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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu konstruk yang bervariasi atau yang dapat memiliki 

bermacam nilai tertentu (Latipun, 2006: 57). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel penelitian, yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang 

dimanipulasi untuk dipelajari efeknya pada variabel-variabel lain, yaitu 

variabel terikat (Latipun, 2006: 60). Dalam hal ini, yang menjadi variabel 

bebas adalah jenis permainan Montessori. 

2. Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang berubah 

jika berhubungan dengan variabel bebas (Latipun, 2006: 62). Dalam 

penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah perkembangan kognitif 

siswa kelas A TK Tunas Karya. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional merupakan meletakkan arti pada suatu variabel dengan 

cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel itu (Latipun, 2006). Adapun variabel dalam penelitian ini 

menggunakan 2 variabel yaitu: 

1. Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

(independent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Jenis 

Permainan Montessori. Jenis permainan Montessori sebagai variabel bebas 

merupakan treatment (perlakuan) yang diberikan kepada subjek penelitian, 

dimana jenis permainan Montessori ini terdiri dari 4 area, diantaranya: 

a. Situasi praktis  
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Latihan-latihan hidup praktis dirancang untuk mengajari anak 

kepada pekerjaan dalam lingkungannya sendiri, dengan jalan mengajari 

mereka bagaimana menguasai hal-hal yang ada di sekitarnya. Beberapa 

contoh kegiatan situasi praktis ini diantaranya adalah:  

1) Mengikat tali sepatu sendiri. 

2) Menyamakan botol dan tutupnya. 

3) Bekerja dengan tanah liat. 

4) Memotong kertas diatas keranjang sampah.  

Keempat jenis permainan Montessori tersebut bertujuan untuk 

mendidik kemandirian anak dalam mengenakan pakaiannya sendiri, 

menggunakan benda-benda disekitarnya dengan tepat, dan 

mengembangkan koordinasi mata-tangan, dan kontrol otot-otot. Jenis 

permainan tersebut merupakan suatu kegiatan yang tak lepas dari proses 

berpikir, memecahkan masalah, membayangkan, mempertimbangkan 

dan meyakinkan, sehingga jenis permainan ini dapat melatih kognitif 

anak supaya dapat berkembang dengan baik dengan hal-hal yang anak 

senangi tanpa pembelajaran yang memberatkan anak. 

b. Sensoris awal  

Latihan-latihan sensoris berhubungan dengan pengembangan dan 

penajaman panca idera, dengan demikian akan mempertajam atau 

mengasah kemampuan intelektual dan kontrol anak, serta 

mempersiapkan mereka untuk memasuki latihan-latihan yang lebih 

kompleks dan rumit. Beberapa contoh kegiatan yang melatih sensoris 

awal diantaranya:   

1) Menyusun menara. 

2) Menyimpan silinder kedalam kotak penyimpanan. 

3) Mencocokan bangun geometri.  

4) Permainan kancing baju. 
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Keempat jenis permaian Montessori ini bertujuan untuk 

pendidikan visual dan sentuhan mengenai dimensi yang berbeda, 

mengembangkan koordinasi otot-otot tangan dan bahu, mengajari anak 

dalam membedakan warna dan ukuran, dan persiapan dalam memegang 

pensil.  Jenis kegiatan permainan Montessori ini tak lepas dari proses 

berpikir, memecahkan masalah, mempertimbangkan dan meyakinkan. 

Sehingga hal ini dapat melatih perkembangan kognitif anak dengan 

baik. 

c. Membaca dan Menulis  

Membaca dan menulis berlangsung bergandengan, dan latihan-

latihan awal materi-materi sensoris metode Montessori mempersiapkan 

anak untuk mengenal keduanya (membaca dan menulis). Contoh 

latihannya adalah: 

1) Abjad yang dapat dipindah. 

2) Kartu-Kartu Perintah 

Tujuan dari kedua jenis permaian Montessori ini adalah belajar 

menganalisis dan membentuk kata-kata sebagai persiapan untuk 

membaca, menulis, dan mengeja. Selain itu juga, memperkenalkan anak 

dengan bunyi-bunyi alfabet yang digunakan dalam kata-kata sehari-hari, 

dan memperkaya perbendaharaan katanya. Kedua jenis permainan 

Montessori ini juga tak lepas dari proses berpikir, memecahkan masalah, 

mempertimbangkan, dan meyakinkan. Sehingga, hal ini dapat melatih 

kognitif anak supaya lebih berkembang. 

d. Aritmatika.  

Metode Montessori mempunyai materi-materi yang berlimpah 

untuk tujan ini, sehingga memungkinkan anak menjadi sangat akrab 

dengan angka-angka pada tahun awal saat mereka sangat responsif 

terhadap jenis pengalaman ini. Pembelajaran aritmatika untuk anak 
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prasekolah dibatasi sampai 0-10. Contoh latihan belajar dasar aritmatika 

dalam metode Montessori ini diantanya:  

1) Balok-balok angka, yaitu menempatkan kartu kecil yang berurut 

angka dari 1-10 ditempatkan kepada balok yang sesuai dengan 

angka yang di kartu kecil secara berurut.  

2) Angka-angka sandpaper, Contohnya menyimpan kepingan alat 

hitung dibawah sandpaper yang sesuai dengan angka pada 

sandpaper.  

3) Spindle box, contohnya meletakkan spindle kedalam angka yang 

sesuai pada kompartemen.    

Tujuan dari ketiga jenis permainan Montessori ini adalah 

mengenalkan angka 0, memperkenalkan lebih lanjut mengenai angka-

angka dan hubungan nama dengan kuantitasnya, dan mengajarkan 

hubungan antara angka-angka dengan kuantitas-kuantitasnya. Sehingga, 

jenis permainan ini juga tidak lepas dari proses berpikir, memecahkan 

masalah, mempertimbangkan, dan meyakinkan. Oleh karena itu, jenis-

jenis permainan ini juga dapat melatih perkembangan kognitif anak 

supaya dapat berkembang dengan baik. 

2. Variabel terikat  

Variabel terikat menurut Sugiyono (2008) adalah variable independent 

atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

dari variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

perkembangan kognitif pada tahap pemikiran praoperasional, yang mana 

terdiri dari 2 subtahap yaitu:  

a. Subtahap fungsi simbolis  

Subtahap fungsi simbolis ialah subtahap pertama pemikiran 

praoperasional. Pada subtahap ini, anak-anak mengembangkan 

kemampuan untuk membayangkan secara mental suatu obyek yang 
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tidak ada. Ciri-cirinya yaitu: (1) desain coret-coret, (2) gambar-gambar 

khayalan, (3) egosentrisme, dan (4) Animisme. 

b. Subtahap fungsi intuitif.  

Subtahap pemikiran intuitif ialah subtahap kedua pemikiran 

praoprasional. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan penalaran 

primitif dan ingin tahu jawaban atas semua bentuk pertanyaan. Contoh-

contoh pada tahap praoperasional ini menunjukkan karakteristik 

pemikiran praoperasional yang disebut centration, yaitu pemusatan 

perhatian terhadap satu karakteristik yang mengesampingkan semua 

karakteristik lain. 

 

C. Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang 

memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian dengan 

menggunakan perhitungan-perhitungan statistik, mulai dari pengumpulan 

data, pengolahan, penafsiran sampai penyajian hasilnya (Arikunto, 2010). 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian 

yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan 

fakta dan simpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan 

mengendalikan keadaan (Syamsuddin dan Damaianti, 2011: 14). Metode 

penelitian ada banyak ragamnya, salah satunya adalah metode penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat 

manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Manipulasi yang 

dilakukan dapat berupa situasi atau tindakan tertentu yang diberikan kepada 

individu atau kelompok, dan setelah itu dilihat pengaruhnya. Tujuan dari 
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eksperimen ini adalah untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari suatu 

perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti (Latipun, 2006). 

Metode penelitian eksperimen terbagi atas tiga jenis, yaitu pra-

eksperimen, eksperimen murni (true experiment) dan eksperimen semu (quasi 

experiment). Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu 

(quasi experiment), dimana eksperimen yang dilakukan tanpa randominasi, 

namun masih menggunakan kelompok kontrol. Dibanding dengan desain pra 

eksperimen, eksperimen semu adalah lebih baik karena telah melakukan 

kontrol terhadap beberapa variabel non-eksperimental dan ada kelompok 

kontrol sebagai kelompok komparatif untuk memahami efek perlakuan. 

Dalam bidang psikologi banyak digunakan desain eksperimen kuasi 

dikarenakan praktis dan etis (Latipun, 2006).  

3. Desain Eksperimen 

Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen kuasi (quasi-experimental). Eksperimen kuasi merupakan 

eksperimen yang dilakukan tanpa adanya proses random assigment maupun 

random sampling, dikarenakan jumlah populasinya sedikit (Latipun, 2006: 

116). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

randomized pretest-posttest control group design, merupakan desain 

eksperimen yang dilakukan dengan prates sebelum perlakuan diberikan dan 

paskates sesudahnya, sekaligus ada kelompok perlakuan dan kontrol. Jadi, 

penelitian kuasi eksperimen ini terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, untuk membandingkan perkembangan 

kognitif anak TK antara kelompok eksperimen yang menggunakan treatment 

(perlakuan) jenis permainan Montessori dengan kelompok kontrol yang tidak 

diberikan treatment (perlakuan) jenis permainan Montessori. Adapun desain 

penelitian eksperimen ulang non-random dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Pola Desain Penelitian  

 

 

 

 

Latipun (2006) 

Keterangan: 

(X) : Treatment/perlakuan dengan   menggunakan jenis permainan 

Montessori. 

(-)  : Tidak diberikan treatment/perlakuan dengan menggunakan jenis 

permainan Montessori. 

O₁   :   Nilai Pretest untuk kelompok eksperimen 

O₂   :   Nilai Posttest untuk kelompok eksperimen 

O₃   :   Nilai Pretest untuk kelompok kontrol 

O₄   :   Nilai Posttest untuk kelompok kontrol 

 

Dalam desain ini, kelompok eksperimen (O₁) dan kelompok kontrol 

(O₃) diberi tes awal  untuk mengukur perkembangan kognitif siswa sebelum 

diberikan perlakuan/treatment. Kemudian kelompok eksperimen diberi 

perlakuan berupa jenis permainan Montessori (X), sedangkan kelompok 

kontrol tidak diberi perlakuan/treatment (-). Setelah itu, kelompok eksperimen 

(O₂) dan kelompok kontrol (O₄) diberi tes akhir untuk mengukur 

perkembangan kognitif siswa setelah diberi perlakuan/treatment. Hasil dari 

tes awal dan tes akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol kemudian 

dibandingkan atau diuji perbedaannya. Perbedaan yang signifikan antara hasil 

tes awal dan tes akhir tersebut menunjukkan pengaruh yang diberikan. 

 

4. Manipulasi Variabel Bebas 

Siswa pada kelompok eksperimen diberikan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan perkembangan kognitif dengan menggunakan jenis permainan 

nonR O₁         (X)         O₂ 

nonR O₃         (-)          O₄ 
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Montessori. Adapun pertimbangan dalam menentukan jenis permainan 

Montessori sebagai treatmentt penelitian peneliti adalah: 

a. Maria Montossori pada dasarnya menciptakan jenis permainan 

Montessori bertujuan untuk membuat suasana belajar yang 

menyenangkan bagi anak dengan peran aktif anak. Sehingga hal ini 

sangat menunjang sekali dalam penerapan pembelajaran anak di TK 

yang mana pada masa anak prasekolah merupakan masa bermain. 

b. Perkembangan kognitif merupakan dasar kemampuan anak dalam 

berpikir dan memiliki peranan penting bagi perkembangan anak 

maupun keberhasilan anak dalam belajar, karena sebagian besar 

aktivitas belajar maupun bermain anak berhubungan dengan masalah 

berpikir. Sehingga, jenis permainan Montessotri sangat cocok untuk 

mengembangkan kognitif anak, karena permainan-permainan yang 

diciptakan oleh Maria Montessori melatih proses berpikir, memecahkan 

masalah, membayangkan, menyangka, mempertimbangkan, dan 

meyakinkan.  

5. Prosedur Treatment Jenis Permainan Montessori 

Jenis permainan Montessori terdiri dari 4 area, yaitu situasi praktis, 

sensoris awal, membaca dan menulis, dan aritmatika. Materi-materi yang 

dirancang dalam jenis permainan ini adalah untuk mengembangkan kelima 

indera, semua ditujukan untuk membantu pikiran anak terfokus pada satu 

kualitas tertentu dan membantu orangtua anak dalam menerapkan pola 

pembelajaran yang efektif bagi anak (Hainstock, 1999). Oleh karena itu, jenis 

permainan Montessori sangat cocok untuk membantu meningkatkan anak 

dalam perkembangan kognitifnya. 

Dalam penelitian ini jenis permainan Montessori yang menjadi 

treatment yang akan diberikan kepada siswa oleh peneliti, yaitu: 

a. Situasi praktis: menggunakan tali sepatu dan membuat bentuk 

dengan menggunakan tanah liat. 
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b. Sensoris awal: menyusun menara dan mencocokan bangun 

geometri. 

c. Membaca dan menulis: abjad yang dapat dipindah, kartu-kartu 

perintah. 

d. Aritmatika: belajar aritmatika dengan menggunakan balok-balok 

angka, dan belajar aritmatika dengan angka-angka sandpaper. 

Treatment tersebut akan diberikan selama delapan kali pertemuan 

dalam penelitian ini oleh peneliti. Hal ini berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Pemberian treatment selama delapan kali pertemuan diharapkan 

dapat berpengaruh secara positif untuk membantu dalam 

meningkatkan perkembangan kognitif anak.  

b. Jenis permainan Montessori memiliki empat area dalam 

permainannya, oleh karena itu setiap satu area diberikan dalam dua 

kali pertemuan.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan bantuan 

asisten peneliti/guru, dalam pemberian treatment jenis permainan Montessori 

selama delapan kali pembelajaran (Slavin, 2008: 238 – 244), adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Persiapan 

1) Membuat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan 

kriteria sampel yang telah ditetapkan. 

2) Menyiapkan materi jenis permainan Montessori yang akan 

diberikan. 

3) Menyiapkan rangkuman yang mencakup pengarahan dalam 

menggunakan permainan Montessori.  

b. Tahap Pelaksanaan 
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1) Penjelasan jenis permainan Montessori. Peneliti memberikan 

penjelasan serta contoh dalam menggunakan jenis permainan 

Montessori kepada siswa kelompok eksperimen. 

2) Belajar dengan menggunakan jenis permainan Montessori. 

Para siswa kelompok eksperimen belajar dengan menggunakan 

jenis permainan Montessori setelah diberikan penjelasan oleh 

peneliti. Pemberian Treatment dilakukan selama 50 menit. 25 

menit treatment pertama, dan 25 menit untuk treatment kedua. 

c. Tahap Akhir 

1) Guru mengevaluasi hasil pembelajaran jenis permaian 

Montessori yang telah dilakukan oleh peneliti. 

2) Pemberian reward kepada siswa kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol yang telah membantu jalannya 

penelitian.  

 

D. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah salah satu TK di wilayah kab. 

Subang yang berada di tengah-tengan tanah kosong sebelum kebun tebu dan 

dipinggir jalan raya besar yang sebagai jalan utama sebelum memasuki pabrik 

tebu. TK tersebut merupakan TK Tunas Karya dengan alamat di Jalan Raya 

Pasirbungur, Purwadadi kab. Subang dengan memiliki total siswa sebanyak 

45 anak.  

Wilayah sekolah cukup gersang, karena kurangnya pepohonan ataupun 

tanaman-tanaman yang dapat menyejukan kelas, terlihat pepohonan hanya ada 

di halaman depan sekolah setelah pintu masuk saja, sedangkan d idepan kelas 

tidak ada pepohonan. Terdapat beberapa pertimbangan dipilihnya TK Tunas 

Karya ini sebagai lokasi penelitian peneliti, yaitu:  

a. Kesiapan dari pihak sekolah sebagai lokasi penelitian. 
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b. Adanya fenomena yang berkaitan dengan pembelajaran yang 

kurang kondusif maupun efektif dalam pemberian pembelajaran 

kepada siswa. Seperti, TK tersebut masih kurang dalam 

memberikan pembelajaran yang terlalu formal. Terlihat ketika 

memulai pelajaran guru banyak terpaku pada buku dalam 

memberikan pelajarannya, sehingga pembelajaran dengan peran 

aktif anak dalam belajar masih kurang. Selain itu, kontrol guru 

yang kurang fokus kepada muridnya ketika sebelum belajar. Hal 

ini terlihat ketika dilakukannya nyanyian-nyanyian khas sebelum 

belajar, guru tidak fokus dalam memberikan arahan bernyanyi, 

terlihat seringkali ia melihat keluar kelas tanpa memperhatikan 

muridnya, sehingga muridnya pun sebagian bernyanyi dan 

sebagian lagi mengobrol. 

Berdasarkan keterangan-keterangan yang peneliti dapatkan tersebut 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berlokasi di TK 

Tunas Karya yang berada di wilayah kab. Subang. 

2. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008), populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa di 

kelas A TK Tunas Karya dengan total jumlah siswa adalah 20 anak. 

3. Sampel 

Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi terjangkau yang 

memiliki sifat yang sama dengan populasi (Sudjana dan Ibrahim 2007:85). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2008:118), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Kelompok yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah 

kelompok kelas A, dimana kelas A ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas A1 8 
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siswa dan kelas A2 12 orang. Peneliti membagi siswa kelas A1 sebagai 

kelompok eksperimen yaitu diberikan perlakukan dengan menggunakan jenis 

permainan Montessori dan siswa kelas A2 sebagai kelompok kontrol yaitu 

tidak diberi perlakuan sehingga mereka belajar seperti biasa dengan 

pembelajaran yang sering mereka dapatkan di kelas.  

Dalam penelitian ini kriteria sampel yang diambil oleh peneliti 

diantaranya adalah: 

1. Berusia 4 tahun 

2. Siswa kelas TK A 

3. Bisa menghitung 1-10 

Kriteria tersebut atas dasar pertimbangan peneliti dalam memilih sampel 

untuk subjek penelitian di TK Tunas Karya ini. Karena disesuaikan dengan 

tahapan praoperasional dari Piaget pada subtahap simbolis, yaitu usia 2-4 

tahun. Melalui pertimbangan tersebut, maka teknik sampling yang digunakan 

oleh peneliti adalah teknik sampling purposive. Sampling purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data adalah mengamati variabel yang akan diteliti dengan 

metode wawancara, tes, observasi, kuesioner dan sebagainya (Arikunto, 2010). 

Adapun bentuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes 

Menurut Akdon (2005: 136), tes sebagai instrumen pengumpulan data 

adalah serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan instrumen berupa tes atau soal-soal tes dimana soal tes terdiri 

dari item yang masing-masing mengukur suatu jenis variabel, yaitu 

perkembangan kognitif. Untuk mengetahui kemampuan kognitif lazimnya 
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dilakukan dengan mengadakan tes dengan menggunakan soal-soal yang 

disesuaikan dengan tingkat kognitif yang ingin diketahui (Reksoatmodjo, 

2007). 

Dalam penelitian ini tes yang diberikan yaitu tes awal (pretest) dan tes 

akhir (posttest) pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tes awal 

(pretest) bagi kelompok eksperimen dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan kognitif siswa sebelum diberikan perlakuan dengan 

menerapkan jenis permainan Montessori dan tes akhir (posttest) untuk 

mengetahui peningkatan perkembangan kognitif siswa setelah diberikan 

perlakuan. Tes yang diberikan adalah tes praktek yang bertujuan untuk 

melihat perkembangan kognitif siswa. Berikut merupakan tes yang akan 

diberikan oleh peneliti: 

a. Buatlah gambar!  

Tujuan dilakukannya tes gambar ini untuk melihat disain coret-coret 

dan imajinasi yang dimiliki subjek. 

b. Ceritakan gambar yang anda buat!  

Peneliti meminta subjek untuk menceritakan gambar yang telah dibuat 

dengan tujuan untuk melihat animisme yang dimiliki subjek. 

c. Susunlah menara lingkaran ini!  

Peneliti meminta subjek untuk menyusun menara lingkaran yang 

bertujuan untuk melihat kemampuan imajinasi subjek. 

d. Susunlah puzzle ini! 

Peneliti meminta subjek untuk menyusun puzzle yang bertujuan untuk 

melihat kemampuan imajinasi subjek. 

 

2. Observasi  

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu ketika diberikan pretest dan postest dengan 
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tujuan untuk mengamati interaksi siswa selama tes diberikan supaya 

memperkuat asumsi mengenai perkembangan kognitif siswa. Berikut ini 

pedoman observasi interaksi siswa dalam perkembangan kognitif. 

 

Tabel 3.2 

Pedoman Observasi 

Indikator Item 

Disain coret-coret  Hasil gambar yang dibuat siswa 

 Menyebutkan apa yang di gambar 

Imajinasi   Hasil gambar yang dibuat siswa 

Animisme  Cerita gambar 

 

3. Instrumen Penelitian   

Sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap 

mengenai perkembangan kognitif anak, maka dibuatlah seperangkat 

instrumen oleh peneliti untuk melihat perkembangan kognitif siswa.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala dikotomi, 

dikarenakan pemberian tes diberikan kepada anak-anak TK supaya 

mempermudah jalannya penelitian.  

Alat ukur yang digunakan adalah skala perkembangan kognitif pada 

tahap praoperasional. Alat ukur dibuat oleh peneliti sendiri dengan mengacu 

pada aspek-aspek teori perkembangan kognitif dari Piaget (Life Span 

Development, 2002).  

Instrumen yang akan digunakan oleh peneliti sebelumnya dilakukan 

uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas instrumen tersebut. Uji 

coba intrumen dilakukan pada kelas A di TK Uswatun Hasanah dengan 

jumlah siswa 17 orang. Skala yang digunakan peneliti memiliki dua kategori 

jawaban, yaitu: 

a) YA 

b) TIDAK 
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Tugas subjek dalam penelitian ini adalah melakukan instruksi tes yang 

diberikan oleh peneliti. Pada instrumen penelitian ini, teknik penilaian skala 

dikotomi ini menggunakan penilaian jawaban dari setiap pertanyaan yaitu 

pemberian skor 1 untuk jawaban YA, dan skor 0 untuk jawaban TIDAK.  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh 

data yang dinginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Supaya penelitian ini 

dapat tercapai sesuai yang diharapkan, peneliti menyusun kisi-kisi instrumen 

penelitian untuk mempermudah penelitian. Berikut kisi-kisi instrumen yang 

telah peneliti susun: 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Perkembangan Kognitif kelas TK A 

No. Dimensi Indikator Pernyataan  

1. Subtahap fungsi 

simbolis 

Disain coret-coret  Mampu membuat gambar bentuk 

atau benda (walaupun hanya 

coretan) 

 Mampu menyebutkan apa yang ia 

gambar 

 Imajinasi   Mampu membuat gambar fiksi 

 Mampu menyusun menara 

lingkaran 

 Mampu menyusun puzzle 

 Animisme  Mampu menceritakan gambar 

(menjadi seolah-olah hidup) 

 

F. Validitas, Reabilitas dan Uji Korelasi 

1. Validitas Instrumen 

Validitas merupakan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas ditentukan oleh ketepatan 

dan kecermatan hasil pengukuran. Pengukuran sendiri dilakukan untuk 

mengetahui seberapa banyak (dalam arti kuantitatif) suatu aspek psikologis 

terdapat dalam diri seseorang, yang dinyatakan oleh skornya pada instrumen 

pengukuran yang bersangkutan (Azwar, 1997).  
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Dalam penellitian ini, peneliti menggunakan uji validitas berupa 

validitas isi. Menurut Azwar (1997), validitas isi merupakan validitas yang 

diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat 

professional judgment. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validitas ini 

adalah ”suatu instrumen dikatakan valid bila item-item dalam tes tersebut 

mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur”. Dengan kata 

lain, item-item yang ada dalam instrumen itu isinya harus relevan dan tidak 

keluar dari batasan tujuan ukur (Azwar, 1997). 

Peneliti menggunakan pengujian terhadap isi tes dengan analisis 

rasional. Peneliti menggunakan sebuah uji coba untuk mengetahui validitas 

sebuah instrumen. Dikarenakan, Instrumen tes kognitif harus diujicobakan di 

lingkungan populasi penelitian, setelah itu hasil uji coba lalu dianalisis untuk 

mengetahui tingkat validitas isinya (content validity) dan reliabilitas dari 

instrumen tersebut (Reksoatmodjo, 2007).  

Validitas isi akan menunjukkan tingkat kesesuaian soal-soal dengan isi 

pekerjaan yang akan diukur. Untuk maksud ini dilakukan uji indeks kesukaran 

item dan uji daya diskriminasi item soal-soal (Reksoatmodjo, 2007). Berikut 

pemaparannya: 

a) Uji Indeks Kesukaran Item 

Indeks kesukaran item merupakan rasio antara penjawab item 

dengan benar dan banyaknya penjawab item. Secara teoretik dikatakan 

bahwa p sebenarnya merupakan probabilitas empiric untuk lulus item 

tertentu bagi kelompok siswa tertentu (Azwar, 1996). Formula indeks 

kesukaran item adalah: 

Tabel 3.4 

Uji Indeks Kesukaran Item 

 

  

 

P = ni / N 
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Azwar (1996) 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran item 

ni : Banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar 

N : Banyaknya siswa yang menjawab 

 

Dalam menentukan seberapa jauh kesulitan soal, maka indeks 

kesulitan soal dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Reksoatmodjo, 

2009): 

1) P = 0,00 s/d 40,0 berarti soal sulit 

2) P = 41,0 s/d 70,00 berarti soal sedang 

3) P = 71,0 s/d 100,0 berarti soal mudah 

 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan perhitungan manual, didapatkan hasil uji indeks 

kesukaran item sebagai berikut (untuk perhitungan secara rinci 

terlampir): 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Indeks Kesulitan 

Nomor Soal Hasil Kategorisasi 

1 0,88 Mudah  

2 0,53 Sedang  

3 0,88 Mudah   

4 0,47 Sedang  

5 0,82 Mudah 

6 0,41 Sedang 

 

b) Uji Indeks Daya Diskriminasi Item  

Daya indeks diskriminasi item adalah kemampuan item dalam 

membedakan antara siswa yang mempunyai kemampuan tinggi (dalam 

hal ini diwakili oleh mereka yang termasuk kelompok tinggi) dan siswa 

yang mempunyai kemampuan rendah (diwakili oleh mereka yang 

termasuk dalam kelompok rendah). Suatu item yang dikatakan 

mempunyai daya diskriminasi tinggi haruslah dijawab dengan benar 

oleh semua atau sebagian besar subjek kelompok tinggi dan tidak dapat 
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dijawab dengan benar oleh semua atau sebagian besar subjek kelompok 

rendah. Semakin besar perbedaan antara proporsi penjawab benar dari 

kelompok tinggi dan dari kelompok rendah, semakin besarlah daya 

diskriminasi suatu item (Azwa, 1996). 

Seperti yang telah dikemukakan, daya diskriminasi suatu item 

merupakan perbedaan proporsi penjawab item dengan benar antara 

kelompok tinggi dan kelompok rendah, karena itu formula daya 

diskriminasi item adalah: 

Tabel 3.6 

Uji Indeks Daya Diskriminasi Item 

 

  

 

Azwar (1996) 
 

Keterangan: 

nir : Banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok tinggi 

Nt : Banyaknya penjawab dari kelompok tinggi 

nir : Banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah 

Nr : Banyaknya penjawab dari kelompok rendah 

 

Dalam hubungan ini, seorang ahli yaitu Ebel (dalam Azwar, 1996) 

menyarankan kriteria evaluasi indeks diskriminasi dalam empat kategori 

yaitu: 

Tabel 3.7 

Kriteria Evaluasi Indeks Diskriminasi 

 

Indeks 

Diskriminasi 

Evaluasi 

> 0,40 Bagus Sekali 

0,30 – 0,39 Lumyan bagus tapi mungkin masih perlu 

peningkatan 

0,20 – 0,29 Belum memuaskan, perlu diperbaiki 

< 0,20 Jelek dan harus dibuang 

 

d = nit/Nt – nir/ Nr  
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Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan perhitungan manual, didapatkan hasil uji indeks 

diskriminasi item adalah (perhitungan secara rinci terlampir): 

 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Daya Diskriminasi Item 

 

Nomor Soal Hasil Kriteria 

1 0,4 Bagus Sekali 

2 0,4 Bagus Sekali 

3 0,4 Bagus Sekali 

4 0,4 Bagus Sekali 

5 0,4 Bagus Sekali 

6 0,8 Bagus Sekali 

 

Karena nilai yang diperoleh rata-rata diatas > 0,4  yaitu dengan 

kriteria bagus sekali, maka dapat disimpulkan bahwa item-item yang 

digunakan peneliti dalam variabel perkembangan kognitif telah 

memenuhi kriteria dan dapat diterima untuk dianalisis lebih lanjut. 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

Menurut Azwar (2010), reabilitas adalah sejauhmana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dikatakan reliabel apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah (Azwar, 2010).  

Dalam menghitung koefisien reliabilitas penelitian ini menggunakan 

prinsip konsistensi internal (internal consistency), yaitu pengujian akan 

konsistensi antar bagian atau konsistensi antar item dalam tes (Azwar, 1997). 

Rumus yang dipakai adalah rumus koefisien Spearman-Brown, dikarenakan  

formula yang sangat popular untuk estimasi reliabilitas tes yang dibelah 

menjadi dua bagian yang relatif paralel satu dengan yang lainnya. Serta, 
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formula ini dapat digunakan pada tes yang item-itemnya diberi skor dikotomi 

maupun bukan dikotomi (Azwar, 1997). Rumus koefisien Spearman-Brown 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Spearman-Brown 

 

 

 

 

Azwar (1997) 

Keterangan:  

rxxᶦ : Koefisien reliabilitas Spearman-Brown 

r₁.₂  : Koefisien korelasi antara kedua belahan 

 

Untuk mengetahui reliabilitas sebuah variabel pada formula 

spearman-Brown ini, maka sebelumnya dilakukan terlebih dahulu perhitungan 

pada koefisien korelasi antara kedua belahan. Berikut merupakan rumus 

koefisien korelasi antara kedua belahan: 

 

rxy =          ∑ XY – (∑ X) (∑ Y) / n              

                     √ (∑ X
2
 – (∑ X)

 2
 / n) (∑ Y

2
 – (∑ Y)

2 
/ n)  

Azwar (1997) 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi antara X dan Y 

n   = Banyaknya subjek  

X  = Skor belahan 1 

Y  = Skor belahan 2 

 

 Dalam prinsip umum yang digunakan untuk menafsirkan tinggi 

rendahnya koefisien reliabilitas instrumen, penelitian ini didasarkan pada 

koefisien reliabilitas menurut Guilford (Subino, 1987) dengan kriteria: 

 

                  2 (r₁.₂) 
S-B = rxxᶦ =  _________ 

                   1 + r₁.₂ 
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Tabel 3.10 

Kriteria Reliabilitas Giulford 

 

Derajat Reliabilitas Interpretasi 

0,900 – 1.00 Sangat Tinggi 

0,70 – 0,90 Tinggi  

0,40 – 0,70 Sedang  

0,20 – 0,40 Rendah  

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan hasil uji relibilitas yang telah dilakukan terhadap instrumen 

perkembangan kognitif dengan perhitungan manual, didapatkan koefisien 

reliabilitas sebesar 0,76 (perhitungan secara rinci terlampir): 

 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Hasil Interpretasi 

 

0,76 

 

Tinggi 

 

Karena nilai yang diperoleh di atas 0,76 maka dapat disimpulkan bahwa 

reliabilitas instrumen variabel perkembangan kognitif dikategorikan tinggi 

dan dapat diterima untuk dianalisis secara lebih lanjut. 

G. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Skor Pretest – Postest 

a) Uji Mann-Whitney U-Test 

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan 

data dan analisis dengan menggunakan statistik nonparametrik, 

dikarenakan jumlah sampel yang terbatas (Reksoatmodjo, 2007). Seperti 

yang dikemukakan oleh Natawidjaya (Umbara, 2012: 52) bahwa, 

kadang-kadang kita melakukan penelitian dengan menggunakan sampel 
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terbatas jumlahnya, sehingga tidak dapat menggunakan pengolahan data 

statistik parametrik. Oleh karena itu, pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan statistik nonparametrik.    

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Mann-Whitney U-

Test, yang mana U-Test ini digunakan untuk menguji signifikasni 

hipotesis komparatif dua sampel indepen bila datanya berbentuk ordinal 

(Sugiyono, 2009). Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan perkembangan kognitif antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol.Terdapat dua rumus yang digunakan untuk pengujian, 

yaitu:  

Tabel 3.12 

Mann-Whitney U-Test 

1)  

 

 

                                                             dan 

2)  

 

 

Sugiyono (2009) 

Keterangan: 

n₁  = Jumlah sampel 1 

n₂  = Jumlah sampel 2 

U₁  = Jumlah peringkat 1 

U₂  = Julmlah peringkat 2 

R₁  = Jumlah rangking pada sampel n₁ 
R₂  = Jumlah rangking pada sampel n₂ 

 

Kedua rumus yang digunakan dalam pengujian tersebut digunakan 

dalam perhitungan untuk mengetahui harga U mana yang lebih kecil. 

Harga U lebih kecil tersebut yang digunakan untuk pengujian dan 

membandingkan dengan U tabel. 

U₁ = n₁n₂ + n₁ (n₁ + 1) _ R₁ 
          2 

U₂ = n₁n₂ + n₂ (n₂ + 1) _ R₁ 
          2 
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Adapun kriteria pengujian Hipotesis untuk uji Mann-Whitney U-

Test menurut Sugiyono (2009: 62), adalah sebagai berikut: 

1) Ho ditolak, jika harga U lebih kecil daripada U tabel 

2) Ho diterima, jika harga U lebih besar daripada U tabel 

 

Sedangkan hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Ha : Permainan Montessori efektif dalam 

meningkatkan perkembangan kognitif anak. 

2) Ho   : Permainan Montessori tidak efektif dalam 

meningkatkan perkembangan kognitif anak. 

 

b) Uji Korelasi 

Untuk mengetahui hubungan antara hasil sebelum diberikan 

perlakuan jenis permainan Montessori (pretest) dengan hasil setelah 

diberikan jenis permainan Montessori (posttest), maka peneliti melakukan 

uji korelasi. Adapun tujuan dilakukannya uji korelasi ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana validitas internal (internal validity) hasil penelitian 

ini dan mengetahui seberapa besar potensi eror yang kemungkinan terjadi 

dalam eksperimen ini (Christensen, 1988). 

Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan Spearman’s Rank 

Correlation Coefficient dalam penelitia ini. Spearman’s Rank adalah 

ukuran kedekatan asosiasi antara dua variabel ordinal (Reksoatmodjo, 

2007: 151). Spearman’s Rank juga merupakan salah satu pendekatan 

konsistensi internal. Penggunaan pendekatan konsistensi internal ini 

dimaksudkan untuk menghindari masalah yang muncul pada pendekatan 

tes ulang dan pendekatan bentuk pararel (Azwar, 2010). 
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Adapun rumus Spearman’s Rank (Reksoatmodjo, 2007: 152) adalah 

sebagai berikut. 

                                rs =   1 – 6 ∑ D
2
       

                                              n (n
2
 – 1)       

 Reksoatmodjo (2007: 152) 

Keterangan: 

rs    : Korelasi Spearman’s Rank  

n   : Jumlah responden / subjek 

D  : Selisih antar tingkatan 

  

Sedangkan untuk mengetahui tinggi rendahnya korelasi antara hasil 

pretest dengan hasil posttest, maka digunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3. 13  

Kriteria Tingkat Korelasi Guilford 

Nilai Koefisien Keterangan 

< 0,20 Korelasi Rendah Sekali 

0,21 – 0,40 Korelasi Rendah 

0,41 – 0,70 Korelasi Sedang 

0,71 – 0,90 Korelasi Tinggi 

0,91 – 1,00 Korelasi Sangat Tinggi 

1.00 Korelasi Sempurna 

 

 Sopariah (2007) 

H. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Menentukan topik permasalahan penelitian. 

b. Melakukan studi pustaka mengenai jenis-jenis permainan Montessori 

yang dapat mengembangkan perkembangan kognitif anak. 
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c. Melakukan studi pendahuluan melalui wawancara kepada walikelas 

untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan 

kognitif anak serta observasi kelas untuk menentukan kelas yang akan 

digunakan dalam pebelajaran dengan menggunakan jenis permainan 

Montessori. 

d. Menentukan sampel penelitian. 

e. Membuat desain penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. 

f. Mempersiapkan alat ukur sebagai alat pengambilan data. 

g. Melakukan uji coba alat ukur terhadap subjek yang memiliki kriteria 

yang sama dengan sampel penelitian. 

h. Melakukan evaluasi maupun perbaikan terhadap hasil uji coba alat ukur.  

2. Tahap Pengumpulan Data 

a. Menghubungi wali kelas yang akan membantu dalam pelaksanaan 

treatmen jenis permainan Montessori. 

b. Menetapkan waktu pengambilan data. Yang mana Pemberian treatment 

untuk eksperimen ini dilakukan selama 2 minggu dalam 8x pertemuan, 

yaitu dalam seminggu 4x pertemuan. Minggu pertama pada hari selasa – 

jumat, sedangkan minggu kedua pada hari senin – kamis. Pertemuan hari 

kesatu dan kelima diberikan treatment yang melatih situasi praktis, 

pertemuan kedua dan keenam diberikan treatment yang melatih sensori 

awal, pertemuan ketiga dan ketujuh diberikan treatment yang melatih 

dalam membaca dan menulis, dan pertemuan keempat dan kedelapan 

diberikan treatment yang melatih aritmatika. Penjelasan permainan 

dilakukan oleh peneliti sebeum treatment diberikan, sedangkan pemberian 

treatment dilakukan dalam waktu 50 menit, yaitu dari pukul 08.10 – 

09.00. 

c. Membagi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  
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d. Melakukan pretest kepada sampel penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan kognitif siswa sebelum diberikan treatment 

jenis permainan Montessori.  

e. Pemberian treatment jenis permainan Montessori. Peneliti memberikan 

treatment berupa jenis permainan Montessori kepada kelompok 

eksperimen. Sedangkan, kelompok kontrol tetap diberikan pembelajaran 

seperti biasa yang dilakukan setiap harinya oleh guru. Jenis treatment 

permainan Montessori yang diberikan diantaranya: 

1) Pertemuan ke 1 dan 5, yaitu situasi praktis.  

Peneliti menggunakan jenis permainan Montessori berupa 

belajar menggunakan tali sepatu dan membuat bentuk menggunakan 

tanah liat. Pemberian treatment diberikan selama 50 menit yang dibagi 

menjadi 2 sesi, yaitu: (1) 25 menit pertama dalam membuat bentuk 

dengan menggunakan tanah liat dan (2) 25 menit berikutnya belajar 

menggunakan tali sepatu. 

2) Pertemuan ke 2 dan 6, yaitu sensoris awal.  

Peneliti menggunakan jenis permainan Montessori berupa 

menyusun menara, dan mencocokan bangun geometri.  Pemberian 

treatment diberikan selama 50 menit yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu: 

(1) 25 menit pertama belajar mencocokan bangun geometri, dan (2) 25 

menit berikutnya belajar menyusun menara menggunakan balok-

balok. 

3) Pertemuan ke 3 dan 7, yaitu membaca dan menulis. 

Peneliti menggunakan jenis permainan Montessori berupa 

abjad yang dapat dipindah, serta gambar dan bunyinya. Pemberian 

treatment diberikan selama 50 menit yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu: 

(1) 25 menit pertama berupa permainan kartu-kartu bergambar dengan 

diberitahukan bunyinya, dan (2) 25 menit berikutnya berupa 

permainan huruf abjad yang dapat dipindah-pindah.  
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4) Pertemuan ke 4 dan 8, yaitu aritmatika. 

Peneliti menggunakan jenis permainan Montessori berupa 

balok-balok angka, dan angka-angka sandpaper. Pemberian treatment 

diberikan selama 50 menit yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu: (1) 25 

menit pertama belajar aritmatika dengan balok-balok angka, (2) 25 

menit kedua belajar aritmatika dengan angka-angka sandpaper. 

f. Melakukan posttest kepada sampel penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan perkembangan kognitif siswa kelompok 

eksperimen, dan hasilnya dibandingkan dengan peningkatan 

perkembangan kognitif pada kelompok kontrol. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Membandingkan antara nilai pretest dan posttest pada kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol untuk menentukan seberapa besar 

perbedaan yang terjadi setelah diberikan perlakuan (treatment) yang telah 

diberikan. 

b. Menetapkan statistik yang cocok yaitu statistik nonparametrik, karena 

menggunakan data ordinal dan jumlah sampelnya yang sedikit 

(Reksoatmodjo, 2007). Dalam penelitian ini, data hasil pretest dan posttest 

dianalisis dengan menggunakan Mann-Whitney U-Test untuk menentukan 

signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya 

berbentuk ordinal (Sugiyono, 2009).  

c. Menghitung indeks gain untuk melihat besarnya peningkatan 

perkembangan kognitif pada kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol.  

d. Melakukan uji korelasi. 

4. Tahap Pembahasan 

a. Menginterpretasi hasil analisis statistik dan membahasnya berdasarkan 

teori dan kerangka pemikiran. 

b. Membuat kesimpulan hasil penelitian  
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c. Menyusun laporan hasil penelitian. 

d. Memperbaiki laporan hasil penelitian. 

e. Mempertanggungjawabkan laporan penelitian dalam sidang ujian skripsi.      

 

 

 


