
JENIS-JENIS PENELITIAN

SHINTA DORIZA



TUJUAN PEMBELAJARAN

• mampu membedakan jenis penelitian kuatitatif berdasarkan sifat hubungan di antara 
variabel penelitian.



• Merupakan jenis penelitian dalam penelitian Kuantitatif

• Terdiri dari:

• penelitian asosiasi, 

• penelitian korelasi, dan 

• penelitian eksperimen



PENELITIAN ASOSIASI

• penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel X dengan variabel Y. 

• Bertindak sebagai variabel Y adalah masalah penelitian, sedangkan sebagai variabel X adalah penyebab masalah.

• Cara menentukannya:
• Variabel X adalah variabel penyebab munculnya masalah. 

• Variabel X juga dapat bertindak sebagai variabel akibat yang disebabkan oleh variabel Y
• variabel X dapat bertindak sebagai sebab dan juga bertindak sebagai akibat:

• Variabel kepuasan belajar dapat bertindak sebagai variabel X karena dapat mengakibatan terjadinya kepuasan belajar. 

• Variabel kepuasan belajar juga dapat bertindak sebagai variabel Y karena dapat mengakibatkan munculnya motivasi belajar. 

• Variabel X dan Y secara bergantian menjadi penyebab dan menjadi akibat. Jika kedua jenis teori sudah ditemukan



VARIABEL X ADALAH VARIABEL PENYEBAB 
MUNCULNYA MASALAH. 

• Penyebab ditentukan oleh peneliti berdasarkan kajian pustaka.

• Peneliti mengkaji dari berbagai buku dan jurnal untuk menemukan pendapat ahli tentang sebab-sebab
munculnya masalah.

• Contoh:

• dari Buku Pembelajaran dan Motivasi Belajar, karangan Saidiman Ali, dikemukakan bahwa:
• “... seseorang yang sering mengalami keberhasilan dalam belajar akan merasa puas dalam belajar. Kepuasan dalam

belajar seiring dengan waktu akan muncul semangat belajar. Semangat belajar itu penting, karena semangat belajar
menunjukkan motivasi belajar. Motivasi belajar yang tinggi dapat mendorong pencapaian kompetensi.”

• Berdasarkan pendapat Saidiman Ali tersebut, maka dapat ditentukan bahwa Kepuasan Belajar bertindak
sebagai variabel X dan Motivasi Belajar bertindak sebagai variabel Y. Perhatikan kutipan yang digarisbawahi
tersebut di atas, adalah teori adanya hubungan antaraVariabel X denganVariabelY.



VARIABEL X JUGA DAPAT BERTINDAK SEBAGAI VARIABEL 
AKIBAT YANG DISEBABKAN OLEH VARIABEL 

• Penyebab ditentukan oleh peneliti berdasarkan kajian pustaka. 

• Peneliti mengkaji dari berbagai buku dan jurnal untuk menemukan pendapat ahli tentang 
sebab-sebab munculnya masalah.

• Contoh:

• Buku Peranan Motivasi dalam Dunia Pendidikan karangan Paulina Panen,, dikemukakan bahwa:
• “... Kepuasan belajar tidak cukup dengan didorong dengan penyelesaian tugas belajar harian, tetapi juga dapat

didorong oleh pencapain prestasi belajar. Prestasi belajar yang baik berupa pencapaian nilai tertinggi banyak
dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya motivasi belajar. Seseorang yang memiliki motivasi belajar yang
tercermin dari perilaku antuasis dalam belajar, berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, cenderung memiliki
prestasi belajar. Seseorang dengan motivasi belajar akan mengejar kepuasan belajar.”

• Pernyatan yang digarisbawahi di atas menunjukkan teori hubunganY dengan X.



MENGAPA HARUS ADA TEORI?

• karena sifat penelitian kuantitatif yaitu membuktikan teori.



PENELITIAN KORELASI

• penelitian yang mengkaji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

• Bertindak sebagai variabel Y adalah masalah penelitian. 

• Penyebab munculnya masalah diposisikan sebagai variabel X.

• Cara menetukan:

• Variabel X adalah variabel penyebab munculnya masalah atau yang bertindak sebagai pemberi 
pengaruh.



VARIABEL X ADALAH VARIABEL PENYEBAB MUNCULNYA MASALAH 
ATAU YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBERI PENGARUH.

• Pembelajaran Berbasis Karakter, karangan Atmadi Ahmad,

• “... pendidikan haruslah mendorong sikap disiplin, karena kedisiplinan menjadi hal yang paling 
penting dalam kehidupan. Seseorang yang memiliki disiplin tinggi cenderung mendorong 
kesuksesan. Siswa harus didorong untuk disiplin belajar, agar mencapai kesuksesan belajar.”

• Berdasarkan pendapat Atmadi Ahmad tersebut, maka dapat ditentukan bahwa Disiplin Belajar 
bertindak sebagai variabel pemberi pengaruh (variabel X) bagi kesuksesan belajar (variabel Y). 
Pendapat Atmadi “... Siswa harus didorong untuk disiplin belajar, agar mencapai kesuksesan 
belajar” sebagai teori yang menyatakan pengaruh Variabel Disiplin Belajar (Variabel X) terhadap 
variabel Kesuksesan Belajar (Variabel Y).



VARIABEL Y BERTINDAK SEBAGAI VARIABEL AKIBAT ATAU 
VARIABEL YANG DIPENGARUHI OLEH VARIABEL X

• Perbedaannya:

• penelitian korelasi tidak perlu mencari teori pengaruh Y (kesuksesan belajar) 
terhadap variabel X (disiplin belajar), cukup dengan satu teori utama, pengaruh 
variabel X terhadap Y. 

• Mengapa? Karena penelitian korelasi (pengaruh) secara harfiah berarti dampak searah dari satu 
variabel terhadap variabel yang lain. Penelitian korelasi meneliti tentang dampak searah (direct
current, DC), variabel X terhadap variabel Y, bukanlah dampak dua arah (alternating current, AC).



PENELITIAN KOMPARASI

• penelitian yang membandingkan variabel kriteria dua kelompok yang yang berbeda

• Sifatnya:
• perbandingan dua kelompok yang memiliki perbedaan secara alamiah (non-eksperimen).

• Misalnya, perbandingan hasil belajar siswa antara siswa status anak bontot dengan siswa status anak tengah. 

• Penelitian komparasi jenis pertama didasari oleh keraguan peneliti atas teori yang ada.

• perbandingan dua kelompok yang diberikan perlakuan yang berbeda (eksperimen). 
• Misalnya, perbandingan hasil belajar antara siswa yang diperlakukan dengan metode cooperative jigsaw dengan 

siswa yang diperlakukan dengan metode cooperative student team achievement division.

• Penelitian komparasi jenis keua didasari oleh kenyataan bahwa variabel kriteria (hasil belajar) siswa di lokasi 
tertentu rendah.



KEDUDUKANVARIABEL X DANY 

• hanya ada variabel perlakuan dan variabel kriteria. V

• Variabel perlakuan adalah perlakuan yang diberikan pada sampel penelitian. Sampel yang 
diperlakukan minimal dua kelompok. 

• Variabel kriteria adalah hasil dari pengaruh pemberian perlakuan yang akan diperbandingkan.

• Mengapa perlu teori

• Mengingat penelitian komparatif sebagai penelitian kuantitatif yang berciri sebagai “pembuktian 
teori”,


