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Memungkinkan peneliti untuk melihat efek 

dari dua atau lebih independent variable 

terhadap satu dependent variable  

Factorial designs

ISTILAH YANG PERLU DIINGAT :

� faktor adalah independent variable utama 

� level adalah bagian dari suatu faktor



Andaikan seorang peneliti memiliki suatu program 
pendidikan yang terdiri dari beberapa variasi.  Ingin 
dilihat variasi mana yang paling baik.  Misalnya, 
program itu bervariasi dari sisi lamanya siswa 

menerima instruksi, yaitu 1 jam perminggu  dan 4 

Contoh: 

menerima instruksi, yaitu 1 jam perminggu  dan 4 
jam perminggu.  Selain itu peneliti juga ingin 
membuat variasi dari sisi setting kelasnya. Ada 
kelas yang mendapatkan instruksi di dalam 

ruangan, sementara kelas lain seluruh siswa berada 
di luar kelas dan diberi instruksi dari ruang yang 

berlainan.     
. 



Factorial design 2 x 2Factorial design 2 x 2

Banyaknya angka menunjukkan 

banyaknya faktor yang ada

Nilai menunjukkan banyaknya levelNilai menunjukkan banyaknya level

� Factorial design 3 x 4 

� Ada 2 faktor, satu faktor terdiri dari 3 

level dan faktor lain terdiri dari 4 level

� Jumlah kelompok 12



Factorial design 2 x 2



Beberapa kemungkinan hasil yang diperoleh:Beberapa kemungkinan hasil yang diperoleh:

Tidak ada efek (The Null Outcome)



Main effectMain effect
►Efek dari variabel utama

►Dilihat dengan cara menghitung mean dari 
faktor 1 dalam kedua level dari faktor 2 

� Main effect dari waktu

� Main effect dari setting� Main effect dari setting

►►Efek suatu level tunggal dari suatu IV Efek suatu level tunggal dari suatu IV 
terhadap variabel lainterhadap variabel lain

Simple effectSimple effect



Main effect: efek dari waktu 



Main effect: efek dari setting kelasMain effect: efek dari setting kelas



Main effect: efek dari waktu dan settingMain effect: efek dari waktu dan setting



Efek interaksiEfek interaksi



Efek interaksi



Suatu experiment mengenai pengaruh  obat stimulant  

terhadap kemampuan menyelesaikan masalah. Terdapat tiga 

macam dosis stimulan (level) :  0 mg, 100 mg, dan 200 mg. 

Sebagai variabel kedua, jenis tugas, juga dimanipulasi.  

Terdapat dua jenis tugas, yakni : a simple well-learned task 

(naming colors) and a more complex task (finding hidden 

figures in a complex display). Rata-rata waktu penyelesaian 

tugas dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

As you can see, each level of dosage is paired with As you can see, each level of dosage is paired with 

each level of type of task. The number of conditions 

(six) is therefore the product of the number of levels 

of dosage (three) and type of task (two). 



Percobaan mengenai dosis dan jenis tugas digambarkan 

sebagai “Rancangan Dosis (3) x Jenis tugas (2) between-

subjects factorial design. Factorial designs bisa juga 

melibatkan lebih dari dua variable. Misalnya: “usia (2) x 

Dosis (3) x Jenis tugas (2) factorial design” yang akan 

terdiri dari 2 x 3 x 2 = 12 kondisi perlakuan .



Main effect dari jenis tugas dilihat dengan cara 

menghitung mean dari kedua jenis tugas untuk 

seluruh  dosis.  Mean untuk simple task 

adalah: (32 + 25 + 21)/3 = 26 dan mean untuk  

complex task adalah: (80 + 91 + 95)/3 = 86.67. 

Main  effect dari jenis tugas melibatkan 

perbandingan antara mean dr simple task (26) 

dengan mean dari complex task (86.67). 

Main effect



►►Jika main effect dari jenis tugas significant, Jika main effect dari jenis tugas significant, 
maka hipotesa nol (bhw tidak ada maka hipotesa nol (bhw tidak ada 
perbedaan antara simple task dengan perbedaan antara simple task dengan 
complex tasks) akan ditolak.complex tasks) akan ditolak.complex tasks) akan ditolak.complex tasks) akan ditolak.

►►Demikian pula, jika main effect dari dosis Demikian pula, jika main effect dari dosis 
obat significant, maka hipotes nol bahwa obat significant, maka hipotes nol bahwa 
tidak ada pengaruh dosisi obat akan ditolak tidak ada pengaruh dosisi obat akan ditolak 



Simple effectSimple effect

►►Simple effect dari suatu independent Simple effect dari suatu independent 
variabel adalah  efek pada level tunggal dari variabel adalah  efek pada level tunggal dari 
variabel yang lain dari variabel yang lain dari 

►►Dihitung setelah efek interaksi terbukti Dihitung setelah efek interaksi terbukti ►►Dihitung setelah efek interaksi terbukti Dihitung setelah efek interaksi terbukti 
signifikansignifikan


