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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 

karena pendekatan ini dipilih merupakan metode penelitian yang mengolah hasil 

penelitiannya berupa angka yang kemudian dianalisis dengan prosedur 

statistik.Menurut Mujis (dalam Suharsaputra, 2014:49) bahwa metode penelitian 

kuantitatif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan 

fenomena dengan menggunakan data-data numberik, kemudian dianalisis dengan 

umumnya menggunakan statistic”. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksperimen 

dengan model kuasi eksperimen. Menurut Arifin (2014:74) “Kuasi eksperimen juga 

eksperimen semu yang tujuannya adalah untuk memprediksi keadaan yang dapat 

dicapai melalui eksperimen yang sebenarnya, tetapi tidak ada pengontrolan dan/atau 

manipulasi terhadap seluruh variable yang relevan”. 

Menurut Arifin (2011:76) Desain penelitian adalah suatu rancangan yang berisi 

langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian eksperimen, 

sehingga informasi yang diperlukan tentang masalah yang diteliti dapat dikumpulkan 

secara faktual. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Time 

SeriesDesain.Time series merupakan metode dimana sejumlah observasi diambil 

selama beberapa periode dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun suatu 

ramalan untuk beberapa periode di masa depan (Assauri, dalam Husna 

2017:20).Desain tersebut merupakan salah satu bentuk dalam metode kuasi 

eksperimen dengan syarat kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat 

dipilih secara random.Desain penelitian ini hanya menggunakan satukelompok saja, 

namun dapat juga dilakukan dengan pengontrolan (kelompok kontrol). 

Sebelumdiperlakuan (treatment), kelompok diberikan pre-test sampai tiga kali, 

denganmaksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok 



39 
 

 
Muhammad Ghorby, 2022 
EFEKTIVITAS MEDIA STREET PHOTOGRAPHY DALAM PROJECT BASED LEARNING TERHADAP 
BERPIKIR KRITIS SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sebelumdiberi perlakuan. Bila hasil pre-test selama tiga kali (O1, O2,O3) ternyata 

nilainyaberbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, 

dantidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui 

denganjelas, kelompok selanjutnya diberi perlakuan atau tindakan (X). 

Setelahnyadiberikan post-test sebanyak tiga kali (O4,O5,O6). Pola umum desain 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1.1 Desain Penelitian 

O1, O2,O3 X O4,O5,O6 

Keterangan: 

O1, O2 dan O3 :Kemampuan berpikir kritis siswapada kelas eksperimen 

sebelumditerapkannya perlakuan denganmenggunakan 

media Street PhotographydalamModel Pembelajaran 

Project Based Learning. 

X :Suatupelakuan yang diterapkanpada kelas eksperimen 

denganmenggunakan media Street Photography 

dalamModel Pembelajaran Project Based Learning. 

O4,O5dan O6 :Kemampuan berpikir kritis siswapada kelas eksperimen 

setelah diterapkannyaperlakuan dengan menggunakan 

media Street Photographydalam Model Pembelajaran 

Project Based Learning. 

 

Variabel yang digunakan pada penelitian terdapat variabel bebas (variabel X) 

yaitu variabel penyebab atau yang diduga memberikan suatu pengaruh atau efek 

terhadap peristiwa lain dan variabel terikat (variabel Y) yaitu variabel yang 

ditimbulkan atau efek dari variable bebas. Variable penelitian menurut Arikunto 

adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

(2013:96). Hubungan antar variabel dapat dijabarkan dalam bentuk tabel berikut: 
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Tabel 3.1.2 Hubungan antar Variabel 

Variabel Bebas (X) 

 

Variabel Terikat (Y) 

Media Street Photography dalam 

Pembelajaran Project Based Learning 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa aspek memberikan penjelasan 

sederhana (Elementary Clarification) 

X1Y1 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa aspek membangun keterampilan 

dasar (Basic Support) 

X1Y2 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa aspek membuat kesimpulan 

(Inference) 

X1Y3 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa aspek membuat penjelasan lanjut 

(Advance Clarification) 

X1Y4 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa aspek strategi dan taktik 

(Strategies and Tactics) 

X1Y5 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Menurut Arifin (2014:215) menjelaskan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek yang akan diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian nilai, 

maupun hal-hal yang terjadi adalah populasi sedangkan sebagian dari populasi 

yang akan diselidiki adalah sampel atau populasi dalam bentuk mini (miniature 

population).Dengan begitu, populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMPN 1 Kota Cirebon.Populasi pada penelitian ini dapat digambarkan 

dengan tabel berikut. 
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Tabel 3.2.1 Populasi Penelitian 

Kelas Siswa 

8A 40 siswa 

8B 40 siswa 

8C 40 siswa 

8D 40 siswa 

8E 40 siswa 

8F 41 siswa 

8G 40 siswa 

8H 39 siswa 

8I 39 siswa 

8J 40 siswa 

Jumlah 399 siswa 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel berguna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

pengambilan data dari popilasi karena sampel merupakan sebagian dari populasi, 

maka peneliti menggunakan teknik samplingCluster Random Sampling dalam 

menentukan sampel yang digunakan, sebab pada penelitian ini sampel diambil 

berdasarkan kelas. Alasan peneliti memilih teknik Cluster Random 

Samplingkarena sampel yang akan diambil untuk penelitian adalah kelompok 

siswa yang telah terbentuk tanpa ada campur tangan peneliti, artinya peneliti 

menggunakan kelas yang sudah terbentuk disekolah tersebut.Berdasarkan teknik 

pengambilan tersebut, maka sampel yang diambil di dalam penelitian ini adalah 

kelas 8A. 

3.3 Instrument Penelitian 

Menurut Arifin (2014:226) tes adalah suatu teknik pengukuran yang 

didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau serangkaian tugas yang 
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harus dikerjakan atau dijawab oleh responden.Pada penelitian ini tes yang 

akandigunakan yaitu berupa tes yang berbentuk uraian (essay). Tes ini diberikan 

dalam bentuk soal yang digunakan untuk mengukur kognitif dan berpikir kritis 

mencakup penjelasan sederhana (elementary clarification), membangun keterampilan 

dasar (basic support), kesimpulan (inference), membuat penjelasan lebih lanjut 

(advanced clarification), strategi dan taktik (strategi and tactic) sehingga diharapkan 

dengan diberikannya tes ini maka dapat memberikan data tentang berpikir kritis 

siswa. Kelima aspek tersebut selanjutnya dijabarkan kembali menjadi 12 sub-

indikator kemampuan berpikir kritis. Sub indikator tersebut dibuatkan soal sesuai 

jumlahnya dengan setiap soal mendapatkan skor maksimal 4 yang berguna untuk 

mengukur atau memberi nilai pada instrumen yang telah disusun.  

Sebelum melaksanakan penelitian, instrumen diuji bertujuan untuk peneliti 

melihat instrumen yang digunakan sudah tepat atau tidak untuk dapat digunakan 

dalam penelitian.Teknik Analisis Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

3.3.1 Uji Validitas 

Penelitian ini pengujian validitas yang dilakukan adalah dengan 

melakukan uji kontruk dan isi, peneliti melakukan expert judgement terhadap 

instrumen penelitian kepada dosen ahli di Departemen Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan dan satu guru di sekolah tempat penelitian untuk mengetahui 

kevalidan isi dari konsep instrumen yang telah dikembangkan. Dalam hal ini, 

gejala yang diukur adalah berpikir kritis siswa. Rumus yang digunakan dalam 

perhitungan uji validitas empiris yaitu korelasi Product Moment yang 

dikemukakan oleh Pearson yaitu sebagai berikut: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Sumber: Arifin, 2016, hlm. 254 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

N = jumlah sampel 
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X = nilai item 

Y = nilai total 

Tabel 3.3.1 Hasil Uji Validitas Item Soal 

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas 

0,81-1,00 Sangat tinggi 

0,61-0,80 Tinggi 

0,41-0,60 Cukup 

0,21-0,40 Rendah 

0,00-0,21 Sangat Rendah 

Sumber: Arifin, 2016, hlm. 257 

 

Untuk mengetahui kevalidan setiap soal dalam instrumen yang digunakan, 

peneliti menggunakan program Statictical Product and Service Solution (SPSS).Uji 

validitas digunakan untuk mengetahui apakah butir-butir soal layak untuk 

diujicobakan dalam penelitian. Kriteria uji validitas yaitu sebagai berikut: jika rhitung 

>rtabel ,maka dapat disimpulkan butir soal tersebut adalah valid. Sebaliknya jika 

rhitung < rtabel maka dapat disimpulkan bahwa butir soal tidak valid. Untuk kali ini, 

sampel penelitian adalah 40 maka rtabel yang didapat adalah sebesar 0.304 . 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS, diperoleh data 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3.2 Hasil Uji Validitas Item Soal 

No Soal r hitung r tabel Keterangan Keputusan 

1 0.823 0.304 Valid Digunakan 

2 0.639 0.304 Valid Digunakan 

3 0.707 0.304 Valid Digunakan 

4 0.739 0.304 Valid Digunakan 

5 0.639 0.304 Valid Digunakan 

6 0.732 0.304 Valid Digunakan 
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No Soal r hitung r tabel Keterangan Keputusan 

7 0.778 0.304 Valid Digunakan 

8 0.712 0.304 Valid Digunakan 

9 0.664 0.304 Valid Digunakan 

10 0.686 0.304 Valid Digunakan 

11 0.742 0.304 Valid Digunakan 

12 0.798 0.304 Valid Digunakan 

 

 Dari hasil uji validitas untuk 12 item pertanyaan diatas, dapat diketahui jika 

nilai rhitung yang didapatkan lebih besar dari nilai rtabel sehingga seluruh item 

pertanyaan dapat dikatakan valid dan bisa digunakan sebagai instrument penelitian. 

 

3.3.2 Uji Reliabilitas 

Pada penelitian ini, perhitungan uji reliabilitas adalah dengan 

menggunakan teknik Cronbach’s Alpha dengan menggunakan SPSS (Stantistical 

Product and Service Solution) for window versi 23.0.Alasan menggunakan 

teknik tersebut karena instrumen penelitian ini berbentuk uraian dan skala 

bertingkat sehingga sangat sesuai jika mencari reliabilitas untuk soal uraian dan 

skor. 

r11= ,
 

   
-,   

∑ 
 
 

 
 
 

] 

Rumus variansnya adalah sebagai berikut: 

   
∑   

∑  

 

 
 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrument/koefisien alfa 

k  = banyaknya bulir soal 

∑ 
 
 
 = jumlah varias bulir 
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  = varians total 

∑  = jumlah skor 

   = jumlah responden 

 

Rumus yang digunakan dalam uji reliabiltas adalah Cronboach’s Alpha, 

teknisnya perhitungan dibantu program pengolah data SPSS (Stastistical Product and 

Service Solution) versi 16.0. Adapun hasil perhitungan uji reliabilitas adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.3.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.920 12 

 

Suatu instrumen reliabel atau tidak dapat  ditentukan dengan membandingkan 

nilai rhitung (Cronboach’s Alpha) dengan rtabel. Jika rhitung >rtabel maka instrumen 

tersebut reliabel.Dari tabel hasil uji reliabilitas diatas dapat diketahui jika nilai 

Cronboach’s Alphalebih besar dari 0.6 sehingga pertanyaan penelitian dapat 

dikatakan reliabel. 

Tabel 3.3.4 Hasil Uji Validitas Item Soal 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Memberikan 

Penjelasan Dasar 

16.60 43.682 .804 .666 .869 

Membangun 

Keterampilan 

Dasar 

18.58 56.251 .731 .570 .890 

Menarik 

Kesimpulan 

17.38 40.856 .777 .618 .887 
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Penjelasan 

Lanjut 

18.65 54.336 .825 .689 .874 

Strategi dan 

Taktik 

19.10 50.759 .795 .651 .871 

 

 

Dari hasil pengujian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh item atau 

soal dikatakan reliabel karena nilai Crocbach’s Alpha setiap soal > 0.304.Untuk 

menentukan kriteria reliabilitas ini tinggi atau rendah, peneliti menggunakan 

interpretasi koefisien reliabilitas yang disampaikan oleh Jihad & Harris (2013, hlm. 

181).Dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen yang digunakan oleh 

peneliti termasuk kriteria tinggi. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Perencanaan Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa langkah yaitu: 

1. Menentukan masalah penelitian yang pada tahap ini peneliti menentukan 

masalah melalui studi pustaka dan kajian literatur 

2. Melakukan studi pendahuluan dengan mengunjungi sekolah yang akan 

menjadi tempat berlangsung penelitian, kemudian melakukan wawancara 

dengan guru IPS mengenai kondisi belajar peserta didik dan kendala yang 

pernah terjadi setiap pembelajaran, pemanfaatan media yang tepat, dan 

analisis kemampuan siswa disekolah 

3. Penyusunan proposal penelitian dengan melakukan konsultasi pada dosen 

pembimbing di universitas 

4. Menentukan dan menyusun instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian, dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan dosen ahli 

sebelum diujicobakan dan direvisi 

5. Melakukan perizinan penelitian kepada pihak-pihak yang terlibat 
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3.4.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan pelaksanaan penelitian ke SMPN 1 Kota 

Cirebon dengan melakukan lang-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan kelas sampel dalam penelitian 

2. Menyusun RPP untuk dilakukannya penerapan media street photography 

3. Melakukan tiga kali pretest untuk mengetahui kemampuuan awal siswa 

4. Memberikan perlakuan dengan melakukan proses pembelajaran 

menggunakan media Street Photographydalam Pembelajaran Poject 

Based Learning 

5. Memberikan posttest sebanyak tiga kali untuk mengetahui apakah Media 

Street Photography dalam Pembelajaran Project Based Learning efektif 

dalam mengingkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

3.4.3 Tahap Pelaporan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap pelaporan penelitian, 

diantaranya: 

1. Mengolah data hasil pretest dan posttest 

2. Menganalisis temuan hasil dari penelitian di lapangan 

3. Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pengolahan data 

4. Membuat laporan penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan pedoman 

karya tulis ilmiah yang ada dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

skripsi 

5. Melaksanakan sidang skripsi yang telah dijadwalkan oleh Departemen. 

3.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Analisis Data Pretest dan Posttest 

Setelah melakukan pengumpulan data maka langkah selanjutnya 

adalah memeriksa dan menganalisis serta menghitung skor hasil pretest dan 

posttest. Untuk menghitung nilai rata-rata skor baik pretest maupun posttest 

yaitu menggunakan rumus: 

       ̅   
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      Sumber: Arifin 2012, hlm 172 

Keterangan: 

  = rata-rata nilai 

∑X = jumlah skor  

n = jumlah siswa 

 Untuk mengetahui peningkatan kemampuan analisis siswa dapat 

dengan menghitung gain atau selisih dari hasil pretest dan posttest kelompok 

eksperimen. Nilai gain dapat ditentukan dengan rumus : 

G = Skor posttest – skor pretest 

      Sumber: Arifin 2012, hlm 173 

3.5.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel yang 

menentukan distirbusi kenormalan sebaran data tersebut.Hasil dari uji 

normalitas dibutuhkan guna syarat untuk menentukan uji statistic hipotesis 

yang tepat.Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan bantuan program 

aplikasi pengolah data Stastical Product and Service Solution (SPSS) dengan 

uji normalitas one sample Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian normalitas 

one sample Kolmogorov Smirnov adalah jika nilai Sig. (Signifikansi) atau 

nilai probabilitas <0.05 maka distribusi adalah tidak normal, sedangkan jika 

nilai Sig (Signifikansi) atau nilai probabilitas >0.05 maka distribusi adalah 

normal.  

3.5.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t satu kelompok 

sampel (one sample t test). Pada penelitian ini Uji one sample t test digunakan 

untuk membandingkan hasil dari pretest sebelum diberikan treatment dan 

hasil posttest yang sesudah diberikan treatment yaitu dengan melakukan 

pembelajaran di kelas media street photography. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 
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 ̅     

 

√ 

 

Sumber: Sugiyono, 2014 hlm.178 

Keterangan: 

  = Nilai t hitung 

 ̅ = Nilai rata-rata 

   = Nilai yang dihipotesiskan 

s = Simpangan baku sampel 

n = jumlah anggota sampel 

 

Pada teknisnya perhitungan uji hipotesis dilakukan dengan bantuan 

program aplikasi pengolah data Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) versi 23 untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata dengan 

menggunakan uji sample paired t-test. Kriteria pengambilan kesimpulan 

untuk uji hipotesisnya adalah:  

1. Jika –ttabel <thitung <ttabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima (terdapat 

hubungan antara variabel X dan variabel Y) 

2. Jika –thitung<ttabel <thitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

(tidakterdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y). 


