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A. LATAR BELAKANG  

Dunia pendidikan adalah dunia yang dinamis dalam arti terus berkembang. 

Perkembangan tersebut berhulu dan bermuara pada ilmu pengetahuan dalam arti ilmu 

pengetahuan sebagai bahan pijakan pendidikan dan pendidikan menghasilkan 

perkembangan ilmu pendidikan. Salah satu jalan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam dunia pendidikan dikenal sebuah kegiatan yang namanya penelitian. 

Menurut Sukardi yang menyimpulkan pendapat beberapa ahli, menyatakan bahwa, 

“penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-

aturan metodologi misalnya observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada 

teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada.” (2005 : 4) 

Berdasarkan bidangnya, Narbuko dan Achmadi (2003) mengutip pendapat Prof. 

Sutrisno Hadi, MA menyatakan bahwa salah satu penelitian yang ada disebut dengan 

penelitian pendidikan. Sedangkan di buku yang sama, berdasarkan pedoman dari dirjen 

dikti menyebutkan bahwa salah satu bentuk penelitian berdasarkan sifat-sifat masalahnya 

adalah penelitian kausal komperatif. 

Maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai penelitian kausal komperatif di 

bidang pendidikan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dalam rangka memfokuskan ide dan diskusi, maka dirumuskan masalah yang dibahas 

adalah : 

1. Apa definisi dari penelitian kausal komparatif ? 

2. Apa tujuan penelitian kausal komparatif ? 

3. Apa perbedaan penelitian korelasi dan penelitian kausal komparatif ? 

4. Apa kesamaan dan perbedaan utama antara penelitian kausal komparatif dan penelitian 

eksperimen ? 

5. Bagaimana gambaran atau bagan penelitian kausal komparatif ? 

6. Apa saja prosedur kontrol dalam penelitian kausal komparatif ? 

7. Mengapa hasil penelitian kausal komparatif yang ditafsirkan secara hati-hati ? 
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C. TUJUAN REVIEW 

Setelah membaca dan mendiskusikan makalah ini, diharapkan kita dapat : 

1. Mendefinisikan penelitian kausal komparatif 

2. Menyatakan tujuan dari penelitian kausal komparatif. 

3. Menyebutkan perbedaan utama antara penelitian korelasi dan penelitian kausal 

komparatif  

4. Menyebutkan satu kesamaan dan perbedaan antara penelitian kausal komparatif dan 

penelitian eksperimen 

5. Menggambarkan dan menjelaskan gambaran dasar kausal komperatif 

6. Menyebutkan dan menjabarkan tiga prosedur pengendalian yang digunakan dalam 

kausal komparatif 

7. Menjelaskan mengapa hasil penelitian kausal komparatif harus ditafsirkan sangat hati-

hati. 

D. PEMBAHASAN 

1. Definisi Penelitian Kausal Komparatif 

Kausal-Komparatif Riset atau penelitian ex post facto, adalah peneliti 

mencoba untuk menentukan penyebab atau alasan, untuk perbedaan yang ada dalam 

perilaku atau status kelompok individu. Dengan kata lain, peneliti mengamati 

kelompok yang berbeda pada beberapa variabel, dan peneliti berusaha untuk 

mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan ini. Penelitian tersebut 

disebut sebagai ex pos facto (Latin = "setelah fakta") karena baik efek dan penyebab 

dugaan telah terjadi dan harus dipelajari dalam retrospeksi. (Gay et all, 2010) 

Sementara menurut Narbuko dan Achmadi (2003) bahwa,  

“penelitian kausal komparatif adalah bersifat ex post facta artinya dikumpulkan 
setelah semua kejadian yang diperoleh berlangsung atau lewat dan mengambil satu 
atau lebih akibat serta menguji data itu dengan menelusur ke masa lalu untuk 
mencari hubungan sebab-akibat.”  

 
Sedangkan menurut Samsudi (2009) menyatakan, “penelitian ex post facto 

dilakukan ketika peneliti ingin mengetahui dampak variabel bebas kepada variabel 

terikat, tetapi data tentang variabel bebas dan terikat sudah tersedia.” 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kausal komparatif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek 

yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya tanpa memberikan 

perlakuan terhadap variabel yang telah ada tersebut. 

2. Tujuan Penelitian Kausal Komparatif 

Dari beberapa definis tersebut di atas, didapat kesimpulan tujuan penelitian 

kausal komparatif adalah untuk menemukan kemungkinan hubungan antara sebab 

yang menjadi variabel bebas, dengan akibat yang muncul sebagai variabel terikatnya 

berdasarkan pengamatan peneliti. Kesimpulan ini dikuatkan dengan pendapat Narbuko 

dan Achmadi (2003) yang menyebutkan, “Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki 

kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang 

ada, mencari kembali fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.” 

3. Perbedaan Penelitian Kausal Komperatif dan Penelitian Korelasi  

Berdasarkan definisi dan tujuan penelitian kausal komperatif seperti 

dijelaskan di atas, perbedaannya dengan penelitian korelasi adalah : 

a. penelitian kausal komperatif berusaha untuk mengidentifikasi hubungan sebab-

akibat, sedangkan penelitian korelasi tidak. Dengan kata lain bahwa penelitian 

korelasi hanya meneliti hubungan variabel bukan pada sebab-akibatnya 

b. penelitian kausal komperatif biasanya melibatkan dua (atau lebih) kelompok dan 

satu variabel independen, sedangkan penelitian korelasional melibatkan dua (atau 

lebih) variabel dan satu kelompok 

4. Persamaan dan Perbedaan utama Penelitian Kausal Komperatif dengan Penelitian 

Eksperimen 

a. 

Antara penelitian kausal komperatif dan penelitian eksperimen, sama-sama 

melibatkan dan membandingkan sebab-akibat dua variabel  

Persamaan : 

b. 

Pada penelitian kausal komperatif peneliti tidak boleh/ dapat memberikan 

perlakuan kepada variabel independen sedangkan pada penelitian eksperimen 

peneliti memberikan perlakuan 

Perbedaan :  
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5. Gambaran Desain Penelitian Kausal Komparatif 

Sebagai contoh seorang peneliti berhipotesis bahwa partisipasi di pendidikan 

anak usia dini merupakan faktor utama dalam penyesuaian dengan lingkungan sosial 

di sekolah dasar. Untuk melakukan penelitian ini maka peneliti harus memilih sampel 

kelompok siswa yang malalui PAUD dan satu sampel kelompok siswa yang tidak 

melalui PAUD kemudian membandingkan kemampuan adaptasi sosial mereka. Jika 

kemampuan adaptasi siswa yang melalui PAUD lebih baik maka hipotesis peneliti 

terbukti dan begitu juga sebaliknya. 

6. Prosedur Pengendalian Penelitian Kausal Komparatif 

Kurangnya pengacakan, manipulasi dan kontrol, adalah kelemahan dalam 

penelitian kausal-komparatif. Dalam contoh kasus di makalah ini, maka seorang 

peneliti juga harus memperhatikan faktor pola pendidikan keluarga yang juga bisa 

mempengaruhi kemampuan adaptasi sosial seorang anak.  

Maka untuk mengendalikannya dilakukan prosedur sebagai berikut : 

a. Pemasangan 

Peneliti memasangkan untuk setiap partisipan dalam satu group dengan partisipan 

group lain yang memiliki skor yang sama dalam variabel kontrol 

b. Membandingkan Group yang Homogen atau Membentuk Sub Group 

Peneliti membandingkan kelompok yang dibatasi secara homogen, misalnya dalam 

kelompok siswa yang ber-IQ antara 85-115 (rata-rata) 

Atau dengan cara membagi menjadi beberapa sub group, misal kelompok siswa 

dengan IQ tinggi, sedang atau rendah. 

c. Analisis Kovarian 

Peneliti menghilangkan faktor awal yang menguntungkan salah satu variable atau 

kelompok sehingga di akhir penelitian seolah dua kelompok yang dibandingkan 

memiliki bekal awal yang sama. 

7. Interpretasi Hasil Penelitian Kausal Komperatif  

Mengingat kurangnya pengacakan, manipulasi dan kontrol, adalah kelemahan 

dalam penelitian kausal-komparatif maka dalam interpretasi data hasil penelitian harus 

dilakukan secara teliti dan seksama karena yang terjadi bisa sebaliknya, yaitu akibat 

yang sebenarnya menjadi sebab. 
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Sebagai contoh, jenis kelamin seorang siswa mungkin menyebabkan atau 

mempengaruhi hasil belajar matematikanya. Tetapi tidak mungkin hasil belajar 

matematikanya mempengaruhi jenis kelaminnya. 

Contoh lain, keterlibatan siswa dalam kriminal yang meningkatkan siswa 

sering absen, atau siswa sering absen yang menyebabkan meningkatnya keterlibatan 

dalam kriminal 

 

E. KESIMPULAN  

Pendidikan identik dengan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang 

berkat salah satunya adalah dengan adanya penelitian. Salah satu jenis penelitian 

berdasarkan sifat masalahnya adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal 

komparatif adalah jenis penelitian ex post faxto yaitu penelitian yang meneliti hubungan 

sebab-akibat dari dua variabel atau yang lebih yang datanya telah tersedia. Jadi tujuannya 

adalah menemukan kemungkinan penyebab dari sebuah akibat yang muncul berdasarkan 

pengamatan peristiwa yang ada. 

Sebagai sebuah penelitian, tentunya penelitian kausal komparatif memiliki 

beberapa persamaan dan atau perbedaan dengan jenis penelitian lain diantaranya 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian eksperimen serta perbedaan dengan 

penelitian korelasi. 

Mengingat beberapa faktor kelemahan penelitian kausal komparatif maka 

diperlukan prosedur pengendali yakni, pencocokan, pembandingan dengan kelompok 

yang homogen atau membentuk subkelompok dan dengan analisis kovarian. 

Lebih lanjut, dalam hal interpretasi hasil penelitian harus dilakukan secara hati-

hati mengingat posisi sebab atau akibat yang bisa terbalik. 
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