
 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN  

  

A. Metode Penelitian Eksperimen  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Arikunto (2010, h.207) mengatakan bahwa penelitian eksperimen 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat 

dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain penelitian 

eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab-akibat. Caranya 

adalah dengan membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang 

diberi perlakuan dengan satu atau lebih kelompok pembanding yang tidak 

menerima perlakuan.  

Pendekatan eksperimental pada penelitian ini adalah eksperimen semu. 

Azwar (2010a, h.11) mengatakan bahwa penelitian eksperimental semu meniru 

kondisi eksperimental murni semirip mungkin akan tetapi tidak semua variabel 

yang relevan dapat dikendalikan atau dimanipulasi.   

Tujuan dari penelitian eksperimental semua adalah untuk memeroleh 

informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh 

dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk mengontrol dan atau memanipulasikan semua variabel yang relevan.  

Desain eksperimen yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan desain Two Group Pre Test – Post Test Design  
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Tabel 1  

Kelompok  Pretest  Treatment  Posttest  

Eksperimen  O1  X1  O2  

Kontrol  O1  X0  O2  

  

Keterangan :  

 O1  = Pretest  

 O2  = Posttest  

 X1  = Diberi Perlakuan  

 X0  = Tidak Diberi Perlakuan  

  

  

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Sebelum melakukan pengambilan data penelitian, perlu dilakukan  

identidikasi variabel yang akan diteliti, yaitu:  

1. Variabel Tergantung: Keterampilan Sosial  

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah keterampilan sosial. 

Keterampilan sosial adalah kemampuan individu dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosial di mana ia berada.  

Keterampilan sosial diukur dengan metode observasi melalui daftar 

cek atau Check-List terhadap aspek-aspek keterampilan sosial, antara lain 

empati, afiliasi dan resolusi konflik, serta aspek perkembangan kebiasaan  

positif.   

  

2. Variabel Bebas: Permainan Tradisional Dakon  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Permainan tradisional  

Dakon. Permainan tradisional  dakon adalah aktivitas yang dilakukan  oleh 

seseorang. Dalam bermain dakon seseorang berinteraksi dengan temannya dan 
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bisa juga untuk bersenang-senang. Suatu permainan pasti akan memiliki tujuan 

dan peraturan yang harus ditaati oleh pemainnya, seperti permainan dakon, tujuan 

permainan ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin biji dakon kedalam 

lumbung dan pada akhir permainan akan dihitung siapa yang memiliki biji dakon 

yang paling banyak sedangkan peraturannya adalah setiap langkah pemain 

tergantung dari biji dakon yang diambil, apabila pemain memiliki tujuh biji 

dakon, maka langkah yang dapat dilakukan oleh pemain tersebut adalah tujuh 

langkah atau dapat mengisi tujuh lubang yang ada di dalam papan dakon dan 

apabila biji dakon terakhir dimasukkan pada lumbung maka pemain dapat 

melanjutkan permainannya sedangkan apabila biji dakon terakhir dimasukkan 

pada lubang yang kosong maka pemain tersebut berhenti bermain dan bergantian 

dengan yang pemain lainnya atau pemain kedua begitu seterusnya.  

  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Pada penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu 

populasi, kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau 

karakteristikkarakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 

subjek yang lain. Ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi 

akan tetapi dapat terdiri dari karakteristik-karakteristik individu (dalam 

Azwar,  

2010a, h.77). Populasi dari penelitian ini adalah anak sekolah kelas 3 SD.  



  

  

46  

 

  

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi, karena sampel merupakan 

bagian dari populasi tentulah harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh 

populasinya. Apakah suatu sampel merupakan representasi yang baik bagi 

populasinya sangat tergantung pada sejauhmana karakteristik sampel itu 

sama dengan karakteristik populasinya (dalam Azwar, 2010a, h.79). Sampel 

dalam penelitian ini adalah anak sekolah Kelas 3 SD Pius kota Tegal. 

Peneliti menggunakan 20 subyek yang dibagi menjadi dua kelompak yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dimana proses pengambilan 

sampel untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan 

dengan cara sampling.  

Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu sampling random 

kelompok (Cluster Random Sampling). Pengambilan sampel dengan cara 

klaster (cluster random sampling), adalah melakukan randomisasi terhadap 

kelompok, bukan terhadap subjek secara individual (dalam Azwar, 2010a, 

h.87). Pada eksperimen ini, teknik ini digunakan untuk mengelompokkan 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan undian.  

Hasil random terhadap 20 siswa, ditentukan untuk kelompok 

eksperimen adalah pada subjek dengan nomor ganjil (nomor 1, 3, 5, dan 

seterusnya), pada nomor genap (yaitu nomor 2, 4, 6, dan seterusnya) 

dimasukkan sebagai kelompok kontrol.  
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Kelompok eksperimen merupakan kelompok yang diberikan 

treatment atau perlakuan dengan jangka waktu 1 bulan dengan pertemuan 

setiap minggunya sebanyak tiga (3 kali) dan setiap pertemuan 

menghabiskan waktu kurang lebih empat puluh menit dalam mengajarkan 

dan mengajak anak untuk bermain dakon.  

  

D. Pelaksanaan Eksperimen  

1. Material   

a. Papan Dakon  

b. Biji Dakon   

c. Check-ListPre-Test dan Post-Test  

2. Prosedur Pelaksanaan  

a. Pada sesi pertama, 20 subyek ditentukan kedalam kelompak kontrol dan 

eksperimen terlebih dahulu dengan menggunakan random assigment 

dimana pengelompokannya dilakukan dengan cara pemberian PreTest. 

Bagi yang memiliki nilai pretest tinggi dikelompokkan kedalam 

kelompok kontrol, dan sebaliknya apabila memiliki nilai pretest rendah 

akan dikelompokkan ke dalam kelompok eksperimen sekaligus data 

yang didapat merupakan data pre-test yang akan dijadikan pedoman 

serta perbandingan dengan nilai post-test pada akhir pemberian 

treatment.  

b. Subyek kelompok eksperimen diajarkan tentang cara bermain dakon 

yang benar serta peraturan-peraturan yang harus ditaati. Sedangkan 

subyek kelompok kontrol tidak diberikan treatment.  
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c. Kelompok eksperimen diberikan treatment selama kurang lebih 1 bulan 

dengan pertemuan setiap minggunya sebanyak tiga kali, dan tiap 

pertemuan berlangsung kurang lebih 40 menit, sedangkan kelompok 

kontrol diarahkan untuk melakukan kegiatan yang tidak terlalu banyak 

menggunakan kontak sosial secara langsung, seperti menggambar, 

mewarnai, menulis puisi dsb.  

d. Memberikan post-test dengan menggunakan Check-List sebagai hasil 

akhir dari pemberian treatment.  

e. Pemberian reward kepada subyek peneleitian.  

  

E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 

mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui 

(goal of knowing) harus dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara 

yang efisien dan akurat (dalam Azwar, 2010a, h.91).  

Metode pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi. Basrowi dan 

Suwandi (2008, h.93) mengatakan bahwa observasi ialah metode atau caracara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah 

laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. 

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan 

di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti.  
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Cartwright dan Cartwright (dalam Herdiansyah, 2010, h.131) 

mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 

tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan 

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.  

Lebih lanjut Herdiansyah (2010, h.131) mengatakan bahwa inti dari 

observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin 

dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat 

langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.   

Pada penelitian ini, observasi dilakukan oleh peneliti dengan dibantu 9 

teman peneliti sebagai observer. Total observer dalam penelitian ini adalah 10 

orang, yang terdiri dari 5 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, 5 mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara (3 dari 

jurusan akuntansi, dan 2 mahasiswa jurusan teknik informatika).  

Basrowi dan Suwandi (2008, h.118) mengatakan bahwa melakukan 

pengamatan tidak dapat berdiri sendiri, artinya tidak dapat dilakukan tanpa 

pencatatan datanya. Pada penelitian ini, pencatatan data observasi dilakukan 

dengan menggunakan daftar cek. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 

2011, h.182), daftar cek dibuat untuk mengingatkan pengamat apakah seluruh 

aspek informasi sudah diperoleh atau belum. Selain itu, digunakan sebagai 

pembimbing bagi pengamat dan sebagai jadwal waktu dan isi informasi yang 

akan dijaring.  

Herdiansyah (2010, h.136) mengatakan bahwa behavioral checklist atau 

biasa disebut checklist, merupakan suatu metode dalam observasi yang mampu 
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memberikan keterangan mengenai muncul atau tidaknya perilaku yang 

diobservasi dengan memberikan tanda cek (√) jika perilaku yang diobservasi 

muncul. Dalam tabel checklist, observer (pengamat) atau peneliti terlebih 

dahulu mencantumkan atau menuliskan indikator perilaku yang mungkin 

dimunculkan oleh observee atau subjek penelitian. Begitu perilaku yang 

diobservasi dimunculkan oleh observee, maka observer langsung memberikan 

tanda cek (√) pada kolom di samping indikator perilaku yang dimunculkan 

tersebut.  

Pada penelitian ini daftar cek untuk observasi mengenai keterampilan 

sosial disusun berdasarkan indikator dari aspek-aspek teori keterampilan sosial, 

yaitu aspek empati (meliputi penuh pengertian, tenggang rasa, kepedulian), 

aspek afiliasi dan resolusi konflik (meliputi komunikasi dua arah/ hubungan 

antarpribadi, kerjasama, penyelesaian konflik), dan aspek mengembangkan 

kebiasaan positif (tata krama/ kesopanan, kemandirian, dan tanggung jawab 

sosial).  

Indikator keterampilan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

  

Tabel 2  

Indikator Keterampilan Sosial  

No.  ASPEK  INDIKATOR  INDIKATOR PERILAKU  NO.  

SOAL  

1  Empati   Penuh  

Pengertian  

1) Menunggu giliran.  

2) Tersenyum.  

1 , 2  

 Tenggang Rasa  3) Membantu  teman  yang 

membutuhkan  

4) Membantu guru.  

3 , 4  

  

  



  

  

51  

 

 Kepedulian  5) Tidak memilih-milih teman.  

6) Tidak mengejek kawan.  

7) Tidak pelit.  

5 , 6 , 7  

2  Afiliasi dan 

Resolusi  

Konflik  

 Komunikasi dua 

arah  

8) Berdiskusi saat mengerjakan 

tugas kelompok.  

9) Ada interaksi antara murid dan 

guru.  

8 , 9  

 Kerjasama  10) Menyiapkan keperluan bermain 

secara bersama-sama.  

11) Bermain secara sportif  

10 , 11  

 Penyelesaian 

Konflik  

12) Meminta  maaf  ketika 

melakukan kesalahan.  
12  

3  Perkemba 

ngan 

Kebiasaan  

Positif  

 Tata Krama / 

Kesopanan  

13) Berbicara dengan sopan.  

14) Bersalaman dengan guru.  

13 , 14  

 Kemandirian  15) Baris secara tertib. 16) 

Ke kamar mandi sendiri.  
15 , 16  

 Tanggung  

Jawab Sosial  

17) Membereskan Permainan  

18) Menyelesaikan permainan.  

17 , 18  

  

E. Validitas dan Reliabilitas Observasi  

Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau 

instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang 

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (dalam Azwar, 

2010b, h.5).  

Suryabrata (2005, h.29) mengatakan bahwa reliabilitas alat ukur 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat 

dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) skor yang 
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diperoleh oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur 

dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda.  

Basrowi dan Suwandi (2008, h.93-94) mengatakan bahwa berdasarkan 

pengertian observasi, maka dapat dipahami bahwa observasi merupakan salah 

satu metode pengumpulan data di mana peneliti melihat dan mengamati secara 

visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. 

Apabila orang yang melakukan observasi subjektivitasnya sangat tinggi, hal ini 

akurasi data akan sangat terganggu, sehingga harus diadakan lebih dari satu 

orang yang melakukan observasi dalam satu fenomena, dan bisa diukur  

reliabilitas antarobserver atau reliabilitas antarrater.  

Berdasarkan uraian di atas maka untuk mencapai validitas dan 

reliabilitas pada penelitian ini akan melibatkan lebih dari satu observer agar 

tidak cenderung subjektif, sehingga validitas dan reliabilitas antarobserver atau 

antarrater tersebut dapat dilakukan dengan baik.  

  

  

  

F. Metode Analisis Data  

Salah satu bagian/tujuan dalam eksperimen adalah melakukan 

komparasi/perbandingan. Untuk menguji perbandingan dapat digunakan cara 

uji yang sederhana yaitu menggunakan uji t (t-test). Sebagaimana dikemukakan 

Azwar (2010a, h.135) bahwa analisis perbedaan di antara kelompok 

dimaksudkan untuk menguji apakah harga rata-rata (mean) pada suatu variabel 

berbeda pada kelompok yang satu dengan yang lain. Untuk mengujinya dapat 

digunakan analisis t-test.  




