
III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang ditujukan untuk

mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya (Sukmadinata,

2007:56). Hubungan antara satu dengan variabel lain dinyatakan dengan

besarnya koefisien korelasi dan keberartian secara statistik. Adanya korelasi

antara dua variable atau lebih, tidak berarti adanya pengaruh atau hubungan

sebab akibat dari suatu variabel terhadap variabel lainnya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat :TK Nurul Huda Pekon Kutawaringin Kabupaten

Pringsewu

Kelas/ Usia : A / 4-5 tahun

Alamat : Pekon Kutawaringin kecamatan Adiluwih

Kabupaten : Pringsewu

Provinsi : Lampung

Tahun Ajaran : 2014/ 2015
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2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester Genap.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014: 80) menyatakan 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.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Sampel yang digunakan adalah sampel populasi study yang mana

populasi dijadikan sampel yaitu seluruh siswa kelompok A TK Nurul Huda

Pringsewu.

D. Definisi Konseptual Variabel

Variabel bebas : lagu

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, lagu merupakan ragam suara yang

berirama dalam percakapan, bernyanyi dan membaca. Lagu dapat

meningkatkan kemampuan mendengarkan lagu dan memahami antara lirik

lagu dan konsep bilangan.

Variabel terikat : matematika awal

Kecerdasan logika matematik berkaitan dengan perkembangan kemampuan

berpikir sistematis, menggunakan angka, menghitung, menemukan hubungan
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sebab akibat, dan membuat klasifikasi. Sasaran/tingkat pencapaian

perkembangan kognitif anak usia 4-5 tahun yang akan dicapai, tercantum

dalam Peraturan Menteri Nomor 58  yaitu membilang banyak benda satu

sampai sepuluh dan mengenal lambang bilangan.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel bebas : lagu

Lagu anak usia dini berdasarkan definisi konseptual di atas, maka indikator

untuk lagu anak usia dini adalah sebagai berikut: (1) Mau menyanyikan lagu

yang diajarkan guru, (2) Mengulang lagu yang dinyanyikan, (3) Menyebutkan

isi lagu, (4) Berhitung dengan lagu yang diajarkan, (5) Menyebutkan bilangan

yang terdapat pada lagu, (6) Bertepuk tangan sesuai bilangan yang terdapat

dalam lagu.

Variabel terikat : matematika awal

Matematika berdasarkan definisi konseptual di atas, maka indikator

matematika awal adalah: (1) Menunjukkan angka dari 1-10, (2) Mengucapkan

angka dari 1-10, (3) Mengurutkan angka dari 1-10, (4) Menunjukkan lambang

bilangan, (5) Mengurutkan  lambang bilangan, (6) Menirukan lambang

bilangan
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F. Kisi-kisi Instrumen

Tabel    3.1 Kisi-Kisi Instrumen

Variabel Aspek Indikator

Matematika
awal

1. Membilang
banyak benda
satu sampai
sepuluh

1. Menunjukkan angka dari
1-10

2. Mengucapkan angka dari
1-10

3. Mengurutkan angka dari
1-10

2. Mengenal
lambang
bilangan

1. Menunjukkan lambang
bilangan

2. Megurutkan lambang
bilangan

3. Menirukan lambang
bilangan

Lagu 1. Melatih
kepekaan rasa
dan emosi

1. Mau menyanyikan lagu
yang diajarkan guru

2. Mau menunggu giliran
bernyanyi

3. Mengendalikan diri saat
bernyanyi

2. Melatih mental
anak untuk
mencintai
keselarasan,
keharmonisan,
keindahan dan
kebaikan

1. Mengulang lagu yang
dinyanyikan

2. Berani menyanyikan
lagu di depan kelas

3. Antusias pada saat
bernyanyi

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian

karena seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar

mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
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a. Observasi (untuk anak)

Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara mengumpulkan

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang

sedang berlangsung. Observasi ini digunakan untuk mengamati

kegiatan anak yang sedang berlangsung yaitu pada saat anak

menyanyikan lagu dan alat yang digunakan adalah lembar observasi.

Lembar observasi merupakan panduan dalam melakukan penilaian

terhadap indikator-indikator yang ingin dicapai oleh anak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan -

catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan

konkret perkembangan matematika anak. Dokumen bisa berbentuk

tulisan seperti catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan, bisa

berbentuk gambar seperti foto.

H. Analisis Data

Teknis analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam

proses penelitian, karena disinilah hasil penelitian akan tampak. Analisis data

mencakup seluruh kegiatan menganalisa dan menarik kesimpulan dari semua

data yang terkumpul.

Teknik yang digunakan menggunakan presentasi untuk mengetahui

mengembangkan matematika awal anak. Teknik statistik yang digunakan
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untuk pengujian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan lembaran

observasi diperoleh dari hasil check list yang dilihat dari rubrik yang telah

dibuat peneliti seperti dibawah ini :

Nilai = x 100%

Tabel 3.2 Tolak Ukur Kriteria Tingkat Kemampuan

Interval Persentasi Tingkat
Kemampuan

Keterangan

76%-100% BSB (Berkembang Sangat Baik)
51%- 75% BSH (Berkembang Sesuai Harapan)
26%-50% MB (Mulai Berkembang)
0%-25% BB (Belum Berkembang)

Sumber : Ditjen Mamdas DIKNAS 2010 (Dimyati, 2013:103)

1. Analisis Uji Hubungan

Untuk menguji hubungan antara lagu dengan kemampuan matematika

anak dihitung dengan rumus korelasi. Korelasi dapat dihitung dengan

rumus Spearman Rank dalam Sudijono (2012: 232) adalah sebagai berikut:

= 1 − 6 ∑( − 1)
Keterangan:
rs = Korelasi Spearman

6 & 1 = Bilangan konstan

d = Difference

n = Number of Cases

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut kemudian dilihat keeratannya

menggunakan pedoman interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:
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Tabel 3.3 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Kategori Tingkat Keeratan
0,00 – 0,199 Sangat rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2012 :231)

Selanjutnya untuk mengetahui korelasi dua variabel menghasilkan variansi

bersama dapat diketahui melalui besarnya koefisien determinasi, sebagai

berikut:

Keterangan:

r = Hasil Korelasi

Koefisien determinasi = r² x 100%


