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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiyono 

(2013:14) “metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan sampel pada 

umumya dilakukan secara random, penelitian data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang akan ditetapkan”.  

Adapun metode yang peneliti gunakan yaitu metode eksperimen, 

bentuk Pre-Experimental Design, One Group Pretest-Postest. 

Dalam penelitian ini, dilakukan metode Pre-Experimental dalam 

bentuk One Group Pretest-Postest Design.  Menurut Sugiyono (2013:110) 

“Pada desain ini terdapat pretest, sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian 

hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan 

dengan keadaan sebelum diberi perlakuan”. Desain ini dapat digambarkan 

seperti berikut: 

 

Rumus 

 

O1 X O2 

 

Keterangan : 

O1  = Nilai pretest (sebelum diberi metode Bercerita) 

X   = Perlakuan menggunakan metode bercerita  
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O2 = Nilai posttest (setelah diberi metode bercerita) 

Pengaruh diklat terhadap keterampilan berbicara anak = (O2 – O1) 

 

“Pada rancangan ini pengaruh efek atau treatment diputuskan berdasarkan 

perbedaan antara pretest dengan posttest, tanpa ada pembanding dengan 

kelompok kontrol. Atau satu kelompok eksperimen diukur variabel dependennya 

(pretest), kemudian diberi stimulus, kemudian diukur lagi variabel dependennya 

(posttest), tanpa ada kelompok pembanding”. (Prasetyo, dkk dalam Taniredja, T. 

2012:55). 

 

B. Partisipan, lokasi dan waktu 

1. Partisipan 

Dalam penelitian ini yang menjadi partisipannya yaitu TK Pertiwi pada 

kelompok A yang memiliki rentang usia 4-5 tahun, dengan jumlah 18 

orang, yang terdiri dari 9 perempuan dan 9 laki-laki. 

2. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di salah satu TK yang berada di Kota Serang 

yaitu, TK Pertiwi yang beralamatkan di JL. Ki Mas Jong 15 Kota Baru 

Serang, 42112 Banten. 

3. Waktu 

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 4 minggu, sejak dimulainya 

observasi(pretest), treatment dan post test. Yaitu pada tanggal 25 April 

sampai 19 Mei 2016. 

C. Populasi dan Sampel 
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Penelitian ini dilakukan di salah satu TK yang berada di Kota Serang 

yaitu, TK pertiwi yang beralamatkan di JL. Ki Mas Jong 15 Kota Baru 

Serang, 42112 Banten. Dengan kelas yang diteliti yaitu kelas A. Alasan 

memilih sekolah atau TK tersebut karena pada usia 4-5 tahun atau yang 

berada pada kelas A keterampilan berbicara pada anak masih kurang sehingga 

membuat ketertarikan untuk diteliti. Selain itu, subjek penelitian yang di 

ambil yaitu pada kelas A yang mempunyai rentang usia 4-5 tahun. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan 

dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data 

berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

“Oleh karena itu, instrument yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya 

belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable, apabila 

instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya”. 

( Sugiono, 2013:305) 

Instrumen penelitian menurut Riduwan (2013:78) “instrumen 

penelitian gunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Jumlah 

instrumen penelitian yang digunakan tergantung jumlah variabel yang 

diteliti”. Sebagai upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap 

mengenai hal-hal yang ingin dikaji melalui penelitian, maka dibuatlah 

seperangkat instrument. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian terlampir. 

E.  Teknik Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen atau alat  yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

instrumen non tes dengan observasi yang menggunakan skala rating, dan 

wawancara yang dilakukan  pada awal.  
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Observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan 

jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data 

yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi”. 

Nurkancana dan Sumartana (dalam Taniredja, T & Mustafidah, H. 

2012:47) 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yakni teknik 

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara 

langsung, kepada anak-anak yang berada dikelompok A dan yang 

dijadikan fokus dalam observasi ini yaitu pada keterampilan berbicara 

anak ketika diberikan metode bercerita.  

Observasi ini dilakukan saat pembelajaran berlangsung, yang dimulai 

pada kegiatan inti dikelas selama 45 menit. Dalam observasi ini 

pengukurannya  menggunakan skala rating. 

“Skala penilaian juga sering digunakan untuk pencatatan hasil 

pengamatan. Skala penilaian memuat daftar kata-kata atau pernyataan 

mengenai tingkah laku, sikap atau kemampuan siswa”. (Yus. A 2012:88). 

Pedoman observasi pada keterampilan berbicara anak telah dilampirkan 

dalam lampiran 1. 

Selanjutnya setelah observasi dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara. “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari reponden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya kecil atau sedikit”. (Sugiyono, 2013:194) 

Wawancara ini digunakan sebagai alat untuk memperkuat data dari 

hasil observasi, wawancara ini dilakukan terhadap guru kelas dan terhadap 
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anak-anak yang memang masih memiliki kejanggalan ketika dilakukan 

observasi. Adapun pedoma wawancara terlampir pada lampiran 2 

. 

F. Teknik Penilaian  

Teknik penilaian yang akan di gunakan yaitu dengan mengolah 

hasil penelitan melalui lembar observasi yang nantikan akan di berikan 

skor dengan rating scale (skala rating). Rating scale yang disajikan 

merupakan data mentah yang beupa angka dan kemudian ditafsirkan 

dalam pengertian kualitatif. rating scale juga sering digunakan untuk 

pencatatan hasil pengamatan. Skala penilaian memuat daftar kata-kata 

atau pernyataan mengenai tingkah laku, sikap atau kemampuan siswa”. 

(Yus.  2012, hlm. 88). Skala yang digunakan adalah skala nilai dengan 

kategori nilai 1,2, 3 dan 4 

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Perkembangan Bahasa Anak 

Kemampuan 

Berbahasa Anak 

Kriteria Penilaian 

 

BB MB BSH BSB 

 Anak belum 

berbicara 

Anak mau 

berbicara 

Anak 

berbicara 

sesuai 

harapan 

Anak 

berbicara 

sangat 

baik 

   Keterangan : 
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1=   BB   (Belum Berbicara)    

2 =   MB   (Mau Berbicara)   

3 =    BSH  (Berbicara sesuai harapan) 

4=   BSB  (Berbicara sangat baik ) 

 

Pada Penilaian Observasi, digunakan acuan dari Peraturan Mentri Pendidkan 

Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 bahwa kemampuan bahasa 

(keterampilan berbicara) anak berhasil apabila suda mampu sebagai berikut: 

a. Mengulang kalimat sederhana. 

b. Menjawab pertanyaan sederhana. 

c. Mengungkapkan perasaaan dengan kata sifat (baik, senang, nakal, pelit, baik 

hati, berani, jelek dsb). 

d. Menyebutkan kata-kata yang dikenal. 

e. Mengutarakan pendapat kepada orang lain. 

f. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. 

g. Menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar. 

 

 

Tabel 3.2 

Rubik Nilai Observasi Penilaian Keterampilan Berbicara Anak 

Rentang Nilai Katagori 

56 – 65 Baik Sekali 

45 – 55 Baik 

35 – 44 Cukup 

25 - 34  Kurang 
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15 – 24 Kurang Sekali 

 

Rentang nilai yang tercantum dalam kolom tersebut merupakan nilai hasil dari 

uji normalitas item-item pada pedoman observasi yang menggunakan skala rating. 

Nilai yang terendah yaitu 15 dengan katagori kurang sekali dan nilai yang 

tertinggi yaitu 65 dengan katagori baik sekali. Uji normalitas pada instrumen 

penelitan ini dilakukan di TK yang berbeda bukan TK yang dilakukan untuk 

penelitian. 

G. Validitas dan Reliabilitas 

Suharsimi Arikunto (2006:168) menyatakan validitas merupakan suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki validitas yang tinggi. 

Begitu  juga sebaliknya suatu instrumen dkatakan tidak valid apabila memiliki 

validitas yang rendah. Selain itu, menurut Sugiyono (2010:121) validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian 

dengan yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Teknik uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi 

product moment dengan menggunakan fasilitas Computer Program SPSS For 

Windows Seri 16.0. Hasil korelasi dalam uji ini kemudian dibandingkan 

dengan nilai r tabel pada taraf sigifikasi 0.05 dengan jumlah responden 18 

anak, maka diperoleh r tabel sebesar 0,468. Menurut Sugiyono (2010:179) 

bila korelasi setiap faktor tersebut positif dan ≥ 0,468 maka faktor tersebut 

memiliki construct yang kuat dan memiliki validitas yang baik. Sebaliknya 

apabila korelasi setiap faktor ≤0,468 maka butir instrumen itu tidak valid. 

Sedangkan reliabilitas menurut Suharsimi Arikunto (2006:178) 

mengatakan bahwa reliabilitas adalah tingkat keterandalan atau 
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keterpercayaan suatu instrumen. Setiap alat pengukuran harusnya memiliki 

kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu 

kewaktu. Reliabilitas instrumen merupakan drajat keajegan skor yang 

diperoleh oleh subjek penelitian dengan instruen yang sama dalam kondisi 

yang berbeda. 

 

1. Uji Coba Instrumen  

Untuk memperoleh data yang didapatkan pada saat dilapangan dalam kegiatan 

penelitian, dalam penelitian ini biasanya menggunakan instrumren.  Instrument 

yang  baik yakni instrument yang valid dan reliable. Instrument yang digunakan 

tersebut dapat dibuat sendiri  oleh peneliti ataupun menggunakan instrument yang 

telah digunakan oleh peneliti sebelumnya.  

a) Uji Validitas 

Sugiyono (2013, hlm. 348) Instrument yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

adapun pada tahapan ini uji validitas yang dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut:  

1) Untuk menghitung validitas soal dapat digunakan rumus di bawah 

ini : 

Rxy  =   

Keterangan : 

Rxy   = koefisien korelasi yang dicari 

n  = banyak subjek pemilik nilai 

x  = nilai variabel 1 

y  = nilai variabel 2 
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(Sugiyono, 2013,hlm.228) 

 

2) Proses pengambilan keputusan  

Pengambilan keputusan didasarkan pada uji hipotesa dengan kriteria 

adalah sebagai berikut : 

   Jika r hitung positif, dan r hitung ≥ r tabel, maka butir soal valid 

   Jika r hitung negatif, dan r hitung < r tabel, maka butir soal tidak valid 

Item yang dipilih (valid) merupakan item yang memiliki tingkat 

korelasi ≥ 0,468, jadi semakin tinggi validasi suatu alat ukur, maka alat ukur 

tersebut semakin mengenai sasarannya atau semakin menunjukan apa yang 

seharusnya diukur. (Sugiyono, 2013, hlm 373). 

Untuk lebih jelasnya tentang uji validasi item data, berikut hasil 

rekapitulasi uji validasi keterampilan berbicara dengan menggunakan program 

software Statistics Passage for the Social Ssciense (SPSS) 16.0 for Windows. 

Sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 

Interpretasi Uji Validasi Keterampilan Berbicara 

No Pernyataan r Hitung r Tabel Kriteria 

1.  0,908 0,468 Valid 

2.  0,913 0,468 Valid 
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3.  0,910 0,468 Valid 

4.  0,781 0,468 Valid 

5.  0,839 0,468 Valid 

6.  0,940 0,468 Valid 

7.  0,822 0,468 Valid 

8.  0,725 0,468 Valid 

9.  0,675 0,468 Valid 

10.  0,801 0,468 Valid 

11.  0,813 0,468 Valid 

12.  0,211 0,468 Tidak Valid 

13.  0,814 0,468 Valid 

14.  0,922 0,468 Valid 

15.  0,940 0,468 Valid 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 15 item ada 

1 item yang tidak valid, maka hanya 14 pernyataan instrumen saja yang dapat 

dgunakan dalam penelitian. 
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Setelah nilai Rxy  sudah diketahui, maka peneliti dapat menentukan 

tingkat kevaliditasan dengan melihat kriteria tingkat validitas seperti di bawah 

ini : 

 

Table 3.4 

Kriteria tingkat validitas 

Interval Koefisien Penafsiran  

0,00 – 0,199 Validitas Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Validitas Rendah 

0,40 – 0,599 Validitas Cukup 

0,60 – 0,799 Validitas Kuat 

0,80 – 1,000 Validitas Sangat kuat 

    (Sugiyono, 2013,hlm.231) 

 

b) Uji Realibilitas  

Sugiyono (2013, hlm. 348) Instrument yang reliable berarti  instrument 

yang bila digunakan beberapa kali  untuk mengujur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama Reliabilitas merupakan konsisten atau ketetapan 

soal, tes yang reliabel dapat menghasilkan data yang konsisten sehingga hasilnya 

nanti akan dapat dipercaya. Dalam pengujian realibilitas instrument dapat 

digunakan perhitungan dengan rumus  cronbach alpha : 

 

keterangan : 

r11  = realibilitas instrument 

k  = banysknys butir pertanyaan atau banyaknya soal  

∑σ i 
2 

= jumlah varians butir  
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Identifikasi masalah, pembatasan 

masalah 

 

σ i 
2 

= varians total  

(Arikunto, 2013, hlm 239) 

Setelah di uji validasikan item pernyataan dari variabel maka selanjutnya 

yaitu menguji apakah butir item tersebut reliabel, untuk mengetahuinya maka 

dilakuakan dengn bantuan SPSS 16.0 for Windows. Sehingga diperoleh data 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.967 14 

 

H. Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan penelitian 

Kerangka berpikir 

Penyusunan kisi-kisi instrumen 

instrumen 

Validasi insrumen 

Validasi instrumen 
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I. Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan 

sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Karena datanya kuantitatif, maka teknik 

analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ialah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 

2010:29). 

2. Statistik Inferensial 

pretest 

 Menggunakan metode bercerita 

dalam meningkatkan 

keterampian berbicara anak 

postetst 

Analisis data hasil penelitian 
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Statistika inferensial adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi 

dimana sampel d ambil (Sugiyono, 2010) 

a. Analisis Data  

1) Uji Hipotesis (Uji t) 

Mencari t hitung atau  yang disebut Uji t digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel indipenden secara parsial 

terhadap variabel devenden, apakah pegaruhnya signifikan atau 

tidak. 

 

Keterangan : 

t = nilai t yang dihitung 

= nilai rata-rata 

µo= nilai yang dihipotesiskan 

s = simpangan baku sampel 

n = jumlah anggota sampel 

Ho: ρ = 0 ( tidak terdapat korelasi antara pretest dan postest) 

H1: ρ ≠ 0 (terdapat korelasi antara pretest dan postest) 
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