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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi di TK PKK 3 Karang 

Rejo Metro Utara. Adapun penelitian dilaksanakan, pada semester genap 

tahun pelajaran 2014 / 2015. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian  

 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anak di TK PKK 3 Karang Rejo 

Metro Utara Tahun Pelajaran 2014/201. Populasi berjumlah 30 orang yang 

tersebar kedalam 1 kelas.  

 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari Kelompok B1 TK PKK 3 Karang 

Rejo Metro Pusat. Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan 

sampel sebanyak 30 orang dengan 1 kelas. 

 

C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan desain pretest-posttest control group design 

menurut Sugiyono (2012 : 74) karena pada desain ini terdapat dua kelompok 

yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui 

keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 
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kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda 

secara signifikan. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2 Metode Eksperimen 

Keterangan :  

O1  =  nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2  =  treatmen yang diberikan metode konvensional 

O3   =  nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O4   =  treatmen yang diberikan metode discovery 

 

D. Definisi Konseptual 

a. Metode Discovery 

Dengan metode discovery anak lebih aktif sebab ia berpikir dan 

menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Menemukan 

sendiri menimbulkan rasa puas, kepuasan batin ini yang mendorong anak 

untuk melakukan penemuan lagi. 

b. Kemampuan Konsep sains anak  

Pengembangan kemampuan sains akan menjadi pendidikan yang baik jika 

kita mampu mengindividualisasikan sains pada anak secara baik, yaitu 

menjadi bersifat pribadi (personal), melekat pada kehidupannya, 

berkembang sesuai karakteristiknya serta sesuai dengan kesanggupan 

anak. Semakin banyak dan di teliti yang dapat diidentifikasi akan 

menunjukkan semakin baik kemungkinan yang dapat dipersiapkan dalam 

pengembangan program pembelajaran konsep sains untuk anak. 

R O1 X O2 

R O3 X O4 



30 
 

E. Definisi Operasional  

 

Variabel Independen Metode Discovery (X) 

Merupakan suatu metode pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas 

anak dalam belajar. Dengan metode ini anak diarahkan untuk menemukan 

suatu konsep atau prinsip dengan sendirinya. 

 

Dengan indikator sebagai berikut : 

1. Mampu memperoleh pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman 

2. Menggabungkan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan  baru 

 

Variabel dependen Kemampuan Konsep sains anak (Y) 

Suatu proses pengembangan kemampuan konsep sains anak agar memperoleh 

pengetahuannya sendiri. Dan anak melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru 

melalui penemuan yang dilakukan olehnya. Anak bisa mengekspresikan 

melalui beberapa kegiatan dengan menggunakan atau mengeksplor berbagai 

media. 

Dengan indikator sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari – hari (gelembung 

sabun) 

2. Mencampur warna 

3. Mengeksplor dengan berbagai media 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, 

dan observasi. Hal ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang 
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akurat dan valid, sehingga tindakan penelitian kuantitatif ini dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Rincian teknik dan alat pengumpulan 

data sebagai berikut : 

a. Dokumentasi yaitu dipergunakan untuk mengumpulkan data 

perkembangan sebelum dan sesudah dilakukannya penelitian terhadap 

anak pada kemampuan kognitif mengklasifikasi benda serta saat proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Dokumentasi tersebut dapat berbentuk 

ceklis, rubrik, foto, dan portofolio anak. 

b. Teknik observasi  digunakan untuk memperoleh data mengenai aktivitas 

bermain anak dengan menggunakan teknik observasi, yaitu dengan 

mengamati kegiatan anak selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

mengadakan pencatatan secara sistematis atau pengkodean tentang aspek-

aspek tertentu yang diamati, lalu mencheklist atau memberi tanda pada 

lembar pengamatan penilaian. Alat yang digunakan berupa lembar 

observasi yang disusun dalam bentuk rating scale. Menurut Arikunto 

(2013:127) Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengumpulan data) 

untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran 

Observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi 

anak dalam mengembangkan kemampuan konsep sains anak. 

 

G. Instrumental / Alat Penelitian 

 

Dalam penelitian ini untuk mengukur aspek perkembangan konsep sains pada 

anak usia dini dan aktivitas metode discovery digunakan ratting scale yaitu 

dengan menjabarkan variabel yang akan diukur menjadi indikator variabel. 
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Adapun kisi – kisi yang dibuat untuk mengukur aspek perkembangan konsep 

sains dan aktivitas belajar menggunakan metode discovery dalam penelitian 

ini terdapat di dalam lampiran (halaman 55-56). 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Proses analisis data 

merupakan salah satu usaha untuk merumuskan jawaban dan pertanyaan dari 

perihal perumusan – perumusan dan pelajaran adalah hal – hal yang kita 

peroleh dari obyek/subyek penelitian. Untuk menyajikan data secara singkat 

maka dilakukan perhitungan untuk mencari interval dengan rumus menurut 

Hadi (2006 : 178) sebagai berikut : 

I =  (NT – NR) 

K 

 

Keterangan : 

NT : Nilai Tertinggi 

NR : Nilai Terendah 

K  : Kategori 

Setelah mencari interval kemudian dilakukan analisis tabel silang untuk 

mengetahui sebaran data variabel X dan Variabel Y yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Uji hipotesis untuk menentukan ada tidaknya pengaruh antara 

aktivitas metode discovery terhadap pengembangan konsep sains anak, 

digunakan uji analisis dengan regresi linier sederhana dan korelasi spearman 

rank dengan hipotesis sebagai berikut: 
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Ha: Terdapat pengaruh antara aktivitas metode discovery terhadap 

perkembangan kemampuan konsep sains anak usia 4 – 5 tahun di 

TK PKK 3 Karang Rejo Metro Utara Tahun Ajaran 2014/2015. 

Ho:  Tidak terdapat pengaruh antara aktivitas metode discovery terhadap 

perkembangan kemampuan konsep sains anak usia 4 – 5 tahun di 

TK PKK 3 Karang Rejo Metro Utara  Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

Sebelum diuji penganalisisan lebih lanjut, data hasil kemampuan konsep sains  

1. Uji Regresi  

Uji regresi sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas 

(independent) dan satu variabel tak bebas (dependent) tujuan  penerapan 

metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksikan besaran nilai 

variabel tak bebas (dependent) yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(independent). Sofiyan Siregar (2014:379) menggunakan persamaan 

berikut untuk menghitung  persamaan Regresi Linier Sederhana: 

 

 

Gambar 3 Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Dimana :  

Y   =  variabel terikat 

X   =  variabel bebas 

a dan b   =  konstanta 

 

Y = a + bX 

 


