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Eksperimen factorial merupakan eksperimen yang menggunakan lebih dari satu perlakuan 

atau lebih dari satu variable bebas. Eksperimen factorial minimal menggunakan 2 faktor. Istilah factorial 

sebenarnya berhubungan dengan cara factorial itu dibentuk. Karena itu, sejumlah ahli mengatakan 

bahwa factorial adalah jenis ekspemen bukan desai eksperimen.  Sejumlah ahli yang lain mengatakan 

bahwa factorial merupakan desain yang khusus, dan banyak literature psikologi yang menyebut 

eksperimen yang menggunakan sejumlah faktor dengan nama desain factorial. Sementara itu Nazir 

dalam Marliani (2013) menegaskan bahwa tidak ada eksperimen desain factorial yang ada ekaperimen 

factorial dengan bermacam-macam desain. 

Definisi Factorial Design



FAKTOR 
DAN 
LEVEL

Faktor adalah setiap variable yang bebas karena variable itu 
menjadi faktor atau penyebab terjadinya perubahan pada 
variable terikat.  . 
Contoh untuk menggambarkan faktor dalam eksperimen 
yaitu Goldfried dkk dalam Marliani (2013) ia meneliti 
perbandingan terapi yang terfokus pada Cognitive behavior 
therapy (CBT) dan interpersonal psikodinamik kepada pasien 
yang mengalami  depres i .  Dalam eksper imennya Ia 
memberikan CBT kepada 30 orang dan terapi interpersonal 
dinamik pada 27 orang. Setiap kelompok dibagi lagi menjadi 
2 secara seimbang, dan setiap bagiannya diberikan lagi 
perlakuan secara berbeda. Bagian pertama dari 2 kelompok 
diberi terapi selama 8 sesi, sedangkan bagian kedua diberi 
terapi 16 sesi.  Setelah dihitung hasilnya, pada eksperimen 
yang Ia lakukan terdapat 2 faktor yaitu faktor CBT dan faktor 
interpersonal psikodinamik. 



Walker dalam Marliani (2013) berpendapat bahwa setiap 
levlenya, eksperimen factorial mempunyai level-level. 
Dikatakan sebagai eksperimen factorial jika pada perlakuan 
ada tingkatan (level) perlakuan. Oleh karena itu, eksperimen 
yang menggunakan 2 perlakuan belum memadai untuk 
dikatakan sebagai eksperimen factorial.Peneliti memiliki kebebasan untuk merancang berapa 
perlakuan yang hendak diberikan dalam suatu eksperimen. 
Jumlah perlakuan ini bergantung pada kombinasi perlakuan 
yang dirancang oleh peneliti. Desain factorial sederhana 
adalah 2x2, dan peneliti bisa membuat desai lebih variatif. 
Menurut Walker dalam Marliani (2013), dalam penelitian 
psikologi jarang menggunakan lebih dari 3 level.

lanjutan



KEUNGGULAN 

EKSPERIMEN 

FAKTORIAL

Dengan eksperimen dapat diketahui pengaruh interaksi antarfaktor, 
selain pengaruh masing-masing faktor pada variable yang diamati. Pada eksperimen tersebut tidak tampak adanya pengaruh interaksi 
antara metode terapi dan jumlah sesi yang baru dapat dihitung 
dengan menggunakan eksperimenfaktorial.  Dengan demikian, 
dalam eksperimen factorial ini ingin dipelajari efek beberapa 
variable bebas pada variable terkait secara sendri-sendiri ataupun 
interaktif. 

Secara filosofis, eksperimen factorial ini muncul dalam dunia 
penelitian eksperimental yang dilatarbelakangi pandangan bahwa 
gejala psikologis yang komplek tidak hanya berhubungan dengan 
satu variable, tetapi juga berhubungan dengan sejumlah variable 
yang berinteraksi secara simultan.
Seorang peneliti tidak mungkin membatasi eksperimen hanya satu 
variable karena hal ini sama dengan menyederhanakan gejala 
psikologis yang sebenarnya menimbulkan efek berbeda dan 
kompleks. 



DESAIN 
FAKTORIAL

D e s a i n  f a k t o r i a l  m e r u p a k a n  d e s a i n  k h u s u s  d a r i  p e n e l i t i a n 
eksperimental (Christensen dalam Seniati dkk, 2011). Desain factorial 
bukan hanya sebuah desain, melainkan merupakan sekelompok desain 
(Robinson dalam Seniati dkk., 2011). Meskipun berbeda pendapat, 
keduanya sependapat bahwa desain factorial digunakan untuk 
penelitian eksperimental yang melibatkan lebih dari sebuah variable 
bebas.

Desain factorial menyangkut 2 hal: pertama, variable bebas yang 
terlibat. Desain factorial dua-faktor (two factor factorial design) 
digunakan untuk penelitian yang memiliki 2 variabel bebas.Desain 
penelitian tiga-faktor digunakan pada penelitian dengan tiga variable 
bebas, dan seterusnya. Kedua, menyangkut jumlah level, tingkat, atau 
variasi dari masing-masing variable bebas yang terlibat.Desain factorial merupakan satu-satunya desain yang menggunakan 
teknik kontrol variable sekunder dengan menjadikannya sebagai 
variable bebas kedua.Desain factorial dapat digunakan apabila ada 
sebuah atau beberapa variable sekunder yang dikontrol dengan 
memasukkan dalam penelitian dan dijadikan variable bebas.



Jenis Eksperimen Faktorial
Salah Satu Variable 
Bebas Dimanipulasi

Seorang peneliti boleh tertarik pada 
pengaruh dari satu variable bebas, tetapi 
harus mempertimbangkan variable-
v a i a b e l  l a i n  y a n g  m u n g k i n  d a p a t 
mempengaruhi variable terikat.
Variable tersebut adalah variable atribut 
seperti jenis kelamin, kecerdasan, ras, 
status sosial, ekonomi, hasil belajar, dsb. 
Selain diteliti pengaruh variable atribut 
tersebut juga dapat dikendalikan dengan 
cara memasukkan variable atribut dalam 
eksper imen factor ial .  Pada set iap 
t ingkatan variable ter ikat  atr ibut, 
peneliti menilai pengaruh variable bebas.

Semua Variable 
Bebas Dimanipulasi

Ketika eksperimenter tertarik pada 2 variabel bebas 
dan ia ingin menilai pengaruhnya terhadap variable 
terikat, baik secara terpisah maupun bersama-sama, 
k e d u a  v a r i a b l e  b e b a s  d i m a n i p u l a s i  s e c a r a 
eksperimental.  Biasanya pada eksperimen factorial 
sederhana, variable bebas yang dimanipulasi 
(faktor) merupakan variable eksperimen, sedangkan 
variable bebas (level) yang kedua merupakan 
variable atribut.Pengaruh perlakuan eksperimental 
terhadap variable terikat dinilai pada setiap level 
variable. 

Eksperimen factorial bisa dikembangkan menjadi 
eksperimen yang lebih kompleks, yaitu eksperimen 
y an g  mempun y a i  b e b e r a p a  v a r i a b l e  b e b a s . 
Eksperimen komplek terdiri atas beberapa faktor 
dan beberapa level.



Jenis desain factorial

Menggunakan lebih dari Variabel 
bebas yang terlibat, menggunakan 

teknik kontrol randomisasi.

Penggunaan kontrol statistic untuk 
VB memiliki kelebihan yaitu kontrol 

dapat dilakukan apabila 
pelaksanaan penelitian sudah 

selesai yaitu dengan mengontro 
hasi statistic.

Desain ini memggunakan teknik 
kontrol konstansi terhadap variaber 

sekunder dengan blocking.

Randomized 
Factorial Desain 

Statistical Control 
with factorial desain

Randomized Blocked 
Factorial design
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Kelebihan Eksperimen Faktorial
• Lebih efisien karena dapat dilakkan hanya satu kali eksperimen. 

• Memberi ruang kepada peneliti untuk menyelidiki berbagai bentuk 
interaksi dalam penelitian perilaku 

• Pengujian hipotesis menjadi lebih kuat 

• Pengendalian variable lebih baik karena dilakukan dengan 
beberapa perlakuan sekaligus. 

• Hasil eksperimen dapat digeneralisasikan terhadap beberapa 
variable bebas. Hal ini menunjukkan bahwa hasil eksperimen lebih 
valid pada beberapa situasi dan subjek penelitian. 
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