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Bab III 

VARIABEL PENELITIAN 

 

 

Penentuan variabel penelitian merupakan salah satu tahap 

yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, bahkan harus dilakukan 

secara tepat dalam kegiatan penelitian. Jika peneliti salah dalam 

menentukan variabel penelitiannya, maka kesalahan ini akan 

berlanjut dalam penggunaan teori, dan begitu pula akan terjadi 

kesalahan dalam mendefinisikan secara operasional. Kesalahan 

beruntun juga terlihat dalam penyusunan instrumen, dan tentu saja 

dalam mencari (mengumpulkan) data serta penganalisaan, 

selanjutnya juga berdampak pada kesimpulan penelitiannya. 

Dalam kegiatan penelitian, variabel penelitian merupakan 

objek yang ‘menempel’ (dimiliki) pada diri subjek. Objek tersebut 

berupa suatu data yang dikumpulkan dari subjek penelitian yang 

menggambarkan suatu kondisi atau nilai masing-masing subjek 

penelitian. Setiap subjek penelitian memiliki kondisi atau nilai yang 

beragam. Data berupa kondisi atau nilai tersebut dikumpulkan oleh 

peneliti dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan data, 

yang sudah ditentukan secara tepat. 

Selain penting dalam menentukan variabel, bagaimana cara 

mengukur variabel juga merupakan tugas pokok dari peneliti. Kajian 

teori, khususnya mengenai aspek-aspek dari masing-masing varia-

bel beserta penjabaran indikatornya merupakan langkah penting 

dalam upaya mengukur keberadaan masing-masing variabel. 
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A. Macam-macam Variabel 

Ada banyak macam (jenis) variabel yang dapat digunakan 

dalam suatu penelitian. Jenis penelitian yang dapat memanfaatkan 

beragam variabel antara lain penelitian eksperimen. Namun, 

selama ini dalam penelitian di bidang pendidikan pada umumnya 

hanya menggunakan dua variabel yakni variabel bebas dan variabel 

terikat. Dalam penelitian pendidikan, sebenarnya ada cukup banyak 

variabel yang dapat digunakan antara lain berupa variabel kontrol, 

variabel antara, dan variabel moderator. Berbagai macam variabel 

tersebut perlu dipahami oleh peneliti agar dapat menggunakan 

variabel tersebut secara tepat. Di bawah ini dijelaskan mengenai 

macam-macam variabel tersebut. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai 

yang jika muncul maka akan memunculkan (mengubah) kondisi 

atau nilai yang lain. Dengan demikian, jika ditinjau keberadaannya, 

variabel bebas pada umumnya terlebih dahulu muncul (ada), dan 

akan diikuti variabel yang lainnya. Dalam rangkaian kegiatan ilmiah, 

peneliti dalam menentukan variabel bebas tidak boleh secara 

sembarangan. Variabel bebas bukanlah suatu kondisi yang terlepas 

sama sekali dengan keberadaan variabel terikat. Dengan demikian, 

keberadaan variabel bebas pada umumnya terkait atau ada 

hubungannya dengan keberadaan variabel terikat. 

Beberapa wujud penelitian pendidikan adalah berupa 

penelitian eksperimen, dan penelitian tindakan. Dalam penelitian 

eksperimen maupun penelitian tindakan, variabel bebas 

merupakan variabel yang dimanipulir (dirancang dan 

diimplementasikan) oleh peneliti. Pada umumnya variabel bebas 

dalam penelitian eksperimen maupun tindakan tersebut berupa 
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treatment (perlakuan) yang akan dikenakan pada subjek penelitian 

untuk dinilai dampaknya (hasil perubahannya). 

Dalam menentukan variabel bebas, peneliti perlu 

melandaskan teori yang kuat. Selain itu, peneliti perlu mengkaji 

teori-teori yang menguraikan keterkaitan antara keberadaan 

variabel bebas dengan variabel terikat. Oleh karena itu, peneliti 

perlu mengkaji dan memilih teori manakah di antaranya yang 

menjamin kuatnya keterkaitan keberadaan di antara kedua variabel 

tersebut. Dengan adanya alasan yang kuat (tepat) di atas maka 

peneliti dapat menentukan penggunaan variabel bebas dalam 

penelitian eksperimen. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan suatu kondisi atau nilai yang 

muncul sebagai akibat adanya variabel bebas. Baik variabel bebas 

maupun variabel terikat sebenarnya dapat dikaji (ditentukan) dari 

judul penelitian. Namun di dalam susunan judul penelitian, letak 

variabel terikat tidak berarti selalu berada setelah variabel bebas. 

Peneliti dapat menentukannya variabel terikat secara rasional, 

yakni dengan menentukan mana variabel yang munculnya sebagai 

akibat dari variabel lain. 

Contoh satu. Pada judul penelitian “Pengaruh Konsep Diri 

terhadap Kemandirian Belajar Siswa SMP Pandawa Salatiga”, 

variabel bebasnya adalah Konsep Diri, dan variabel terikatnya 

berupa Kemandirian Belajar. Hal ini disebabkan bahwa kemandirian 

belajar siswa muncul sebagai akibat adanya konsep dirinya. Cara 

penentuan masing-masing jenis variabel berdasar susunan kalimat 

dalam judul tersebut relatif lebih mudah.  

Contoh dua. Sedangkan pada judul penelitian “Perbedaan 

Percaya Diri berdasar Pola Asuh Orang Tua pada Siswa SMA Sinar 
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Kasih”, variabel bebasnya berupa Pola Asuh orang tua, dan variabel 

terikatnya adalah Percaya Diri. Meskipun percaya diri terletak di 

bagian depan susunan kalimat judul penelitian, ternyata tidak 

menunjukkan sebagai variabel bebas, justru sebaliknya sebagai 

variabel terikat. Hal ini disebabkan bahwa secara rasional percaya 

diri salah faktor pembentuknya adalah pola asuh orang tua. 

Dalam penelitian eksperimen – sebagai salah satu wujud 

penelitian pendidikan - variabel terikat berupa informasi (data) 

tentang perubahan pada diri subjek sebagai reaksi subjek terhadap 

keberadaan (setelah dikenai treatment) variabel bebas tersebut. 

Perbandingan antara sebelum eksperimen dengan sesudah 

eksperimen atau sesudah mendapat perlakuan, merupakan wujud 

perubahan sebagai reaksi subjek terhadap treatment penelitian 

eksperimen.  

Sebelum suatu penelitian dilakukan tentu peneliti sudah 

mempersiapkan alat ukur atau instrumen penelitiannya. Instrumen 

tersebut dapat berupa panduan observasi dengan cara pengisian 

chek list, dapat pula dalam bentuk skala sikap yang harus 

disebarkan dan diisikan oleh subjek penelitian. Dalam penelitian 

eksperimen, melalui alat ukur yang sudah ditentukan tersebut 

peneliti perlu mengumpulkan data kondisi perubahan diri subjek 

setelah mendapatkan treatment (perlakuan).   

Contoh:  

Seorang peneliti ingin menguji efektivitas dari metode 

pembelajaran A terhadap keberhasilan belajar siswa melalui 

eksperimen semu. Pada penelitian tersebut terdapat dua 

variabel yang digunakan oleh peneliti. Menurut anda, variabel 

apa saja yang digunakan peneliti? Manakah yang tergolong 

variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian di atas?  
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3. Variabel Kontrol 

Selain terdapat variabel bebas dan variabel terikat, dalam 

penelitian eksperimen sering kali menggunakan variabel kontrol. 

Dalam penelitian eksperimen, ada cukup banyak variabel yang 

dapat mempengaruhi perubahan keadaan subjek penelitian. 

Tindakan atau treatment dalam penelitian eksperimen merupakan 

variabel bebas. Sedangkan perubahan keadaan diri subjek yang 

diharapkan hanya sebagai hasil treatment penelitian eksperimen 

tersebut tergolong sebagai variabel tergantung (terikat).  

Agar perubahan keadaan diri subjek penelitian benar-benar 

sebagai akibat dikenai treatment maka peneliti perlu 

mengendalikan (mengontrol) kondisi eksperimennya, antara lain 

dalam menentukan ciri-ciri subjek yang dipilih, mengendalikan 

situasi (setting) penelitian. Keberadaan variabel lain, di luar variabel 

bebas dan terikat tersebut, tidak boleh dibiarkan tetapi harus 

dikendalikan agar keberadaannya tidak mencemari hasil penelitian. 

Dalam tulisannya Azwar (1999) menyatakan bahwa variabel kontrol 

atau kendali merupakan variabel bebas tetapi efek pengaruhnya 

terhadap variabel tergantung dikendalikan (dikontrol) oleh peneliti 

sehingga pengaruhnya netral.  

Perlu dipahami bahwa variabel kontrol banyak digunakan 

ketika peneliti melakukan eksperimen murni, yang berfungsi untuk 

mengendalikan pelaksanaan eksperimen agar dapat berjalan sesuai 

rancangan penelitiannya. Selain itu, penggunaan variabel kontrol 

juga berfungsi agar hasil eksperimen tidak tercampuri oleh kondisi 

luar tetapi memang sebagai akibat dari eksperimen itu sendiri. 

Dalam penelitian pra-eksperimen maupun eksperimen 

semu khususnya pada penelitian bidang pendidikan, peneliti tidak 

perlu menyibukkan diri dengan variabel kontrol. Jika penelitian 
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eksperimen dalam bidang pendidikan dilakukan dengan 

menggunakan variabel kontrol maka dalam penelitian tersebut sulit 

atau bahkan tidak akan diketemukan subjek penelitian yang 

diinginkan. Hal ini disebabkan karena tidak ada seorangpun di dunia 

yang memiliki sifat, karakter, atau ciri-ciri yang sama persis dalam 

segala hal. Dalam penelitian eksperimen di bidang pendidikan, baik 

pra-eksperimen maupun eksperimen semu, selalu mengesam-

pingkan perbedaan keseluruhan kondisi subjek penelitiannya. 

Subjek dianggap memiliki kondisi yang sama. Dengan demikian, 

variabel kontrol bukan  menjadi perhatian utama dalam penelitian 

eksperimen di bidang pendidikan tetapi tetap mengutamakan 

perhatian terhadap variabel bebas dan terikat. 

Contoh:  

Seorang peneliti ingin menguji efektivitas dari metode 

pembelajaran A terhadap keberhasilan belajar siswa. Dalam 

penelitian eksperimen tersebut peneliti hanya menggunakan 

siswa yang memiliki IQ normal, dan kondisi sosial ekonomi 

orangtua yang tergolong cukup. Pengendalian terhadap IQ 

subjek yang normal, dan kondisi sosial ekonomi tersebut 

merupakan penggunaan variabel kontrol. 

4. Variabel Antara 

Variabel antara merupakan suatu faktor yang secara teoritik 

(konseptual) berpengaruh terhadap fenomena hubungan antara 

bebas dan terikat. Dalam penelitian, variabel antara tanpa 

dilakukan pengukuran maupun dimanipulasi, tetapi dikaji 

keberadaannya. Variabel antara berfungsi untuk menjelaskan 

hubungan kedua variabel tersebut, yang nampak (terwujud) saat 

peneliti membahas hasil analisis hubungan antara variabel bebas 

dengan terikat. 
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Contoh: 

Penelitian yang dilakukan untuk mengkaji hubungan antara 

kondisi status sosial ekonomi dan kebiasaan belajar dengan 

prestasi belajar siswa. Peneliti juga perlu memperhitungkan 

keberadaan kecerdasan siswa yang ditelitinya. 

5. Variabel Moderator 

Variabel moderator merupakan variabel bebas untuk 

menentukan sejauhmana efeknya ikut mempengaruhi hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Keberadaan 

variabel moderator ini bukan termasuk utama untuk diamati. 

Variabel moderator dibiarkan bervariasi agar pengaruhnya 

terhadap variabel tergantung dapat diamati dan diperhitungkan 

sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang lebih cermat mengenai 

hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung. Sebaliknya 

keberadaan variabel kendali justru diminimalisir atau bahkan 

dihilangkan pengaruhnya. 

Variabel moderator selalu berupa kategorikal yakni 

variasinya berupa kategori atau klasifikasi atau level. Asumsinya 

karena dalam desain penelitian masing-masing level pada variabel 

bebas akan memiliki efek yang berbeda terhadap keberadaan 

variabel tergantung. 

Contoh :   

Dalam penelitian tentang pengaruh umpan balik dalam 

latihan terhadap tingkat kecemasan siswa dalam 

menghadapi ujian. Peneliti juga memperhatikan kondisi 

sosial ekonomi orang tua dan konsep diri siswa. 

6. Kovariabel 

Kovariabel merupakan variabel bebas yang sudah diketahui 

memiliki hubungan linier dengan variabel tergantung, dan 
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diikutsertakan dalam desain penelitian agar kecermatan analisis 

tetap terjaga. Fungsi keberadaan kovariabel sama dengan variabel 

moderator tetapi tidak berupa kategori, melainkan berupa kondisi 

yang kontinyu berkorelasi dengan variabel tergantung.  

Contoh: 

Pada penelitian eksperimen tentang pengaruh (efektivitas) 

metode pembelajaran discovery terhadap hasil tes mata 

pelajaran IPA, peneliti juga memperhitungkan kecerdasan 

siswanya. 

 

B. Cara Menentukan Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dapat dilakukan secara mudah yakni 

dengan mengkaji secara seksama terhadap judul penelitian, atau 

rumusan masalah maupun tujuan penelitiannya. Pada setiap judul 

penelitian diharapkan selalu menampakkan secara eksplisit tentang 

subjek penelitian, variabel penelitian, jenis penelitian dan lokasi 

penelitian. Sedangkan metode penelitian, sering kali tidak nampak 

secara eksplisit dalam judul penelitian tetapi dapat dikaji secara 

implisit berdasar jenis penelitian yang digunakan. 

Dengan demikian, setiap peneliti dapat menentukan 

variabel penelitiannya berdasar dari pencermatannya terhadap 

judul penelitian. Misal, pada beberapa judul penelitian berdasar 

jenis penelitian masing-masing di bawah ini dapat dikaji tentang 

variabel penelitiannya. 

a. Penelitian Deskripsi 

Judul    : Kinerja Guru BK di SMA Negeri Salatiga 

Variabel penelitian  : Kinerja guru BK  
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b. Penelitian Inferensial 

Judul   : Pengaruh Konsep Diri terhadap Sikap Asertif 

pada Siswa SMAN1 Salatiga  

Variabel penelitian : Konsep Diri, dan Sikap Asertif  

c. Penelitian Tindakan 

Judul  : Peningkatan Kemampuan Pro-sosial melalui 

Permainan Tradisonal pada Siswa TK Sinar 

Nyata Salatiga 

Variabel penelitian  : Kemampuan Pro-sosial, dan Permainan 

Tradisional 

d. Penelitian Eksperimen 

Judul  : Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Kegiatan Kelompok dalam 

Meningkatkan Percaya Diri Siswa Kelas VII G 

SMP N 1 Bringin 

Variabel penelitian  : Percaya Diri, dan Layanan Bimbingan 

Kelompok 

e. Penelitian Pengembangan 

Judul  : Pengembangan Model Parenting tentang 

Pendidikan Seks Anak Usia Dini melalui Media 

Pinball 

Variabel penelitian : Model parenting pendidikan seks 

Jika variabel penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya 

peneliti perlu mengkaji teori-teori yang terkait dengan variabel 

penelitiannya. Teori yang dipilih tentu harus relevan dengan 

variabel yang digunakan, artinya tidak semua teori perlu digunakan 
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tetapi memang yang benar-benar sesuai dengan gambaran dan 

kondisi subjek yang diteliti. Ketepatan penentuan teori yang 

digunakan tersebut juga menentukan instrument penelitian yang 

akan disusun oleh peneliti. 

 

Tugas 3. 

1. Jelaskan, mengapa sering kali variabel kontrol ditiadakan 

dalam penelitian eksperimen di bidang pendidikan? 

2. Tentukan variabel penelitian pada masing-masing judul 

penelitian di bawah ini. 

a) Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya 

dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus di desa Ngerdemak 

Kec Karangayung Kab Grobogan 

b) Hubungan Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook 

dengan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Progdi BK 

FKIP UKSW 

c) Upaya Peningkatan Kemandirian Anak Usia 4-5 tahun 

melalui Penerapan Teknik Scaffolding di TK Sang Timur 

Salatiga 

d) Efektivitas Penggunaan Model Co-operative Learning 

Tipe Group Investigation terhadap Minat dan Hasil 

Belajar IPA pada Siswa Kelas V SD Semester II Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

e) Pengembangan Model Pretend Play dalam Pembinaan 

Karakter Anak Pemulung di Kota Salatiga  

  


