
 

 
Kenas Dayne Novemri, 2014 
Pengaruh Penggunaan Media Photo Story  Terhadap Kompetensi Sikap Sosial Pada Bidang 
Studi Ilmu Pengetahuan Sosial  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 12 Bandung. Sekolah ini berada di Jl. 

Setiabudhi, Kota Bandung. Pemilihan SMPN 12 Bandung didasarkan pada 

pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang telah 

menerapkan kurikulum 2013. 

 

2. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 

12 Bandung sebanyak 324 siswa yang terbagi kedalam sembilan kelas. 

 

3. Sampel Penelitian  

Sampel merupakan subjek penelitian yang akan mewakili populasi penelitian. 

Pengertian sampel menurut Arifin (2012, hlm. 215) adalah “sebagian dari 

populasi yang akan diselidiki atau dapat dikatakan juga bahwa sempel adalah 

populasi dalam bentuk mini”. Untuk menentukan kelas yang akan dijadikan 

sampel penelitian ditentukan dengan cara Cluster random sampling . Cluster 

random sampling adalah perpaduan antara pengambilan sampel secara acak dan 

klaster. Jadi setiap kelas VII SMPN 12 Bandung mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menjadi sampel penelitian. Peneliti hanya mengambil dua kelas saja 

untuk dijadikan sampel yaitu kelas VII E sebagai kelas eksperimen dan VII C 

sebagai kelas kontrol dengan masing-masing kelas berjumlah 36 siswa. 

Penentuan kelas yang akan diteliti dilakukan secara random karena pada 

dasarnya kedua kelas berasal dari populasi yang memiliki karakteristik sikap 

sosial yang sama.  Berikut ini rincian sampel penelitian :  
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Tabel 3.1 

Sampel penelitian 

No. Nama Kelas Jumlah Kelompok 

1 VII E 36 Eksperimen 

2 VII C 36 Kontrol 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah 

penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Bogdan dan Taylor (dalam Mulyana, 

2008, hlm. 1) mengungkapkan bahwa metodologi merupakan proses, prinsip, dan 

prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dari 

pengertian tersebut menegaskan bahwa metodologi adalah suatu pendekatan 

umum untuk mengkaji dan mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian. 

Secara metodologis peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.  Pendekatan 

kuantitatif menurut Sugiyono (2013, hlm.14) “metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sempel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen 

menurut Sugiyono (2013, hlm. 107) dapat diartikan sebagai “metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan”. 

 

C. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian Control Group 

Post Test Only Design. Desain ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol . Dua kelompok tersebut diberikan perlakuan 

lalu diberikan posttest yang sama. Berikut adalah tabel Posttest-Only Control 

Design dalam penelitian ini : 
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Tabel 3.2 

Desain Penelitian 

Control Group Post Test Only Design 

Kelompok eksperimen :  X  O2 

             Kelompok control         :       O2 

 (Arifin Zainal, 2011, hlm. 78) 

Keterangan : 

X     : Perlakuan / treatment kelompok Ekperimen menggunakan media 

Photo story 

O2   : Nilai Posttest setelah diberi perlakuan 

 

D. Definisi Operasional 

1. Media Photo story  

Media Photo story termasuk dalam media gambar diam. Media ini bersifat 

visual. Photo story adalah kumpulan karya foto yang dibuat dengan tujuan 

menyampaikan sebuah cerita dari suatu tempat, peristiwa ataupun sebuah isu 

yang ada. 

 

2. Media Sketsa 

Media sketsa termasuk kedalam media visual dua dimensi yang penyajiannya 

mengunakan simbol-simbol, garis-garis maupun gambar-gambar untuk 

menggambarkan suatu kejadian atau ide. 

 

3. Kompetensi sikap sosial 

Kompetensi sikap sosial termasuk kedalam empat kompetensi inti didalam 

kurikulum 2013. Kompetensi sikap sosial merupakan kompetensi inti yang ke 

dua. Pada kurikulum 2013 terdapat empat kompetensi inti yaitu : sikap 
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keagamaan (kompetensi inti 1), sikap sosial (kompetensi 2), pengetahuan 

(kompetensi inti 3), dan penerapan pengetahuan (kompetensi 4). 

Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus 

dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. 

Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan 

secara tidak langsung yaitu pada waktu siswa belajar tentang pengetahuan 

(kompetensi kelompok 3) dan penerapan pengetahuan (kompetensi Inti 

kelompok 4). 

Penelitian ini lebih menekankan pada kompetensi 2 yaitu sikap sosial dimana 

peneliti hanya mengambil tiga dari tujuh cakupan penilaian sikap sosial yang ada 

pada kurikulum 2013, yaitu : gotong royong, sopan santun dan simpati. Sikap 

sosial tersebut di munculkan dengan alat bantu media photo story dan media 

sketsa. Dari dua media tersebut peneliti berupaya untuk melihat perbedaan dari 

hasil keduanya melalui angket sikap sosial.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpul data. Instumen 

merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Pada 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah angket. Pengertian dari angket itu 

sendiri adalah instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan atau pernyataan 

untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. Uma Sekaran (dalam 

Sugiyono, 2013, hlm. 200) mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan 

angket sebagai teknik pengumpulan data, “yaitu : prinsip penulisan, pengukuran 

dan penampilan fisik.” 

Angket yang peneliti gunakan adalah model skala likert . Sugiyono (2013, hlm. 

134) menyatakan bahwa :  

“skala likert  digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemuadian 
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indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumrn yang dapat berupa peryataan atau pertanyaan” 

 

 

 

Rentang skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.3 

Rentang Skala Likert  

Pernyataan 

Sikap 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Ragu-

Ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Positif 5 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 5 

(Sugiyono 2013, hlm. 135) 

 Adapun kisi-kisi intrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 3.4 .  

Tabel 3.4 

Kisi-kisi instrumen 

NO VARIABEL ASPEK INDIKATOR PERNYATAAN 

No 

angket 

+ - 

1. 
SIKAP 

SOSIAL 

Gotong- 

royong 

 

- Kesediaan 

melakukan 

tugas sesuai 

kesepakatan 

1. Saya mengerjakan 

tugas kelompok 

yang telah 

disepakati  

2  

- Bersedia 

membantu 

orang lain 

tanpa 

mengharap 

imbalan 

2. Saya berusaha 

membantu warga 

yang sedang kerja 

bakti 

membersihkan 

lingkungan  

7  

- Aktif dalam 

kerja 

kelompok 

3. Saya senang 

mengerjakan 

tugas kelompok 

dengan berdiskusi 

11  
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dengan teman-

teman  

4. Saya tidak ikut 

berpendapat saat 

diskusi kelompok 

3  

- Tidak 

mendahulukan 

kepentingan 

pribadi 

5. Saya 

mementingkan 

kepentingan 

bersama daripada 

kepentingan 

pribadi  

5  

6. Saya malas ketika 

ada orang lain 

mengajak saya 

untuk gotong-

royong 

membsngun 

masjid (-) 

 -

8 

 

- Mendorong 

orang lain 

untuk bekerja 

sama demi 

mencapai 

tujuan 

bersama 

7. Saya mengajak 

teman  untuk 

bekerjasama 

dalam 

membersihkan 

lingkungan 

10  

8. Saya senang 

bekerja sama 

dengan teman  

untuk 

menyelesaikan 

tugas kelompok 

14  

 

NO VARIABEL ASPEK INDIKATOR PERNYATAAN 

No 

angket 

+ - 

2. 
SIKAP 

SOSIAL 

Sopan 

Santun 

 

- Menghormati 

orang yang 

lebih tua. 

9.  Saya merasa 

jengkel ketika 

guru  

menasehati  

terus menerus 

 -

12 
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(-) 

10. Saya tidak 

senang ketika 

orang tua  

melarang apa 

yang 

diinginkan (-) 

11. Saya 

membungkuk 

mengucapkan 

permisi ketika 

saya lewat di 

depan orang 

yang lebih tua 

23 -

17 

- Tidak menyela 

pembicaraan 

dan berkata-

kata kotor, 

kasar, dan 

takabur. 

12. Saya 

berbicara 

kotor saat 

bercanda 

dengan teman 

(-) 

 -

13 

13. Saya memilih 

diam dari 

pada 

mengeluarkan 

kata-kata 

kasar saat 

teman 

membuat saya 

marah 

15  

14. Saya merasa 

segan untuk 

memotong 

pembicaraan 

orang lain 

20  

- Mengucapkan 

terima kasih 

setelah 

menerima 

bantuan orang 

lain 

15.  Saya merasa 

malu jika 

tidak 

mengucapkan 

terimakasih 

kepada orang 

yang telah 

18  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kotor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sombong&action=edit&redlink=1
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membantu  

- Bersikap 3S 

(salam, 

senyum, sapa) 

16. Saya menyapa 

lebih dulu saat 

bertemu 

dengan teman 

19  

17. Saya 

mengabaikan 

sapaan teman 

(-) 

 -

16 

  
  

   

NO VARIABEL ASPEK INDIKATOR PERNYATAAN 

No 

angket 

+ - 

3. 
SIKAP 

SOSIAL 
Simpati 

- Memahami 

orang lain yang 

sedang dalam 

kesusahan   

18. Saya memberi 

bantuan pada 

teman yang 

membutuhkan 

19. Saya 

membantu 

teman 

mengerjakan 

soal saat 

ulangan di 

kelas (-) 

20. Saya 

meminjamkan 

catatan pada 

teman yang 

membutuhkan 

1,21 -4 

- Membantu 

mengurangi 

masalah-

masalah yang 

ada 

21. Saya 

menghibur 

teman yang 

sedang sedih 

6  

22. Saya 

membantu 

memberikan 

solusi terhadap 

masalah teman 

9 -

22 
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23. Saya sulit 

konsentrasi 

pada saat 

teman yang 

sedang 

mencurahkan 

isi hatinya (-) 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Teknik validitas instrumen merupakan proses untuk memeriksa apakah 

instrumen, khususnya kuisioner memeliki kereliabelan dan kevalidan yang 

memadai untuk mengumpulkan data. Uji validitas berkaitan dengan ketepatan 

atau kesesuaian alat ukur terhadap konsep yang diukur, sehingga alat ukur 

benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan instrument nontest yang digunakan untuk mengukur 

sikap. Pengukuran sikap menggunakan validitas konstrak melalui konsultasi 

dengan yang ahli (judgment expert). Peneliti meminta bantuan kepada dosen 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan untuk menelaah instrument mengenai 

media photo story dan dosen Psikologi untuk menelaah materi instrumen 

mengenai kompetensi sikap sosial. 

Pada penelitian kali ini, validitas yang digunakan adalah validitas konstrak. 

Dalam hal ini setelah instrument dikonstruksikan tentang aspek aspek yang akan 

diukur dengan berlandaskan dengan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrument 

yang telah disusun. Secara teknis pengujian validitas kontruk dapat dibantu 

dengan menggunakan kisi-kisi instrumen, dalam kisi-kisi terdapat variabel yang 

diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir (item) pertanyaan atau 

pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator (Sugiyono, 2012, hlm. 182). 

Pembuktian validitas konstruk dilakukan dengan cara menyusun kisi-kisi yang 

dikembangkan dari kajian teoritis yang mendalam mengenai pengaruh 

penggunaan media photo story  terhadap kompetensi sikap sosial. Dengan cara 
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ini diharapkan butir-butir instrumen penelitian ini telah mencakup seluruh 

kawasan isi objek yang hendak diukur. Untuk lebih menyakinkan terhadap 

instrumen yang telah disusun, penilaian atau validitas konstruk kepada dosen 

ahli dalam  hal ini yaitu dosen psikologi. 

 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas dilakukan setelah uji validitas dilakukan, pengujian reabilitas 

instrument menggunakan koefisien reabilitas Alpha Cronbach’s. Menurut Zainal 

Arifin (2012, hlm. 248), “reliabilitas adalah derajat konsistensi instrument yang 

bersangkutan”. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan 

hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau 

kesempatan yang berbeda. 

Untuk menguji reliabilitas angket ini, digunakan rumus Alpha dengan rumus 

dan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut: 

1) Menghitung varians skor tiap-tiap item 

   
    

     

 
 

                           

(Arikunto,2012, hlm. 112) 

Dimana : 

     = Varian skor tiap item 

      = Jumlah kuadrat jawaban responden tiap item 

      = Kuadrat skor seluruh respon dari tiap item 

N         = Jumlah responden 

2) Kemudian menjumlahkan Varians semua item 

   
    

    
    

         
            

 (Arikunto, 2012, hlm. 124) 

Dimana : 
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        = Jumlah varians semua item 

  
    

        
       = Varians item ke-1,2,3.....n 

3) Menghitung varians total 

    
     

     

 
 

  

(Arikunto, 2012, hlm. 123) 

 

 

 Dimana:  

    = Varian totals 

     = Jumlah kuadrat skor total  

       = Jumlah kuadrat dari jumlah skor total 

 N = Jumlah responden 

4) Memasukan nilai Alpha 

      
 

   
    

   
 

  
          

(Arikunto, 2012, hlm. 122) 

 Dimana: 

    =  Nilai reliabilitas 

n =  Jumlah item 

   
     =  Jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
       = Varians total 

Setelah diperoleh nilai         kemudian dibandingkan dengan nilai        

dengan taraf signifikansiα = 0.05. Kriteria pengujian reliabilitas adalah : 

 Jika               berarti reliabel. 

 Jika                berarti tidak reliabel. 

Dalam pelaksanaannya uji reliabitas yang digunakan dalam penelitan ini 

menggunakan rumus Cronbach’Alpha. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan 

aplikasi SPSS 20 for windows. Untuk uji reliabilitas instrumen kompetensi sikap 
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sosial dengan menggunakan rumus  Cronbach’Alpha dan dengan dibantu oleh 

aplikasi SPSS 20 for windows maka diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Sikap Sosial 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.835 23 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai reliabilitas yang didapatkan untuk 

varibel Y (kompetensi sikap sosial) adalah sebesar 0.835 untuk melihat apakah 

instrumen tersebut dinyatakan reliabel  atau tidak, maka nilai rhitung dibandingkan 

dengan rtabel dengan α = 0.05 dan N=36 adalah 0.339. apabila hasil rhitung > rtabel 

maka instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel, oleh karena itu hasil 

perhitungan menunjukan rhitug (0.835) > rtabel (0.339) maka instrumen penelitian 

varibel Y kompetensi sikap sosial) dinyatakan reliabel dan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan setelah intrumen penelitian dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas. Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah-langkah dalam memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang peneliti lakukan adalah Angket. Pengertian dari angket adalah instrumen 

penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari 

sejumlah responden. Dalam penelitian ini angket terbagi menjadi dua bagian besar 

yaitu soal pernyataan positif dan soal dengan pernyataan negatif.  

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan 

berditribusi normal atau tidak. Apabila data yang dihasilkan berdistribusi normal 

maka menggunakan statistik parametrik dan apabila data tidak berdistribusi 
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normal maka menggunakan statistik non-parametrik. Maka dari itu, peneliti 

harus membuktikannya, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas variabel Y menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 20 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan patokan jika angka Z > 0,05 

maka semua data pada variabel yang diteliti tersebut terdistribusi normal.  

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui homogenitas 

dari kedua data sampel. Menurut Sugiyono (2002), “Varians kedua sampel 

homogen atau tidak, perlu diuji homogenitas variansnya dengan Uji-F.” 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan rumus Uji-F seperti 

berikut ini : 

F = varians terbesar 

        varians terkecil 

(Sumber: Arifin, 2011, hlm. 281) 

 

3.  Uji Hipotesis   

Setelah didapatkan hasil pos-ttest kelompok eksperimen dan kelompok 

control berdistribusi normal dan homogen, maka perlu dilakukan uji hipotesis 

untuk menjawab rumusan  malasalah. Uji hipotesis dilakukan dengan 

perhitungan uji-t independent. Kriteria pengujian hipotesis untuk uji-t 

independen, yaitu : 

a. Jika thitung  <  ttabel, maka hipotesis H0 diterima, H1 ditolak 

b. Jika thitung  >  ttabel, maka hipotesis H0 ditolak, H1 diterima 

Uji-t merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk menguji perbedaan 

dua rata-rata dari dua sampel tentang suatu variable yang diteliti. Pada penelitian 

ini rumus yang digunakan adalah:  

t =        X1 – X2 

     
                    

       
  

  
    

    + 



 

49 
 

 
Kenas Dayne Novemri, 2014 
Pengaruh Penggunaan Media Photo Story  Terhadap Kompetensi Sikap Sosial Pada Bidang 
Studi Ilmu Pengetahuan Sosial  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 (Sugiyono, 2009, hlm. 265) 

 

Keterangan:  

t = nilai t-test yang dicari  

X1 = rata-rata kelompok sample 1  

X2 = rata-rata kelompok sample 2  

S1
2 
= simpangan baku sample 1 yang dikuadratkan (varians 1)  

S2
2 
= simpangan baku sample 2 yang dikuadratkan (varians 2) 

n1 = jumlah sample 1  

n2 = jumlah sample 2  

I. Prosedur Pelaksanaan Pelatihan 

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan kedalam tiga tahapan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tahap Perancangan Penelitian 

Untuk melakukan suatu penelitian tentunya diperlukan rancangan penelitian 

agar peneliti mengetahui kemana arah penelitian yang diinginkan. Dalam 

merancang penelitian, peneliti harus menentukan masalah terlebih dahulu 

dengan mengunjungi instansi terkait untuk penelitian (studi pendahuluan), 

merumuskan masalah, merumuskan asumsi dan hipotesis, memilih metode dan 

pendekatan penelitian, menentukan variabel dan sumber data, menentukan dan 

menyusun instrument yang akan digunakan. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan dengan instrument yang telah ditetapkan. Setelah mengumpulkan 

data, peneliti melakukan analisis data lalu menarik kesimpulan dengan 

melakukan pengolahan data. 

 

3. Tahap Pembuatan Laporan Penelitian 
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Pembuatan laporan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman karya tulis 

ilmiah. 

 

 


