
Extraneous variableExtraneous variableExtraneous variableExtraneous variable



Dalam suatu eksperimen yang ideal,   
perubahan yang terjadi pada dependent 
variable harus merupakan akibat dari 
adanya manipulasi independent variable

Tugas eksperimenter: memisahkan 
perbedaan perubahan prilaku yang 
disebabkan oleh IV dengan yang 
diakibatkan sumber yang lain

Validitas 

Internal



SumberSumber--sumber varianssumber varians

�� Variabel fisik: Variabel fisik: warna ruangan suara bising,  warna ruangan suara bising,  

cuaca, pencahayaancuaca, pencahayaan

�� Variabel sosial:  Variabel sosial:  kualitas hubungan antara kualitas hubungan antara �� Variabel sosial:  Variabel sosial:  
subyek dan eksperimenter. subyek dan eksperimenter. Demand characteristicsDemand characteristics dan dan 

experimenter biasexperimenter bias..

�� Variabel personal Variabel personal 

�� Variabel kontekstual Variabel kontekstual 



Teknik mengontrol variabel fisikTeknik mengontrol variabel fisik

�� Eliminasi (Eliminasi (method of removalmethod of removal): ): 
�� Noise: tanda, soundproofNoise: tanda, soundproof

�� Lighting ?Lighting ?

�� Paint ?Paint ?

�� Instruction ?Instruction ?

�� Kenyamanan duduk ?Kenyamanan duduk ?

�� Konstansi (Konstansi (method of constancy conditionmethod of constancy condition) : ) : 
sedapat mungkin membuat/ mempertahankan sedapat mungkin membuat/ mempertahankan sedapat mungkin membuat/ mempertahankan sedapat mungkin membuat/ mempertahankan 
semua aspek dari kondisi perlakuan  samasemua aspek dari kondisi perlakuan  sama
�� Lighting : dilaksanakan di ruangan yang samaLighting : dilaksanakan di ruangan yang sama

�� Paint  : dilaksanakan di ruangan yang samaPaint  : dilaksanakan di ruangan yang sama

�� Instruction :  ditulis   Instruction :  ditulis   

�� Kenyamanan kursi : Kenyamanan kursi : 

�� Membuat seimbang (Membuat seimbang (BalancingBalancing): efek dari ): efek dari 
extraneous variabel didistribusi ke setiap kondisi extraneous variabel didistribusi ke setiap kondisi 
perlakuan yang ada dalam eksperimenperlakuan yang ada dalam eksperimen



Variabel sosialVariabel sosial

��Demand characteristicsDemand characteristics: tuntutan : tuntutan 

seseorang harus berperilaku dengan cara seseorang harus berperilaku dengan cara 
tertentutertentutertentutertentu

��Experimenter bias:  Experimenter bias:  eksperimenter eksperimenter 

memberi isyarat pada subjek tentang memberi isyarat pada subjek tentang 
bagaimana mereka akan beresponbagaimana mereka akan berespon



Teknik mengontrolTeknik mengontrol

��Demand characteristicsDemand characteristics
�� S����� ����� ����������S����� ����� ����������: : 

•• agar subyek tidak menebak agar subyek tidak menebak 

•• Tidak memberitahu subyekTidak memberitahu subyek

Placebo 

effect

•• Tidak memberitahu subyekTidak memberitahu subyek

•• Dalam kondisi perlakuan mana dia beradaDalam kondisi perlakuan mana dia berada

•• Treatment apa yang akan diberikanTreatment apa yang akan diberikan

�� C���� �������C���� �������: false explanation mengenai : false explanation mengenai 
prosedur yang dilakukan dalam eksperimenprosedur yang dilakukan dalam eksperimen



Teknik mengontrol Teknik mengontrol 

�� Experimenter biasExperimenter bias::

�� D����� ����� �����������D����� ����� �����������

•• Tidak satupun (subjek ataupun eksperimenter) yang tahu Tidak satupun (subjek ataupun eksperimenter) yang tahu 
siapa yang akan menjadi bagian dari control group ataupun siapa yang akan menjadi bagian dari control group ataupun 
experimental groupexperimental group

•• Metode ini digunakan jika ada kemungkinan bahwa hasil Metode ini digunakan jika ada kemungkinan bahwa hasil 
akan dipengaruhi oleh eksperimenter ( secara disadari/tidak akan dipengaruhi oleh eksperimenter ( secara disadari/tidak akan dipengaruhi oleh eksperimenter ( secara disadari/tidak akan dipengaruhi oleh eksperimenter ( secara disadari/tidak 
disadari) disadari) 

•• Relatif lebih mudah dilakukan dalam penelitian yang Relatif lebih mudah dilakukan dalam penelitian yang 
menyangkut obatmenyangkut obat--obatan; dengan membuat obat yang diteliti obatan; dengan membuat obat yang diteliti 
dengan obat sebagai kontrol (placebo) memiliki penampilan dengan obat sebagai kontrol (placebo) memiliki penampilan 
yang identik (warna, rasa dsb.) Subjek secara random yang identik (warna, rasa dsb.) Subjek secara random 
ditetapkan menjadi EG dan CG dan diberi dan dicocokan ditetapkan menjadi EG dan CG dan diberi dan dicocokan 
dengan pemberian obatnya dengan pemberian obatnya 



Variabel PersonalVariabel Personal

�� Kepribadian dari eksperimenter yang Kepribadian dari eksperimenter yang 
terbawa dalam situasi eksperimen.  Misal:terbawa dalam situasi eksperimen.  Misal:

�� Warm & friendly      vs.         cold Warm & friendly      vs.         cold -- aloofaloof

Belajar lebih baik

Bicara lebih banyak

Lebih patuh



Variabel konteksVariabel konteks

�� Variabel yang terbentuk dari lingkungan, Variabel yang terbentuk dari lingkungan, 
konteks atau setting penelitian.  konteks atau setting penelitian.  
Mencakup:Mencakup:

�� Rekrutmen subjekRekrutmen subjek�� Rekrutmen subjekRekrutmen subjek

�� Pemilihan subjek Pemilihan subjek 

�� Prosedur penetapan subjekProsedur penetapan subjek


