
CounterbalanceCounterbalance

�� Subject by subject counterbalanceSubject by subject counterbalance

�� Reverse counterbalanceReverse counterbalance

�� Block randomizationBlock randomization�� Block randomizationBlock randomization

�� Across subject counterbalanceAcross subject counterbalance

�� Complete counterbalanceComplete counterbalance

�� Partial counterbalacePartial counterbalace



�� Subject by subject counterbalanceSubject by subject counterbalance: : 
mendistribusikan efek dari progressive mendistribusikan efek dari progressive 
error kepada setiap kondisi perlakuan error kepada setiap kondisi perlakuan 
sehingga menimbulkan efek yang sama.sehingga menimbulkan efek yang sama.

�� Reverse counterbalance: ABBA, ABCCBAReverse counterbalance: ABBA, ABCCBA

�� Block randomization: jika ada  perlakuan Block randomization: jika ada  perlakuan 
(ABCD)  dan akan memberikan keempat (ABCD)  dan akan memberikan keempat (ABCD)  dan akan memberikan keempat (ABCD)  dan akan memberikan keempat 
perlakuan ini sebanyak 5x maka:perlakuan ini sebanyak 5x maka:

ABCD ABCD –– BCDA BCDA –– CDAB CDAB –– DABC DABC -- DBCADBCA



�� Across subject counterbalanced Across subject counterbalanced 

�� Mengontrol Mengontrol progressive errorprogressive error seperti yang ada pada seperti yang ada pada 
subjectsubject--byby--subject CBsubject CB dengan menggunakan semua dengan menggunakan semua 
jumlah kemungkinan kondisi perlakuan dalam waktu jumlah kemungkinan kondisi perlakuan dalam waktu 
yang sama.yang sama.

Complete counterbalancingComplete counterbalancing

yang sama.yang sama.

Jika kita mempunyai dua kondisi perlakuan (AB), maka Jika kita mempunyai dua kondisi perlakuan (AB), maka 
kita harus memberikan subjek dengan urutan A B. Dan kita harus memberikan subjek dengan urutan A B. Dan 
kepada subjek yang lain dengan urutan yang berbeda. kepada subjek yang lain dengan urutan yang berbeda. 



Cont’d..Cont’d..

Jika kita memakai tiga kondisi perlakuan atau lebih, Jika kita memakai tiga kondisi perlakuan atau lebih, 
maka untuk mendapatkan jumlah urutan kombinasi yang maka untuk mendapatkan jumlah urutan kombinasi yang 
mungkin adalah dengan menggunakan n factorial (n!)mungkin adalah dengan menggunakan n factorial (n!)

eksperimen yang ingin melihat apakah seseorang akan eksperimen yang ingin melihat apakah seseorang akan 
lebih mudah dalam mengingat sesuatu yang lebih mudah dalam mengingat sesuatu yang lebih mudah dalam mengingat sesuatu yang lebih mudah dalam mengingat sesuatu yang 
menyenangkan daripada yang tidak menyenangkan menyenangkan daripada yang tidak menyenangkan 
ataupun netral, yang menggunakan 3 set foto. ataupun netral, yang menggunakan 3 set foto. 

3! = 3 3! = 3 ×× 2 2 ×× 11

AA BB CC

BB CC AA

CC AA BB

BB AA CC

CC BB AA

AA CC BB



Partial counterbalancingPartial counterbalancing

�� prosedur alternatif dan lebih ekonomis.prosedur alternatif dan lebih ekonomis.

�� mengurangi kebutuhan akan subjek seperti yang ada mengurangi kebutuhan akan subjek seperti yang ada 
pada pada complete counterbalancingcomplete counterbalancing. . 

jika kita memakai jumlah kondisi perlakuan yang sangat jika kita memakai jumlah kondisi perlakuan yang sangat 
banyak (lebih dari 4 ). Prosedur ini hanya menggunakan banyak (lebih dari 4 ). Prosedur ini hanya menggunakan banyak (lebih dari 4 ). Prosedur ini hanya menggunakan banyak (lebih dari 4 ). Prosedur ini hanya menggunakan 
beberapa urutan kondisi perlakuan yang tersedia; urutan beberapa urutan kondisi perlakuan yang tersedia; urutan 
ini dipilih melalui prosedur khusus. ini dipilih melalui prosedur khusus. 

Randomized Partial CounterbalancingRandomized Partial Counterbalancing

Latin square counterbalancingLatin square counterbalancing



Latin square counterbalancingLatin square counterbalancing

�� setiap perlakuan muncul dalam setiap posisi urutan.setiap perlakuan muncul dalam setiap posisi urutan.

�� mengontrol masingmengontrol masing--masing perlakuan dengan tingkat keseringan masing perlakuan dengan tingkat keseringan 
muncul yang sama pada setiap posisi urutan.muncul yang sama pada setiap posisi urutan.

Bila ada 4 perlakuan, maka masingBila ada 4 perlakuan, maka masing--masing akan muncul satu kali pada masing akan muncul satu kali pada 
posisi pertama, kedua, ketiga,dan keempat.posisi pertama, kedua, ketiga,dan keempat.posisi pertama, kedua, ketiga,dan keempat.posisi pertama, kedua, ketiga,dan keempat.
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CARRYOVER EFFECTSCARRYOVER EFFECTS

�� Carryover effectsCarryover effects ≠ ≠ order effectsorder effects

�� Carryover effectsCarryover effects Efek bawaan dari beberapa kondisi Efek bawaan dari beberapa kondisi 
perlakuan yang menetap meski perlakuan tersebut telah perlakuan yang menetap meski perlakuan tersebut telah 
berakhir.berakhir.

�� Order effectsOrder effects Efek yang timbul karena posisi urutan Efek yang timbul karena posisi urutan �� Order effectsOrder effects Efek yang timbul karena posisi urutan Efek yang timbul karena posisi urutan 
kondisi perlakuan yang diberikan.kondisi perlakuan yang diberikan.

Contoh :Contoh :

Perasaan sedih akan terbawa dalam kondisi emosional Perasaan sedih akan terbawa dalam kondisi emosional 
selanjutnya baik kondisi yang pertama, kedua, atau selanjutnya baik kondisi yang pertama, kedua, atau 
keempat.keempat.



Cont’d...

Subject-by-subject cb, complete cb, & 

balanced Latin Square

• Balanced Latin square

Setiap kondisi perlakuan hanya sekali muncul dalam 

setiap posisi dari rangkaian urutan yang adasetiap posisi dari rangkaian urutan yang ada

Setiap kondisi perlakuan mendahului dan mengikuti 

kondisi yang lain dalam waktu yang sama

A B D C

B C A D

C D B A

D A C B



Memilih Prosedur Cb

• Dibutuhkan dalam within-subject design dengan satu IV 

atau within-subject factorial design

• Berguna juga dalam between-subject design

penelitian yang ingin melihat perbedaan kemampuan 

siswa dalam mengingat 10 kata yang disusun dalam 

sebuah daftar pelajaran dengan tingkat kesulitan yang sebuah daftar pelajaran dengan tingkat kesulitan yang 

sama.

• Subject-by-subject cb

mengontrol progressive error yang dapat mempengaruhi 

tiap subjek 

menghadirkan semua kondisi perlakuan kepada subjek 

lebih dari sekali



Cont’d...

• Across-subject cb

jika peneliti-peneliti sebelumnya telah berhasil 

menggunakan across-subject CB

usahakan untuk menghindari randomized & Latin square

cbcb



Carryover Carryover 

EffectEffectEffectEffect



�� Carryover Effect : pengukuran pertama Carryover Effect : pengukuran pertama 
yang berpengaruh kepada pengukuran yang berpengaruh kepada pengukuran 
kedua.kedua.kedua.kedua.

�� Contoh : kasus di pengadilan (Perry Contoh : kasus di pengadilan (Perry 
Mason)Mason)

�� Carryover Efect     within subject design         Carryover Efect     within subject design         
penelitian emosipenelitian emosi



�� Carryover Effect Carryover Effect ≠ order effect≠ order effect

�� Carryover effect berfungsi untuk Carryover effect berfungsi untuk 
mentreatment diri sendirimentreatment diri sendirimentreatment diri sendirimentreatment diri sendiri




