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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Proses penelitian bersifat deduktif, 

dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis selanjutnya diuji 

melalui pengumpulan data lapangan.
1
 

Penelitian kuantitatif berangkat dari suatu kerangka teori, 

gagasan para ahli maupun penelitian berdasarkan pengalamannya yang 

kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan 

yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan 

empiris di lapangan.
2
 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif ini dikarenakan 

data yang diperoleh berupa data angka yang nantinya akan digunakan 

sebagai alat untuk menentukan suatu keterangan tertentu. 

 
                                                           

1
 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 8 

2
 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 38 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian kuantitatif kali ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian eksperimen. Metode penelitian 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan karena adanya perlakuan (treatment).
 3

 Jenis penelitian 

dengan metode eksperimen menggunakan desain Quasi  Experimental 

Design dengan tipe Nonequivalent Control Group Design.  

Penelitian ini terdapat dua kelas partisipan, yaitu kelas yang 

diberikan perlakuan (kelas eksperimen) yang sesuai dengan tujuan 

penelitian dan kelas yang tidak diberikan perlakukan (kelas kontrol) 

yang nantinya hasil dari kelas tersebut akan dilakukan perbandingan.  

Tujuan penelitian eksperimen ini adalah untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh serta seberapa besarnya pengaruh tersebut dengan 

menggunakan perlakukan tertentu pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebagai pembandingnya. Desain penelitian ini diformulasikan 

sebagia berikut: 

 

 

Keterangan: 

X = Perlakuan dengan menggunakan pendekatan eksperimen 

O1 = Nilai pretest kelas eksperimen terhadap kemampuan 

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 72 

O1 X O2 

O3 − O4 
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motorik halus anak sebelum diberi perlakuan media 

kolase bahan bekas. 

O2  = Nilai posttest kelas eksperimen terhadap kemampuan 

motorik halus anak setelah diberi perlakuan media kolase 

bahan bekas. 

O3  = Nilai pretest kelas kontrol terhadap kemampuan motorik 

halus anak yang tidak diberi perlakuan media kolase 

bahan bekas. 

O4  = Nilai posttest kelas kontrol terhadap kemampuan motorik 

halus anak yang tidak diberi perlakuan media kolase 

bahan bekas. 

 

B. Variabel Penelitian 

Dinamakan variabel karena adanya variasi, untuk dapat bervariasi 

maka penelitian harus didasarkan dari kelompok sumber data atau objek 

yang bervariasi.
4
  

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independen  

Variabel independen atau yang sering disebut sebagai variabel 

bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat.
5
 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 38 

5
 Ibid., hal. 39 
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Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah media kolase 

bahan bekas dengan sub variabelnya adalah terampil menggunakan 

tangan kanan dan kiri dalam berbagai aktivitas. Sedangkan dalam sub 

variabel ada beberapa indikator diantaranya yaitu anak terampil 

menggunakan jari-jemari tangan kanan dan kiri dalam aktivitas 

memberi lem, menyusun bahan kolase serta merekatkan bahan kolase 

pada pola gambar kolase. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau yang biasa disebut dengan variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.
6
 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kemampuan 

motorik halus anak, dengan indikator yang disesuaikan melalui 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) kurikulum 

2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. Lingkup perkembangan anak terhadap kemampuan motorik 

halus adalah sebagai berikut: 

a. Menggambar sesuai gagasannya. 

b. Meniru bentuk. 

c. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. 

d. Menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. 

e. Menggunting sesuai dengan pola. 

f. Menempel gambar dengan tepat. 

g. Mengekspesikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci.
7
 

 

                                                           
6
 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 39 

7
 Kementerian pendidikan dan kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014), hal. 22 
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C. Populasi, Sampel Dan Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
8
 Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan subjek 

penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel.
9
 Populasi yang 

dimaksud bukan hanya orang atau makhluk hidup, tetapi bisa berupa 

benda, jumlah pada subjek yang dipelajari serta semua karakter serta 

sifat yang dimiliki oleh subjek dan obyek tersebut. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik kelas B di TK Al Khodijah Kedungsoko 

sebanyak 71 anak.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-

cara tertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.
10

 Bila populasi besar 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya, maka peneliti 

mengambil sampel dari populasi yang harus betul-betul representatif 

(mewakili).
11

 

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 80 

9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Bandung: Rineka 

Cipta, 2010), hal. 50 
10

 M. Iqbal Hasan,  Pokok-Pokok Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hal. 84 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 81 
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Cara pengambilan anggota sampel yaitu dengan melihat 

kemampuan yang sama diantara semua kelompok B di TK Al 

Khodijah. Melalui observasi yang dilakukan, maka diambil dua 

kelompok saja untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu 

sebanyak 34 anak dengan rincian kelompok B3 berjumlah 17 anak 

sebagai kelas kontrol dan kelompok B4 berjumlah 17 anak sebagai 

kelas eksperimen.  

3. Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik 

sampling yang digunakan.
12

 Adapun teknik sampling terbagi menjadi 

dua macam, yaitu probability sampling dan non probality sampling. 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel.
13

 Non probability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel.
14

 Non Probability Sampling ada beberapa teknik yaitu 

sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball.  

Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel 

berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi 

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 81 
13

 Ibid., hal. 82 
14

 Ibid., hal. 84 
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yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. 

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar.
15

 Penelitian ini menggunakan 

jenis teknik sampling berupa purposive sampling.  

 

D. Kisi-Kisi Instrumen 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori utama 

yakni variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Berikut variabel 

dalam penelitian ini : 

1. Variabel independen (X)  : media kolase bahan bekas 

2. Variabel dependen (Y)  : kemampuan motorik halus 

Adapun kisi-kisi instrumennya sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Sub Variabel 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan 

Motorik 

halus 

Terampil 

menggunakan 

tangan kanan 

dan kiri dalam 

berbagai 

aktivitas 

3.3 Mengenal 

anggota tubuh, 

fungsi dan 

gerakannya untuk 

pengembangan 

motorik kasar dan 

Anak terampil 

menggunakan 

jari-jemari 

tangan kanan 

dan kiri dalam 

aktivitas kolase 

Meminta anak 

untuk 

menyusun 

kolase pada 

pola gambar 

truk 
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 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal 84-85 
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Variabel 

Penelitian 
Sub Variabel 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan 

motorik halus 

4.3 Menggunakan 

anggota tubuh 

untuk 

pengembangan 

motorik kasar dan 

motorik halus 

memberi lem 

pada pola 

gambar. 

Anak terampil 

menggunakan 

jari-jemari 

tangan kanan 

dan kiri dalam 

aktivitas kolase 

menyusun bahan 

kolase pada pola 

gambar. 

Meminta anak 

untuk 

menyusun 

kolase pada 

pola gambar 

sepeda 

Anak terampil 

menggunakan 

tangan kanan 

dan kiri dalam 

aktivitas kolase 

merekatkan 

bahan kolase 

pada pola 

gambar. 

Meminta anak 

untuk 

menyusun 

kolase pada 

pola gambar 

becak 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga mudah diolah.
16

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder : 

1. Primer 

Pedoman observasi digunakan untuk mempermudah peneliti 

dalam melakukan pengataman pada kemampuan motorik halus anak di 

TK Al Khodijah Kedungsoko Tulungagung, sebelum dan sesudah 

                                                           
16

 V. Wirana Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

hal. 76 
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adanya kegiatan pembelajaran berupa kolase. Pedoman observasi 

berisikan indikator-indikator. Pengamatan aspek-aspek tersebut 

melalui observasi Check List (√).  

2. Sekunder 

Pedoman dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

tentang jumlah anak dan kegiatan peserta didik di TK Al Khodijah 

Kedungsoko Tulungagung. 

 

F. Sumber Data 

1. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh.
17

 Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah, guru dan peserta didik kelompok B TK Al Khodijah 

Kedungsoko Tulungagung 

2. Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, data adalah hasil pencatatan 

penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka.
18

 Bila dilihat dari 

sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

                                                           
17

 Sujarweni, Metodologi Penelitian....., hal. 73 
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian....., hal. 161 
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kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.
19

  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti 

untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden 

sesuai lingkup penelitian.
20

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang di tetapkan.
21

 

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh 

peneliti, yaitu: 

1. Observasi  

Metode observasi adalah aktivitas dalam mengumpulkan 

informasi terhadap objek yang diinginkan.
22

 Untuk metode observasi 

dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai tambahan data untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi ini berguna sebagai keterangan serta bukti dalam 

suatu penelitian. Dokumentasi untuk penelitian kemampuan motorik 

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 225 
20

 V. Wirana Sujarweni, Metodologi Penelitian....., hal. 74 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 224 
22

 Ibid., hal. 23 
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halus pada anak menggunakan data dari nilai yang diambil dari buku 

penunjang dan nilai dari rapot semester. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah. Karena datanya kuantitatif, maka teknik 

analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.
23

 Analisis 

data penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian, analisis data yang benar dan tepat akan menghasilkan 

kesimpulan yang benar. Analisis data yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

uji normalitas dan homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data adalah uji untuk mengetahui data tersebut 

apakah sudah mendekati rata-rata atau belum dan digunakan juga 

untuk mengetahui apakah data tersebut  berdistribusi normal atau 

tidak. Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus 

dipenuhi dalam analisis parametrik.
24

 Uji normalitas ini dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SPSS 22.0 for windows. 

                                                           
23

 Sugiyono, Metode Penelitian....., hal. 243 
24

 Duwi Priyatno, SPPS 22: Pengolahan Data Terpraktis, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 

2014), hal. 69 
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Kriteria pengujian pada uji normalitas yaitu jika 

signifikasinya > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. 

Sebaliknya jika nilai signifikasinya < 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian 

populasi data apakah antara dua kelompok tersebut memiliki varian 

yang sama atau berbeda.
25

 Uji homogenitas ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 22.0 for windows. 

Kriteria pengujian pada uji homogenitas yaitu jika 

signifikasinya < 0,05 maka dikatakan varian dari dua atau lebih 

kelompok populasi data adalah sama. Sebaliknya jika nilai 

signifikasinya > 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari dua atau 

lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. 

2. Uji Hipotesis 

Analisis data selanjutnya adalah analisis dari nilai pretest dan 

post test yang digunakan untuk mengetahui kemampuan motorik halus 

peserta didik antara sebelum dan setelah diberi kegiatan berupa kolase.  

a. Uji t 

Adapun uji-t (t.test) yang digunakan untuk menguji 

perbedaan atau kesamaan dua kondisi perlakuan atau dua 

kelompok yang berbeda dengan menggunakan prinsip 

                                                           
25

 Duwi Priyatno, SPPS 22....., hal. 84 
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membandingkan rata-rata (mean) kedua kelompok perlakuan 

tersebut.
26

 Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan media kolase bahan bekas terhadap kemampuan 

motorik halus anak. Untuk mempermudah peneliti dalam 

perhitungan, maka peneliti melakukan uji t menggunakan SPSS 

20.0 for Windows.  

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah:  

1) H0 diterima dan Ha ditolak jika ttabel ≤ thitung ≤ ttabel  

2) H0 ditolak dan Ha diterima thitung > ttabel  

b. Effect size 

Seberapa besar pengaruh media kolase bahan bekas terhadap 

kemampuan motorik halus anak usia dini dapat diketahui dengan 

menggunakan perhitungan effect size. Perhitungan effect size pada 

uji t dapat dihitung dengan menggunakan rumusan Cohen’s 

sebagai berikut: 

𝑑 =
χ₁ −  χ₂

𝑆𝑔𝑎𝑏
 

Sedangkan rumus Spooled sebagai berikut: 

𝑆𝑔𝑎𝑏 =
√(𝑛₁ − 1)𝑆₁2 − (𝑛₂ − 1)𝑆₂2

𝑛₁ + 𝑛₂ − 2
 

Keterangan : 

d   = Cohen’s effect size  

                                                           
26

 Sabana, Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 168 
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X1  = rata – rata kelas eksperimen 

X2  = rata – rata kelas kontrol 

n1  = jumlah sampel kelas eksperimen  

n2  = jumlah sampel kelas kontrol  

S1² : varians kelas eksperimen 

S2² : varians kelas kontrol 

Hasil perhitungan effect size diinterpretasikan dengan 

menggunakan klasifikasi menurut Cohen’s yaitu : 

Tabel 3.2 

Klasifikasi Effect Size 

Cohen's Standar Effect Size Persentase (%) 

Large 

2 97,7 

1,9 97,1 

1,8 96,4 

1,7 95,5 

1,6 94,5 

1,5 93,3 

1,4 91,9 

1,3 90 

1,2 88 

1,1 86 

1 84 

0,9 82 

0,8 79 

Medium  
0,7 76 

0,6 73 
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Cohen's Standar Effect Size Persentase (%) 

0,5 69 

Small  

0,4 66 

0,3 62 

0,2 58 

0,1 54 

0 50 

 

c. Uji N-Gain Score 

Setelah nilai tes awal dan tes akhir pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diketahui, kemudian dihitung peningkatan antara 

tes awal dan tes akhir untuk mendapatkan nilai gain ternormalisasi. 

Untuk menguji efektivitas antara nilai pre-test dan nilai post-test 

digunakan perhitungan menggunakan SPSS 22.0 for windows yaitu 

dengan rumus efektivitas N-Gain score sebagai berikut : 

 

N-Gain=
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 

Keterangan: 

N-Gain = Gain yang ternormalisir 

Pre test = Nilai awal pembelajaran 

Post test = Nilai akhir pembelajaran 

 

Kategorisasi perolehan nilai N-Gain score dapat ditentukan 

berdasarkan nilai N-Gain maupun dari nilai N-Gain dalam bentuk 

persen (%). Adapun pembagian kategori perolehan nilai N-Gain 

dapat kita lihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.3 

Pembagian Skor N-Gain Score 

Nilai N-Gain Kategori 

(g) > 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ (g) ≤ 0,7 Sedang 

(g) < 0,3  Rendah 

 

Sementara pembagian kategori perolehan N-gain dalam 

bentuk persen (%) dapat mengacu pada gambar tabel bawah ini : 

Tabel 3.4 

Kategori Efektifitas N-Gain Score 

Presentase Kategori 

< 40 % Tidak efektif 

40 – 55 % Kurang efektif 

56 – 75 % Cukup efektif 

> 76 % Efektif 

 


