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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

komparatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif bersifat 

membandingkan keberadaan variabel. Analisis komparatif dilakukan dengan cara 

membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu 

dengan penelitian lain. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian 

yang akan dicapai yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu keterampilan 

sosial dengan perlakuan yang berbeda. 

 

B. Desaian Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi experimental design) dengan 

pola treatment by level design. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen 

faktorial 2x2 sebagai berikut: satu kelas diberi perlakuan pembelajaran 

menggunakan model bermain peran sebagai kelompok eksperimen, dan satu kelas 

yang lain diberi pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw sebagai 

kelompok kontrol.  
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Kemudian kedua kelas dikelompokkan lagi menurut pola asuh orangtua dengan 

rancangan eksperimen sebagai berikut : 

Tabel 4. Desain Penelitian Eksperimen dengan 2X2 faktorial 

Pola Asuh Orangtua 

(B) 

Model Pembelajaran 

(A) 

Bermain Peran 

   

Jigsaw 

   

Demokratis 

   

 

     

     

Permisif 

   

          

 

Keterangan: 

A1  :Pembelajaran menggunakan model bermain peran  

A2  :Pembelajaran menggunakan model Jigsaw 

B1  :Pola asuh orang tua demokratis 

B2  :Pola asuh orang tua permisif 

A1B1  :Pembelajaran menggunakan model pembelajaran bermain peran  

 dengan pola asuh demokratis 

A1B2 :Pembelajaran menggunakan model pembelajaran bermain peran   

 dengan pola asuh permisif 

A2B1 :Pembelajaran menggunakan model Jigsaw dengan pola asuh  

 demokratis 

A2B2 :Pembelajaran menggunakan model Jigsaw dengan pola asuh  

 Permisif 

 

 

C. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Melakukan penelitian pendahuluan ke sekolah 

2. Menentukan sampel penelitian  

3. Menyusun instrumen angket untuk mengetahui pola asuh orangtua 

4. Menyusun RPP dan silabus dengan menggunakan model pembelajaran 

bermain peran dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

5. Menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model bermian peran 

pada kelas eksperimen dan menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw 
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pada kelas kontrol sebanyak 7x petemuan dengan waktu 2x40 menit 

disetiap pertemuan 

6. Menilai keterampilan sosial siswa dengan menggunakan lembar 

pengamatan 

7. Menyusun hasil penelitian 

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 3 Metro Tahun 

Pelajaran 2014/2015 yang tediri dari 6 kelas sebanyak 183 siswa. 

2. Sampel  

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster random dari 

populasi sebanyak 6 kelas, yaitu, VII. A, dan VII. B, VII. C, VII. D, VII. E, dan 

VII. F. hasilnya terpilih kelas VII. A dan VII. C  sebagai sampel. Kemudian kedua 

kelas tersebut diundi untuk menentukan model pembelajaran yang akan 

digunakan disetiap kelas eksperimen. Dari hasil undian diperoleh kelas VII.A 

menggunakan model pembelajaran bermain peran dan kelas VII.C menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

 

E. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Metro, jalan LetJend AR Prawiranegara 

No. 1 Metro khususnya pada siswa kelas VII.A dan kelas VII.C  Waktu Penelitian 

sekitar bulan Oktober sampai dengan penelitian selesai dilaksanakan. 
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F. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas (independent), 

variabel terikat (dependent), dan variabel moderator. 

1. Variabel bebas (Independent) 

Variabel bebas dilambangkan dengan (X) adalah variabel penelitian yang 

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 

dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran bermain peran sebagai 

kelas eksperimen dilambangkan dengan (X1), dan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw sebagai kelas kontrol dilambangkan dengan (X2).  

2. Variabel terikat (dependent) 

Variabel terikat dilambangkan dengan (Y) adalah variabel yang diakibatkan 

atau di pengaruhi oleh variabel bebas, sehingga sifatnya bergantung pada 

variabel yang lain. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah peningkatan 

keterampilan sosial siswa. 

3. Variabel Moderator  

Variabel moderator adalah variabel yang diperkirakan akan mempengaruhi 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yang pengaruhnya ini 

akan dinyatakan dengan angka korelasi apabila variabel moderatornya 

diperhitungkan. Diduga pola asuh orang tua mempengaruhi (memperkuat atau 

melemah) hubungan antara model pembelajaran dengan peningkatan 

keterampilan sosial yaitu melalui model pembelajaran bermain peran dan 

model kooperatif tipe Jigsaw.  
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G. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual 

a. Model pembelajaran bermain peran adalah model pembelajaran dengan 

cara memberikan peran-peran tertentu kepada peserta didik dan 

mendramatisasikan peran tersebut kedalam sebuah pentas. Model 

pembelajaran ini memberikan pada murid seperangkat/serangkaian situasi-

situasi belajar dalam bentuk keterlibatan pengalaman sesungguhnya yang 

dirancang oleh guru. Hamalik (2004: 214) 

b. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model yang membagi 

siswa kedalam kelompok dimana kelompok belajar dibagi dalam dua 

kategori, yakni kelompok ahli (expert group) dan kelompok asal (home 

group). Guru memberikan permasalahan pada kelompok asal, kemudian 

peserta didik dipecah kedalam kelompok ahli (Sani, 2013: 136). 

c. Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, 

berkomunikasi dan berpartisipasi dalam kelompok yang perlu didasari 

oleh kecerdasan personal berupa kemampuan mengontrol diri, percaya 

diri, disiplin dan tanggung jawab (Maryani, 2011: 18). 

d. Pola asuh merupakan cara orang tua bertindak, berinteraksi, mendidik, dan 

membimbing anak sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak 

perilaku tertentu secara individual maupun bersama-sama sebagai 

serangkaian usaha aktif untuk mengarahkan anak (Gunarsa, 2002: 37). 
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2. Definisi Operasional 

 

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Penguku 

Ran 

Model 

pembelajaran 

bermain 

peran 

Model pembelajaran ini 

dilakukan dengan cara 

memberikan peran-peran 

tertentu kepada peserta didik 

dan mendramatisasikan peran 

tersebut kedalam sebuah 

pentas. Model pembelajaran 

ini memberikan pada murid 

seperangkat/serangkaian 

situasi-situasi belajar dalam 

bentuk keterlibatan 

pengalaman sesungguhnya 

yang dirancang oleh guru 

1. Guru 

menetapkan 

pemain peran 

dan 

memberikan 

naskah 

2. Siswa 

melakukan 

penghayatan 

peran 

3. Diskusi dan 

evaluasi 

 

Interval 

Model 

pembelajaran 

kooperatif 

tipe Jigsaw 

Metode yang membagi siswa 

kedalam kelompok dimana 

kelompok belajar dibagi 

dalam dua kategori, yakni 

kelompok ahli (expert group) 

dan kelompok asal (home 

group). Guru memberikan 

permasalahan pada kelompok 

asal, kemudian peserta didik 

dipecah kedalam kelompok 

ahli. 

1. Siswa 

dikelompokkan 

kedalam tim 

awal dan tim 

ahli 

2. Tim ahli terdiri 

dari kelompok 

siswa yang 

memiliki pokok 

bahasan yang 

sama 

3. Tim awal terdiri 

dari sekelompok 

siswa yang 

berasal dari tim 

ahli sehingga 

siswa 

melakukan peer 

tutor sebaya 

Interval 

Keterampilan 

siswa 

Keterampilan untuk 

berinteraksi, berkomunikasi 

dan berpartisipasi dalam 

kelompok yang perlu di dasari 

oleh kecerdasan personal 

berupa kemampuan 

mengontrol diri, percaya diri, 

disiplin dan tanggung jawab 

1. Kemampuan 

berkomunikasi 

2. Mengeluarkan 

ide/pendapat 

3. Bertanggung 

jawab 

4. Bekerjasama 

5. Memecahkan 

Interval 
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masalah 

Pola asuh 

orangtua 

Pola asuh merupakan cara 

orang tua bertindak, 

berinteraksi, mendidik, dan 

membimbing anak sebagai 

suatu aktivitas yang 

meibatkan banyak perilaku 

tertentu secara individual 

maupun bersama-sama 

sebagai serangkaian usaha 

aktif untuk mengarahkan 

anak.  

1. Pola asuh 

demokratis 

2. Pola asuh 

permisif 

 

Interval 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan. 

1. Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung 

tentang kegiatan proses belajar di SMP N 3 Metro. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder 

mengenai jumlah dan keadaan umum di SMP N 3 Metro. 

3. Angket (kuesioner) 

Angket digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pola asuh orangtua 

siswa terhadap keterampilan sosial. Dengan menggunakan skala psikologi 

yaitu sebuah instrument atau alat ukur yang dapat dibuat dalam bentuk 

checklist atau pilihan ganda. 

4. Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan digunakan untuk menilai aktivitas siswa baik secara 

individu maupun kelompok untuk melihat keterampilan sosial siswa. 
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I. Uji Persyaratan Instrumen  

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas suatu instrumen akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur 

yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok 

pengukuran. Menurut Sudarmanto (2005: 77-78), uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Instrumen dalam penelitian 

ini berupa angket yang diberikan kepada siswa sebelum siswa diberi perlakuan 

untuk mengetahui pola asuh orang tua siswa. 

 

Dalam penelitan ini, validitas angket dihitung dengan menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment, sebagai berikut:  

  

     2222 

 






YYnXXn

YXXYn
rxy  

Keterangan: 

rxy =  koefisien korelasi antara variable X dan Y  

 n =  jumlah sampel 

ΣX =  jumlah skor item X  

ΣY =  jumlah skor item Y 

(Arikunto, 2002: 146) 

Kriteria pengujian jika 
hitungr > 

tabelr  dengan taraf kesukaran ( ) = 0,05 dan 

dk = n, maka alat ukur tersebut valid. Sebaliknya jika  
hitungr < 

tabelr  maka alat 

ukur tersebut tidak valid.   
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2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan tingkat keajegan atau keandalan soal. Realibilitas 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil 

pengukuran yang dapat dipercaya atau tetap. Taraf reliabilitas suatu tes 

dinyatakan dalam suatu koefisien yang disebut dengan koefisien reliabilitas. 

Untuk menguji masing-masing item pada tes dalam penelitian ini digunakan 

rumus KR-20, yaitu:  
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Keterangan: 

ri  = Reliabilitas instrumen  

k   = Jumlah item dalam instrument 

st
2
  = Varians total 

pi   = Proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1 

qi   = 1-pi 

st   = Standar deviasi 

N  = Jumlah siswa 

X  = skor 
 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan kemudian dibandingkan dengan tabel r11. 

Instrumen dikatakan reliabel apabila r11. Instrumen dikatakan reliabel apabila r11 ≥ 

r tabel. 

Tabel 6. Interprestasi Reliabilitas Instrumen 

Besarnya nilai r11 Kriteria 

0,800 - 1,000 

0,600 - 0,799 

0,400 - 0,599 

0,200 - 0,399 

0,000 - 0,199 

sangat tinggi 

tinggi 

cukup 

rendah 

sangat rendah (tidak valid) 

 (Ridwan, 2006: 110). 
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J. Uji Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan 

bantuan SPSS 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1. Merumuskan hipotesis 

0H  = sampel berdistribusi normal 

1H = sampel tidak berdistribusi normal 

2. Menentukan nilai rata-rata 

N

Xi
X






 

Keterangan: 

N = jumlah siswa 

Xi = nilai siswa 
__

X = nilai rata-rata 

3. Menentukan nilai simpangan baku (S) 

 
 1

2






nn

XiXin
S  

Keterangan: 

S = simpangan baku 

n = banyaknya data 
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4.  Membuat tabel seperti berikut:  

Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 

     

 

Xi = data disusun dari yang terkecil dari yang terbesar 

S

XXi
Zi

__


  

Dari F(Zi) – S(Zi) diperoleh harga 
0L  yaitu dengan mengambil harga yang 

 terbesar. 

Kriteria pengujian: Terima 
0H  jika 

0L  < 
tabelL , tolak 

0H untuk harga 

lainnya. 

 

2. Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas, perlu diuji terlebih dahulu homogenitas 

variansnya dengan uji F, dengan rumus sebagai berikut. 

F= 
                

                
 

 

(Sugiyono, 2007: 198) 

 

Hal ini berlaku ketentuan bila Fhitung  Ftabel, maka data sampel akan homogen 

dan apabila Fhiting Ftabel, maka data sampel tidak homogen, dengan taraf 

signifikan 0,05 dan dk n-1. 
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K. Teknik Analisis Data 

1. T-Test Dua Sampel Independen 

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis komparatif dua sampel independen 

  
     

√
  
 

  
 

  
 

  

 

(Separated varian) 

 

  
     

√
        

          
 

        
 
  

 
 
  

 

 

 

(Polled varian)  

Keterangan: 

XI : rata-rata keterampilan sosial yang diajar menggunakan model  

  Pembelajaran bermain peran 

X2 : rata-rata keterampilan sosial yang diajar menggunakan model  

       Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

S1
2
 : varian total kelompok 1 

S2
2
 : varian total kelompok 2 

n1 : banyaknya sampel kelompok 1 

n2 : banyaknya sampel kelompok 1 
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Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu. 

a. Apakah ada dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama 

atau tidak 

b. Apakah varaian data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk 

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian. 

 

Berdasarkan dua hal di atas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk 

memilih rumus t-test  

1. Bila jumlah anggota sampel n1= n2 dan varians homogen, maka dapat 

menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun pooled varians 

untuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk yang besarnya dk= n1-n2-2. 

2. Bila n1≠n2 dan varians homogen dapat digunakan rumus t-test dengan 

poled varian, dengan dk = n1+n2-2 

3. Bila n1= n2 dan varian tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test 

dengan polled varians maupun separated varians, dengan dk = n1 – 1 atau 

n2 -1, jadi dk bukan n1+n2-2 

4. Bila  n1≠n2 dan varians tidak homogen, maka ini digunakan rumus t-test 

dengan separated varians, harga t sebagai pengganti harga t-tabel hitung 

dari selisih harga t-tabel dengan dk + (n1 – 1) dibagi dua kemudian 

ditambah dengan harga t yang terkecil (Sugiyono, 2010: 138). 
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2. Analisis Varian Dua Jalan 

Analisis dua jalan merupakan teknik analisis data penelitian dengan desaian 

faktorial  

 

Tabel 7. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Satu Jalur 

Sumber 

variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK F 

Antar (A) 

 

JKA = ∑ 
      

  
 

      

 
 

 

k-1 

 

 

   

   
 

 

   

   
 

 

 

Dalam (d) JK(d) = ∑ XT
2
 - ∑ 

( ∑
x

2) 

 
                               n 

 

 

(n1-1)+   

(n2-1)+ 

....(nk-1) 

   

   
 

Total (T) JKT = ∑ XT
2
 - 

      

 
 N – 1 (49)  

 

Keterangan: 

JKT  = jumlah kuadrat total 

JKA  = jumlah kuadrat variable A 

JK(d)  = jumlah kuadrat dalam 

MKA  = mean kuadrat variabel A 

MKd  = mean kuadrat dalam 

FA           = harga Fo untuk variable A 

Arikunto (2007 : 419) 
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L. Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini dilakukan tujuh pengujian hipotesis, yaitu: 

Rumusan hipotesis 1: 

Ho: μ1 = μ2 = μ3 :tidak ada perbedaan antara keterampilan sosial siswa  

 yang pembelajarannya menggunakan model bermain  

 peran dengan model kooperatif tipe Jigsaw 

Ha: μ1 μ2  μ3 :ada perbedaan antara keterampilan sosial siswa yang  

 pembelajarannya menggunakan model bermain peran  

 dengan model kooperatif tipe Jigsaw.  

Rumusan hipotesis 2:  

Ho: μ1 = μ2 = μ3 :keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tuanya  

 demokratis  tidak lebih baik dibandingkan dengan pola  

 asuh orang tuanya permisif 

μ1 > μ2 > μ3  :keterampilan sosial siswa yang pola asuh orang tuanya  

 demokratis lebih baik dibandingkan dengan pola asuh  

 orang tuanya permisif.  

Rumusan hipotesis 3: 

Ho: μ1 = μ2 = μ3 :tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan  

 pola asuh orang tua terhadap keterampilan sosial  

Ha: μ1 μ2  μ3 :ada interaksi antara model pembelajaran dengan pola  

 asuh orang tua terhadap keterampilan sosial siswa.  
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Rumusan hipotesis 4: 

Ho: μ1 = μ2 = μ3 :keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya  

             menggunakan model bermain peran tidak lebih baik dari  

 model kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh orang tua  

 demokratis  

μ1 > μ2 > μ3  :keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya  

 menggunakan model bermain peran lebih baik dari model  

 kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh orang tua  

 demokratis.  

Rumusan hipotesis 5: 

Ho: μ1 = μ2 = μ3 :keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya  

 menggunakan model bermain peran tidak lebih baik dari  

 model kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh orang tua  

 permisif  

μ1 > μ2 > μ3  :keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya  

 menggunakan model bermain peran lebih baik dari model  

 kooperatif tipe Jigsaw pada pola asuh orang tua permisif.  

Rumusan hipotesis 6: 

Ho: μ1 = μ2 = μ3 :keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua  

 demokratis tidak lebih baik dari pola asuh orang tua  

 permisif pada siswa yang pembelajarannya menggunakan  

 model bermain peran.  
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μ1 > μ2 > μ3  :keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua  

 demokratis lebih baik dari pola asuh orang tua permisif  

 pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model  

 bermain peran.    

Rumusan hipotesis 7: 

Ho: μ1 = μ2 = μ3 :keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua  

 demokratis tidak lebih baik dari pola asuh orang tua  

 permisif pada siswa yang pembelajarannya menggunakan  

 model kooperatif tipe Jigsaw 

μ1 > μ2 > μ3  :keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua  

 demokratis lebih baik dari pola asuh orang tua permisif  

 pada siswa yang pembelajarannya menggunakan model  

   kooperatif tipe Jigsaw.   

 

Kriteria pengujian hipotesis dalah: 

Tolak Ho apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel 

Terima Ho apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel 

Hipotesis 1,2 dan 3 diuji menggunakan rumus analisis varian dua jalan sedangkan 

hipotesis 4,5,6 dan 7 menggunakan rumus t-test dua sampel independen separated 

varian. 

 

 

 


