




PENELITIAN EKSPERIMEN

meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang 

timbul sebagai akibat perlakuan (Alsa 2004)

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat 

yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan 

secara sengaja oleh peneliti (Hadi 1985)

penelitian yang dilakukan dengan melakukan 

manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat 

manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati 

(Latipun 2002)2



PENELITIAN EKSPERIMEN

metode sistematis guna membangun hubungan yang 

mengandung fenomena sebab akibat (causal-effect 

relationship) (Sukardi 2011:179) 

penelitian yang digunakan utuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendalikan (Sugiyono 2011:72)



PENELITIAN EKSPERIMEN

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap 

subjek penelitian.

Penelitian eksperimen dalam pendidikan adalah 

kegiatan penelitian yang bertujuan untuk 

menilai pengaruh suatu perlakuan/tindakan/treatment

pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji 

hipotesis tentang ada-tidaknya pengaruh tindakan itu 

jika dibandingkan dengan tindakan lain.



PENELITIAN EKSPERIMEN

di dalam laboratorium 

di luar laboratorium (Sukardi 2011:180)

(a) variabel eksperimen dapat lebih kuat; 

(b) lebih mudah dalam memberikan perlakuan; 

(c) Dapat melakukan setting yang mendekati keadaan 

sebenarnya; dan 

(d) hasil eksperimen lebih aktual.



PENELITIAN EKSPERIMEN

 Variabel bebas yang dimanipulasi
>>memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang 
terkait

 Variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap
konstan
>>memindahkan pengaruh variabel lain yang 
mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait

 Observasi langsung oleh peneliti
>>untuk melihat dan mencatat segala fenomena
yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan
diantara dua group.



PENELITIAN EKSPERIMEN

>> untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan 

tertentu terhadap gejala suatu kelompok dibanding 

dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan 

yang berbeda



PENELITIAN EKSPERIMEN

 peneliti harus dapat menentukan secara sengaja 
kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian;

 penelitian terhadap hal yang sama harus dapat 
diulang dalam kondisi yang sama;

 peneliti harus dapat memanipulasi (mengubah, 
mengontrol) variabel yang diteliti sesuai dengan 
yang dikehendakinya;

 diperlukan kelompok pembanding (control group)
selain kelompok yang diberi perlakukan 
(experimental group) 

(Wilhelm Wundt dalam Alsa 2004)



PENELITIAN EKSPERIMEN

1. Adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti.

2. Pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

3. Pembuatan atau pengembangan instrumen.

4. Pemilihan desain penelitian.

5. Eksekusi prosedur.

6. Melakukan analisis data.

7. Memformulasikan simpulan

(Gay 1982 : 201)
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1. Pre-experimental (nondesign), yang meliputi one-

shot case studi, one group pretest-posttest, intec-

group comparison;

2. True-experimental, meliputi posttest only control 

design, pretest-control group design; 

3. Factorial experimental; dan 

4. Quasi experimental, meliputi time series design 

dan nonequivalent control group design.

(Sugiyono 2011:73)



Pre-experimental

one-shot case studi

X O

Perlakuan terhadap variabel 

independen (Treatment of 

independent variable)

Pengamatan atau pengukuran 

terhadap variabel dependen 

(Observation or measurement of 

dependent variable)



Pre-experimental

the one group pretest-posttest design 

O1 X O2

Pretest Treatment Posttest

the static-group comparison 

X O1
O2



True-experimental

pretest-posttes control group design 

posttest-only control group design 

R O1 X O2

R O3 O4

R X O1

R O2



VALIDITAS PENELITIAN 
EKSPERIMEN

1. history, 
2. maturation, 
3. testing, 
4. instrumentation, 
5. selection, 
6. statistical regretion, 
7. experiment mortality, 
8. diffusion of treatments.
(Cambell dalam Ross & Morrison 2003 : 1024)



VALIDITAS PENELITIAN 
EKSPERIMEN

(a) interaction of treatments and treatments

(b) interaction of testing and treatment

(c) interaction of selection and treatment

(d) interaction of setting and treatment

(e) interaction of history and treatment



VALIDITAS PENELITIAN 
EKSPERIMEN

Menggunakan pilihan acak (randomly) untuk memilih 
orang, setting, atau waktu yang digunakan dari populasi 
yangada agar generalisasi menjadi lebih baik.
Membuat agar grup individu, manusia ataupun 
settingnya dibuat heterogen. Langkah ini ditempuh jika 
pendekatan random tidak dapat digunakan.
Individu, setting, dan waktu dikonsentrasikan agar 
memperoleh satu grup modal populasi.
Menggunakan terget populasi yang spesifik (individu, 
seting, waktu) untuk memenuhi target yang ingin 
dicapai.




