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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Desain Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Dimana  kuantitatif yaitu data yang digunakan 

berbentuk skor (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012, hlm. 188). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal-

komparatif. Dalam penelitian kausal-komparatif, peneliti berupaya menentukan 

penyebab atau konsekuensi dari perbedaan yang sudah ada antara atau di antara 

kelompok individu. Misalnya, bahwa dua kelompok individu berbeda pada 

beberapa variabel (seperti Lingkungan tempat tinggal) dan kemudian berusaha 

untuk menentukan alasan, atau hasil, perbedaan ini. Namun, perbedaan antara 

kelompok telah terjadi. Karena efek dan penyebab yang diduga telah terjadi, dan 

karenanya dipelajari dalam retrospeksi, penelitian kausal-komparatif juga kadang-

kadang disebut sebagai ex post facto (dari bahasa Latin untuk penelitian “setelah 

fakta”) (Fraenkel et al., 2012). 

Menurut (Ulber, 2005) penelitian komparatif adalah penelitian yang 

membandingkan dua gejala atau lebih. Desain kausal-komparatif dasar melibatkan 

pemilihan dua atau lebih kelompok yang berbeda pada variabel minat tertentu dan 

membandingkannya pada variabel atau variabel lain. Tidak ada manipulasi yang 

terlibat. Kelompok berbeda dalam satu dari dua cara: Satu kelompok memiliki 

karakteristik (sering disebut kriteria) yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, atau 

kelompok berbeda pada karakteristik yang diketahui. (Fraenkel et al., 2012) 

 Tujuan peneliti memilih kausal komparatif yaitu untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan keterampilan sosial antara variabel perkotaan dengan 

variabel pedesaan. Huruf C dalam desain ini untuk mewakili keberadaan group 

karakteristik yaitu perkotaan dan pedesaan dan huruf O digunakan untuk mewakili 

keterampilan sosial. Garis putus-putus digunakan untuk menunjukkan bahwa 

kelompok utuh sedang dibandingkan. 
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Gambar 3.1 Desain Kausal Komparatif 

(sumber : (Fraenkel et al., 2012) hlm. 370)) 

Keterangan :  

C1 : Remaja di Perkotaan  

C2  : Remaja di Pedesaan 

O  : Keterampilan Sosial 

3.2. Partisipan 

Partisipan penelitian ini terdiri dari remaja awal yang aktif ekstrakurikuler 

olahraga di daerah Kecamatan Cibadak 20 orang dan Kecamatan Cisolok 

sebanyak 20 orang. Penelitian dilakukan di SMPN 1 Cibadak dan SMPN 1 

Cisolok. Karakteristik partisipan penelitian adalah partisipan sampel berada pada 

rentang usia 12-14 tahun.  

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu kelompok besar yang menjadi sumber data. (Fraenkel et al., 

2012, hlm. 91) Populasi dalam penelitian ini adalah remaja awal berusia 12-14 

tahun Di Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Cisolok. Peneliti memilih SMPN 1 

Cibadak dan SMPN 1 Cisolok sebagai populasi karena sekolah tersebut memiliki 

ekstrakurikuler olahraga yang aktif mengikuti kejuaraan di Sukabumi, serta 

lokasinya dekat dengan tempat tinggal peneliti. 

3.3.1. Sampel dan teknik sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2011:62). Sampel dalam penelitian ini adalah remaja awal di 

Kecamatan Cisolok yang berjumlah 20 orang, dan di Kecamatan Cibadak yang 

berjumlah 20 orang. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, 
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peneliti menggunakan teknik sampling Purposive Sampling. Purposive sampling 

adalah teknik dengan pemilihan sampel yang terdiri dari individu yang memiliki 

kualifikasi khusus (Fraenkel et al., 2012, hlm. 107).  

 

 

Gambar 3.2 Teknik Purposive Sampling 

(sumber : (Fraenkel et al., 2012, hlm.101)) 

 

Bisa diketahui bahwa ketentuan dalam pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu masing – masing individu yang berasal dari 

populasi yang dipilih harus memiliki kriteria sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti 

(Fraenkel et al., 2012). Peneliti memiliki kriteria untuk membatasi jumlah sampel 

yaitu remaja awal di perkotaan dan pedesaan yang berumur 12 – 14 tahun, aktif 

mengikuti ekstrakurikuler olahraga minimal 2 kali per-pekan, pernah pernah 

mengikuti kejuaraan mewakili sekolah/klub dan bersedia untuk diteliti. Setelah 

disaring sesuai dengan kriteria diatas, tersedialah 40 remaja awal yang terdiri dari 

20 remaja awal di perkotaan dan 20 remaja di pedesaan. 
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3.4. Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data dari sampel penelitian diperlukan alat yang 

disebut instrument. Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian terutama berkaitan dengan proses pengumpulan data. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian untuk 

pengumpulan data.  

Berkaitan dengan penelitian ini, untuk mengetahui hasil keterampilan 

sosial dari remaja awal yang aktif mengikuti ekstrakurikuler lahraga di perkotaan 

dan di pedesaan, instrument yang digunakan yaitu diadaptasi dari The Matson 

Evaluation Of Social Skills With Youngsters ( MESSY).  

The Matson Evaluation Of Social Skills With Youngsters (MESSY) Merupakan 

kuesioner yang dikembangkan oleh (Matson et al., 1983). Angket ini terdiri dari 

31 item, yang dinilai oleh anak atau remaja berdasarkan skala Likert 5 poin. Item-

item tersebut terkait 4 faktor/dimensi yaitu:  1) perilaku antisosial/agresivitas 2) 

keterampilan sosial/ketegasan 3) kesombongan/keangkuhan 4) kecemasan 

sosial/kesendirian 

 Dalam sebuah angket pasti memiliki kisi-kisi untuk mempermudah 

peneliti mengetahui apa saja faktor-faktor yang terdapat dalam variabel yang di 

teliti. kisi-kisi angket The Matson Evaluation Of Social Skills With Youngsters ( 

MESSY) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Skor Alternatif Jawaban 

Sumber: Peneliti 

Score Skala Likert 

Pernyataan 

Jawaban Skor 

Selalu 5 

Sering 4 

Kadang-kadang 3 

Jarang 2 

Tidak Pernah 1 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket 

Sumber : Peneliti 

 

3.5. Uji Coba Angket 

Tujuan diadakan uji coba adalah di perolehnya informasi mengenai 

kualitas instrument sudah atau belum memenuhi persyaratan yang digunakan. 

Penjelasan di atas memaparkan bahwa uji coba instrumen bertujuan untuk 

menentukan kevalidan dari suatu instrumen atau alat tes berupa angket dan apakah 

instrumen angket tersebut sudah cocok atau belum untuk digunakan dalam 

penelitian untuk mengetahui keterampilan sosial remaja di perkotaan dan 

pedesaan. 

Kesimpulan didapat dari perbandingan antara r tabel dan r hitung. Item 

yang valid memiliki nilai apabila nilai r tabel (0.4438) < r hitung maka dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut valid dan begitupun selanjutnya. Hasil uji 

validitas diatas didapatkan dari pengolahan data menggunakan software SPSS. 

Hasil uji validasi terdapat 31 pertanyaan yang valid. 

Tabel 3.3 Tes Uji Reabilitas Angket 

Sumber: Peneliti 

Nilai Cronbach’s Alpha Jumlah Item 

0.821 31 

 

Faktor Keterampilan Sosial Nomor Soal 

Perilaku Antisosial / Agresivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Keterampilan Sosial/ Ketegasan 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 

Kesombongan/Keangkuhan 24, 25, 26, 27, 28 

Kecemasan Sosial/ Kesendirian 29, 30, 31 
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Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perhitungan nilai 

cronbach’s alpha apabila nilainya diatas 0.600 maka dinyatakan reliabel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa angket diatas telah memenuhi standar 

reabilitas karena memiliki nilai cronbach’s alpha = 0.821 > 0.600. 

3.6. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang pertama dilakukan yaitu : 

1) Menentukan populasi yang akan diteliti,  

2) Memilih sampel dari populasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh 

peneliti, 

3) Memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian ini. Setelah 

sampel mengerti dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, 

sampel diberikan lembar kesediaan mengikuti penelitian  / informed concent 

(Harriss & Atkinson, 2014), 

4) Dilanjutkan dengan pengambilan data kepada sample. Sebelum melakukan 

pengambilan data, peneliti melakukan proses perizinan terlebih dahulu 

dengan pihak Sekolah dan Pelatih ekstrakurikuler olahraga untuk melakukan 

penelitian. Setelah itu peneliti mulai mengambil data sample. Proses 

pengambilan data kuesioner The Matson Evaluation Of Social Skills With 

Youngsters (MESSY) untuk 40 orang sample remaja di perkotaan dan 

pedesaan dilakukan dengan mengisi kuesioner. Setelah pengambilan data 

selesai, peneliti melanjutkan penelitian ini dengan menganalisis data. Data 

yang sudah terkumpul diolah lebih lanjut kemudian disajikan dalam bentuk 

statistik dan selanjutnya dianalisis,  

5) Langkah terakhir yaitu merumuskan simpulan hasil analisis data. Peneliti 

akan memberikan kesimpulan penelitian yang merupakan hasil akhir 

penelitian.  

Langkah awal pada penelitian yaitu menentukan populasi. peneliti memilih 

daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan (Badan Pusat Statistika, 2010) yang 

menyatakan bahwa Kecamatan Cibadak termasuk dalam daerah perkotaan dan 

Kecamatan Cisolok termasuk dalam daerah perdesaan. Setelah populasi 

ditentukan, yaitu mengambil sampel dari populasi tersebut. Sampel selanjutnya 
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terbagi menjadi 2 grup, yaitu Remaja awal yang aktif ekstrakurikuler olahraga di 

perkotaan dan pedesaan. Lalu diberikan test sesuai dengan instrument penelitian 

peneliti memilih SMPN 1 Cibadak dan SMPN Cisolok karena memiliki 

ekstrakurikuler olahraga yang aktif mengikuti kejuaraan. Sebelum melakukan tes, 

sampel terlebih dahulu diberikan informed concent yaitu lembar persetujuan 

peserta yang akan diteliti (Harriss & Atkinson, 2014). Setelah itu masuk ke 

pengolahan dan analisa data, pembahasan, kesimpulan dan yang terakhir saran 

(Fraenkel et al., 2012). 

 

Gambar 3.3 Prosedur Penelitian 

(sumber : (Fraenkel et al., 2012), (Harriss & Atkinson, 2014)) 

 

3.7. Analisis Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kuantitatif yang 

mana analisis data kuantitatif ini menggunakan teknik analisis statistika. Analisis 

statistika terbagi menjadi dua bentuk, yaitu analisis deskriptif dan inferential. 

Peneliti menggunakan analisis statistika inferential, yang memakai teknik 

Independent Sample t-test, karena penelitian ini membandingkan 2 kelompok test. 

POPULASI 

SAMPEL 

ANGKET KETERAMPILAN SOSIAL 

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

PEMBAHASAN 

KESIMPULAN 

SARAN 
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Dan analisis statistic ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 

(Statistic package for sosial science). 

3.7.1. Deskriptif  Data 

Deskriptif data adalah tahapan pengolahan untuk memperoleh suatu 

informasi mengenai data, diantaranya skor minimum, skor maksimum, rata-rata, 

dan standar deviasi (Pallant, 2007). Berikut langkah-langkah melakukan deskriptif 

data adalah sebagai berikut: 

1) Klik analyze – descriptive statistic – descriptive 

2) Klik dan masukan data ke variabel 

3) Klik ok.  

3.7.2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data berada pada 

taraf distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan uji Shapiro-Wilk, dengan asumsi kelompok sampel 

termasuk ke dalam sampel kecil atau dibawah 50 (Pallant, 2007). Berikut langkah-

langkahnya: 

1) Klik analyze – descriptive statistic – explore 

2) Pindahkan variabel ke dependent list 

3) Klik ok. 

Jika Probabilitas < 0.05 maka data berdistribusi normal 

Jika probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi tidak normal 

3.7.3. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

homogen atau tidak (Pallant, 2007). Uji homogenitas data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan Levene Tes. Berikut langkah-langkahnya: 

1) Klik analyze – compare means – one way anova  

2) Masukan variabel ke dependent list 

3) Klik ok 

Jika nilai sig atau P-Value > 0.05 maka data dinyatakan homogen 

Jika nilai sig atau P-Value < 0.05 maka data dinyatakan tidak homogen 
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3.7.4. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji parametric dengan Independent T-Test 

untuk mencari hipotesis perbandingannya. Independent Sample T-Test adalah 

membandingkan rata-rata dari dua kelompok (Gerald, 2018). Independent sample 

T-Test yaitu memastikan bahwa data berdistribusi normal. Setelah data 

berdistribusi normal, selanjutnya memastikan bahwa data dinyatakan homogen. 

Jika data sudah berdistribusi normal dan dinyatakan homogeny, selanjutnya data 

dapat diuji dengan menggunakan independent sample T-Test. 

Adapun hipotesis yang muncul pada permasalahan penelitian ini adalah: 

H0 = Tidak terdapat perbedaan Keterampilan Sosial antara remaja awal di 

perkotaan dan pedesaan 

H1 = Terdapat perbedaan Keterampilan Sosial antara remaja awal di perkotaan 

dan pedesaan 

Kriteria Keputusan: 

1) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 H0 Diterima 

2) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 H0 Ditolak 


