
III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis   Penelitian

Menurut Sudijono (2012:4) Penelitian menggunakan pendekatan

kuantitatif, yaitu mengorganisasikan dan menganalisis angka agar dapat

memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas, mengenai sesuatu

gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian dan

makna tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantittif, dimana

peneliti menggunakan angka dan menganalisis sehingga memberi

gambaran tentang penelitian yang peneliti laksanakan. Sukmadinata

(2007:53-56) menyebutkan pendekatan penelitian kuantitaif dapat

dibedakan menjadi 2 yaitu metode penelitian eksperimental dan non

ekperimental. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian non eksperimental. Peneliti menggunakan penelitian non

eksperimental. Jenis penelitian non eksperimental terdapat 6 jenis yaitu

deskriptif, komparatif, korelasional, survai, ekspos fakto, dan tindakan.

Dari keenam jenis tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah

korelasional, dimana peneliti ingin mengetahui hubungan suatu variabel

yang telah peneliti tetapkan dengan variabel lain. Hubungan tersebut

dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan keberartian (signifikan)
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secara statistik. Sehingga hubungan atau pengaruh suatu variabel dapat

diketahui lebih jelas.

Pendapat Sugiyono ( 2014:4) mengatakan bahwa Variabel dependen (Y)

merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan

Varibael independen (X)  merupakan varibel bebas yang mempengaruhi

atau yang menyebabkan perubahan pada varibael terikat (dependen).

Pada penelitian ini yang menjadi varibel dependen (Y) yaitu keterampilan

proses sains dan variabel independen (X) adalah metode demonstrasi.

3.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap penelitian pendahuluan,

tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaa. Berikut langkah-langkah yang

peneliti lakukan pada setiap tahap:

1. Tahap Penelitian Pendahuluan

Langkah-langkah penelitian pendahuluan adalah sebagai berikut:

a. Membuat surat izin penelitian ketempat yang akan dilakukan

penelitian.

b. Mengobservasi sekolah PAUD guna mengetahui situasi dan

kondisi yang ada di sekolah tersebut.

c. Menetapkan populasi dan sampel.
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2. Tahap perencanaan

Langkah-langkah pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Rancangan Kegiatan Harian (RKH) dan skenario

bermain yang rencananya dilakukan sebanyak lima kali pertemuan

sehingga RKH yang dibuat terdiri dari lima RKH.

b. Membuat lembar instrumen observasi. Lembar observasi terdiri

dari: kisi-kisi, lembar ceklis, serta rubrik dan mengatur perskoran.

c. Membuat lembar aktivitas pembelajaran dengan Rating skala

3. Tahap Penelitan

Langkah-langkah pada tahap penelitian adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penelitian dengan observasi menggunakan

instrumen dan Rancangan Kegiatan Harian yang telah disusun

dengan menggunakan metode demonstrasi.

b. Mengadakan penilaian pada hasil kegiatan belajar anak yaitu

keterampilan proses sains.

c. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data.

d. Membuat laporan hasil penelitian.

3.3 Waktu dan Tempat penelitian

3.3.1 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada pertengahan semester genap tahun ajaran

2014/2015. Penelitian dilakukan pada waktu tersebut karena anak

telah melakukan pembelajaran di sekolah. Sehingga peneliti ingin
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melihat pengaruh metode demonstrasi terhadap keterampilan

proses sains anak.

3.3.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada anak usia 5-6 tahun di Sekolah PAUD

Nabiilah Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Peneliti

melihat di sekolah tersebut terdapat masalah anak tentang

keterampilan proses sains.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang peneliti ambil yaitu anak usia 5-6 tahun  di Sekolah

PAUD Nabiilah Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Subjek

merupakan gabungan dari 2 kelas pada anak usia 5-6 tahun dengan jumlah

total 50 orang anak, terdiri dari 26 anak perempuan dan 24 anak laki-laki.

3.5 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:80) 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. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan

penelitian populasi atau studi populasi. Maka pada penelitian ini peneliti

menggunakan populasi studi. Dimana dalam wilayah penelitian terdapat

50 anak berusia 5-6 tahun yang keseluruhannya dijadikan sampel.
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3.6 Definisi Variabel

3.6.1 Definisi Konsep

3.6.1.1 Definisi Konsep Keterampilan Proses Sains anak

Makna keterangan  keterampilan proses sains anak dalam

pengembangannya yaitu dengan mengamati,

mengelompokkan, mengkomunikasikan, menggunakan

angka/hitungan, menyimpulkan, serta memperkirakan

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

3.6.1.2 Definisi Konsep Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi merupakan suatu kegiatan

menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan. Makna

metode demonstrasi bagi anak yaitu dengan

memperlihatkan secara konkret apa yang

dilakukan/diperagakan, mengkomunikasikan gagasan,

konsep, prinsip, dengan peragaan, mengembangkan

kemampuan mengamati secara teliti, tepat, dan cermat,

mengembangkan kemampuan peniruan dan pengenalan

secara tepat. Jadi definisi metode demonstrasi ialah suatu

metode yang akan dilakukan pada penelitian yang

bersifat eksploratif yang membantu anak menjadi teliti,

fokus, cermat, dan tepat.
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3.6.2 Definisi Operasional Variabel

3.6.2.1 Definisi operasional Variabel dependen atau “Y”

(keterampilan proses sains) yang akan menjadi karakteristik

dari keterampilan proses sains, yaitu:

(1) Mengidentifikasi dan mengenali berbagai benda

dilingkungan sekitar anak.

(2) Mengelompokkan benda yang ada disekitar anak.

(3) Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa alam secara

sederhana.

(4) Memperkirakan suatu peristiwa yang akan terjadi.

(5) Menyimpulkan sederhana kegiatan yang sedang

dilakukan.

3.6.2.2 Definisi Operasional independen atau “X” (metode

demonstrasi) yang akan menjadi karakteristik metode

demonstrasi, yaitu:

(1) Memperhatikan apa yang didemonstrasikan oleh guru.

(2) Mengulang kembali kegiatan.

(3) Mempresentasikan hasil kagiatan sesuai argumen

sendiri.

(4) Melakukan kegiatan dengan teliti.

(5) Menunjukkan benda-benda yang digunakan pada

kegiatan.
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3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh

pengumpul data untuk melaksanakan tugas mengumpulkan data tentang

yang sedang diteliti. Adapun pun bentuk instrumen penelitian yang

digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu:

3.7.1 Tabel Pengembangan Indikator

Siregar (2014:50) mengemukakan Instrumen adalah merupakan

alat yang digunakan sebagai pengumpul data dalam suatu

penelitian, dapat berupa kuesioner, sehingga skala pengukuran

instrumen adalah untuk menentukan satuan yang diperoleh. Skala

pengukuran instrumen penelitian ini menggunakan rating skala.

Rating skala adalah alat pengumpulan data yang sudah diatur untuk

mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel.

Pemberian nilai dilihat dari tingkatan dari setiap karakteristik

indikator yang akan dinilai. Pada setiap indikator terdapat 4

interpretasi sebagai hasil proses kegiatan yang dirancang sesuai

dengan indikator yang akan dicapai anak pada saat kegiatan.

Rating skala penelitian ini menggunakan bentuk ceklis.

Dalam lembar penilaian proses dalam kegiatan telah tersedia 4

interpretasi tersebut yang pada pada tiap-tiap indikator, yaitu:

1. Berkembang Sangat Baik (BSB) skor 4

2. Berkembang Sesuai Harapan (BSH) skor 3

3. Mulai Berkembang (MB) skor 2

4. Belum Berkembang (BB) skor 1
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Tabel pengembangan indikator berfungsi guna menjelaskan lebih

detail indikator yang digunakan, aspek yang dinilai, dan rubrik

penilain.

Dalam Sujadna (2006:69) Nilai anak diperoleh dengan

menggunakan rumus:

1. Skor akhir masing-masing anak ditotal sehingga menjadi nilai

akhir setiap anak.

2. Kemudian dihitung menggunakan rumus

Nilai kegiatan belajar = SkorSkor maksimum× 100
3. Nilai anak akan diakumulasi dengan menggunakan rumus:

= nilai kegiatan belajar pertemuan 1 + pertemuan 2 + pertemuan 3∑nilai pertemuan
4. Persentase nilai akhir menggunakan rumus:

= ∑anak dalam satu kategoribanyaknya kategori × 100%
Jadi, nilai selama 5 pertemuan anak yang terendah akan mendapat

20 skor dan nilai tertinggi adalah 80 skor. Namun pada setiap

pertemuan nilai terendah anak akan mendapat 4 skort dan nilai

tertinggi 16 skor.

Berikut tabel rentang presentase dari keempat interpretasi, yaitu:

Tabel 2. Rentang presentase pada empat interpretasi
Skor Kriteria Perentase
4 Telah mengetahui sangat baik 76% - 100%
3 Telah mengetahui cukup baik 51% - 75%
2 Telah mengetahui kurang baik 26% - 50%
1 Telah mengetahui sangat tidak baik ≤ 25%
Sumber: Sugiyono (2011:144)
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Table di atas menjelaskan bahwa ketika anak berada pada

persentase 76% - 100% berarti anak telah mengetahui kegiatan

pembelajaran dengan sangat baik sehingga interpretasi yang

diperoleh anak adalah Berkembang Sangat Baik, pada persentase

51% - 75% bararti anak telah mengetahui pembelajaran cukup baik

sehingga interpretasi yang diperoleh anak adalah Berkembang

Sesuai Harapan, pada persentase 26% - 50% berarti anak telah

mengetahui pembelajaran kurang baik sehingga interpretasi yang

diperoleh anak adalah Mulai Berkembang, dan persentase ≤ 25%

berarti anak telah mengetahui pembelajaran sangat tidak baik

sehingga interpretasi yang diperoleh anak adalah Belum

Berkembang.

3.7.2 Pengukuran Instrumen

Siregar (2014:75-76) berpendapat bahwa Instrumen penelitian

dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan

menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden

yang digunakan dengan pola ukur yang sama. Untuk dikatakan

penelitian baik, paling tidak memenuhi kriteria validitas,

reliabilitas, sensitifitas, objektivitas, dan fasibilitas. Kriteria dapat

disesuaikan dengan kebutuhan instrumen yang digunakan. Pada

penelitian ini terdapat satu alat ukur instrumen yang digunakan,

yaitu validitas isi (content validity). Dimana validitas isi merupakan

suatu alat ukur yang mempu mengungkapkan konsep variabel yang
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hendak diukur dan berkaitan dengan analisis logis. Untuk

memperoleh hasil yang baik peneliti mengajukan instrumen yang

sudah dibuat kepada dosen yang mempunyai ahli dibidang

kurikulum dan pendidikan anak usia dan hasil dari penskoran

dihitung lalu diambil kesimpulan.

Rumus Validitas Isi

VI = D/(A+B+C+D)

Keterangan:
VI = validitas isi
A = sel yang menunjukkan ketidaksetujuan antara kedua

penilai
B dan C = sel yang menunjukkan perbedaan pandangan antara

penilai pertama dan kedua (penilai pertama setuju
(sangat relevan), penilai kedua tidak setuju (kurang
relevan), atau sebaliknya.

D = sel yang menunjukkan persetujuan yang valid antara
kedua penilai.

Selanjutnya, hasil penilaian kedua rater tersebut dimasukkan ke

dalam tabulasi silang (two-by-two) sebagai berikut.

Tabel 3. Perhitungan tabulasi silang
Rater 1
Kurang Relevan
(skor 1-2)

Sangat Relevan
(skor 3-4)

Rater 2 Kurang Relevan
(skor 1-2)

(A) (B)

Sangat Relevan
(skor 3-4)

(C) (D)

Sumber:https://educatinalwithptkdotnet.wordpress.com/2013/02/28
/uji-validitas-isi-content-validity-tes-prestasi-belajar/

Hasilnya akan dibandingkan dengan menggunakan persyaratan

Erwin  dalam Suaidinmath, (2013) dimana Koefisien Validitas Isi

(KVI) adalah 0,90. N adalah 2 yaitu jumlah penilai. Jika

perhitungan lebih besar dari KVI  persyaratan Erwin maka
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instrumen yang digunakan valid atau dapat diujicobakan lebih

lanjut.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data untuk memperoleh hasil penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik berikut:

3.8.1 Observasi

Sugiyono (2011:196) mengemukakan bahwa observasi merupakan

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara terpenting

ialah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pada penelitian ini

peneliti melakukan observasi berperan serta (Participant

Observation) peneliti terlibat dengan sehari-hari orang yang sedang

diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

3.8.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu untuk memperkuat data yang dibuktikan

dengan foto-foto pada saat peneliti melakukan eksperimen dan juga

absensi anak-anak permainan langsung kepada anak yang ada di

sekolah PAUD Nabiilah Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.
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3.9 Uji Asumsi Dasar

Uji asumsi dasar digunakan untuk mengetahui pola dan varian serta

kelinieritasan dari suatu populasi (data). Tujuan dilakukannya uji

normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi

normal, maka dapat digunakan uji statistik parametik. Metode yang

digunakan untuk menguji normalitas data penelitian ini adalah  metode

Kolmogrov-Smirnov. Metode Kolmogrov-Smirnov mempunyai prinsip

kerja dengan membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoritik

dengan distribusi empirik (observasi).

3.10 Teknik Analisis Data

Pendapat Siregar (2014:144) menjelaskan dengan lengkap bahwa,

Permasalahan pada penelitian ini digolongkan pada permasalahan asosiatif

yaitu permasalahan yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada

permasalahan yang bersifat hubungan berjenis sebab akibat (kausal),

merupakan pernyataan yang berhubungan bersifat mempengaruhi antara

dua variabel atau lebih. Sehingga analisis yang digunakan model asosiatif

yaitu analisis data penelitian untuk mengetahui ada tidaknya

hubungan/pengaruh keberadaan variabel dari dua kelompok atau lebih.

Apabila hipotesis (Ha) diterima, berarti hasil penelitian menyatakan ada

hubungan/pengaruh antarvariabel.



42

Langkah-langkah yang digunakan pada teknik analisis data adalah sebagai

berikut:

3.10.1 Penyajian Data dalam Bentuk Tabel

Siregar (2014:129) mengatakan dengan menyajikan tabel. Tabel

adalah penyajian data yang disusun berdasarkan baris dan kolom,

dimana tabel berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori

tertentu Tabel disajikan dengan menggunakan jenis tabel silang.

Tabel silang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan

dua kriteria atau lebih. Pada penelitian ini terdapat 4 interpretasi

aspek yang dinilai pada tiap penilaian.

3.10.2 Uji F

Uji F berfungsi guna mengetahui apakah regresi linier sederhana

dapat memprediksi bahwa metode demonstrasi berpengaruh

terhadap keterampilan proses sains. Berikut langkah-langkah yang

dapat dilakukan untuk menghitung uji F:

1) Hipotesis statistik

Jika: ≤ , maka Ho diterima (tidak dapat digunakan

Jika: > , maka Ho diterima

2) Taraf signifikan α=5%

3) Menghitung dan

4) Membandingkan dan

5) Membuat keputusan apakah Ho diterima atau ditolak
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3.10.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi Linier untuk  mengetahui pengaruh suatu variabel bebas

terhadap variabel terikat. Regresi linier terbagi menjadi 2 bagian

yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Analisis

yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi sederhana.

Analisis linier sederhana digunakan untuk satu variabel bebas dan

satu variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah

matode demonstrasi dan variabel terikat yaitu keterampilan proses

sains.

Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut:= + .
Keterangan:

Y = Variabel dependen (Keterampilan Proses Sains)

X = Variabel independen (Metode Demonstrasi)

a dan b = konstanta

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat persamaan

regresi linier sederhana, yaitu:

1) Membuat tabel penolong

2) Mencari konstanta b= .∑XY − ∑X.∑Y. ∑ − (∑ )
3) Mencari konstanta a= ∑ − .∑

Keterangan:
n = jumlah Anak
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4) Membuat persamaan regresi linier= + .
3.10.4 Uji Hipotesis

Siregar (2014:64) mengemukakan bahwa  hipotesis merupakan

pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu

diuji kebenarannya  Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini

jenis hipotesis asosiatif yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk

memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat

hubungan/pengaruh. Hipotesis asosiatif  terbagi atas 3 jenis

menurut sifatnya yaitu: hipotesis hubungan simetris, hipotesis

hubungan sebab akibat (kausal), dan hipotesis hubungan interaktif.

Jenis hipotesis asosiatif pada penelitian ini yang bersifat hipotesis

hubungan sebab akibat (kausal). Hipotesis yang diajukan terdapat

pengaruh metode demonstrasi pada terhadap keterampilan proses

sains anak.

Langkah-langkah membuat hipotesis dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1) Hipotesis dalam bentuk model statistik

Ho = = 0 (berarti tidak ada pengaruh)

Ha = ≠ 0 (berarti ada pengaruh) dalam (Siregar,

2014:382).

2) Menentukan taraf signifikan ( )
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3) Kaidah pengujian

Jika, − ≤ ≤ , maka Ho diterima

Jika, > , maka Ho ditolak

4) Menghitung dan

- Menghitung nilai √ − 21 − ( )
- Menentukan nilai

Nilai dapat dicari dengan menggunakan tabel t student.

Bila pengujian dua sisi, maka nilai dibagi 2.= ( )( )
5) Membandingkan dan

Tujuan membandingkan antara dan adalah

untuk mengetahui, apakah Ho ditolak atau diterima

berdasarkan kaidah pengujian.

6) Mengambil keputusan

Menerima Ho atau menolak.


