
 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif, yaitu dimana suatu metode penelitian yang bertujuan 

menggambarkan dan memaparkan secara tepat keadaan tertentu dalam 

masyarakat. Metode deskriptif kuantitatif merupakan analisa yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh antara variabel x dan y yang dideskripsikan secara 

sistematis dan menuntut untuk dicarikan jalan keluarnya (Sujatmi 2013:49). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penggunaan metode deskriptif tepat 

dalam penelitian ini, karena sasaran dan kajiannya untuk menjelaskan 

bagaimana pengaruh kompetensi sosial guru terhadap intensitas hubungan 

sosial guru di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah tahun 

pelajaran 2014/2015. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014:80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru SMA Negeri 1 Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 44 orang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2014:81). Kemudian, menurut Arikunto dalam 

Fihayati (2014:47) “sampel ialah bagian yang diambil dari seluruh objek 

yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil 

dengan menggunakan teknik tertentu”.  

 

Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pendapat 

Arikunto dalam Fihayati (2014:47) yaitu: “untuk sekedar ancer-ancer, jika 

subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, dan jika subjeknya lebih dari 100 maka 

diambil 10-15%, atau 20-25% atau lebih”. Populasi dalam penelitian ini 

kurang dari 100 orang, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian 

populasi karena dalam penelitian ini semua jumlah populasi dijadikan 

sampel atau disebut total sampling.  

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:38), “variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Dalam penelitian ini variabel penelitiannya adalah: 

1. Variabel yang mempengaruhi atau yang disebut juga variabel bebas (X) 

adalah kompetensi sosial guru. 

2. Variabel yang dipengaruhi atau yang disebut juga variabel terikat (Y) adalah 

intensitas hubungan sosial guru. 
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D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

a. Kompetensi sosial guru 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Kemampuan dalam standar kompetensi sosial mencakup empat 

kompetensi utama yaitu: bersikap inklusif dan bertindak objektif serta 

tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, 

beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI, dan berkomunikasi 

dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain.  

 

b. Intensitas Hubungan Sosial guru 

Hubungan sosial guru merupakan hubungan timbal balik yang terwujud 

antara guru dengan siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. 

Hubungan sosial dapat diukur bagaimana intensitasnya. Intensitas ini 

berkaitan kekerapan hubungan sosial yang dilakukan oleh seseorang. 

Maka, intensitas hubungan sosial guru merupakan kekerapan hubungan 

timbal balik yang terwujud antara guru dengan siswa, sesama guru, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat di 

lingkungan sekitarnya. 

 

2. Definisi Operasional 

a. Kompetensi sosial guru 

Ukuran kompetensi sosial guru adalah penilaian mengenai kemampuan 

guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 
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didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 

didik, dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, indikator untik mengukur 

kompetensi sosial guru meliputi kemampuan guru untuk: bersikap 

inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif, berkomunikasi 

secara efektif, empatik, dan santun, beradaptasi di tempat bertugas di 

seluruh wilayah RI, dan berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri 

dan profesi lain 

 

b. Intensitas Hubungan sosial guru 

Ukuran intensitas hubungan sosial guru adalah penilaian mengenai 

kemampuan guru untuk menjalin hubungan sosial antara guru dengan 

siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, 

dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, indikator untuk 

mengukur intensitas hubungan sosial guru meliputi: baik, cukup baik, 

dan kurang baik. 

 

E. Rencana Pengukuran Variabel  

Dalam pengukuran variabel dilakukan dengan kriteria pengukuran sebagai 

berikut: 

1. Baik 

Apabila guru dapat menunjukkan sikap seperti: keterbukaan dalam 

pergaulan, berkomunikasi dengan baik, dapat menjaga keberlangsungan dan 

keharmonisan hubungan sosialnya, dan dapat menjaga agar tidak terjadi 

perselisihan atau konflik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. 
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2. Cukup baik 

Apabila guru dapat menunjukkan sikap seperti: keterbukaan dalam 

pergaulan, berkomunikasi dengan baik dengan warga sekolah dan 

masyarakat, dapat menjaga keberlangsungan dan keharmonisan hubungan 

sosialnya, dan dapat menjaga agar tidak terjadi perselisihan atau konflik 

tetapi tidak dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. 

 

3. Kurang baik 

Apabila guru belum dapat dapat menunjukkan sikap seperti: keterbukaan 

dalam pergaulan, berkomunikasi dengan baik dengan warga sekolah dan 

masyarakat, dapat menjaga keberlangsungan dan keharmonisan hubungan 

sosialnya, dan dapat menjaga agar tidak terjadi perselisihan atau konflik 

dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melengkapi penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap 

yang nantinya dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. 

1. Teknik Pokok 

Teknik pokok dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. Menurut 

Kasmadi dan Sunariah (2014:70) “kuesioner/angket adalah daftar 

pertanyaan tertulis yang memerlukan tanggapan baik kesesuaian maupun 

ketidaksesuaian dari sikap testi”. Kuesioner/angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono 

2014:142). 
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Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup sehingga responden hanya 

menjawab pertanyaan dari alternatif jawaban yang sudah ada, diberikan 

kepada subjek penelitian untuk mengetahui pengaruh kompetensi sosial 

guru terhadap intensitas hubungan sosial guru di SMA Negeri 1 Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2014/2015. 

 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur data angka-angka 

yang berupa skor nilai, untuk memperoleh data utama dan diananlisis. 

Dalam setiap tes memiliki tiga alternatif jawaban dan masing-masing 

memiliki bobot atau skor nilai yang berbeda. 

 

Kriteria pengukurannya adalah (a), (b), (c) yang masing-masing diberi skor 

yaitu:  

1. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor 3  

2. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberi skor 2  

3. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi skor 1 

 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berisikan pertanyaan yang 

mewakili tentang kompetensi sosial guru variabel (X) dan intensitas 

hubungan sosial guru variabel (Y) dengan indikator pertanyaan: 

1. Indikator pertanyaan untuk kompetensi sosial variabel (X) diambil dari 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007, kemampuan dalam standar 

kompetensi sosial mencakup empat kompetensi utama yaitu: 

a. Bersikap inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif 

karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. 
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b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial budaya. 

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

 

2. Indikator pertanyaan untuk intensitas hubungan sosial guru variabel (Y) 

antara lain: 

a. Menjaga dan menghindari terjadinya konflik. 

b. Bekerjasama dengan orang lain. 

c. Menjaga keberlangsungan dan keharmonisan hubungan sosial. 

 

2. Teknik Penunjang 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila untuk 

studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report 

setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sugiyono 

2014:138). 

 

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi 

yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian. Wawancara 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. 



44 
 

Wawancara berguna untuk mengumpulkan data atau informasi, dengan 

cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung sehingga 

informasi yang diperoleh lebih jelas. Dengan wawancara akan diketahui 

keadaan sebenarnya, permasalahan yang ada di tempat penelitian 

tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan guru di SMA Negeri 1 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Wawancara dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan mengenai kompetensi sosial guru dan mengenai 

hubungan sosial yang terjalin antara guru dengan warga sekolah, orang 

tua, dan masyarakat. 

 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

mendukung penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan data-data mengenai SMA Negeri 1 Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah. Setelah peneliti melaksanakan teknik ini, 

peneliti memperoleh data antara lain: gambaran umum sekolah yang 

meliputi sejarah sekolah, situasi dan kondisi sekolah, dan keadaan 

sekolah. 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan tingkat kevalidan dan kekuatan suatu instrumen 

penelitian. Menutut Sugiyono (2014:121) “instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur”. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 
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validitas logis. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan konsultasi dengan 

dosen pembimbing. Dari konsultasi tersebut diadakan revisi atau perbaikan 

sesuai dengan keperluan. 

2. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian yang menggunakan uji coba angket, dalam 

pelaksanaannya memerlukan uji reliabilitas. Menutut Sugiyono (2014:121) 

“instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama”. 

 

Uji reliabilitas dapat di tempuh dengan :  

1. Menyebarkan angket untuk uji coba kepada 10 orang diluar responden  

2. Untuk menguji reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua atau 

ganjil dan genap  

3. Kemudian mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan korelasi 

product moment, yaitu :  

 

 

    
    

(  )(  )
 

√{    
(  ) 

 } {    
(  ) 

 }

 

 

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara gejala x dan y  

x     = Variabel bebas  

y     = Variabel terikat  

N     = Jumlah responden 

(Arikunto dalam Sujatmi 2013:56) 
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4. Untuk reliabilitas angket dengan menggunakan rumus Spearman Brown, 

sebagai berikut:  

    
  (   )

     
 

Keterangan :  

rxy = Koefisien reliabilitas seluruh tes  

rgg = Koefisien korelasi item ganjil genap 

(Manase Malo dalam Sujatmi 2013:56) 

 

5. Adapun kriteria reliabilitas menurut Manase Malo dalam Sujatmi 

(2013:57) adalah sebagai berikut:  

0,90 – 1,00 = Reliabel tinggi  

0,50 – 0,89 = Reliabel sedang  

0,00 – 0,49 = Reliabel rendah 

 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul dengan 

mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data 

kemudian menyusun data. Untuk menentukan klasifikasi skor menggunakan 

rumus interval yaitu : 

  
     

 
 

Keterangan :  

I     = Interval  

NT =  Nilai Tertinggi  

NR = Nilai Terendah  
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K    = Kategori 

 

 

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase menurut Ali dalam Sujatmi 

(2013:57) digunakan rumus sebagai berikut : 

  
 

 
        

Keterangan :  

P = Besarnya Presentase  

F = Jumlah alternatif seluruh item  

N = Jumlah perkalian antar item dan responden 

 

Untuk menafsirkan banyaknya presentase yang diperoleh menurut Arikunto 

dalam Sujatmi (2013:58) digunakan kriteria sebagai berikut:  

76% - 100% = Baik  

56% - 75%   = Cukup  

40% - 55%   = Kurang Baik 

0% - 39%   = Tidak Baik 

 

Selanjutnya, untuk menguji pengaruh antara variabel x dan y, maka digunakan 

rumus Chi kuadrat yaitu: 

   ∑∑
(       ) 

   

 

   

 

    

 

Keterangan :  
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    = chi kuadrat 

∑             

 

   

 

∑             

 

   

 

Oij  = Banyaknya data yang diharapkan 

Eij  = Banyaknya data hasil pengamatan 

(Sudjana dalam Sujatmi 2013:58) 

 

Untuk menguji keeratan maka digunakan rumus kontingensi sebagai berikut: 

 

C = √
  

    
 

 

Keterangan : 

C    = Koefisien Kontingensi 

   = Chi Kuadrat 

n    = Jumlah Sampel 

(Sudjana dalam Sujatmi 2013:59) 

 

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi 

antara faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi 

maksimum yang bisa terjadi. Harga C maksimum ini dapat dihitung dengan 

rumus: 
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      √
   

 
 

 

 

Keterangan : 

        = Koefisien Kontingensi  

M     = harga minimum antara banyak baris dan kolom 

dengan kriteria uji hubungan-hubungan makin 

dekat harga C pada      , makin besar derajat 

asosiasi antara faktor-faktor. 

(Sudjana dalam Sujatmi 2013:59) 

 


