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VARIANS

 Kegunaan varians adalah untuk menentukan apakah perbedaan antara nilai rata-rata
kelompok yang dibandingkan signifikan atau tidak.

 Varians adalah salah satu pengukuran penyebaran sejumlah skor yang menunjukkan
berapa jauh skor tersebut menyebar dan berapa besar derajat perbedaan antara
satu skor dengan skor lainnya.

 Varians merupakan rata-rata dari penyimpangan kuadrat (x²).

 Dalam suatu penelitian eksperimental, varians yang merupakan objek penelitian
adalah varians VT yang dalam analisis lebih lanjut dipilah-pilah ke dalam beberapa
macam/jenis varians.



JENIS VARIANS

 Varians total  penjumlahan dari varians sistematik dan varians non-sistematik.

 Varians sistematik : bagian dari varians total yang berasal dari variasi skor VT
yang disebabkan oleh variable yang diketahui peneliti. Variabel tersebut dapat
merupakan variable yang dimanipulasi peneliti atau dapat pula variable yang
sudah diketahui pengaruhnya terhadap VT tetapi bukan merupakan variable
yang diteliti pengaruhnya terhadap VT atau disebut variable sekunder.

 Variasi non sistematik : bagian dari varians total yang berasal dari variasi skor
VT yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diketahui peneliti sehingga
pengaruhnya tidak dapat dikontrol dan dianggap random (terjadi secara
kebetulan)  disebut varians error.



 Varians total  penjumlahan dari varians antar kelompok dan varians dalam
kelompok.

 Varians antar kelompok : bagian dari varians total yang berasal dari variasi
skor VT yang disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan peneliti  termasuk
dalam kategori varians sistematik.

 Varians dalam kelompok : bagian dari varians total yang berasal dari variasi
skor VT yang tidak disebabkan oleh variable yang dimanipulasi oleh peneliti
(VB)  bagian dari vaians non sistematik atau varians kesalahan (error).
Variabel sekunder yang sumbangannya tidak dapat diukur atau dikontrol oleh
peneliti juga merupakan bagian dari varians dalam kelompok.

JENIS VARIANS



CONTOH
Penelitian eksperimental untuk melihat pengaruh self instructional training (SIT) terhadap
self-efficacy guru sejarah dalam mengajar. Para guru pada KE mendapat paket SIT selama
waktu tertentu dengan jumlah sesi yang tertentu pula, sedangkan para guru dalam KK
mendapatkan kegiatan tertentu yang tidak bersifat training (placebo), dengan jangka
waktu yang sama dengan KE. Berdasarkan selisih skor pretest dan posttest (gain score)
pada kedua kelompok ditemukan bahwa gain score KE lebih tinggi secara siginifikan
daripada gain score KK. Skor yang didapat seorang guru dalam test dapat dipengaruhi
oleh kemampuan sebelumnya, kondisi fisik saat itu dan lain sebagainya. Namun karena
telah dilakukan randomisasi dalam penempatan guru ke KE dan KK, konstansi untuk
ruangan dan soal tes, maka dapat dianggap bahwa variable-variable sekunder tersebut
telah dikontrol sehingga perbedaan gain score yang terjadi sungguh-sungguh hanya
karena perbedaan pemberian training tersebut. Dalam hal ini varians yang disebabkan
oleh pemberian SIT pada KE adalah varians antar kelompok, sedangkan varians sisa (VT -
VAK) adalah varians dalam kelompok (VDK).



VARIANS DALAM PENELITIAN
EKSPERIMENTAL

 Suatu penelitian eksperimental bertujuan untuk menganalisis varians total (VT)
dari VT untuk menentukan berapa besar dari VT tersebut yang berasal dari
manipulasi (VAK) dan apakah VAK tersebut siginifikan atau tidak.

 Sumber Varians Total  Penyimpangan kuadrat (x²) masing-masing skor dan
nilai rata-rata gabungan seluruh skor.

 Sumber varians antar kelompok (VAK) Penyimpangan kuadrat (x²) nilai
rata-rata kelompok (mean kelompok) dan nilai rata-rata gabungan seluruh
skor (grand mean).

 Sumber varians dalam kelompok (VDK)  penyimpangan kuadrat (x²)
masing-masing skor dan nilai rata-rata kelompok (mean kelompok).



Untuk mencapai tujuan ini, dalam penelitian eksperimental
dikenal prinsip maksminkon, yaitu :

1. Maksimalkan varians eksperimental atau varians antar
kelompok dengan merancang, merencanakan, dan
melaksanakan penelitian sedemikian rupa sehingga kondisi
eksperimen sangat berbeda satu dengan lain.

2. Minimalkan varians kesalahan atau varians dalam
kelompok dengan cara (a) mengurangi kesalahan
pengukuran dengan melakukan control terhadap kondisi
eksperimen dan (b) meningkatkan reliabilitas alat ukur.

3. Kontrol dilakukan terhadap variable sekunder (VS) yang
mungkin berpengaruh terhadap VT.



KONTROL

 Kontrol berarti peneliti dapat memunculkan atau tidak memunculkan
apa yang diinginkannya dalam melaksanakan penelitian.

 Kontrol peneliti dalam sebuah penelitian eksperimental menyangkut
dua variable, yaitu VB dan VS.

 Kontrol terhadap variable sekunder secara tidak langsung juga
memperkecil varians dalam kelompok.



TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER

RANDOMISASI

• Prosedur memasukkan secara acak subjek pada sampel penelitian kedalam setiap kelompok
penelitian (dalam hal ini KK dan KE) sehingga KK dan KE dapat diasumsikan setara sebelum
manipulasi dilakukan.

SAMPEL

KK

KE

Randomisasi

KK

KE



ELIMINASI

• Teknik control dengan meniadakan VS

• Teknik ini dapat digunakan pada penelitian eksperimental berdain between-subject
maupun within-subject.

• Tidak semua VS dapat dikontrol dengan eliminasi, karena tidak semua VS dapat
dihilangkan (mis. Karakteristik individu, seperti motivasi, intelegensi, status sosial
ekonomi dll atau VS dari luar subjek dimana tidak mungkin diciptakan situasi tanpa
adanya VS (misalnya, suhu; tidak mungkin diciptakan ruangan tanpa suhu).

• Untuk itu teknik control eliminasi terbatas penggunaannya. Teknik ini lebih mungkin
dilakukan pada penelitian eksperimental laboratorium dibandingkan penelitian
eksperimental lapangan.

TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER



KONSTANSI

• Disebut juga teknik balancing  digunakan sebagai salah satu teknik control untuk
menghilangkan pengaruh VS terhadap VT, tetapi tidak berarti VS tersebut tidak ada
dalam penelitian.

• Dapat dilakukan pada penelitian eksperimental berdesain between subject maupun
berdesain within-subject.

• Konstansi diartikan setara yang berate setiap subjek pada masing-masing kelompok
penelitian mendapatkan kondisi yang sama (kecuali VB), berarti juga bahwa ada
kesetaraan jumlah subjek dengan variasi VS tertentu pada setiap kelompok penelitian.

• Mengacu pada dua hal : KONSTANSI KONDISI dan KONSTANSI TERHADAP
KARAKTERISTIK SUBJEK (Matching & Blocking)

TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER



• Matching  dilakukan dengan mengurutkan nilai atau skor dari suatu
karakteristik (Sebagai VS) untuk setiap subjek, kemudian dibuatkan
pasangan berdasarkan urutan tersebut, yaitu pasangan pertama: subjek
urutan no 1 dengan subjek no 2; pasangan kedua: subjek urutan no 3
dengan subjek no 4, dst.

• Syarat :

• Apabila besar atau nilai VS setiap subjek sudah atau dapat diketahui oleh peneliti
sebelum penelitian dilakukan. Misal, VS intelegensi; matching dapat dilakukan
apabila skor tes intelegensi setiap subjek dapat diketahui. Bila tidak dapat
diketahui skor IQ setiap subjek, maka matching tidak dapat dilakukan.

• Apabila hanya melibatkan dua kelompok penelitian eksperimental.

TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER



TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER

Subjek Skor

IQ

A 100

B 99

C 102

D 100

E 106

F 104

G 98

H 105

I 97

J 97

Subjek Skor

IQ

No 

urut

E 106 1

H 105 2

F 104 3

C 102 4

A 100 5

D 100 6

B 99 7

G 98 8

I 97 9

J 97 10

Pasangan Subjek

1 E,H

2 F,C

3 A,D

4 B,G

5 I,J

KE KK

E H

C F

D A

B G

I J



• Blocking  menyetarakan kelompok penelitian yang terlibat dengan
menyamakan jumlah subjek yang memiliki kategori VS yang sama pada
setiap kelompok.

• Tidak membutuhkan skor atau nilai VS dari setiap subjek, melainkan
hanya kategorisasi dari VS. Serta dapat dilakukan terhadap tingkat
pendidikan, agama, tingkat sosial ekonomi, atau suku bangsa.

TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER



TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER

Subjek Intelegensi

A Rata-rata

B Cerdas

C Rata-rata

D Kurang

E Kurang

F Cerdas

G Rata-rata

H Rata-rata

Intelegensi Subjek

Kurang D, E

Rata-rata A, C, G, H

Cerdas B, F

Intelegensi KE KK

Kurang D E

Rata-rata A, G C, H

Cerdas F B



 Blocking memiliki kelebihan dibandingkan dengan matching.

 Blocking dapat dilakukan apabila hanya diketahui penggolongan dari VS
setiap subjek, sehingga tidak diperlukan skor VS.

 Penerapan blocking lebih luas dibandingkan matching karena tidak semua VS
merupakan variable kontinu, misalnya : jenis kelamin atau suku bangsa.

 Seringkali juga variable kontinu diubah kedalam variable kategori, missal L skor
IQ diubah dalam kategori kurang, rata-rata dan cerdas dengan rentang skor
tertentu.

 Karena tidak melibatkan pasangan subjek seperti matching, maka blocking
dapat digunakan pada penelitian eksperimental dengan 2 kelompok atau lebih.

 VS yang berupa variable kontinu dapat dikontrol dengan matching atau blocking

 VS berupa variable kategori hanya dapat dikontrol dengan blocking.



VARIABEL SEKUNDER DIJADIKAN VARIABEL BEBAS KEDUA

 Seringkali sebuah VS tidak mungkin dapat dihilangkan atau bahkan peneliti
memang ingin melihat pengaruh VS terhadap VT, selain pengaruh dari VB.

 Untuk itu, VS dapat dimasukkan kedalam penelitian dan menjadi VB kedua
untuk dapat dilihat bersama dengan VB bagaimana pengaruhnya terhadap VT.

TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER



KONTROL STATISTIK

 Dalam teknik ini, VS sudah memengaruhi VB terlebih dahulu kemudian baru
dikontrol secara statistic, yaitu dengan mengeluarkan pengaruh VS dari VT dengan
menggunakan perhitungan statistic.

 Rumus statistic yang digunakan adalah analisis kovarians (analysis of covariance
atau disingkat ancova)

 Syarat dilakukannya control secara statistic adalah VS harus merupakan variable
continue dan skor atau nilai VS dari setiap subjek penelitian dapat diketahui.

 Kelebihan  dapat dilakukan apabila penelitian eksperimental sudah berjalan
atau selesai.

TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER



COUNTERBALANCING

 Digunakan untuk mengontrol efek urutan (sequencing effect), yang timbul akibat
pemberian yang timbul akibat pemberian beberapa perlakuan pada masing-
masing subjek penelitian.

 Oleh karena itu, teknik control ini hanya digunakan penelitian eksperimental
berdesain within-subject.

 Digunakan ketika setiap subjek penelitian mendapatkan lebih dari satu perlakuan.

 Ada dua teknik counterbalancing yang dapat dilakukan, yaitu :

 Intrasubject counterbalancing

 Intragroup counterbalancing

TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER



Intrasubject counterbalancing

 Teknik ini dikenal dengan teknik ABBA counterbalancing. Karena itu apabila ada
dua variasi VB, yaitu A dan B, maka dengan teknik ini setiap subjek akan
mendapatkan empat kali perlakuan.

 Bila jumlah variasi VB lebih dari dua, misalnya 3 variasi, maka counterbalancing
dilakukan dengan teknik ABC-CBA, sehingga setiap subjek mendapatkan enam
buah perlakuan.

 Kelemahan  setiap perlakuan diberikan lebih dari sekali pada setiap subjek,
akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian menjadi lebih
lama.

TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER



Contoh : Pada penelitian mengenai pengaruh warna kemasan barang terhadap
perilaku membeli, warna kemasan divariasikan menjadi warna hijau dan warna putih.
Teknik ABBA counterbalancing dilakukan dengan memberikan subjek dengan urutan
warna kemasan :hijau-putih-putih-hijau.

Subjek Perlakuan (warna kemasan)

A B B A

K Hijau Putih Putih Hijau

L Hijau Putih Putih Hijau

M Hijau Putih Putih Hijau

N Hijau Putih Putih Hijau

O Hijau Putih Putih Hijau

P Hijau Putih Putih Hijau



Intragroup Counterbalancing

 Teknik ini berusaha untuk mengkontrol sequencing effect melalui kelompok, bukan
melalui subjek seperti intrasubject counterbalancing.

 Oleh karena itu, teknik intragroup counterbalancing lebih efisien karena urutan
perlakuan yang berbeda diberikan kepada kelompok subjek yang berbeda.

TEKNIK CONTROL TERHADAP VARIABLE 
SEKUNDER



Contoh : Pada penelitian mengenai pengaruh warna kemasan barang terhadap perilaku
membeli, warna kemasan divariasikan menjadi warna hijau dan warna putih.

Subjek Perlakuan (Warna kemasan)

1 2

K Hijau Putih

L Hijau Putih

M Hijau Putih

N Putih Hijau

O Putih Hijau

P Putih Hijau


