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Variabel Kontrol 

 Dalam penelitian berbasis perilaku (psikometrik), tidak ada satu pun 

variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu variabel yang lain.  Satu 

variabel kriteria selalu berkaitan dan dipengaruhi oleh banyak variabel prediktor.  

Peneliti tidak harus mempertimbangkan atau memasukkan  semua variabel 

prediktor tersebut dalam model penelitian, namun terhadap variabel prediktor 

yang diduga sangat berpengaruh tetapi berada di luar lingkup topik penelitian, 

peneliti tidak boleh mengabaikan begitu saja, dengan cara melakukan kontrol agar 

bisa memberikan eksplanasi hasil penelitian yang lebih baik. 

 Variabel kontrol adalah variabel bebas (prediktor) yang efeknya terhadap 

variabel kriteria dikontrolkan oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya 

netral.  Arti netral di sini adalah sebelum variabel-variabel prediktor utama 

dimasukkan dalam analisis, variabel kontrol harus diuji dahulu pengaruhnya, 

sehingga ketika variabel prediktor utama dimasukkan dalam pengujian, peneliti 

dapat mengetahui perubahan tingkat pengaruhnya terhadap variabel kriteria.  

Dalam beberapa literatur (Kerlinger & Lee,2000; Noe,1996) variabel kontrol 

sering juga disebut covariates. 

 Isaac & Michael (1985) mencontohkan bahwa variabel yang paling sering 

dipakai dalam penelitian sosial dengan level analisis individual adalah usia, jenis 

kelamin, intelgensia, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat 

motivasi.  Secara umum, prosedur penentuan variabel kontrol adalah dengan 

mendasarkan pada penelusuran penelitian terdahulu mengenai berbagai variabel 

prediktor yang berpengaruh terhadap variabel kriteria yang akan kita uji, yang 
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berada di luar topik penelitian kita.  Biasanya, variabel kontrol tidak dimasukkan 

dalam model (rerangka pikir) penelitian. 

  

Variabel Moderator 

 Sering kali terjadi pengujian hipotesis yang secara teoritis maupun hasil 

penelitian sebelumnya didukung, namun pada penelitian yang kita lakukan 

hubungan antar variabel tersebut menjadi kurang jelas.  Hal ini bukanlah suatu 

encouragement untuk segera menyimpulkan bahwa hubungan atau pengaruh antar 

variabel tersebut tidak terbukti, dan teori tersebut harus segera diubah.  Hubungan 

antar variabel tersebut mungkin bisa lebih jelas terlihat jika kita memasukkan 

beberapa elemen atribut atau sikap, atau karakter yang melekat pada variabel 

prediktor dengan cara memasukkan atribut, sikap atau karakter tersebut sebagai 

variabel  moderator.  Schmitt & Klimoski (1991) menyatakan bahwa “Moderator 

variable is a variable whose different values determine the nature of the 

relationship between two or other variables”.   

 Azwar (1998) menyatakan bahwa perbedaan variabel kontrol dengan 

moderator adalah merupakan fungsi kebalikan.  Variabel kontrol dimanipulasi 

agar variasinya menjadi minimal atau hilang sama sekali sehinga tidak ikut 

mempengaruhi variabel kriteria, sementara  variabel moderator justru dibiarkan 

bervariasi agar pengaruhnya terhadap variabel kriteria  dapat diamati dan 

diperhitungkan sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang lebih cermat 

mengenai hubungan variabel prediktor dengan variabel kriteria.  Azwar (1998) 

juga menyatakan bahwa variabel moderator selalu berupa variabel kategorikal, 

yang variasinya berupa kategori atau klasifikasi. Variabel nonkategorikal  bisa  

diperlakukan sebagaimana variabel moderator, yang disebut covariable. 

Pengikutsertaan variabel moderator dalam suatu desain penelitian didasari asumsi 

bahwa masing-masing level pada variabel-variabel prediktor memiliki efek yang 

berbeda terhadap variabel kriteria. 

 Untuk menguji  peranan  variabel moderator, biasanya dinyatakan dua 

hipotesis, yaitu hipotesis pertama menunjukkan pengaruh variabel prediktor 

terhadap variabel kriteria, hipotesis kedua menunjukkan pengaruh spesifik yan 

lebih jelas dengan memasukkan variabel moderator.   
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Prosedur Pengujian 

 Pengujian pengaruh variabel kontrol dan moderator dalam jurnal-jurnal 

penelitian sosial biasanya memakai prosedur apa yang disebut dengan 

hierarchical regression, yang merupakan pengembangan dari moderated 

regression equation yang dikemukakan oleh Cohen & Cohen (Schmitt & 

Klimoski,1991).  Sebagaimana diungkapkan di muka, sepanjang pengetahuan 

penulis, belum ada buku teks statistik maupun metodologi riset yang membahas 

teknik analisis tersebut.  Untuk itu dirasa perlu untuk memberikan gambaran lebih 

detail.  Hierarchical regression adalah analisis regresi yang dilakukan secara 

berkali-kali dengan komposisi variabel yang berbeda, mungkin ditambah, atau 

dikurangi.  Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan tingkat pengaruh di setiap 

tingkat (step) pengujian. 

 Merujuk pada kerangka penelitian yang telah disebutkan di muka, 

prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. variabel kontrol dimasukkan ke dalam pengujian 

2. variabel kontrol dan variabel utama dimasukkan ke dalam pengujian, 

dilihat perubahan koefisien determinasi dan nilai F nya. 

3. variabel kontrol, variabel utama dan variabel interaksi di masukkan ke 

dalam pengujian, dilihat perubahan koefisien determinasi dan nilai F nya. 

 

Contoh Kasus  

 Seorang peneliti ingin menguji pengaruh frekuensi interaksi pekerja 

wanita dengan pekerja pria terhadap tingkat pelecehan seksual yang dialami oleh 

pekerja wanita tersebut.  Peneliti juga ingin mengetahui apakah tingkat 

seksualisasi lingkungan kerja  memperkuat pengaruh frekuensi interaksi terhadap 

pelecehan seksual.  Berdasarkan hasil-hasil riset sebelumnya, faktor-faktor 

demografis, yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan dan posisi pekerja wanita 

(manajeral vs operasional) merupakan variabel-variabel yang mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap tingkat pelecehan seksual.  Berhubung variabel-

variabel tersebut di luar model penelitian, maka peneliti memperlakukannya 

sebagai variabel kontrol. Tingkat seksualisasi lingkungan kerja, karena diuji 

sebagai variabel yang diduga memperkuat/memperjelas pengaruh frekuensi 
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kontak terhadap tingkat pelecehan seksual diperlakukan sebagai moderator.  Data 

hipotetis untuk keperluan pengujian penelitian tersebut tersaji dalam lampiran 1. 

 Model/rerangka penelitian pada kasus yang ingin diteliti tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                              H2 

 

 

                                                   H1 

 

Frekuensi 
Kontak 

Tingkat 
Pelecehan 

Seksualisasi 
Lingkungan 

 

Dari gambar tersebut hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Tingkat frekuensi kontak pekerja wanita dengan pekerja pria berpengaruh  

  terhadap tingkat pelecehan   seksual di tempat kerja 

H2 : Tingkat seksualisasi lingkungan kerja memperkuat pengaruh tingkat  

  frekuensi kontak  pekerja wanita dengan pekerja pria terhadap tingkat  

  pelecehan seksual di tempat kerja 

Sebagai catatan, dalam jurnal-jurnal penelitian perilaku bertaraf internasional 

(AMJ, JOB, JAP, JM, dsb) variabel kontrol  jarang sekali ditampilkan dalam 

model atau rerangka penelitian, tetapi muncul dalam metode dan pengujian. 

 

Prosedur Pengujian dengan SPSS 10.00 

 Setelah data dipersiapkan, langkah pertama dalam fase data entry adalah 

menentukan skor pada pengujian pengaruh variabel moderator.  SPSS 10.00 tidak 

memberikan fasilitas pengujian tersebut secara langsung, sehingga kita harus 

melakukan transpose sendiri.  Caranya adalah dengan mengalikan (interaction 

effect) antara skor variabel independen dengan skor variabel moderator (klik 

transformation            compute.  Masukkan icon variabel yang akan dieksekusi, 

dan beri nama variabel baru yang terbentuk (misalnya interact). 
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 Tahapan pengujian.  Tahap pertama, masukkan seluruh variabel kontrol 

dan variabel dependen dalam pengujian, kemudian klik next.  Tahap kedua, 

masukkan variabel independen yang akan diuji (kontak).  Karena seluruh variabel 

yang dimasukkan secara otomatis teranalisis, maka sampai tahap ini kita berhenti, 

lalu lihat hasilnya (lampiran 2).  Untuk menguji moderating effect seksualisasi 

lingkungan kerja, maka pilih reset, kemudian masukkan variabel kontrol dan 

variabel hasil interaksi, lalu lihat hasilnya (lampiran 3). 

 Agar lebih informatif, kita bisa membuat tabel dengan memasukkan 

elemen-elemen pengujian yang penting untuk dibahas sebagai berikut: 

RINGKASAN HASIL ANALISIS 
REGRESI HIRARKIS 

Variabel  Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 
Usia -3,360** -3,683*** -2,974* 
Pendidikan -3,319** -2,205* -1,656 
Posisi -6,994*** -3,825*** -2,868* 
Kontak   6,058***  
Kontak X Seksualisasi   6,338*** 
R2 ,758 ,865 ,871 
∆ R2 ,758 ,107 ,006 
F 49,086*** 73,950*** 77,533*** 

 ***) signifikan pada α ≤ 0,001 

 **)   signifikan pada α ≤ 0,005 

 *)     signifikan pada α ≤ 0,05 

Interpretasi tabel adalah sebagai berikut: (1) Variabel usia, tingkat pendidikan dan 

posisi pekerjaan pekerja wanita berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat 

pelecehan seksual wanita; (2) pengaruh frekuensi kontak pekerja wanita dengan 

pekerja pria berpengaruh signifikan terhadap tingkat pelecehan seksual di tempat 

kerja.  Hal tersebut terlihat dari (a) signifikansi t hitung variabel kontak, (b) 

perubahan R2   dan nilai F; dan (3) tingkat seksualisasi lingkungan kerja 

memperkuat pengaruh frekuensi kontak terhadap tingkat pelecehan seksual. 

   

Penutup 

 Aplikasi variabel kontrol dan moderator dalam model penelitian perilaku 

merupakan upaya peneliti dalam memberikan gambaran model 

hubungan/pengaruh yang lebih lengkap tajam dan komprehensif, sebagaimana 
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yang dinyatakan dalam “hukum dasar” hubungan variabel penelitian sosial bahwa 

tidak ada satu pun variabel yang dapat dikatakan mempengaruhi dan dipengaruhi 

hanya oleh satu variabel lain.  Dengan memahami fungsi kedua variabel ini paling 

tidak ada dua keuntungan yang bisa didapatkan, yaitu: (1) peneliti merasa 

tertantang untuk  menyempurnakan model penelitiannya dengan menelusur teori 

maupun penelitian empiris terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitiannya, 

paling tidak tidak membiasakan perumusan hipotesis berdasarkan “petunjuk dari 

langit”; (2) hasil penelitian yang lebih komprehensif tersebut akan meningkatkan 

kualitas penelitian pada jurnal-jurnal ilmiah, yang mulai saat ini merupakan 

ladang utama untuk mencari kredit point bagi akademisi. 
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