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PENELITIAN KORELASIONAL
Tujuan strategi penelitian korelasi ini 

adalah untuk memeriksa dan 
menjelaskan hubungan antara 

variabel. Lebih spesifik lagi, tujuan 
penelitian korelasi adalah untuk 

menetapkan suatu hubungan yang 
ada antara variabel dan untuk 

menggambarkan sifat hubungan 
tersebut. 

Dalam riset korelasional, dua variabel 
atau lebih diukur untuk memperoleh 

serangkaian nilai (biasanya dua nilai) 
untuk tiap individu. Ukuran-ukuran ini 

kemudian diperiksa untuk 
mengidentifikasi pola hubungan apa 

pun yang ada di antara variabel-
variabel itu dan untuk mengukur 

kekuatan hubungan tersebut.



Mengukur Hubungan
Studi Korelasi 

DATA UNTUK STUDI KORELASI

01
Arah dari Hubungan Bentuk dari Hubungan Konsistensi atau Kekuatan 

Hubungan

Peneliti biasanya menghitung nilai numerik yang dikenal sebagai korelasi, atau 
koefisien korelasi, untuk mengukur dan menggambarkan hubungan antara dua variabel. 

Jika X menjadi lebih kecil, Y yang 
terkait juga cenderung menjadi lebih 
kecil. Hubungan semacam ini disebut 

hubungan yang positif. Hubungan 
yang positif ditunjukkan oleh nilai 

positif (lebih dari nol).
Jika hubungan di mana X dan Y 
cenderung berubah arah yang 
berlawanan disebut hubungan 

negatif. Hubungan negatif 
ditunjukkan oleh nilai negatif (kurang 

dari nol).

Peneliti mencari pola dalam data 
yang menunjukkan hubungan yang 

konsisten dan dapat diprediksi 
antara dua variabel. Kebanyakan 
peneliti mencari hubungan linier
Dalam hubungan linear positif, 

setiap kali variabel X meningkat 
sebesar 1 poin, variabel Y juga 

meningkat, dan ukuran 
peningkatnya adalah jumlah yang 

selalu dapat diprediksi.

Dalam studi korelasional, konsistensi 
hubungan biasanya diukur dan 

dijelaskan oleh nilai numerik yang 
diperoleh untuk koefisien korelasi. 

Korelasi dari +1.00 (atau -1.00) 
menunjukkan dengan sempurna 

hubungan yang konsisten, dan nilai 
nol sama sekali tidak menunjukkan 

adanya konsistensi.



Mengevaluasi Hubungan
Dengan Skor Non-Numerik02

Jika Salah Satu Skor Numerik

Jika Kedua Variabel tidak Numerik

Strategi yang paling umum adalah menggunakan variabel non-
numerik untuk mengatur skor ke dalam kelompok-kelompok 
terpisah. Jika variabel non-numerik terdiri dari dua kategori, kedua 
kategori itu secara numerik berkode sebagai 0 dan 1. Misalnya, laki-
laki = 0 dan perempuan = 1.

Hubungan ini biasanya dievaluasi dengan mengatur data dalam 
matriks dengan kategori dari satu variabel yang membentuk baris 
dan kategori dari variabel kedua yang membentuk kolom. Jika dua 
variabel non-numerik keduanya terdiri dari tepat dua kategori, 
masing-masing dapat secara numerik dikodekan sebagai 0 dan 1.



Tujuan dari penelitian eksperimental 
adalah untuk menunjukkan 

hubungan sebab-akibat antara dua 
variabel. Peneliti membutuhkan 
manipulasi satu variabel untuk 

menciptakan kondisi 

KORELASI

Membandingkan Penelitian
Korelasi, Eksperimental, dan Diferensial03

EKPERIMENTAL

DFFERENSIAL

Studi korelasional, untuk menunjukkan 
adanya hubungan antara dua variabel. 
Studi korelasional tidak melibatkan 
memanipulasi, mengendalikan, atau 
mengganggu variabel.  Sebaliknya, 
peneliti hanya mengukur dua variabel 
yang berbeda untuk setiap individu. 

Penelitian diferensial, contoh dari desain 
non-experimental, yang menetapkan 
keberadaan suatu hubungan dengan 
menunjukkan perbedaan antar kelompok.



APLIKASI STRATEGI KORELASI

01
02

03

Prediksi
Salah satu penggunaan penting dari penelitian korelasional 
adalah untuk membangun hubungan antar variabel yang dapat 
digunakan untuk tujuan prediksi. Penelitian dengan korelasi 
seringkali mengidentifikasi satu variabel sebagai variabel 
prediktor dan variabel kedua sebagai variabel kriteria.

Reliabilitas dan Validitas 
Reliabilitas dan validitas 

umumnya ditentukan oleh 
hubungan yang dibangun 

menggunakan desain penelitian 
korelasional. Misalnya, 

reliabilitas test-retest 
didefinisikan oleh hubungan 

antara set pengukuran asli dan 
serangkaian pengukuran baru.  
Jika Individu yang sama diukur 

dua kali dalam kondisi yang 
sama, dan ada hubungan yang 

konsisten antara kedua 
pengukuran, maka prosedur 
pengukuran dikatakan dapat 

diandalkan.

Mengevalusi Teori
Banyak teori menghasilkan pertanyaan penelitian tentang 
hubungan antara variabel yang dapat ditangani oleh desain 
penelitian korelasional. Penelitian korelasional yang 
diinginkan digunakan untuk mengatasi masalah teoretis



Menafsirkan
Kolerasi04 Nilai numerik suatu korelasi, berkisar antara 0,00 hingga 1,00, menggambarkan konsistensi 

hubungan dengan 1,00 (atau -1,00) yang menunjukkan hubungan yang sangat konsisten dan 
0,00 yang menunjukkan kurangnya konsistensi sama sekali.  Namun, ada dua faktor 
tambahan yang harus diperhatikan ketika menginterpretasikan kekuatan suatu hubungan. 

Teknik yang paling umum untuk mengukur kekuatan hubungan antara 
dua variabel adalah dengan menghitung koefisien determinasi, yang 
diperoleh dengan mengkuadratkan nilai numerik korelasi. Biasanya 
diidentifikasi oleh huruf r, koefisien determinasi adalah r2. Koefisien ini 
mengukur seberapa besar variabilitas dalam satu variabel dapat 
diprediksi dari hubungannya dengan variabel lainnya. 

Kekuatan 
Suatu 

Hubungan

Signifikansi 
Suatu 

Hubungan

Signifikansi statistik dari suatu korelasi adalah faktor penting kedua 
untuk menafsirkan kekuatan suatu korelasi. Signifikansi berarti bahwa 
korelasi yang ditemukan dalam data sampel sangat tidak mungkin 
dihasilkan oleh variasi acak. korelasi sampel ditemukan signifikan, dapat 
menyimpulkan bahwa itu mewakili hubungan nyata. Korelasi yang 
ditemukan dalam sampel yang relatif besar biasanya merupakan 
indikasi hubungan yang nyata dan bermakna dan cenderung signifikan.



KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN KORELASI

KELEBIHAN KELEMAHAN

Menjelaskan hubungan antar 
variabel

Nonintrusive — perilaku alami

Validitas eksternal yang tinggi

Tidak dapat menilai hubungan 
sebab akibat

Masalah variabel ketiga

Masalah directionality

Validitas internal rendah



HUBUNGAN DENGAN
2 VARIABEL ATAU LEBIH

Sebuah teknik umum yang digunakan untuk 
mempelajari hubungan multivariat adalah prosedur 
statistik yang dikenal sebagai regresi ganda. Salah 
satu penggunaan menarik dari beberapa regresi 
adalah untuk memeriksa hubungan antara dua 

variabel khusus sambil mengendalikan aliran yang 
lain
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