
BAB I 
PENGANTAR RANCANGAN EKSPERIMEN 

 
 
Tujuan Instruksional: 
Mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan definisi, manfaat, klasifikasi, karakteristik 
dan prinsip dasar desain eksperimen 
 
 
A. Definisi, Manfaat, dan Klasifikasi 
Penelitian eksperimen atau percobaan adalah rancangan penelitian dimana peneliti dengan 

sengaja memberikan suatu perlakuan atau intervensi (variabel bebas) kepada subjek 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan tersebut terhadap variabel 

terikat (variabel yang diteliti). Faktor penelitian dalam eksperimen lazim disebut perlakuan 

(treatment), atau intervensi. Unit eksperimen, unit pengamatan, dan unit analisis dalam 

eksperimen dapat merupakan individu atau agregat individu (kelompok). 

Pada kasus tertentu, misalnya bidang eksakta, penelitian-penelitian yang paling mampu 

mengetahui pengaruh faktor penelitian dapat diakomodir melalui penelitian eksperimen. Hal 

ini disebabkan variabel-variabel dalam proses eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat. 

Misalnya: 

1. Mencari pengaruh dosis suatu insektisida terhadap kematian nyamuk. Dalam hal ini 

variasi dosis dan tingkat kematian nyamuk dapat diukur secara teliti, dan penelitian 

dilakukan di laboratorium, sehingga pengaruh-pengaruh variabel lain dari luar dapat 

dikontrol seperti suhu dan kelembaban. 

2. Mencari pengaruh pemberian kaporit terhadap angka kuman leptospira. 

3. Dan lain-lain 

Jenis penelitian eksperimen terbagi menjadi 3 yaitu desain pra-eksperimental yaitu 

rancangan penelitian eksperimen yang dirancang dengan hanya mempunyai sedikit saja ciri-

ciri suatu desain percobaan, kedua yaitu desain eksperimental semu, yaitu desain penelitian 

percobaan yang mengandung sebagian besar ciri-ciri penelitian eksperimen, dan desain 

eksperimen murni (sebenarnya), yaitu desain percobaan yang mempunyai ciri-ciri lengkap 

yang diperlukan dalam suatu percobaan. 

Beberapa desain eksperimen semu antara lain one shot case study, satu kelompok pretest- 

posttest, dan Intact-Group Comparison. Desain eksperimental semu yang sering dipakai 

antara lain rangkaian berkala (time-series design) dan non equivalent control group design, 

sedangkan desain eksperimen murni yang banyak digunakan antara lain: randomized block 

design, Randomized complete block design, dan randomized control group pretest-posttest. 

     

 



 

B. Karakteristik dan prinsip dasar desain eksperimen 
1. Ciri-ciri desain percobaan: 

a. variabel-variabel serta kondisi yang diperlukan diatur secara ketat dan dikontrol. 

Manipulasi terhadap variabel baik secara langsung atau tidak langsung 

dilakukan. 

b. Variabel-variabel yang ingin diteliti selalu dibandingkan dengan variabel kontrol. 

c. Analisa varian selalu digunakan, dimana analisa ini berusaha untuk: 

(1) Meminimumkan varian dari error 

(2) Meminimumkan varian variabel yang tidak termasuk dalam variabel-variabel 

yang diteliti. 

(3) Memaksimumkan varian dari variabel-variabel yang diteliti dan yang berkaitan 

dengan hipotesis yang dibangun. 

2. Tiga prinsip dasar desain percobaan 
a. Replikasi 

Replikasi adalah pengulangan dari percobaan dasar. Replikasi berguna untuk: 

(1) Memberkan suatu error estimasi. Error estimasi diperlukan sebagai unit dasar 

untuk mengukur signifikan tidaknya beda yang diperoleh dan juga untuk 

mengukur jarak interval kepercayaan (confidence interval). 

(2) Memberikan estimasi yang lebih tepat terhadap error percobaan. 

Dengasumsi tertentu, error percobaan dapat juga dicari tanpa replikasi, tetapi 

estimasi error percobaan yang diperoleh dengan cara ini kurang tepat. 

(3) Memperoleh estimasi yang lebih baik terhadap pengaruh mean (mean effect) 

dari tiap faktor karena: 

Sx = ∂2 / n 

∂ = error percobaan dan n = banyaknya replikasi. 

Unit percobaan adalah sebuah unit dimana percobaan dikaksanakan. Misalnya 

20 plot jagung atau 30 murid adalah unit percobaan. Dalam melakukan 

percobaan, maka akan terlihat adanya kegagalan untuk memberikan hasil yang 

serupa walaupun kedua percobaan tersebut memperoleh perlakuan yang sama. 

Kegagalan ini disebut error percobaan. Error percobaan disebabkan antara lain: 

(1) Kesalahan dari percobaan yang sedang dilaksanakan. 

(2) Kesalahan pengamatan. 

(3) Kesalahan pengukuran. 

(4) Variasi dari bahan yang digunakan dalam percobaan. 

(5) Pengaruh kombinasi dan faktor-faktor luar biasa. 

 



 

Error percobaan dapat dikurangi dengan cara: 

(1) Menggunakan bahan atau material percobaan yang lebih homogen 

(2) Mengadakan stratifikasi yang lebih hati-hati terhadap material percobaan 

(3) Melakukan percobaan dengan lebih hati-hati 

(4) Menggunakan desain percobaan yang lebih cocok 

Jumlah replikasai yang perlu diadakan bergantung pada banyak hal. Faktor-

faktor yang terpenting yang mempengaruhi banyaknya replikasi suatu percobaan 

adalah: 

(1) Luas serta jenis unit percobaan 

(2) Bentuk unit percobaan 

(3) Variabilitas material percobaan 

(4) Derajat ketelitian yang diinginkan 

(5) Tersedianya material percobaan 

Secara praktis, jumlah replikasi yang digunakan adalah sedemikian rupa 

sehingga degree of freedom dalam analisa varians nantinya tidak lebih dari 10-

15. 

Contoh lain: 

Untuk menghindari kesalahan sekecil mungkin  maka banyaknya ulangan 

(replikasi) dalam eksperimen di hitung dengan rumus sebagai berikut:  

  ( t – 1 )  ( r – 1 )  > 15 

 t     =   Jumlah perlakuan 9 macam konsentrasi 

 r     =   Jumlah pengulangan  

(t-1)(r-1) ≥15 

(9-1)(r-1) ≥15 

8(r-1) ≥15 

8r-8 ≥15 

8r ≥15+8 

8r ≥ 23 

r ≥ 23:8 

            r ≥ 2,87 = 3 

 

 



 

b. Randomisasi 
Supaya uji signifikansi valid, maka diperlukan randomisasi. Uji signifikan 

dikatakan valid, jika beberapa hal terpenuhi, yaitu pengamatan didistribusikan 

secara bebas, maka pengambilan sampel harus secara random, ataupun 

perlakuan dilakukan secara random. Dengan demikian, randomisasi dengan 

mengadakan perlakuan secara random penting sekali artinya dalam desain 

percobaan. Randomisasi ini, selain membuat uji signifikansi menjadi valid, juga 

berguna untuk mengurangi bias. Randomisasi dapat menghilangkan bias yang 

disebabkan oleh pilih kasih. 

c. Kontrol internal 
Kontrol internal adalah banyaknya perimbangan, bloking, dan pengelompokan 

dari unit-unit percobaan yang digunakan dalam percobaan. Kontrol internal ini 

berguna untuk membuat prosedur uji lebih kuat, lebih efisien, dan efektif. Desain 

percobaan harus menentukan kontrol internal yang cocok. 

Pengelompokan atau grouping adalah membagi unit-unit percobaan dalam 

kelompok yang homogen. Tiap unit percobaan dalam suatu kelompok harus 

memperoleh perlakuan yang sama. Misalnya, jika seorang peneliti mengadakan 

penelitian tentang pengaruh sejenis obat dengan 3 macam dosis, terhadap 

manusia, maka ia akan mengelompokkan unit percobaan atas 3 kelompok. Tiap 

kelompok disuntikkan obat di atas, yaitu kelompok 1 dengan dosis A, kelompok 2 

dengan dosis B, dan kelompok 3 dengan dosis C. Kita lihat bahwa, unit 

percobaan tiap kelompok harus homogen, dan tiap kelompok hanya memperoleh 

satu perlakuan saja.  

Bloking adalah membagi unit-unit percobaan dalam kelompok yang homogen, 

tetapi tipa kelompok dibagi lagi dalam beberapa kelompok lain. Pengelompokan 

pertama dinamakan bloking, dan dari masing-masing blok dibuat perlakuan yang 

berbeda. Bloking dilakukan jika unit-unit percobaan yang digunakan tidak 

homogen. Misalnya akan dicoba 3 jenis insektisida terhadap 24 nyamuk. Tetapi 

nyamuk tersebut tidak homogen, karena terdiri dari 12 nyamuk Aedes aegypti, 6 

nyamuk Anopheles barbirostris,  dan 6 nyamuk Culex. Untuk melihat pengaruh 

insektisida A, B, dan C terhadap nyamuk-nyamuk tersebut, maka dilakukan 

bloking. Seperti tergambar pada bagan berikut ini: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah perlakuan pada tiap blok sama dengan jumlah jenis perlakuan yang ingin 

dicoba, tetapi jumlah unit percobaan dalam tiap blok tidak perlu sama. 

Balancing adalah cara seorang peneliti membagi unit percobaan dalam 

kelompok, dalam blok dan dalam menentukan jumlah unit percobaan pada satu 

perlakuan, sehingga terdapat suatu keseimbangan yang akan membawa kepada 

kelebihbaikan hasil percobaan. Dengan adanya kontrol internal ini, maka 

penelitian percobaan yang dilakukan terkurangi pengaruh dari confounding.  

 
C. Perlakuan dan Faktorial 

Perlakuan atau treatment adalah suatu set khusus yang dikenakan atau yang dilakukan 

terhadap sebuah unit percobaan dalam batas-batas desain yang digunakan. Contoh 

perlakuan; jenis obat dengan dosis tertentu, motivasi, jenis media pendidikan, dan lain-

lain. Jika di dalam suatu percobaan dijumpai lebih dari satu perlakuan, maka perlakuan 

itu disebut perlakuan kombinasi. Contohnya jika kita akan meningkatkan pengetahuan 

siswa sekolah tentang penyakit HIV&AIDS maka kita teliti 3 media sebagai 

perlakuannya, yaitu leaflet, kaset, dan film dokumenter. Dalam percobaan tersebut 

terdapat 3 buah perlakuan, yaitu 3 jenis media. Kemudian ada penelitian lagi tentang 

efektifitas metode penyampaian informasi, misalnya dicoba 2 metode yaitu ceramah, 

dan diskusi.  

Jika kedua percobaan di atas digabung menjadi suatu percobaan, yang meneliti 

pengaruh media dan metode penyampaian informasi terhadap pengetahuan siswa 

tentang HIV&AIDS, maka yang dilakukan adalah suatu perlakuan kombinasi. Banyaknya 
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perlakuan kombinasi adalah sebanyak perlakuan pertama dikalikan dengan perlakuan 

kedua, yaitu 3 x 4 = 12 buah perlakuan. 

Banyak penelitian percobaan yang meneliti dengan lebih dari satu perlakuan atau lebih 

dari satu variabel bebas. Pada bahasa desain percobaan, variabel bebas demikian 

sering juga disebut faktor. Faktor ini sering dijabarkan dalam huruf kecil. Harga atau nilai 

dari faktor dinamakan level dari faktor. Jika ada suatu percobaan dengan 3 faktor, maka 

percobaan tersebut dinamakan percobaan 3 faktorial. Penelitian faktorial mempunyai 

jumlah perlakuan kombinasi sebanyak perkalian antar jumlah level dari masing-masing 

faktor. Contoh ada percobaan dengan 3 faktor: 

Faktor 1 dengan 2 level; a dan b 

Faktor 2 dengan 2 level; c dan d 

Faktor 3 dengan 3 level; e, f, dan g 

Maka jumlah perlakuan kombinas sebanyak 2 x 2 x 3 = 12 kombinasi. 

 

D. Kelebihan dan kelemahan Desain Percobaan 
Kelebihan: 

1. Dengan adanya desain percobaan, maka telah terjalin kerjasama antara ahli statistik 

dengan peneliti dalam menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap data. 

2. Pada percobaan, peneliti dapat membuat preplanning yang sistematik terlebih 

dahulu. 

3. Perhatian dapat ditujukan terhadap hubungan-hubungan tertentu dalam mengukur 

dan mengenal sumber-sumber variasi. 

4. Jumlah uji yang digunakan dapat ditentukan lebih dahulu dengan tingkat 

kepercayaan yang tinggi. 

5. Dengan adanya pengelompokan, maka pengaruh yang dapat diukur secara lebih 

tepat. 

6. Kesimpulan yang diperoleh dapat diketahui secara pasti dengan kepastian 

matematika. 

Kelemahan: 

1. Desain dan analisa percobaan selalu dinyatakan dalam “bahasa” ahli-ahli statistik. 

2. Desain percobaan relatif membutuhkan biaya yang besar dan juga memakan waktu 

yang lama. 

 

E. Soal Latihan 
1. Jelaskan pengertian desain penelitian percobaan! 

2. buatlah bagan jenis-jenis desain penelitian percobaan! 

3. Sebutkan ciri-ciri penelitian percobaan! 



4. Jelaskan pengertian eksperimen semu, eksperimen murni, unit percobaan, 

perlakuan, perlakuan kombinasi, dan faktor! 

BAB II 
DESAIN PRA-EKSPERIMEN 

 
Tujuan Instruksional: 
Mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan konsep one shot case study, desain satu 
kelompok pretest- posttest, dan desain intact-Group Comparison 
 
A. Desain one shot case study 
Pada one shot case study, perlakuan dikenakan pada kelompok unit percobaan tertentu, 

dan kemudian diadakan pengukuran terhadap variabel terikat. Desain tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Desain percobaan ini, digunakan hanya satu kelompok percobaan tanpa kontrol. Misalnya 

menyajikan suatu pelajaran dengan sistem ceramah. Kemudian diukur pengaruh pemberian 

ceramah tersebut dengan mengadakan ujian setelah ceramah diberikan. Prestasi belajar 

kelompok tersebut diukur berdasarkan hasil posttest di atas dengan mencari meannya. 

Keuntungan: 

Desain ini berguna untuk mengembangkan suatu prakarsa atau sebagai suatu desain untuk 

penelitian eksplorasi atau penelitian pendahuluan. 

Kelemahan: 

1. Desain ini tidak mempunyai kontrol, oleh karena itu validitas internal tidak ada sama 

sekali. Validitas eksternal juga tidak ada, karena kesimpulan yang diperoleh tidak 

mempunyai jaminan ketepatan. 

2. Desain ini tidak mempunyai dasar untuk membuat perbandingan, kecuali secara 

subjektif dan intuitif. 

 

B. Desain satu kelompok pretest- posttest 
Desain penelitian ini terdapat dua kali pengukuran dengan satu kali perlakuan. 

Pengukuran pertama dilakukan sebelum perlakuan diberikan, dan pengukuran data 

kedua dilakukan sesudah perlakuan dilaksanakan. Bagan rancangan desain percobaan 

ini dapat diketahui sebagai berikut: 

 

       O0     X         O1 
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Pengukuran 
(posttest) 

Pengukuran 
(pretest) 

Pengukuran 
(posttest) 



 
 
 
 
Desain ini merupakan perbaikan terhadap desain sebelumnya. Misalnya, percobaan 

dilakukan pada kelompok-kelompok ibu hamil untuk melihat kebaikan sistem 

pengelolaan ibu hamil melalui pendampingan. Pemberian tablet Fe merupakan suatu 

perlakuan X. Pertama-tama diukur rerata kadar Hb Ibu hamil melalui pemeriksaan darah 

sebelum diberi perlakuan. Sesudah perlakuan (pemberian tablet Fe) dilaksanakan, 

kemudian diukur lagi kadar Hbnya. Kemudian dibuat perbandingan antara rerata Hb 

sebelum dan sesudah perlakuan untuk melihat pengaruh pemberian kadar Fe. 

Kelemahan: 

Validitas internal masih dirasakan relatif kurang. Tidak ada jaminan yang menyatakan 

bahwa perbedaan  rerata kadar Hb ibu hamil sebelum dan sesudah perlakuan selalu 

disebabkan oleh pemberian tablet Fe. 

Desain ini menghasilkan banyak error, antara lain error yang disebabkan oleh: efek 

testing, pengaruh instrumen (alat tes Hb), error history, bias pemilihan, dan error regresi. 

Efek testing adalah error yang disebabkan karena berubahnya motivasi ibu hamil setelah 

dites pertama kali sebelum perlakuan sehingga pola makan dapat berubah sebelum atau 

selama perlakuan. Pengaruh instrumen, artinya error yang disebabkan karena jenis 

keakuratan dan presisi dari alat tes Hb. Error history dapat terjadi karena subjek berubah 

misalnya menjadi lebih mampu secara ekonomi atau akses gizi. Bias pemilihan terjadi 

karena ada subjek penelitian yang drop out sehingga tidak dapat mengikuti tes.  

Keuntungan: 

Karena adanya pretest sebelum dikenakan perlakuan, dan adanya post-test sesudah 

perlakuan diberikan, maka dapat dibuat perbandingan terhadap kadar Hb Ibu hamil dari 

kelompok percobaan yang sama. Bias variabel pemilihan subjek penelitian, dapat 

dihilangkan dengan menjamin bahwa kedua tes tersebut adalah semua anggota unit 

percobaan.   

 
C. Desain Intact-Group Comparison 

Pada desain ini, populasi dibagi atas dua kelompok, tidak secara random. Kelompok 

pertama merupakan unit percobaan untuk perlakuan dan kelompok kedua merupakan 

kelompok untuk suatu kontrol. Kemudian dicari perbedaan antara rerata pengukuran dari 

keduanya, dan perbedaan ini dianggap disebabkan oleh perlakuan. Hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 

       O1     X         O2 

Perlakuan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedur dalam melaksanakan percobaan dengan desain ini, adalah sebagai berikut: 

1. pilihlah unit percobaan secara dengan membagi dua kelompok dari suatu populasi. 

2. gunakan perlakuan terhadap kelompok percobaan dan tanpa perlakuan pada 

kelompok kontrol (kelompok kedua) 

3. ukurlah hasil perlakuan, misalnya dengan melakukan posttest  

4. hitunglah rerata dari masing-masing ukuran kelompok, dan bandingkan dengan 

menggunakan statistik yang cocok. 

Desan ini mempunyai validitas internal yang lemah, karena tidak dilakukan randomisasi. 

Pengaruh counfonding antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua tidak ada, 

karena pengukuran pertama (pretest) tidak dilakukan. 

Beberapa pengaruh luar belum tentu dihilangkan, antara lain error history, instrumentasi, 

dan error testing. 

 
 

D. Soal Latihan 
1. Jelaskan prinsip rancangan penelitian intact-group comparison! 

2. Jelaskan perbedaan antara rancangan one shot case study dengan desain satu 

kelompok pretest- posttest! 

3. jelaskan kelebihan dan kelemahan desain satu kelompok pretest- posttest! 

4. Buatlah contoh penelitian dengan menggunakan rancangan intact-group 

comparison!(Jelaskan prosedur dan kelemahannya)  
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BAB III 
DESAIN EKSPERIMEN SEMU 

 
Tujuan Instruksional: 
Mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan konsep rangkaian berkala, konsep 
rancangan pre-post intervensi menggunakan satu kelompok, dan dengan kelompok 
pembanding eksternal 
 
Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari desain eksperimen murni 

yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Walaupun demikian desain ini lebih baik dari pre-eksperimental desain. Desain 

eksperimen semu atau quasi eksperimental design digunakan karena pada kenyataannya 

sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. 

Suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak mungkin menggunakan sebagian 

para karyawannya untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan prosedur 

kerja baru yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan 

kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desain eksperimen semu. 

 

A. Rangkaian berkala 
Pada desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara 

random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai empat kali, dengan 

maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi 

perlakuan. Bila hasil pretest selama empat kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti 

kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah 

kestabilan keadaan kelompok dapat diketahi dengan jelas, maka baru diberi perlakuan. 

Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak 

memerlukan kelompok kontrol. 

Hasil pretest yang baik adalah O1 = O2 = O3 = O4 dan hasil perlakuan yang baik adalah 

O5 = O6 = O7 = O8. Besarnya pengaruh perlakuan adalah = (O5 + O6 + O7 + O8) – (O1 + 

O2 + O3 + O4). 

Kemungkinan hasil penelitian dari desain ini ditunjukkan pada gambar berikut. Dari 

gambar terlihat bahwa, terdapat berbagai kemungkinan hasil penelitianyang 

menggunakan desain time series. 

 

 



 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

          

 

Hasil penelitian yang paling baik adalah ditunjukkan pada grafik A. Hasil pretest 

menunjukkan keadaan kelompok stabil dan konsisten (O1 = O2 = O3 = O4) setelah diberi 

perlakuan keadannya meningkat secara konsisten (O5 = O6 = O7 = O8). 

Grafik B memperlihatkan ada pengaruh perlakuan terhadap kelompok yang sedang 

dieksperimen, tetapi setelah itu kembali lagi pada posisi semula. Jadi pengaruh 

perlakuan hanya sebagai contoh: pada waktu penataran, pengetahuan dan 

keterampilannya meningkat, tetapi setelah kembali ke tempat kerja kemampuannya 

kembali seperti semula. Grafik C memperlihatkan pengaruh luar lebih berperan daripada 

pengaruh perlakuan, sehingga grafiknya naik terus. Grafik D menunjukkan keadaan 

kelompok tidak menentu. 

 

B. Nonequivalent Control Group Design 
Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada 

desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 
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Dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat 

kesehatan karyawan. Desain penelitian dipilih satu kelompok karyawan, selanjutnya dari 

satu kelompok tersebut yang setengah diberi perlakuan senam pagi setiap hari dan 

setengah lagi tidak. O1 dan O3 merupakan derajat kesehatan karyawan sebelum ada 

perlakuan senam pagi. O2 adalah derajat kesehatan karyawan yang tidak diberi 

perlakuan senam pagi. Pengaruh senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan 

adalah (O2 – O1) – (O4 –O3). 

 

C. Soal Latihan 
1. Jelaskan konsep rancangan percobaan time series! 

2. Jelaskan tahap-tahap dalam merancang penelitian percobaan dengan nonequivalent 

control group design! 

3. Berikan contoh aplikasi rancangan percobaan time series  di bidang kesehatan 

masyarakat 

4. Jelaskan kelebihan dan kelemahan nonequivalent control group design! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 
DESAIN EKSPERIMEN MURNI 

 
 
Tujuan Instruksional: 
Mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan konsep randomized block design dan  
randomized complete block design 
 
 
A. Randomized block design 

Desain ini sering juga disebut Completely Randomized Design. Desain ini sering 

digunakan jika percobaan bersifat homogen seperti percobaan dalam laboratorium 

dimana cuaca dapat dikontrol. Desain ini jarang digunakan di lapangan. 

Randomisasi dilakukan dengan menempatkan perlakuan secara random terhadap unit 

percobaan. Randomisasi biasanya dilakukan dengan menggunakan tabel angka random 

(Random Number Tabel). Misalnya kita ingin mencoba empat jenis insektisida A, B, C, 

dan D, dengan 5 kali pengulangan (replikasi). Jumlah kelompok percobaan atau plot ini 

kita susun menurut keinginan kita, misalnya secara berurutan dari no 1 sampai dengan 

20, sebagai berikut: 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

 
Kemudian secara random kita tentukan jenis perlakuan yang kita lakukan untuk masing-

masing plot tersebut. Misalnya layout terakhir dari perlakuan adalah sebagai berikut: 

 
1 

    B    
2 

    A 
3 

     D 
4 

    B 
5 

    D 
6 

     C 
7 

     A 
8 

    B 



9 
    C 

10 
     D 

11  
     D 

12 
    C 

13 
    B 

14 
    A 

15 
     A 

16 
    C 

17 
    A 

18 
    A 

19 
    A 

20 
    D 

 
 
 

B. Randomized complete block design 
Desain ini adalah desain yang banyak digunakan dalam percobaan pertanian. Desain ini 

mempunyai ciri khas, dimana unit percobaan dibagi dulu atas beberapa blok. Jumlah 

blok harus sama dengan jumlah replikasi. Tiap blok mengandung semua perlakuan yang 

diberikan. Dengan adanya bloking, maka akan terdapat heterogenitas antar blok, dan 

akan diperoleh homogenitas relatif tinggi dalam masing-masing blok. 

Dalam pembuatan desain ini, mula-mula unit percobaan dibagi atas blok. Tiap blok, 

kemudian dibuat lagi dalam plot, dimana jumlah plot tiap blok sama dengan jumlah 

perlakuan. Randomisasi perlakuan dilakukan di masing-masing blok secara terpisah, 

karena pada desain ini, tiap blok harus mengandung semua perlakuan. Randomisasi 

dilakukan biasanya dengan menggunakan tabel angka random.  

 

C. Soal Latihan 
1. Berilah contoh penerapan desain randomized block design di bidang kesehatan 

(tuliskan tujuan penelitian, sebutkan unit percobaan, sebutkan faktor penelitian, 

buatlah bagan kombinasi perlakuannya)! 

2. Berilah contoh penerapan desain randomized complete block design di bidang 

kesehatan (tuliskan tujuan penelitian, sebutkan unit percobaan, sebutkan faktor 

penelitian, buatlah bagan kombinasi perlakuannya)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BAB V 
DESAIN PERCOBAAN ILMU SOSIAL DAN FAKTORIAL 

 
 

Tujuan Instruksional: 
Mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan konsep desain percobaan randomized 
control group pretest-posttest, randomized solomon four group, dan faktorial 
 
 
Desain percobaan juga dapat digunakan dalam ilmu sosial. Dengan percobaan dalam ilmu 

sosial mempunyai dasar yang sama dengan desain pada percobaan ilmu eksakta. Hanya 

namanya saja yang ada kalanya berbeda. Ada dua jenis desain ini yaitu randomized control 

group pretest-postest dan randomized solomon four group. 

 

A. Desain randomized control group pretest-posttest 
Desain ini, yang berbentuk sederhana, terdiri hanya satu perlakuan dan sebuah kontrol. 

Tetapi dapat dikembangkan menjadi beberapa perlakuan. Untuk desain dengan satu 

perlakuan, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pilihlah unit percobaan secara random. 

2. Bagi unit percobaan atas 2 kelompok. Kelompok satu diberi perlakuan, sedangkan 

kelompok kedua tanpa perlakuan atau kelompok kontrol. 

3. Lakukan pretest untuk kedua kelompok, dan hitung rerata prestasi untuk masing-

masing kelompok. 

4. Lakukan perlakuan pada kelompok perlakuan. 

5. Lakukan posttest untuk kedua kelompok, dan hitung rerata prestasi untuk masing-

masing kelompok. 

6. Hitung perbedaan rerata (hasil pretest dan posttest) dari masing-masing kelompok 

dan bandingkan perbedaan tersebut secara statistik. 

Prosedurnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

     O1    X            O2 

 
     O1    X0            O2 

 

Pengukuran 
(pretest) Perlakuan 

Pengukuran 
(posttest) 

Kelompok 
percobaan 

Kelompok 
kontrol 



Desain ini mempunyai validitas internal yang lebih tinggi. Beberapa faktor eksternal telah 

dapat dikontrol, yaitu: 

1. Randomisasi telah mengontrol diferential selection. 

2. Pengaruh naturasi dan pretesting yang terjadi sama besarnya pada kedua kelompok. 

3. Statistical regression dapat dikontrol. 

Pengontrolan alat yang digunakan dapat dilakukan dengan mengadakan alat yang 

standar dan pengamat yang netral. Kenetralan pengamat dapat dilakukan dengan cara 

membuat kelompok anonimus untuk mereka, sehingga biasnya dapat dikurangi. 

Desain ini juga masih mempunyai kekurangan dalam validitas eksternal. Interaksi antara 

pemilihan unit percobaan dengan perlakuan masih tetap ada, dan tidak dapat dikontrol. 

Interaksi antara histori (misalnya situasi yang tidak baik dalam percobaan) dengan 

kelompok, masih tetap ada. Begitu juga halnya dengan interaksi antara perlakuan 

dengan pretesting, sehingga dengan adanya pretesting, unit percobaan makin peka 

terhadap perlakuan. Juga pengaruh prosedur percobaan, membuat unit percobaan, 

yang terdiri dari manusia itu, akan mempengaruhi inferensi. Hal ini terjadi karena unit 

percobaan tahu bahwa mereka sedang dalam suatu percobaan, sehingga sifat-sifat asli 

mereka sukar timbul, jika dibandingkan dengan situasi di mana mereka melakukannya 

bukan dalam keadaan percobaan. Karena itu perlu diusahakan bahwa unit percobaan 

tidak tahu bahwa mereka berada dalam suatu situasi percobaan.  

 

B. Desain randomized solomon four group 
Desain ini dapat mengurangi kelemahan desain sebelumnya, khususnya dalam 

meningkatkan validitas eksternal dan internal. 

Desain ini dapat memperbaiki dua hal, yaitu: 

1. mengurangi pengaruh pretesting terhadap unit percobaan. 

2. mengurangi error interaksi antara pretesting dengan perlakuan. 

Hal tersebut dilakukan dengan tersedianya dua kelompok lain yang tidak diadakan 

pretesting, dalam desain ini. 

Unit percobaan dalam desain ini dibagi 4 kelompok: 

1. kelompok perlakuan dengan pretesting, 

2. kelompok kontrol dengan pretesting,  

3. kelompok perlakuan tanpa pretest, 

4.  kelompok kontrol tanpa pretest. 

Bagan dari desain tersebut dapat dilihat di bawah ini 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 
Kelompok perlakuan O1 X O2 



Kelompok kontrol O1 X0 O2 

Kelompok perlakuan O0 X O2 

Kelompok kontrol O0 X0 O2 

 

Dalam desain randomized solomon four group ini, penenmpatan perlakuan dilakukan 

secara random. Desain ini memungkinkan untuk mengontrol pretesting dan juga 

pengaruh interaksi antara pretest dengan perlakuan. Begitu juga halnya dengan 

pengaruh kombinasi antara histori dan maturasi dapat diketahui dengan 

membandingkan rerata kelompok kontrol tanpa pretesting pada O2 dan rerata pada O1 

 

C. Desain percobaan faktorial 
Percobaan faktorial merupakan percobaan di mana perlakuan yang terdiri dari semua 

kemungkinan kombinasi level. Yang paling sederhana adalah percobaan 22 faktorial 

yaitu percobaan yang terdiri dari 2 perlakuan dan tiap perlakuan terdiri dari 2 level, 

misalnya: 

1. respons dua spesies nyamuk terhadap 2 level dosis indsektisida. 

2. pengaruh 2 jenis penyampaian materi penyukuhan dalam waktu yang berbeda. 

Faktorial berhubungan dengan bagaimana cara perlakuan dibentuk. Karena itu faktorial 

adalah sebuah percobaan, bukan sebuah desain. Karenanya tidak ada desain faktorial. 

Yang ada adalah percobaan faktorial dengan bermacam desain. Keuntungan dari 

percobaan faktorial adalah dimungkinkan untuk mengetahui pengaruh interaksi antaa 

faktor. Pada percobaan faktorial, prinsip randomisasi, replikasi dan bloking juga harus 

diterapkan. Dengan demikian error yang terjadi dapat diukur secara seksama. 

 

D. Latihan Soal 
1. Jelaskan prosedur (tahap-tahap) rancangan percobaan randomized control group 

pretest-postest! 

2. Buatlah contoh kasus penelitian percobaan dengan desain randomized solomon four 

group (dari awal langkah-langkah sampai analisis kelebihan dan kelemahanny)! 

3. Berilah contoh penerapan percobaan faktorial di bidang kesehatan (tuliskan tujuan 

penelitian, sebutkan unit percobaan, sebutkan faktor penelitian, buatlah bagan 

kombinasi perlakuannya)! 

 
 
 

 


