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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam sebuah metode penelitian 

merupakan aspek yang sangat penting. Pendekatan yang sesuai 

dengan tujuan penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti sangat 

menentukan kemudahan dalam menjalankan proses penelitian. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan pada 

fenomena-fenomena obyektif dan dikaji secara kuantitatif.
88

  

Ciri khusus penelitian kuantitatif adalah data dan sumber 

datanya. Jika datanya berupa angka-angka atau nilai anak yang 

dianalisis menggunakan data statistik maka penelitian itu berupa 

penelitian kuantitatif.
89

 Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
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bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
90

 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan eksperimental. Menurut Sugiyono penelitian eksperimen 

merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan (treatment) terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan.
91

 Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu 

untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat dengan cara 

memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok 

eksperimental dan menyediakan kontrol untuk perbandingan.
92

  

Jenis desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Quasi Experimental Design. Desain ini berbasis eksperimen 

control pre test – post test group desain. Pada kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Akan tetapi, 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan tes 

awal. Perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tersebut berbeda, dimana pada kelompok 

eksperimen menggunakan media boneka tangan, sedangkan untuk 

kelompok kontrol tidak menggunakan media pembelajaran. Untuk 

menguji hasil test dari kedua desain kelompok penelitian tersebut 
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maka harus dilakukan uji akhir. Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rancangan Quasi Experimental Design 

Kelas Pre test Treatment Post test 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 - O4 

 

Keterangan: 

O1 dan O3 : Pre test diberikan sebelum perlakuan kegiatan belajar 

mengajar untuk kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

O2   : Post test diberikan setelah pemberian treatment 

O4    : Post test diberikan pada kelas tanpa pemberian treatment 

X  : Pemberian treatment dengan menggunakan media boneka 

   tangan 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.
93

 Variabel penelitian juga dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian yang meliputi 

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan 
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diteliti.
94

 Sesuai dengan judul dalam penelitian ini terdapat dua jenis 

variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).
95

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh media 

boneka tangan yang dilambangkan dengan (X). 

2. Variabel Terikat (Dependent)  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
96

 Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan berkisah yang dilambangkan dengan 

(Y). Variabel terikat memiliki indikator yang meliputi: 

Y1 = perkembangan bahasa 

Y2 = kecerdasan verbal linguistik 

Y3 = kemampuan berkisah 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Suatu penelitian pasti memiliki wilayah sumber data yang 

dijadikan sebagai subjek penelitian. Populasi merupakan keseluruhan 

subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 
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penelitian populasi.
97

 Sugiyono menyebutkan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
98

  

Nanang Martono juga mengemukakan bahwa populasi 

merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian. Populasi juga dapat didefinisikan sebagai 

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti.
99

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa populasi merupakan subjek yang terdapat dalam suatu wilayah 

generalisasi, memiliki karakteristik atau ciri khas yang berkenaan 

dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh anak kelompok B di RA Al Huda Rejowinangun Trenggalek. 

Jumlah kelompok B1 adalah 24 anak dan kelompok B2 sebanyak 24 

anak, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 48 anak. Untuk 

rinciannya sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Anak Didik di RA Al Huda 

Rejowinangun Trenggalek 

No. Kelompok 
Jumlah Siswa Keterangan  Jumlah 

Total Laki-laki Perempuan 

1. B1 10 14 24 

2. B2 10 14 24 

Total 48 

 

Penelitian ini kemudian menjadikan kelompok B1 sebagai 

kelas eksperimen dan kelompok B2 sebagai kelas kontrol di RA Al 

Huda Rejowinangun Trenggalek. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan 

cara-cara tertentu.
100

 Sampel sering disebut sebagai contoh, yaitu 

himpunan bagian (subset) dari suatu populasi.
101

 Sampel merupakan 

suatu himpunan dari populasi yang anggotanya disebut sebagai 

subyek. Menurut Sugiyono sampel dapat diartikan sebagai bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
102

 

Pada penelitian ini sampel yang dipilih sebagai subyek 

penelitian adalah seluruh populasi yang ada. Karena memang 

populasi yang ada tidak lebih dari 100 orang.
103

 Sehingga, peneliti 

menggunakan seluruh populasi yang ada untuk dijadikan sampel. 

Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan teknik 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Jumlah Sampel 

 

No. Kelompok Jumlah 

1. B1 24 responden 

2. B2 24 responden 

Jumlah Total Sampel 48 Responden 

 

D. Kisi-Kisi Instrumen 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman observasi 

(cheklist) untuk mengumpulkan data dilapangan untuk mengetahui data 

tentang pengaruh media boneka tangan terhadap kemampuan berkisah 

anak. 

 Variabel dalam penelitian ini dibedakan dalam kategori utama 

yaitu variable independent (X) dan variable dependen (Y). berikut 

variabel dalam penelitian ini: 

1. Variable independent (X)   : media boneka tangan 

2. Variable dependen (Y)   : kemampuan berkisah 

Kisi-kisi instrumen penelitian dalam mengukur kemampuan 

berkisah anak dengan menggunakan media boneka tangan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Observasi Kemampuan Berkisah 

Lingkup 

perkembangan 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

Bahasa 

(mengungkapkan 

bahasa) 

 

3.11  

Memahami bahasa 

ekspresif (mengungkapkan 

bahasa secara verbal dan 

non verbal) 

 

4.11 

Menunjukkan kemampuan 

berbahasa ekspresif 

(mengungkapkan bahasa 

secara verbal dan non 

verbal) 

 

 

1. Anak mampu 

menjawab 

pertanyaan guru 

tentang isi cerita 

dengan baik 

 

2. Anak mampu 

menceritakan 

kembali isi cerita 

dengan baik 

 

3. Anak mampu 

mengungkapkan 

pendapat tentang 

isi cerita dengan 

baik 

 

     

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Kemampuan Berkisah 

No. Kriteria Nilai 

1 Belum Berkembang (BB) 1 

2 Mulai Berkembang (MB) 2 

3 Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 3 

4 Berkembang Sangat Baik (BSB) 4 
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Tabel 3.6 Rubrik Penilaian Observasi Kemampuan Berkisah 

Indikator 1 : Anak mampu menjawab pertanyaan guru tentang isi cerita 

dengan baik 

No Kriteria Deskripsi Nilai 

1. Belum Berkembang 

(BB) 

Anak belum mampu 

menjawab 

pertanyaan guru 

tentang isi cerita 

dengan baik  

1 

2. Masih Berkembang 

(MB) 

Anak mampu 

menjawab 

pertanyaan guru 

tentang isi cerita 

namun masih dengan 

bantuan guru. 

Bantuan guru yang 

diberikan kepada 

anak meliputi 2 

pertanyaan dari 4 

pertanyaan 

2 

3. Berkembang Sesuai Harapan 

(BSH) 

Anak mampu 

menjawab 

pertanyaan guru 

tentang isi cerita 

dengan baik tetapi 

dengan bantuan guru. 

Bantuan guru yang 

diberikan kepada 

anak meliputi 3 

pertanyaan dari 4 

pertanyaan 

3 

4. Berkembang Sangat Baik 

(BSB) 

Anak mampu 

menjawab 4 

pertanyaan guru 

tentang isi cerita 

dengan baik dan dapat 

membantu temannya 

yang belum mencapai 

kemampuan sesuai 

indikator yang 

diharapkan 

4 
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Tabel 3.7 Rubrik Penilaian Observasi Kemampuan Berkisah 

Indikator 2 : Anak mampu menceritakan kembali isi cerita dengan baik 

No Kriteria Deskripsi Nilai 

1. Belum Berkembang 

(BB) 

Anak belum mampu 

menceritakan 

kembali isi cerita 

dengan baik 

1 

2. Masih Berkembang 

(MB) 

Anak mampu 

menceritakan 

kembali isi cerita 

namun masih dengan 

bantuan guru. 

Bantuan guru yang 

diberikan kepada 

anak meliputi: nama 

tokoh, tempat 

peristiwa terjadi, 

kalimat pengantar 

(prolog), dan dialog 

antar tokoh. 

2 

3. Berkembang Sesuai Harapan 

(BSH) 

Anak mampu 

menceritakan 

kembali isi cerita 

dengan baik tetapi 

dengan bantuan guru. 

Bantuan guru yang 

diberikan kepada 

anak meliputi: nama 

tokoh dan tempat 

peristiwa terjadi. 

3 

4. Berkembang Sangat Baik 

(BSB) 

Anak mampu 

menceritakan 

kembali isi cerita 

dengan baik dan  

dapat membantu 

temannya yang 

belum mencapai 

kemampuan sesuai 

indikator yang 

diharapkan 

4 

 

 



68 

 

 
 

Tabel 3.8 Rubrik Penilaian Observasi Kemampuan Berkisah 

Indikator 3 : Anak mampu mengungkapkan pendapat tentang isi cerita 

dengan baik 

No Kriteria Deskripsi Nilai 

1. Belum Berkembang 

(BB) 

Anak belum mampu 

mengungkapkan 

pendapat tentang isi 

cerita dengan baik 

1 

2. Masih Berkembang 

(MB) 

Anak mampu 

mengungkapkan 

pendapat tentang isi 

cerita namun masih 

dengan bantuan guru. 

Bantuan yang 

diberikan guru kepada 

anak meliputi: karakter 

tokoh pada kisah 

Mueeza yang dapat 

dijadikan teladan, dan 

mengajarkan kasih 

sayang sesama 

makhluk hidup 

2 

3. Berkembang Sesuai Harapan 

(BSH) 

Anak mampu 

mengungkapkan 

pendapat tentang isi 

cerita dengan baik 

tetapi dengan bantuan 

guru. Bantuan yang 

diberikan guru kepada 

anak meliputi: satu 

karakter tokoh pada 

kisah Mueeza yang 

dapat dijadikan teladan 

3 

4. Berkembang Sangat Baik 

(BSB) 

Anak mampu 

mengungkapkan 

pendapat tentang isi 

cerita dengan baik dan  

dapat membantu 

temannya yang belum 

mencapai kemampuan 

sesuai indikator yang 

diharapkan 

4 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian 

berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang 

valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara 

tepat dalam pengumpulan datanya.
104

 

Berdasarkan judul dan prosedur yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka instrumen penelitiannya berupa pedoman observasi dan 

dokumentasi. 

1. Pedoman Observasi  

  Pedoman observasi merupakan alat yang digunakan peneliti 

saat melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang 

berkaitan dengan penelitian. Pada intinya, observasi merupakan 

sebuah pengamatan yang melibatkan panca indera.
105

 Pedoman 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar 

pengamatan dan catatan selama proses penelitian sebagaimana 

terlampir.  

2. Pedoman Dokumentasi 

  Pedoman Dokumentasi yaitu alat bantu yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data atau arsip yang berkaitan dengan 
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masalah penelitian. Data tersebut dapat berupa hasil penelitian, foto-

foto atau gambar, buku harian, dan hasil karya.
106

 Pedoman 

dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foto-foto 

selama kegiatan berlangsung sebagaimana terlampir. 

F. Data dan Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan terhadap suatu hal.
107

 Data 

juga merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu 

pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sikap.
108

 Sedangkan 

sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh.
109

. Pada 

penelitian ini, sumber data dapat diperoleh melalui: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang definisi operasionalnya 

dibuat oleh orang atau diambil sendiri sebagai pengumpul data.
110

 

Dengan kata lain sumber data primer merupakan sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 
111

 Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu anak-anak 

kelompok B di RA Al Huda Rejowinangun Trenggalek. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang definisi 

operasionalnya tidak dibuat oleh orang atau unit pengumpul data.
112

 

Dengan kata lain sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

melalui  dokumen.
113

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak 

kelompok B di RA Al Huda Rejowinangun Trenggalek. 

G. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah bentuk penerimaan data yang 

dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukur dan 

mencatatnya.
114

 Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau 

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penilaian ini adalah:
 115
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1. Observasi 

Observasi adalah salah satu instrumen pengumpulan data berupa 

pengamatan atau pencatatan secara teliti dan sistematis mengenai 

gejala-gejala yang sedang diteliti.
116

   Pengamatan tersebut berkenaan 

dengan kegiatan guru mengajar maupun siswa belajar.
117

 

Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi check list yang telah disiapkan dengan memberi nilai jika 

hal yang diamati muncul. Check list merupakan pedoman observasi 

dimana indikator atau aspek yang akan diamati sudah ditetapkan sejak 

awal sehingga observer hanya memberi tanda cek () mengenai 

indikator atau aspek yang akan diamati. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat 

atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.
118

 Teknik 

dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang 

diteliti. 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto 

kegiatan anak-anak saat penelitian berlangsung. Pengambilan foto-

foto tersebut bertujuan agar data yang diperoleh yang berupa fakta-

fakta dilapangan dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat 

dijadikan sebagai bukti. 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling 

menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk 

menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, karena data yang diperoleh 

berupa data kuantitatif yang diperoleh dari lapangan. 

Pada penelitian kuantitatif, analisis data yang digunakan sudah 

jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan dalam sebuah penelitian. Karena datanya 

kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang 

tersedia.
119

 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan setiap 

tindakan dalam sebuah penelitian. Untuk itu, model yang dipilih peneliti 

dalam menganalisis data yang diperoleh yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis Data Statistik Deskriptif 

Analisis data statistik deskriptif merupakan suatu bentuk analisis 

data yang digunakan untuk menggambarkan data yang terkumpul 

bagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.
120

 Penelitian yang dilakukan 

pada populasi atau (tanpa diambil sampelnya) jelas akan 

menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.
121

 Hasil 
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analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan 

atau tidak.
122

 Analisis ini meliputi editing data, penilaian menyajikan 

data dalam bentuk tabel. Teknik analisis data tersebut dapat diperoleh 

melalui lembar observasi.  

Didalam analisis diskriptif ini terdapat editing data yang 

dilakukan setelah peneliti melakukan penelitian dan mendapatkan data 

lapangan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekkan data secara 

teliti pada instrumen penilaian agar menghindari terjadinya kesalahan 

atau kekurangan data. 

2. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah validitas atau keaslian berasal dari dari 

kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan dan 

kecermatan suatu alat ukur dapat melakukan fungsi ukuranya.
123

 

Dan dapat juga diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukan 

tingkatan kevalidan atau keaslian suatu instrumen
124

. Pengujian 

validitas instrumen penelitian mangajukan validasi instrumen 

kepada Ibu Errifa Susilo. M.Pd selaku dosen pembelajaran PIAUD 

IAIN Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pre test yang 
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bersifat menghipun data sehingga tidak perlu standarisasi 

instrumen, cukup dengan validasi isi dan validasi konstruk. 

b. Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukan 

konsistensi suatu alat pengukur untuk mengukur gejala yang 

sama.
125

 Uji reliabilitas hasil pengukuran yang dapat dipercaya 

reliabilitasya diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan 

tujuan pengukuran. Dalam bukunya, Sujianto mengemukakan 

bahwa : 

“reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran yang dapat 

dipercaya. Reliabiliras instrumen diperlukan untuk 

mendapat data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk 

mencapai hal tersebut, maka dilakukan uji reliabilitas 

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach`s diukur 

berdasarkan skala Alpa Cronbach`s 0 sampai 1” 

Jika skala ini dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan 

rentang yang sama, maka ukuran kemampuan alpha dapat 

diinterprestasi sebagai berikut :
126

 

1) Nilai Alpha Cronbach`s 0,00 – 0,20 berarti kurang reliabel 

2) Nilai Alpha Cronbach`s 0,21– 0,40 berarti agak reliabel 

3) Nilai Alpha Cronbach`s 0,41 – 0,60 berarti cukup reliabel 

4) Nilai Alpha Cronbach`s 0,61 – 0,80 berarti  reliabel 

5) Nilai Alpha Cronbach`s 0,81 – 1,00 berarti sangat reliabel 
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3. Uji Hipotesis 

 Setelah semua perlakuan diberikan, maka langkah selanjutnya 

diberikan post test. Data yang diperoleh dari hasil uji instrumen 

penelitian tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

atau tidak penggunaan media boneka tangan terhadap perkembangan 

bahasa, kecerdasan linguistik, dan kemampuan berkisah. 

 Adapun uji hipotesis yang digunakan adalah Uji Mann Whitney.  

Uji Mann Whitney merupakan uji yang terdapat dalam statistik 

nonparametrik. Uji mann whitney digunakan pada data ordinal dan 

memiliki dua sampel bebas (independent).
127

 Uji ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan antara dua sampel. Tahap 

pengujian hipotesis ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for 

windows. 

                                                           
127

 Singgih Santoso, Statistik NonParametrik, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2014), hal. 105 


