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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan metode, desain, populasi 

dan sampel, istrumen, prosedur, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, validitas dan reliabilitas dalam penelitian yang akan dipaparkan 

sebagai berikut: 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dimana pada 

penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan 

fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi 

objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-

angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol 

(Sukmadinata, 2011, hlm 53). 

Menurut Darmadi (2013, hlm. 215). Penelitian eksperimen merupakan 

penelitian satu-satunya metode penelitian yang benar-benar dapat menguji 

hipotesis hubungan sebab-akibat. Metode ini menyajikan pendekatan yang 

paling valid untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial/pendidikan; 

suatu metode yang sistematis dan logis untuk menjawab pertanyaan. 

Dalam penelitian eksperimen variable-variabel yang ada termasuk variable 

bebas atau independent variable  dan variable terikat dependent variavel, 

sudah ditentukan secara tegas oleh peneliti sejak awal penelitian. 

Berdasarkan dengan tujuan yang ingin dicapai maka desain eksperimen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pre eksperimen (Pra-

Exsperimen Design) dengan bentuk one-group pretest posttest 

design,dikatakan pra eksperimen. Menurut Sukmadinata (2011, hlm. 208). 

Desain pra eksperimen (pre- experiment design) dengan bentuk one-group 
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pretest posttest design adalah kelompok tidak diambil secara acak atau 

pasangan, juga tidak ada kelompok pembanding, tetapi diberi tes awal dan 

tes akhir di samping perlakuan.  

Desain penelitian one grup pretes-posttes desain dapat digambarkan 

seperti gambar dibawah ini. Sugiyono (2014, hlm. 110-111). 

 

 

Gambar 3.1 

Rumus Pra Eksperimen  

 

Keterangan: 

O1 : Nilai Pretest (sebelum diberi perlakuan) 

X : Pengaruh media gambar terhadap kemampuan berbicara 

O2 : Nilai Posttest (setelah diberi perlakuan) 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Sugiyono (2013, hlm. 61) mengemukakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah peserta didik kelompok B pada TK Aisyiyah Tahun ajaran 

2015/2016 yang berjumlah 15 orang. 

Sugiyono (2013, hlm. 62) mengemukakan bahwa sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Penelitian ini hanya memiliki satu kelompok (kelas) yang akan dijadikan 

sebagai sampel dalam penelitian yaitu kelompok B di TK Aisyiyah 2 yaitu 

sebagai kelas eksperimen. Sampel penelitian ini dilakukan pada kelompok 

B TK Aisyiyah 2 Serang. 

O1  X  O2 
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Teknik sampel yang digunakan adalah sampling purposive atau 

sampel bertujuan. Sampel bertujuan ini dilakukan dengan cara mengambil 

subjek bukan didasarkan atas stara, random atau daerah tetapi didasarkan 

atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2013, hlm. 183). 

 

C. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2013, hlm. 101) instrumen merupakan alat 

bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data. 

Dengan demikian terdapat kaitan antara metode dengan instrumen 

pengumpulan data. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan data 

kadang-kadang dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 305) instrumen penelitian 

berkenaan dengan validitas dan realibilitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah diuji validitas 

dan reabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan 

reabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam 

pengumpulan datanya.  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur suatu fenomema sosial maupun alam (Sugiyono, 2014, hlm. 

147). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar 

wawancara dan tes lisan. Adapun lembar wawancara dan lembar tes lisan 

terlampir 

  

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang 

ditempuh dalam penelitian. Prosedur penelitian dalam penelitian ini dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut: 
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1. Tahap Persiapan 

a. Mengobservasi TK yang akan dijadikan lokasi penelitian. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator materi 

pembelajaran yang akan ditentukan. 

c. Mempersiapkan bahan ajar media gambar berdasarkan pada tema 

dan sub tema yang akan dibahas. 

d. Membuat kisi-kisi instrumen dengan pada pokok bahasan. 

e. Menyusun instrumen penelitian yang mengacu pada kisi-kisi yang 

telah ditetapkan.  

f. Menyiapkan media pembelajaran dengan media gambar. 

g. Menganalisis item-item soal dengan cara menguji validitas dan 

reliabilitas untuk mendapatkan instrumen penelitian yang baik. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti terjun langsung 

kelapangan. Dalam hal ini TK yang akan dijadikan sebagai tempat 

penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengambil sampel penelitian berupa kelas yang sudah ada. 

b. Memberikan pretest 

c. Melaksanakan pembelajaran menggunakan media gambar kepada 

kelompok eksperiem selama 6 kali pertemuan. 

d. Memberikan posttest 

 

3. Tahap Pelaporan  

a. Menganalisis dan mengelola data hasil penelitian. 

b. Pelaporan hasil penelitian 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang relevan yang kelak akan diolah dan  

menjadi jawaban dari suatu penelitian. Hal ini juga dipertegas oleh 

Sugiyono (2014, hlm, 308) yang menyatakan “Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang diterapkan”. 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditemuh oleh 

seorang penelitiuntuk mengumpulkan dan memperoleh data-data yang 

diperlukan selama melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data akan 

sangat bergantung pada rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. 

Dalam rumusan masalah penelitian ini peneliti hendak melihat 

hasil pada ranah bahasa (kemampuan berbicara) peserta didik yang telah 

mendapat perlakuan melalui pembelajran dengan menggunakan media 

gambar. oleh karena itu ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu 

wawancara dan wawancara. 

 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang sangat 

membatu bagi para peneliti untuk memperoleh data yang sebenar-

benarnya. Hal ini juga diperjelas lagi oleh Sukmadinata (2011, hlm 

2016) menyatakan “Wawancara atau interview merupakan salah satu 

bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam 

penelitian”. 

Menurut Darmadi (2013, hlm. 197) mengatakan bahwa wawancara 

adalah pengadministrasian angket secara lisan dan langsung terhadap 

masing-masing anggota sampel. Apabila wawancara dilakukan dengan 

baik, ini dapat menghasilkan data yang mendalam yang tidak mungkin 
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didapat dengan angket, pewawancara bisa menanyakan lagi untuk 

jawaban-jawaban yang tidak jelas/kurang lengkap.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara 

terstruktur yang dimana wawancara struktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh 

(Sugiyono, 2014, hlm, 194) lembar wawancara terlampir. 

 

2. Tes  

 Tes merupakan prosedur sistematik di mana individual yang dites 

direpresentasikan dengan suatu set stimulasi jawaban mereka yang 

dapat menunjukan ke dalam angka (Darmadi, 2013, hlm. 130). 

 Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memakai tes lisan, 

yang dimana tes lisan adalah tes yang yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan 

peserta didik. Hal ini juga dipertegas oleh  Thoha (dalam Viviap 2010) 

menjelaskan bahwa tes lisan ini termasuk kelompok tes verbal, yaitu tes 

soal dan jawabannya menggunakan bahasa lisan. Dari segi persiapan 

dan bertanya, tes lisan dapat dibedakan menjadi dua yakni: 

a. Tes Lisan Bebas 

  Yaitu pendidik dalam memberikan soal kepada peserta 

didik tanpa menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara 

tertulis. 

b. Tes lisan berpedoman 

  Yaitu pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa 

saja yang akan ditanyakan kepada peserta didik. 

  Dari hasil pembhasan tentang mengenai tes lisan, maka penelian 

ini menggunakan tes lisan berpedoman karena pada penelitian ini 

peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dicatat 

dan akan dijawab oleh peserta didik. 
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Kisi-kisi penyusunan instrumen minimal memuat tiga komponen, 

yaitu: variabel atau aspek yang akan diukur/dihimpun datanya, teknik 

pengumpulan data dan sumber data atau responden (Sukmadinata, 

2011, hlm. 235). 

 Tujuan digunakannya instrumen tersebut adalah untuk mengetahui 

tingkat penguasaan bahasa anak terutama didalam kemampuan 

berbicara untuk anak usia dini. Kisi-kisi instrumen terlampir. 

Teknik penilaian yang diguanakan untuk memperoleh hasil tes 

adalah dengan cara memberikan skor dengan menggunakan skala 

Interval dengan pedoman check list. Menurut Riduwan (2012, hlm. 85) 

menyatakan bahawa skala interval adalah skala yang menunjukan jarak 

anatara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang 

sama. Lembar tes penelitian terlampir. 

 

Table 3.1 

Kriteria Penilaian Tes Kemampuan Berbicara  

Sangat Baik 5 

Baik  4 

Sedang  3 

Buruk  2 

Buruk Sekali 1 

 

F. Teknik  Pengembangan Instrumen 

Sebelum kegiatan pengumpulan data yang sebenarnya dilakukan, soal 

tes yang akan digunakan terlebih dahulu diujicobakan. Pelaksanak uji coba 

ini dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pada 

instrument penelitian tes yang berkaitan dengan redaksi, kumpulan 

jawaban, dan materi yangterkandung dalam setaip tes. Uji coba instrumen 

dilaksanakan untuk mengetahui kualitas instrumen penelitian sebelum 
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diputuskan untuk dijadikan sebagai alat untuk pengumpulan data 

penelitian. Dari hasil uji coba tes instrument, dilakukan pengolahan data 

yang meliputi: uji validitas, uji reliabilitas dan tngkat kesukaran. 

Uji coba tes dilakukan terhadap peserta didik kelompok B2 TK 

Aisyiyah 2 Serang. adapun teknik pengembangan instrumenya adalah 

sebagai beriku: 

 

1. Uji Coba Instrumen 

 Uji coba instrumen berfungsi untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen yang akan digunakandalam pelaksanaan 

penelitian, dengan tujuan agar instrumen tersebut benar-benar dapat 

digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian 

(Yulistiawati, 2013, hlm. 39). 

 

2. Validitas Instrumen 

 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur 

(Sugiyono, 2013, hlm. 348). 

 Instrumen yang baik, (yang berupa tes maupun nontes) harus valid 

dan reliabel. Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal 

dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal atau 

rasional, bila kreteria yang ada dalam instrumen secara rasional 

(teoritis) telah mencerminkan apa yang diukur. Jadi kriterianya ada di 

dalam instrumen itu. Sedangkan instrumen, yang memiliki validitas 

eksternal bila kriterianya di dalam instrumen disusun berdasarkan luar 

atau fakta-fakta empiris yang telah ada. Kalau validitas internal 

dikembangkan menurut teori yang relevan, maka validitas eksternal 

dkembangkan dari fakta empiris. 
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 Validitas instrumen yang berupa test harus memenuhi construct 

validity (validitas kontraks) dan content validilty (validitas isi). 

Sedangkan untuk instrumen yang nontest yang digunakan untuk 

mengukur sikap cukup memenuhi validitas kontruksi (Sugiyono 2013, 

hlm. 350). 

 Tingkat kevalidan instumen dihitung dengan menggunakan 

korelasi Product Moment yang ditemukan oleh person. Rumus 

validitas dalam penelitain ini adalah sebagai beriku: 

 

 

 

 

      (Arikuno, 2013, hlm. 

213) 

Gambar 3.2 

Rumus Validitas Instrumen  

 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi yang dicari 

N = Banyaknya subjek (peserta tes) 

∑X = Skor tiap butir soal/skor item tes 

∑Y = Skor responden 

∑XY = Hasil kali skor X dan Y untuk setiap responden 

 Harga rxy menunjukan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Setiap nilai korelasi mengundang tiga makna, yaitu: (1) 

ada tidaknya korelasi, (2) arah korelasi, dan (3) besarnya korelasi. 

 

Table 3.2 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

rxy =
N∑XY −  ∑X (∑Y)

 {N∑X2 − (∑X2)} {N∑Y2 − (∑Y2)}
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Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

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 

      (Sugiyono, 2014, hlm. 

257) 

 Setelah di uji tingkat signifikannya. Rumus uji signifikasi korelasi 

Product Moment ditunjukan pada rumus sebagai berikut: 

 

  

      (Sugiyono, 2014, hlm. 257) 

Gambar 3.3 

Rumusan Uji Korelasi Product Moment 

 

 Keterangan: 

t = Nilai t hitung 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah banyak subjek 

𝑡 =
r  n − 2

 1 − 𝑟2
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 Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan 

harga t table. Kesalahan 0,05 uji dua pihak dan dk = n – 2=8, berarti 

korelasi tersebut signifikan atau valid.  

Instrumen dinyatakan valid apabila t hitung > t tabel  dengan tingkat 

signifikan 0,05. Dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa 

ada 10 butir soal yang dinyatakan “valid”. 

Dari hasil uji coba instrumen validitas diatas dapat peneliti 

simpulkan bahwa dari 10 butir soal semua dinyatakan “valid”. Maka 

untuk langkah penelitian selanjutnya hanya digunakan 10 soal. 

Dibawah ini adalah data hasil uji validitas soal yang akan diujikan 

dalam penelitian ini: 

 

Tabel 3.3 

Hasil Perhitungan Pengujian Validitas Instrumen 

No. 

Pernyataan 

r Hitung r Tabel Kriteria 

1. 0. 903  0,514 Valid 

2. 0. 955 0,514 Valid 

3. 0. 955 0,514 Valid 

4. 0. 881 0,514 Valid 

5. 0. 744  0,514  Valid 

6. 0. 943  0,514 Valid 

7. 0. 853 0,514 Valid 

8. 0. 635 0,514 Valid 

9. 0. 529  0,514 Valid 

10. 0. 761 0,514 Valid 

 Berdasarkan dari hasil uji normalitas instrumen yang terlihat dari 

tabel 3.3 diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dari 10 butir soal 
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semuanya dinyatakan “valid” dimana dalam penghitungannya ini 

menggunakan bantuan oleh SPSS versi 21 for windows. Contonya dari 

pertanyaan nomor 1 yang dimana pada pertanyaan nomor 1 ini 

memiliki hasil yang valid karena r hitung 0.903  lebih besar dari r 

tabel 0,514, maka dari perhitungan tersebut pertanyaan nomor 1 

dinyatakn “valid”. 

 

3. Reliabilitas Instrumen 

 Menurut Muhidin dan Abdurahman (2007, hlm. 37) 

mengemukakan bahwa pengujian alat pengumpulan data yang kedua 

adalah pengujian reabilittas instrumen. Suatu instrument pengukuran 

dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. 

 Adapun rumus untuk reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 

dan 0. misalnya angket atau soal bentuk uraian. Rumus reabilitas 

menurut Alpha: 

 

 

 

(Arikunto, 2013, hlm. 239) 

Gambar 3.4 

Rumus Reliabilitas Instrumen 

 

Keterangan:  

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜎𝑏2     = Jumlah varians butir 

𝜎
𝑏2 = Varians total 

𝑟11 =  
𝑘

 𝑘 − 1 
 (1 −

∑ó𝑏2

ó𝑖2
) 
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Sebagai tolak ukur koefisien reliabilitas, digunakan kualifikasi 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.4 

Klasifikasi Reliabilitas 

Interval Koefisien 

Reliabiltas 

Tingkat Hubungan 

0.800 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,400 – 0,600 Cukup 

0,400 -0,200 Rendah 

0,00 – 0,200 Sangat Rendah 

Arikunto (Sidik, 2013, hlm 

38) 

Uji reliabilitas tes adalah tingkat keajegan atau ketetapan 

(konsisten) suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya 

untuk menghaslkan skor yang ajeg/konsisten (tidak berubah-ubah). Uji 

reliabilitas ini diambil dari data yang valid yaitu 10 butir soal. Hasil 

analisis didapatkan nilai koefisien dengan menggunakan SPSS versi 21 

for windows yaitu: 

 

Tabel 3.5 

Hasil Statistik Uji Reliabilitas  

          Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.942 10 
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Pada tabel 3.5 hasil uji reliabilitas dapat peneliti simpulkan bahwa 

dari hasil perhitungan dengan menggunakan statistik melalui SPSS 

versi 21 for windows didapatkan hasil uji reliabilitas sebesar ,942 yang 

dimana pada hasil tersebut memiliki tingkat koefisien yang “Sangat 

Tinggi”. 

 

4. Tingkat kesukaran 

  Tingkat kesukaran (TK) suatu butir soal menunjukan apakah butir 

soal tersebut tergolong mudah, sedang, atau sukar. Rumus yang 

digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran adalah sebagai 

berikut: 

 

 

TK = 
S𝑇

I𝑇
 

 (Supriadi, 2016, hlm.13) 

Gambar 3.5 

Rumus Tingkat Kesukaran 

 

 Keterangan: 

 TK = Ttingkat kesukaran 

  ST   =  Jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal itu 

  IT    =  Jumlah skor ideal pada butir soal itu 

  Klasifikasi tingkat kesukaran Suherman (dalam Supriadi, 2016. 

hlm. 13-14) diperlihatkan dalam tabel dibawah ini: 

 

 Tabel 3.6 
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Klasifikasi Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat Kesukaran Kategori Soal 

𝑻𝐾 = 0,00 Soal terlalu sukar 

0,00 < 𝑻𝐾  ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30 < 𝑻𝐾 ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70 < 𝑻𝑲 ≤ 1,00 Soal mudah 

𝑻𝐾 =1,00 Soal terlalu mudah 

 

Makin rendah nilai TK suatu soal, makin sukar soal tersebut, 

Tingkat kesukaran soal suatu soal dikatakan baik jika nilai TK yang 

diperoleh dari soal tersebut sekitar 0,5 atau 50%, umumnya dapat 

dikatakan, soal-soal yang mempunyai nilai TK < 0,00 adalah soal-soal 

yang terlalu sukar dan soal-soal yang mempunyia nilai TK > 1,00 

adalah soal-soal yang terlalu mudah. 

Analisis indeks kesukaran yang terlihat pada tabel 3.7 diatas adalah 

untuk masing-masing item soal diperoleh, kemudian dikatagorikan 

berdasarkan kriteria indeks kesukaran butir soal sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Kriteria Kesukaran Soal 

No Soal Tingkat Kesukaran Keterangan Soal 

1. 0.33 Soal Sedang 

2. 0.30 Soal Sedang 

3. 0.37 Soal Sedang 

4. 0.32 Soal Sedang 

5. 0.35 Soal Sedang 

6. 0.37 Soal Sedang 

7. 0.29 Soal Sukar 

8. 0.32 Soal Sedang 
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9. 0.26 Soal Sukar 

10. 0.34 Soal Sedang 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Muhidin dan Abdurrahman (2007, hlm. 52) menyatakan 

bahwa analisis data diartikan sebagai upaya pengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atas sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data tersebut perlu 

dianalisis. Karena data tersebut masih merupakan data-data mentah yang 

belum bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya 

data yang telah didapat dianalisis dengan prosedur sebagai beikut: 

1. Melakukan analisis data hasil pretest dan posttest 

2. Melakukan analisis pengumpulan data pretest dan posttest 

3. Langkah dalam membuat profil kemampuan berbicara anak usia dini 

sebelum dan sesudah diterapkannya media gambar adalah menentukan 

rentang dengan rumus sebagai berikut: 

R = Skor maximal – Skor Minimal 

  =  100 – 1 

  = 99 

Interval = 99 

                 5 

             = 19, 8 = 20 

 

Tabel 3.8 

Klasifikasi  



52 
 

UPI Kampus Serang 
Naelul Ngulya, 2016 
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA ANAK USIA DINI 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Rentang Klasifikasi 

81 – 100 Sangat Tinggi 

61 – 80 Tinggi 

41 – 60 Sedang 

21 – 40 Rendah 

1 – 20 Sangat Rendah 

 

4. Melakukan analisis deskripsi statistik dari hasil pretest dan posttest 

5. Melakukan uji normalitas  

Uji normalitas merupakan salah satu cara untuk memeriksa 

keabsahan/normalitas sampel. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, 

hal pertama yang dilakukan adalah menguji normalitas data terlebih 

dahulu. Dalam penelitian ini, uji normalitas data dengan menggunakan 

rumus Shapiro-Wilk dengan bantuan SPSS versi 21 dengan kriteria 

perhitungan:  

a) Jika Ho Sig (2-tailed) > α (0,05), maka data berdistribusi normal. 

b) Jika Hi Sig (2-tailed) < α (0,05), maka data berdistribusi tidak 

normal 

6. Melakukan uji Homogenitas 

  Menurut Arikunto (2012, hlm. 120) uji homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan varians terbesar dibandingkan varians terkecil 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari varians terbesar dan terkecil dengan rumus: 

 

 

 

 

           Gambar 3.6  

Rumus Uji Homogenitas 

 

F hitung =    Varians terbesar 

    Varians terkecil 
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 Keterangan:  

V besar 
  
= varian terbesar skor total tes  

V kecil  = varian terkecil skor total tes 

 

 Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas  

 Ho  =  tidak memiliki varians yang homogen dalam kemampuan       

  berbicara 

Ha  = memiliki varians yang homogen dalam kemampuan berbicar         

b. Membandingkan nilai Fhitung  dengan Ftabel  dengan rumus dk 

pembilang = n-1 (varians terbesar) dan dk penyebut= n-1 (varians 

terkecil), dengan kriteria: 

Jika Fhitung  ≥ Ftabel =  berarti tidak homogen dan 

Jika Fhitung ≤ Ftabel =  berarti homogen. 

7. Selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan rumus Paired Sample t tes 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21 for windows. 

Adapun ketentuan hipotesis adalah sebagai berikut: 

Ho: µ1 = µ2 

Tidak terdapat pengaruh terhadap kemampuan berbicara anak setelah 

dilakukan treatment dengan media gambar. 

Hi: µ1 ≠ µ2 

Terdapat pengaruh terhadap kemampuan berbicara anak setelah 

dilakukan treatment dengan media gambar. 

Dasar pengambilan keputusan ini dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Ho diterima apabila nilai sig > 0,05 

2. Hi ditolak apabila nilai sig < 0,05 

“Uji t adalah suatu tes statistik yang memungkinkan kita 

membandingkan dua skor rata-rata, untuk menentukan probalitas 

(peluang) bahwa perbedaan antara dua skor rata-rata merupakan perbedaan 

yang nyata bukannya perbedaan yang terjadi secara kebetulan. 

 


