelajaran
Metode A
subyek a1
subyek a2
subyek a3
subyek a4
subyek a5
………..
………..
subyek ai

Metode B
subyek b1
subyek b2
subyek b3
subyek b4
subyek b5
………..
………..
subyek bi

Within-subject design:
Metode Pembelajaran
Subyek
Metode A
Metode B
subyek 1
subyek 2
subyek 3
subyek 4
subyek 5
………..
………..
subyek i
Keputusan seorang peneliti untuk menggunakan salah
satu di antara dua pendekatan disain tersebut tentunya
harus didasari dengan berbagai macam pertimbangan.
Hal yang pertama perlu dipertimbangkan tentunya
adalah masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.
Dengan seksama seorang peneliti harus menentukan
pendekatan mana yang paling sesuai dan dapat
digunakan sebagai alat untuk membantu menjawab
masalah penelitian. Ada kalanya suatu masalah
penelitian hanya dapat didekati dengan menggunakan
pendekatan disain between subject dan sebaliknya ada
pula masalah yang hanya cocok bilamana yang
digunakan adalah disain dengan pendekatan withinsubject. Namun demikian ada kalanya pula masalah
yang diangkat dalam penelitian harus didekati sekaligus
dengan menggunakan disain between subject maupun
within-subject. Hal ini dapat dijumpai terutama bila
masalah penelitian tersebut melibatkan lebih dari satu
variabel bebas, dan peneliti berkepentingan untuk
mengetahui perbedaan perilaku antar kelompok
sekaligus juga ingin mengetahui perubahan perilaku
individu subjek terhadap kondisi-kondisi perlakuan yang
diberikan. Dalam menghadapi hal ini, peneliti dapat
menggunakan disain campuran atau mixed design, yaitu
suatu disain yang mencampurkan pendekatan betweensubject dan within-subject.
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Validitas dalam Eksperimen: Validitas Internal dan
Eksternal
Kemampuan pengendalian pada kondisi dan
komponen eksperimen mempengaruhi validitas internal
dan eksternal riset (Premananto dan Purwanto, 2007).
Validitas internal berkaitan dengan kekuatan penjelasan
kausal dengan mengeliminasi penjelasan alternatif lain
antara manipulasi dan variabel tergantung. Validitas
eksternal merupakan kemampuan generalisasi hasil
temuan di luar kondisi spesifik studi. Eksperimen dalam
ilmu sosial bergerak satu kontinum dengan eksperimen
laboratorium (laboratory experiment) di satu sisi dan
eksperimen lapangan (field expriment) di sisi yang lain.
Semakin mendekati sisi laboratorium semakin besar
kendali peneliti pada kondisi dan komponen eksperimen,
sebaliknya semakin mendekati sisi lapangan semakin
kecil kndali peneliti pada kondisi dan komponen
eksperimen.
Eksperimen laboratorium lebih memberikan
validitas internal yang tinggi namun memiliki validitas
ekstrnal yang rendah. Sedangkan eksperimen lapangan
lebih memberikan validitas eksternal yang tinggi namun
validitas internal rendah. Jenis riset eksperimen quasi
dapat mengakomodir trade off yang terjadi antara dua
validitas ini.
Faktor-faktor yang Mengancam Validitas Internal
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi
validitas internal penelitian eksperimen. Diantaranya
seperti yang dapat disarikan dari Neuman (2006)
berikut:
1. History effect
Muncul ketika riset eksperimen berkelanjutan
dalam durasi waktu yang lama. Suatu kejadian
mungkin muncul di antara pengukuran
observasi
pertama
dan
kedua
yang
mempengaruhi variabel tergantung.
2. Maturation effect
Terjadi ketika eksperimen memerlukan durasi
waktu lama, kondisi biologis, psikologis dan
emosi dari subyek mungkin telah berubah yang
mempengaruhi pengukuran posttest.
3. Testing effect
Terjadi ketika subyek mendapat suatu
pembelajaran dari tahap pretest, yang
kemudian mempengaruhi tahap posttest.
4. Instrumentation
Terjadi
ketika
instrumen
pengukuran
mengalami perubahan dalam perjalanan waktu
riset.
5. Selection Bias
Merupakan ancaman yang terjadi ketika
kelompok-kelompok dalam riset eksperimen
tidak ekuivalen. Misal ingin meneliti tingkat
keagresifan akibat tayangan televisi, dapat
terjadi bias ketika ternyata kelompok yang satu

6.

7.

terdiri dari atlit olah raga dan kelompok lainnya
terdiri dari musisi.
Statistical Regression
Merupakan masalah nilai ekstrem pengukuran.
Nilai skor atau pengukuran akan cenderung
untuk bergerak menuju nilai rata-rata dengan
adanya pengukuran yang berulang walaupun
tanpa adanya manipulasi atau variabel bebas.
Mortality
Terjadi ketika beberapa subyek tidak dapat
melanjutkan
keseluruhan
proses
riset
eksperimen, akibatnya akan mempengaruhi
proses perbandingan, apalagi bila subyek yang
tidak melanjutkan memiliki karakteristk
berbeda dengan subyek yang tetap mengkuti
proses atau mungkin manipulasi bisa lebih
teramati pada subyk yang tidak melanjutkan.
Bila hal itu terjadi maka eksperimen akan
terganggu.

8.

Diffusion of Treatment
Terjadi apabila subyek dari kelompok yang
berbeda berkomunikasi dengan subyek dari
kelompok yang lain dan mengalami proses
pembelajaran manipulasi dari kelompok lain.
9. Compensatory Behavior
Hampir sama dengan diffusion of treatment,
terjadi ketika kelompok kontrol mengetahui
manipulasi positif yang diberikan
pada
kelompok eksperimen yang menjadikannya
menuntut adanya persamaan.
10. Experimenter Expectancy
Trjadi ketika ada eksperimenter secara tidak
langsung
dan
tidak
sengaja
mengkomunikasikan harapannya, baik lewat
kalimat verbal, intonasi, penekan kata, maupun
bahasa tubuh, atas hasil riset yang kemudian
dapat ditangkap oleh subyek.
11. Interaksi berbagai faktor di atas.
Faktor-faktor yang mengancam validitas
eksternal
Walaupun perhatian utama riset eksperimen lebih
mengarah pada validitas internal, namun validitas
eksternal juga pentng untuk diperhatikan mengingat
studi dengan validitas eksternal rendah berarti
temuan riset hanya benar di dalam eksperimen,
tidak dapat dgeneralisir untuk kondisi di luar
eksperimen dan tidak memiliki makna baik bagi
perkembangan ilmu dasar maupun terapan.
Beberapa faktor yang dapat mengganggu validitas
eksternal antara lain:
1. Realism
Yaitu menyangkut permasalahan serealistis
apakah eksperimen yang dilakukan? Baik
manipulasi yang diberikan, subyek yang
diamati maupun setting. Beberapa hal yang
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2.

3.

sering dipermasalahkan dalam hal ini
diantaranya
adalah
penggunaan
pelajar/mahasiswa sebagtai subyek dan seting
yang bersifat buatan/artifisial.
Reactivity
Yaitu ancaman yang muncul karena subyek
menyadari bahwa mereka sedang diamati atau
merasa sebagai subyek eksperimen.
Selection
Yaitu ketika subyek diseleksi dari kelompok
yang memiliki karakteristik tertentu.

Aplikasi Eksperimen dalam Berbagai Bidang
Pada bagian ini akan disajikan beberapa
ringkasan mengena
berbagai penelitian yang
menggunakan metode eksperimen.
A.

Pengembangan Sistem Paperless Office
Berbasis Sistem Jejaring Sosial (Prastowo,
Disertasi: Pascasarjanan UGM Yogyakarta,
2009).

Implementasi paperless office banyak difahami
sebagai upaya menggantikan dokumen dalam bentuk
kertas yang ada di perkantoran tradisional dengan
dokumen dalam format elektronik seperti doc, pdf, ppt
dan sebagainya. Sistem paperless office mengantikan
proses manual pencarian dokumen dengan proses search
pada koleksi dokumen elektronik.
Tugas perkantoran di PPTIK (Pusat Pelayanan
Teknologi Informasi dan komunikasi ) UGM telah
dilaksanakan melalui system komunikasi elektronik
sepenuhnya yang berfungsi sebagai paperless office
(PLO), sedemikian sehingga tidak lagi diperlukan
ruang-ruang tetap sebagai tempat kerja para pegawai
administrasi. Lokasi fisik tetap diadakan hanya bila
deperlukan tempat khusus untuk penerimaan pelayanan
bagi pihak luar institusi.
Disamping sistem PLO untuk pelaksanaan
kegiatan perkantorannya, para staff di PPTIK juga
menjalankan sistem komunikasi elektronik jejaring
sosial seperti Facebook dan Plurk sebagai hiburan
selingan.
Penelitian PLO akan dilakukan dengan metode
eksperimen dengan obyek penelitian pemakaian PLO di
unit-unit kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
Eksperimen dilaksanakan dengan rincian:
1. Menganalisa elemen-elemen dari sistem
yang berjalan, penggunaan serta perilaku penggunanya
termasuk
frekuensi
pemakaian
serta
volume
data/informasi yang terlibat. Analisa dilakukan sampai
kedalaman efisiensi dan efektivitas sistem secara teknis
seperti pemakaian ruang tampilan user interface, data
storage, serta pemakaian bandwidth jaringan.
2. Menganalisa elemen-elemen dari sistem
jejaring sosial, fasilitas, user interface, fungsi dan
pemanfaatannya.
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3. Aspek-aspek social networking secara
terkontrol diperkenalkan secara bertahap baik melalui
modifikasi fitur-fitur yang telah digunakan maupun
memasukkan fitur baru.
4. Dilakukan pengamatan penggunaan fitur
termodifikasi atau fitur baru serta perilaku pemakainya.
Pengamatan
dilakukan
baik
secara
otomatis
denganmemasukkan modul pengamat di sistem maupun
melalui wawancara/pengisian angket para pengguna.
5. Secara
iteratif
dan
terkontrol,
dikembangkan fitur-fitur jejaring sosial yang
diperkenalkan. Kontrol dilakukan sedemikian hingga
tidak ada terjadi penurunan kinerja kantor.
6. Pada akhir masa percobaan, dilakukan
evaluasi terhadap tingkat keterikatan para pegawai pada
sistem perkantoran yang telah digunakan.

B.

Pengaruh penggunaan media VCD dan CD
Games terhadap prestasi belajar Materi
Sistem Periodik Unsur dan Sistem Atom
Kelas X SMAN 1 Kersana Brebes.

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen.
Desain eksperimennya akan membandingkan hasil tes
awal dan tes akhir dari dua kelas sampel yang diberi
perlakuan berbeda. Desain eksperimennya dapat
dituliskan sebagai berikut:
Tabel
Rancangan Eksperimen
Kelompok
Eksperimen

Tes Awal
T

Perlakuan
Xa

1

Kontrol

T

Tes Akhir
T
2

Xb

1

T
2

Keterangan:
T : Tes Awal T : Tes Akhir
1

2

Xa:

Pembelajaran menggunakan media VCD
pembelajaran dan CD game
Xb: Pembelajaran tanpa menggunakan media VCD
pembelajaran dan CD game
Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap
akhir. Analisis tahap awal digunakan untuk melihat
kondisi awal populasi, sebagai pertimbangan dalam
pengambilan sampel, yang meliputi uji normalitas,
homogenitas dan analisis varians.
Analisis tahap akhir digunakan untuk
mengetahui ada tidaknya hasil belajar dan peningkatan
hasil belajar setelah pembelajaran dari kedua kelompok
sampel. Hasil tes awal dan tes akhir diuji. Hasil tes awal
(pretest) dugunakan untuk uji normalitas, uji kesamaan
dua varians dan uji perbedaan dua rata-rata kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan hasil tes akhir
(posttest) digunakan untuk menguji normalitas, analisis
varian dan uji perbedaan dua rata-rata kelas eksperimen
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dan kelas kontrol. Selanjutnya dilakukan uji ketuntasan
kelas eksperimen dan kelas kontrol.
C.

Efektifitas
Penggunaan
Sistem
Penjajaran Kombinasi Sistemik Dan
Numerik Sebagai Upaya Peningkatan
Layanan Browsing Pada Perpustakaan
UNDIKSHA (Wulan dan Putra, Jurnal
Penelitian dan Pengembangan Sains
dan Humaniora 1 (1), pp. 72-81,
Agustus 2007)

kembali koleksi buku di rak oleh pengelola
perpustakaan. Efisiensi diamati dari sisi kecepatan
dalam mencari atau menata ulang. Untuk jenis data
efektivitas terdiri dari 3 alternatif nilai yaitu: (1) mudah
atau efektif, (2) biasa saja, dan (3) sulit atau tidak
efektif. Untuk mempermudah analisis, maka data nilai
efektivitas selanjutnya dikonversikan dalam satuan
angka. Sedangkan data efisien yang diperoleh melalui
pengamatan langsung terhadap sampel dihitung dalam
satuan detik.
D.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
efektivitas dan efisiensi sistem penjajaran kombinasi
sistemik dan numerik bagi pengguna dan pustakawan
pada layanan browsing di perpustakaan Undiksha.
Subjek penelitian adalah 10 pustakawan dan mahasiswa
yang berjumlah 366 orang yang dibagi dalam 2
kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol. Objek penelitian adalah koleksi buku kelas 001
sebagai kelompok kontrol dan koleksi buku kelas 371
sebagai kelompok eksperimen. Sedangkan analisis yang
digunakan adalah analisis statistik uji-t. Disimpulkan,
bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sistem
numerik dan sistem kombinasi terhadap efektivitas
kegiatan pengguna dan pustakawan; bahwa ada
perbedaan yang signifikan antara sistem numerik dan
sistem kombinasi terhadap efisiensi pengguna dan
pustakawan.
Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah
model sistem kombinasi penjajaran sistemik dan
numerik yang dilakukan terhadap koleksi buku
perpustakaan di Universitas Pendidikan Ganesha.
Sebagai kelompok eksperimen digunakan koleksi buku
kelas 371 (bidang Pendidikan dan Pengajaran) sebanyak
293 judul dan berjumlah 884 eksemplar. Sedangkan
sebagai kelompok kontrol, digunakan koleksi buku kelas
001 (bidang Metodologi Penelitian) sebanyak 222 judul
dan berjumlah 673 eksemplar. Kelompok eksperimen
dan kelompok kontrol diasumsikan sama kondisinya,
karena saat ini mendapat perlakuan yang sama dalam
sistem penjajaran. Sedangkan subjek penelitian adalah
pengguna dan pustakawan di perpustakaan Universitas
Pendidikan Ganesha.
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa
(sebagai pengguna) dan pustakawan yang bertugas di
perpustakaan
Universitas
Pendidikan
Ganesha.
Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan
menggunakan teknik convenience sampling, yaitu teknik
penarikan sampel yang sekenanya, dengan pertimbangan
sifat populasi adalah homogen.
Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) jenis
data yang diamati dan dikumpulkan yaitu: (1) efektivitas
pencarian kembali koleksi buku oleh pengguna, (2)
efektivitas penataan kembali koleksi buku di rak oleh
pengelola perpustakaan, (3) efisiensi pencarian kembali
koleksi buku oleh pengguna, dan (4) efisiensi penataan

Cognitive Stopping Rules for Terminating
Information Search in Online Tasks (Browne,
Pitts, Wetherbe, MIS Quarterly Vol. 31 No. 1,
pp. 89-104/March 2007)

Penelitian ini meneliti mengapa seseorang berhenti
melakukan pencarian secara online (online searching).
Penelitian ini menggunakan desain between subject
dengan tehnik random, setiap kelompok subyek
mendapatkan perlakuan yang berbeda. Masing-masing
kelompok diberikan tiga macam tugas pencarian yang
berbeda di web. Subyek sebagai partisipan diambil dari
115 mahasiswa undergraduate dan MBA dengan
kriteria mereka adalah haviest user pencarian online di
web.
Ada tugas yang disiapkan peneliti untuk
mengukur hipotesisnya, tugas dibuat dengan tingkat
kesulitan yang bervariasi, tugas pertama adalah
partisipan diminta melakukan pencarian televisi 32 inc
di BestBuy.com. Tugas ini terstuktur dengan baik dan
mudah dipahami partisipan. Tugas kedua adalah
partisipan diminta mencari lowongan kerja di
Amazon.com. Tugas ini juga terstruktur dengan baik dan
partisipan pasti tahu apa yang mereka butuhkan. Tugas
ketiga adalah partisipan diminta melakukan pencarian
peta perang The Battle of Fallen Timbers (perang antara
tentara General Anthony Wayne di Ohio Amerika di
tahun 1794). Tugas ini tidak terstruktur dengan baik,
memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dan partisipan
tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai
hal tersebut.
Data dianalisa dengan uji Binomial. Hasil dari penelitian
ini adalah seseorang melakukan penghentian pencarian
dengan jenis alasan yang berbeda tergantung dari tingkat
kesulitan tugas pencarian online.
E.

Analisis Perbedaan Respon Konsumen
terhadap
Inisiatif
Corporate
Social
Responsibility
Perusahaan:
Studi
Eksperimental (Pradiatiningtyas, Thesis
Master of Science in Management, Pasca
Sarjana
Universitas
Gadjah
Mada
Yogyakarta, 2008).

Penelitian eksperimen ini
meneliti
mengenai
sikap/respon konsumen terhadap kegiatan sosial yang
dilakukan oleh perusahaan. Desain yang digunakan
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adalah factorial design dengan tehnik matching. Peneliti
menyiapkan tiga buah iklan cetak beserta narasi
perusahaan yang masing-masing menampilkan jenis
iklan dan narasi kegiatan sosial yang berbeda. Iklan
pertama menunjukkan iklan produk perusahaan yang
dibuat dengan bahan kimia tidak berbahaya dan ramah
lingkungan, jenis kegiatan ini sering disebut dengan
CSR Environmental. Iklan kedua menunjukkan iklan
produk perusahaan yang sebagian hasil penjualannya
akan didonasikan pada anak putus sekolah, jenis
kegiatan ini sering disebut dengan CSR Philanthropy.
Iklan ketiga menunjukkan iklan produk tanpa kegiatan
CSR. Sedangkan respon partisipan yang diukur adalah
niat beli terhadap produk dan persepsinya terhadap
perusahaan. Pemilihan subyek partisipan menggunakan
matching, yaitu mencari subyek yang memiliki
kesadaran dan kepedulian sosial tinggi. Caranya adalah
dengan melakukan pretest ke subyek sebelum dilakukan
treatment.
Data dianalisis dengan ANOVA untuk mendapatkan
hasil uji beda antara jenis CSR yang dilakukan. Hasil
penelitian adalah partisipan lebih memiliki niat
pembelian terhadap produk yang membawa misi CSR
Philantrophy daripada produk CSR Environmental.
Persepsi partisipan cenderung positif untuk perusahaan
yang melakukan CSR daripada perusahaan yang tidak
melakukan CSR.
3. PENUTUP
Mengamati desain eksperimen yang bermacam-macam
dan
pentingnya
kehati-hatian
peneliti
dalam
memperhatikan berbagai faktor ancaman validitas
menjadikan riset eksperimen tampak merupakan hal
yang sulit dilakukan. Namun ada hal yang perlu diingat,
bahwa tidak ada kesempurnaan dalam melakukan suatu
riset eksperimen. Kesempurnaan bukanlah standar yang
digunakan dalam suatu riset, karena riset akan selalu
mengalamai perbaikan dan pengembangan. Kemudian
yang perlu diperhatikan adalah sudah sesuaikah
permasalahan penelitian dengan teknik riset yang akan
kita gunakan.
Berkembangnya teknik riset akan makin memperkaya
hasil riset yang didapatkan di berbagai bidang sehingga
mampu mengakomodir permasalahan behavior yang
dinamis dengan seiring perkembangan sosial dan
teknologi yang sangat cepat.
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