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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011, hlm. 

11). Metode penelitian yang digunakan yakni eksperimen, merupakan 

kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan, 

tindakan (treatment) pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji 

hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibandingkan 

dengan tindakan lain (Darmawan, 2013, hlm. 225). Desain eksperimen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kuasi eksperimen. Menurut Sugiyono 

(2011, hlm. 116), kuasi eksperimen merupakan suatu desain penelitian yang 

memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. 

Bentuk desain penelitian kuasi eksperimen yang digunakan adalah 

nonequivalent control group design. Menurut Sugiyono (2011:118), desain 

ini merupakan bentuk penelitian yang memiliki dua kelompok yakni 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, kedua kelompok tersebut tidak 

dipilih secara random. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

diberikan pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir diberikan 

posttest. Pengambilan subjek penelitian tidak secara acak dari populasi, tetapi 

diambil dari seluruh subjekk yang sudah terbentuk. Pada desain ini terdapat 

kelompok kontrol dan eksperimen, peniliti dapat lebih melihat dengan 

membandingkan perubahan yang terjadi pada kedua kelompok tersebut. 

Metode penelitian kuasi eksperimen dengan desain nonequivalent control 

group design yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui suatu 

45 



46 
 

Siti Nurul Fauziah, 2016 
PENGARUH METODE BERCERITA MENGGUNAKAN MEDIA POP UP BOOK TERHADAP KEMAMPUAN 
MENYIMAK ANAK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

pengaruh dari suatu metode pembelajaran yang penerapannya menggunakan 

media sebagai sumber belajar pada pendidikan anak usia dini. Metode kuasi 

eksperimen ini membantu peneliti untuk mendapatkan hasil nyata dalam 

bentuk angka sebagai hasil perhitungan dari pengaruh metode bercerita 

menggunakan media pop up book terhadap kemampuan menyimak anak. 

Gambar rancangan penelitian menggunakan kuasi eksperimen dengan 

desain nonequivalent control group design yakni sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 

Nonequivalent Control Group Design (Sugiyono, 2011, hlm. 118) 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

O1 : pengukuran kemampuan awal pada kelompok eksperimen 

O2 : pengukuran kemampuan akhir pada kelompok eksperimen 

X : pemberian perlakuan (treatment) 

O3 : pengukuran kemampuan awal pada kelompok kontrol 

O4 : pengukuran kemampuan akhir pada kelompok kontrol 

 

B. Partisipan 

Partisipan yang terlibat pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu 

seluruh siswa kelas A TK Kartika XIX-1 yang terbagi dalam dua kelas yakni 

kelas A1 dan kelas A2, yang keseluruhannya berjumlah 30 orang, serta guru 

yang mengajar di kelas A berjumlah empat orang guru. Peneliti memilih kelas 

tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh metode bercerita 

menggunakan media pop up book terhadap kemampuan menyimak anak, 

dimana kemampuan menyimak terkadang kurang diperhatikan oleh guru 

dalam proses pembelajaran. Pada kenyataannya proses menyimak dibutuhkan 

untuk membantu anak dalam memahami setiap pembelajaran yang 

O1  X  O2 

.................................................... 

O3   O4 
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disampaikan oleh guru, serta merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang harus dikembangkan. 

 

C. Subjek Penelitian 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki 

jumlah banyak dan luas, dengan kata lain populasi mencakup keseluruhan 

elemen atau unsur yang akan diteliti (Darmawan, 2013, hlm. 137). Populasi 

dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas A TK Kartika XIX-1. Jumlah 

sisiwa pada kelas A di TK Kartika XIX-1 yakni 30 orang. 

Sampel (Darmawan, 2013, hlm. 138) adalah bagian dari populasi. 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu siswa kelas A yang terbagi 

dalam dua kelas, yakni kelas A1 dan kelas A2. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan yakni menggunakan sampel jenuh, merupakan seluruh 

anggota populasi dijadikan sampel (Hikmat, 2011, hlm. 65).  Hal tersebut 

dikarenakan adanya keterbatasan jumlah populasi yang ada atau kecilnya 

jumlah populasi. Pada penelitian ini kelas A2 dijadikan sebagai kelompok 

eksperimen, dengan jumlah siswa 15 siswa, dan kelas kelas A1 sebagai 

kelompok kontrol, dengan jumlah siswa 15 siswa, sehingga jumlah 

keseluruhan sampel yaitu 30 siswa. 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian TK Kartika XIX-1 

TK Kartika XIX-1 

Kelas Eksperimen Kontrol 

Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki 

A1   7 7 

A2 10 5   

Total 15 15 

30 

 

Pada kedua kelas tersebut memiliki kesamaan dalam segi usia, 

kemampuan dalam belajar, dan pembelajaran yang diberikan oleh guru pada 

kedua kelompok tersebut. Pentingnya mengasah kemampuan bahasa 
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khususnya kemampuan menyimak anak sejak dini menjadi suatu alasan 

dijadikannya kelas A TK Kartikan XIX-1 sebagai populasi dan sampel 

penelitian. Kemampuan menyimak pada anak kelas A tentunya masih dalam 

tahap menyimak sederhana, maka instrumen penelitian untuk mengukur 

kemampuan menyimak pada kelas A disesuaikan dengan tahap kemampuan 

anak. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode bercerita menggunakan media pop up book (X) 

Metode bercerita merupakan suatu metode pembelajaran yang 

memberikan pengalaman belajar anak TK dengan cara membawakan 

cerita dalam proses pembelajaran secara lisan (Moeslichatoen,2004; 

Wiyana & Barnawi,2012). Metode bercerita dengan menggunakan 

bantuan media, yakni salah satu media visual berupa pop up book.  

Pop up book merupakan media gambar dalam bentuk buku yang 

menampilkan sebuah potensi hasil dari imajinasi, yang memiliki efek 

bergerak dan tiga dimensi menggunakannya (Bluemel & Taylor, 2012). 

Bahan utama dalam pembuatan pop up book yakni berbagai jenis kertas 

yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tema dari pop up book juga 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang. Ukuran dari pop up book yang 

dibuat yakni sekitar kurang lebih panjang 33 cm dan lebar 30 cm. Tinggi 

gambar yang ada pada pop up book disesuaikan dengan ukuran dan cerita 

pada pop up book. Adapun salah satu pop up book yang dibuat yakni 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Contoh Media Pop Up Book 
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2. Kemampuan menyimak anak (Y) 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta 

memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembaca 

melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 1983, hlm. 19). Menyimak 

merupakan suatu keterampilan penerimaan bahasa, dimana dengan 

menyimak membantu seseorang untuk memahami dan memberikan 

respon terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Proses dalam 

kegiatan menyimak diantaranya menurut Logan dan Loban (dalam 

Tarigan, 1986, hlm. 63) yakni mendengar, memahami, menginterpretasi, 

mengevaluasi, dan menanggapi. Oleh karena itu, kemampuan menyimak 

membutuhkan konsentrasi cukup tinggi bagi anak. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Kisi-Kisi Instrumen 

Instrumen penelitian merupakan suatu yang terpenting dan strategis 

kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Instrumen 

penelitian bisa disebut juga sebagai alat bantu peneliti dalam 

mengumpulkan data (Riduwan, 2003, hlm. 32). Instrumen penelitian 

dijadikan sebagai alat ukur pencapaian dalam penelitian yang dilakukan. 

Adapun pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

pedoman wawancara dan observasi. Pedoman observasi digunakan oleh 

peneliti untuk melihat kemampuan menyimak pada anak di TK Kartika 

XIX-1. Peneliti mengacu pada sebuah pedoman tahapan proses 

menyimak pada individu yang dikemukakan oleh Logan & Loban (dalam 

Tarigan,1986; Hermawan,2012). 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

menggunakan skala Guttman, dimana dalam skala Guttman hanya 

memiliki dua interval, yakni “ya-tidak”, “muncul-tidak muncul”, “benar-

salah”, “positif-negatif”, dll. 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Menyimak Anak 

No Variabel Sub variabel Indikator Pernyataan Pernyataan Ket.  

     Ya  Tidak  

1. Kemampuan 

menyimak 

anak 

Mendengarkan  Mendengarkan 

dan 

memusatkan 

perhatian 

terhadap suatu 

pembelajaran 

(cerita dalam 

bahasa 

indonesia) 

1) Anak mengarahkan 

pandangannya pada 

media atau guru 

yang sedang 

bercerita (bukan 

pandangan kososng) 

2) Anak dapat duduk 

tenang dan nyaman 

ketik guru sedang 

membwakan cerita 

(tidak lari-lari) 

3) Anak tidak 

mengobrol dengan 

temannya pada saat 

guru sedang 

bercerita 

4) Anak menunjukan 

ekspresi senang 

(tidak terpaksa) pada 

saat mendengarkan 

cerita 

5) Anak menujukan 

sikap antusias untuk 

mendengarkan cerita 

sampai dengan 

selesai 

   

  Memahami   Memahami 

cerita yang 

6) Anak mampu 

menyebutkan judul 
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dibacakan 

 

cerita yang 

dibawakan 

7) Anak mampu 

menyebutkan tokoh-

tokoh dalam cerita 

8) Anak mampu 

menyebutkan 

gambar dalam media 

yang digunakan 

dalam bercerita 

9) Anak mampu 

menyebutkan 

keterangan tempat 

yang ada dalam 

cerita 

  Menginterpreta

si   

Menceritakan 

kembali cerita 

yang telah 

didengar 

10) Anak mampu 

mengungkapkan 

urutan cerita yang 

telah dibawakan 

dengan bahasa 

sendiri 

11) Anak mampu 

menceritakan 

kembali cerita 

dengan bahasa 

sendiri 

12) Anak mampu 

menirukan peran 

(suara, gerakan) 

tokoh dalam cerita 

   

  Mengevaluasi   Mengungkapk

an perasaan 

13) Anak mampu 

mengungkapkan 
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dengan kata 

sifat (nakal, 

pelit, baik, 

buruk, dll.) 

perbuatan baik 

tokoh yang ada 

dalam cerita 

14) Anak mampu 

mengungkapkan 

perbuatan buruk 

tokoh yang ada 

dalam cerita 

15) Anak 

mengungkapkan 

suka atau tidak suka 

terhadap cerita yang 

dibawakan 

  Menanggapi  Mengutarakan 

pendapat 

kepada orang 

lain 

16) Anak mampu 

mengutarakan 

pendapat terkait 

tokoh yang ada 

dalam cerita 

17) Anak mampu 

menjawab atau 

merespon 

pertanyaan terkait 

dengan isi cerita 

   

Sumber: Logan & Loban (dalam Tarigan, 1986, hlm. 63) & Permen 137 tahun 

2014 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pada pengukuran kemampuan menyimak anak dibutuhkan adanya 

instrumen penelitian yang dijadikan sebagai pedoman penilaian melalui 

observasi. Oleh karena itu, agar mengetahui instrumen yang akan 

dijadikan sebagai alat penilaian, maka dibutuhkan adanya uji coba 

validitas dan reliabilitas instrumen. 
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a. Uji validitas instrumen 

Pada penelitian ini terdapat beberapa uji validitas instrumen 

(Sugiyono,2011, hlm. 172-181), diataranya: 

1) Pengujian validitas konstrak (construct validity) 

Pengujian validitas konstrak menggunakan pendapat dari 

para ahli (judgement expert), yakni berdasarkan aspek-aspek 

yang akan diukur berlandaskan pada teori tertentu. Para ahli 

tersebut diantaranya Dr.Isah Cahyani,M.Pd sebagai ahli bahasa 

menjudgment variabel kemampuan menyimak dan 

Rudiyanto,S.Pd.,M.Si sebagai ahli dalam menjudgment 

variabel metode bercerita. Instrumen yang telah dijudgement 

dan mendapat penilaian yang cukup baik oleh para ahli 

dibidangnya, maka dapat digunakan dalam melakukan 

penelitian. 

2) Pengujian validitas isi (content validity) 

Pengujian validitas yang akan mengukur efektivitas 

pelaksanaan program, maka pengujian validitas isi dapat 

dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan 

isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Pengujian validitas 

butir-butir instrumen setelah dikonsultasikan dengan ahli, 

maka selanjutnya diujicobakan dan dianalisis dengan analisis 

item atau uji beda. 

Hasil pengujian validitas secara eksternal dilakukan 

terhadap 14 subjek. Perhitungan uji coba instrumen ini 

menggunakan Microsoft Excel 2010 dan SPSS 22, yakni 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Kemampuan 

Menyimak Anak 

No. Irtem r hitung r tabel Validitas  

1 0,72 0,532 Valid 

2 0,61 0,532 Valid 

3 -0,40 0,532 In Valid 

4 0,52 0,532 In Valid 

5 0,72 0,532 Valid 

6 0,55 0,532 Valid 

7 0,72 0,532 Valid 

8 0,58 0,532 Valid 

9 0,62 0,532 Valid 

10 0,59 0,532 Valid 

11 0,63 0,532 Valid 

12 0,59 0,532 Valid 

13 0,72 0,532 Valid 

14 0,71 0,532 Valid 

15 0,80 0,532 Valid 

16 0,56 0,532 Valid 

17 0,39 0,532 In Valid 

 

Pada perhitungan validitas diatas, diketahui item yang 

valid yakni nomor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16. 

Sedangkan item yang tidak valid yakni 3, 4, dan 17. Item yang 

tidak valid dianggap tidak dipergunakan lagi (dihapus). 

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui item yang valid dan tidak 

valid. Item yang valid berarti item tersebut dapat mengukur 

apa yang akan diukur, sedangkan item tidak valid artinya item 

tersebut tidak digunakan lagi dalam memperoleh data 

penelitian. Hal ini dikarenakan item tersebut tidak dapat 

mengukur aspek yang akan diukur.  
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b. Uji reliabilitas instrumen 

Setelah pengujian validitas item dari variabel kemampuan 

menyimak anak, maka langkah selanjutnya adalah menguji apakah 

item tersebut reliabel. Rumus perhitungan reliabilitas yaitu 

menggunakan KR. 20 (Sugiyono, 2011, hlm. 180) dengan rumus 

sebagai berikut:  

𝑟𝑖 =
𝑘

(𝑘 − 1)
{

𝑠𝑡
2 − ∑𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑠𝑡
2 } 

Keterangan: 

k = jumlah item dalam instrumen 

pi = proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item 1 

qi = 1 - pi 

st
2 = varians total 

Pada perhitungan reliabilitas, peneliti menggunakan bantuan 

perhitungan SPSS 22, yang diperoleh hasil sebagai berikut:  

 

Tabel 3.4 

Hasil Reliabilitas 

 N % 

Cases Valid 14 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 14 100,0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,881 17 
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Adapun titik tolak ukur koefisien reliabilitas yang digunakan yakni 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Tingkat koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

(Sugiyono, 2011, hlm. 242) 

Merujuk pada tabel interpretasi nilai koefisien korelasi tersebut, 

maka reliabilitas instrumen pada penelitian ini dinyatakan sangat 

kuat, karena 0,881 berada diantara 0,80-1,000. Dengan demikian, 

instrumen ini dapat digunakan untuk penelitian. 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan studi pendahuluan, observasi lapangan mengenai 

masalah penelitian di TK Kartika XIX-1 

b. Membuat surat izin penelitian pada instansi terkait 

c. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian 

d. Menyusun instrumen penelitian 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Menentukan kelompok yang akan digunakan untuk penelitian 

b. Berdiskusi dengan guru mengenai pembelajaran dengan metode 

bercerita menggunakan media pop up book 

c. Mengadakan pretest terhadap kelompok yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan 

anak dalam menyimak apa yang disampaikan oleh pengajar sebelum 
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diberikan pembelajaran dengan metode bercerita menggunakan 

media pop up book. 

d. Memberikan perlakuan (treatment) yaitu melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan metode bercerita menggunakan media pop up 

book 

e. Mengadakan posttest terhadap kelompok yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian setelah diberikannya pembelajaran dengan metode 

bercerita menggunakan media pop up book 

f. Tahap analisis data, yang dilakukan menggunakan metode statistik, 

dengan membandingkan antara hasil pretest dan posttest pada 

kelompok kontrol dan eksperimen. 

g. Tahap uji hipotesis, dilakukan penarikan kesimpulan untuk 

menerima maupun menolak hasil kesimpulan. 

h. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian 

Langkah-langkah dalam pembelajaran dengan metode bercerita menggunakan 

media pop up book pada kelas eksperimen yaitu: 

a. Guru mengatur posisi tempat duduk anak, dengan tujuan agar 

memberikan kenyamanan pada anak dalam proses pembelajaran, yakni 

dengan posisi duduk di karpet membentuk setengah lingkaran agar 

perhatian anak terpusat kepada pengajar. 

b. Guru memperkenalkan media pop up book pada anak yang akan 

dijadikan sebagai media dalam bercerita, dan disangkutkan dengan tema 

pembelajaran pada saat itu. 

c. Guru membawakan suatu cerita dengan menggunakan media pop up 

book 

d. Guru  membuka setiap halaman pada pop up book, sambil menjelaskan 

atau menceritakan terkait apa yang ada dalam pop up book. 

e. Pada kegiatan tersebut diatas, guru dan anak-anak dapat melakukan 

kegiatan bercakap-cakap terkait cerita yang telah dibawakan, gambar 

yang ada dalam pop up book, warna  pada gambar yang ada, serta guru 
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dapat memberikan informasi yang belum diketahui anak terkait gambar 

yang ada. 

f. Setelah seluruh halaman pop up book dibuka dan ceita telah selesai 

dibawakan, kemudian guru dapat bertanya pada anak tentang isi cerita 

yang telah dibawakan, serta menanyakan gambar apa saja yang ada 

dalam pop up book. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya 

selain panca indra lainnya seperti telinga, peniuman, mulut dan kulit, 

dengan demikian observasi memiliki arti sebagai suatu kemampuan 

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra mata dan dibantu oleh panca indra lainnya (Bungin, 2011, 

hlm. 143). Teknik observasi mencakup seluruh panca indra untuk 

melakukan penelitian dengan melihat, mendengarkan, dan mengamati 

suatu objek penelitian trtentu. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan menyimak anak. Berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, peneliti menggunakan teknik observasi bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh metode bercerita menggunakan media 

pop up book terhadap kemampuan menyimak anak di TK Kartika XIX-1. 

Penerapan metode bercerita menggunakan media pop up book ini 

menitikberatkan pada proses menyimak, yang diantaranya mendengar, 

memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi (Tarigan, 

1986), dengan demikian teknik mengambilan data yang tepat yakni 

menggunakan teknik observasi. 

Keseluruhan keterampilan dalam proses menyimak tersebut akan 

diamati, yang dimulai dari proses pretest sampai dengan proses posttest, 

sehingga akan ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh metode 
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bercerita menggunakan media pop up book terhadap kemampuan 

menyimak anak di TK Kartika XIX-1. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interviu adalah sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara (Bungin, 2011, hlm. 136).  

Wawancara dijadikan sebagai alat untuk memperoleh data awal dari 

kondisi kemampuan menyimak anak kelas A TK Kartika XIX-1. 

Wawancara ini ditujukan kepada guru di TK Kartika XIX-1. Hal-hal 

yang ditanyakan dalam proses wawancara yakni terkait kemampuan awal 

menyimak anak TK Kartika XIX-1, media yang digunakan dalam 

meningkatkan keterampilan menyimak anak di TK Kartika XIX-1, serta 

antusias anak dalam kegiatan pembelajaran dengan proses menyimak di 

TK Kartika XIX-1. 

3. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan sumber data berupa catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009, hlm. 82). Pada 

penelitian ini, bentuk dokumentasi yang diperoleh yakni berupa foto-foto 

pada saat penelitian. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Interval skor 

Interval skor = rentang skor/3 

Variabel Interval Skor 

Kemampuan menyimak anak 14 / 3 = 5 

 

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 

Kategorisasi Profil Kemampuan Menyimak Anak 

Aspek Kriteria Interval 

 

Keseluruhan 

Rendah 0-4 

Sedang 5-9 

Tinggi 10-14 

 

2. Uji statistik 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yakni data hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Tahap pertama 

dalam penelitian yakni melakukan pretest terhadap kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hasil pretest tersebut akan disajikan dalam tabel 

kemampuan menyimak anak. Selanjutnya yakni pengumpulan data 

melalui hasil postest. Data tersebut diproses dan dianalisis untuk 

mengetahui: 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya distribusi data atau nilai, sehingga data penelitian dapat 

diolah dengan menggunakan teknis statistik parametrik jika data 

tersebut berdistribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji 

normalitas ini adalah rumus Chi Kuadrat (Sugiyono, 2011, hlm. 228) 

sebagai berikut: 

𝑥2 =  ∑
(𝑓𝑜−𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan: 

𝑥2= Chi Kuadrat 

𝑓𝑜= Frekuensi Observasi 

𝑓ℎ= Frekuensi Harapan 

Asumsi pengujian normalitas data: 
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 Jika 𝑥2 lebih besar daripada harga kritik chi kuadrat dalam 

tabel pada taraf signifikansi 5%, maka sebaran berdistribusi 

tidak normal 

 Jika 𝑥2 lebih kecil daripada harga kritik chi kuadrat dalamtabel 

pada taraf signifikansi 5%, maka sebaran berdistribusi normal 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk menilai apakah data hasil 

penelitian dari dua kelompok data yang diteliti (pretest dan posttest) 

memiliki varians yang sama atau tidak. Jika data memeiliki varians 

yang cenderung sama (homogen), dapat dilakukan bahwa sampel-

sampel dari kedua kelompok data (pretest dan posttest) tersebut 

berasal dari populasi yang sama seragam. Untuk menguji 

homogenitas varian digunakan rumus analisis varian (Arikunto, 

2006, hlm. 293)sebagai berikut: 

𝐹𝑜  =  
𝑀𝐾𝑘

𝑀𝐾𝑑
  

Keterangan: 

𝐹𝑜= varians observasi 

𝑀𝐾𝑘= mean kuadrat kelompok 

𝑀𝐾𝑑= mean kuadrat dalam 

Dengan asumsi sebagai berikut: 

 Apabila 𝐹𝑜 lebih kecil atau sama dengan Ft pada taraf 

signifikan 5%, maka asumsi yang menyatakan kedua 

kelompok tidak menunjukkan perbedaan varian 

diterima 

 Apabila 𝐹𝑜 lebih besar atau sama dengan Ft pada taraf 

signifikan 5%, maka asumsi yang menyatakan kedua 

kelompok tidak menunjukkan perbedaan varian ditolak 
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c. Uji t 

Pengujian pengaruh penerapan media pop up book pada 

kemampuan menyimak anak dilakukan menggunakan uji t 

independent (independent sample t-test). Rumus t-test (Sugiyono, 

2011, hlm. 259) sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑌1̅ − 𝑌2̅

√𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

Keterangan: 

𝑌1̅= mean data kelompok kontrol 

𝑌2= mean data kelompok eksperimen 

𝑛1= banyak sampel kelompok kontrol 

𝑛2= banyak sampel kelompok eksperimen 

𝑆1
2
= varians kelompok kontrol 

𝑆2
2
= varians kelompok eksperimen 

3. Hipotesis 

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan diatas, berikut hipotesis 

penelitian yang diajukan berdasarkan permasalahan yang ada: 

Ho = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan 

metode bercerita menggunakan media pop up book terhadap 

kemampuan menyimak anak di TK Kartika XIX-1 

Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan metode 

bercerita menggunakan media pop up book terhadap kemampuan 

menyimak anak di TK Kartika XIX-1 

 


