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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini termasuk pada pendekatan kuantitatif, adalah satu bentuk 

penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta 

melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antarvariabel dalam 

permasalahan yang ditetapkan (Indrawan & Yaniawati, 2014, hlm.51). Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental design 

(eksperimental-semu) yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen 

yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol 

atau memanipulasi variabel yang relevan (Suryabrata, 2011, hlm.92) selain itu 

diungkapkan oleh Creswell (dalam Indrawan & Yaniawati, 2014, hlm.58) 

perbedaan pra-eksperimen dengan eksperimental semu bahwa subjek penelitian 

ini mengikuti pembagian kelas yang sudah ada namun sudah menggunakan 

kelompok kontrol, di mana salah satu diberi perlakuan sedang yang lain tidak, 

dan keduanya diberikan dua kali tes, yaitu tes sebelum dan tes sesudah 

perlakuan.  

Dengan demikian penelitian ini menggunakan desain Non equivalent Control 

Group Design yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih 

secara random (Sugiyono, 2016, hlm.508) sehingga terdapat dua kelompok yang 

sudah ditentukan kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awal dan 

diberikan post-test untuk mengetahui adakah perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan yaitu 

pembelajaran sains berbasis eksperimen dan kelas kontrol dengan pembelajaran 

demonstrasi. Metode quasi eksperimental design digunakan untuk melihat 

pengaruh variabel bebas (Pembelajaran sains berbasis eksperimen) terhadap 

variabel terikat (keterampilan proses sains). Pengaruh perlakuan adalah (O2 – O1) 

– (O4 – O3) Desain penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.1 

berikut:  



31 
 

Risyda Lamiya Nabila Hakim, 2019 
PENGARUH PEMBELAJARAN SAINS BERBASIS EKSPERIMEN TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS 
PADA ANAK USIA DINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaanupi.edu 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Non-equivalent Control Group Design (Sugiyono, 2016, hlm.509) 

O1: Nilai pre-test kelompok eksperimen.  

X: Perlakuan (treatment) dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran sains berbasis eksperimen  

O2: Nilai post-test setelah pemberian perlakuan (treatment).  

O3: Nilai pre-test kelompok kontrol.  

O4: Nilai post-test setelah pemberian perlakuan (treatment). 

 

3.2 Partisipan  

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas B TK 

Lab UPI yang terbagi dalam dua kelas B1 dan B2 yang keseluruhannya berjumlah 

18 orang, serta guru yang mengajar di kelas B. Peneliti memilih kelas tersebut 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran sains berbasis 

eksperimen terhadap keterampilan proses sains pada anak usia dini. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel merupakan istilah yang terkait erat dengan masalah 

yang diteliti atau biasa disebut variabel penelitian dan Definisi istilah disampaikan 

secara langsung dengan diuraikan asal-usulnya serta Definisi istilah lebih dititik 

beratkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti berdasarkan kajian teoritik 

menurut (Winarno, 2013, hlm.34) definisi operasional variabel dalam penelitian 

ini yaitu: 

3.3.1 Pembelajaran Sains 

Pembelajaran sains merupakan pembelajaran yang mengubah 

pemahaman anak secara terbuka tentang dunia dan cara anak dalam 

mendapatkan ilmu sains yang dimulai dari fakta terkecil, kemudian 

memperoleh hasil dan menemukan jawaban yang sebenarnya, serta 
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mengembangkan pengetahuan lainnya serta hal ini merupakan cara anak 

dalam memahami sains. (Taking Science To School, 2007, hlm.152). 

3.3.2 Metode Eksperimen 

Menurut Dale (dalam Anderson, 2007, hlm.6) Pembelajaran sains 

berbasis eksperimen yaitu melakukan suatu kegiatan secara langsung akan 

memudahkan anak mendapatkan informasi lebih banyak dibandingkan 

mengenai apa yang mereka “lakukan” apa yang mereka “dengar”, “membaca” 

atau “observasi” sekalipun. Dale melakukan penelitian dengan menggunakan 

beberapa metode yang beragam pada kerucutnya namun, pembelajaran yang 

paling aktif dan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berfikir anak 

sampai 90% hanya menggunakan pembelajaran eksperimen yang artinya 

bahwa pembelajaran berbasis eksperimen menghasilkan hingga 90% retensi. 

3.3.3 Keterampilan Proses Sains Anak Usia Dini 

Keterampilan proses sains anak usia dini pada penelitian ini meliputi 

kemampuan mangamati atau observasi, kemampuan prediksi dan kemampuan 

komunikasi.  

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi  

Populasi menurut Djawranto (dalam Kuntjojo, 2009, hlm. 29) Populasi 

atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-

individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut 

dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, 

benda-benda. Sehubung dengan pengertian diatas, maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas B di TK Lab UPI pada 

semester dua.  

3.4.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016, hlm.136). pada penelitian ini teknik 

sampling yang digunakan yaitu non-propability sampling teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang bagi setiap anggota populasi yang dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2016, hlm.141). Dengan demikian pada 
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penelitian ini peneliti menggunakan sampel jenuh yang merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, 

atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sampel total atau sensus, 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2016, hlm.143).  

Dalam menentukkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, Peneliti 

tidak melakukan rendemisasi. Karena, sesuai dengan desain penelitian yang 

digunakan yakni: Sampel dalam penelitian untuk kelompok kontrol yang tidak 

diberikan treatmen 9 orang, dan kelompok eksperimen yang diberikan treatmen 

sebanyak 9 orang. Selain itu rentang usia yang telah ditentukan sebelumnya. 

Adapun lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian Di TK LAB UPI Bandung 

TK LAB UPI 

Kelompok Kontrol Eksperimen 

B1 P L P L 

B2 3 6 2 7 

     

Total 9 9 

18 

 

3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bagi peneliti yang digunakan 

untuk mengumpulkan data atau informasi yang relavan dengan permasalah 

penelitian yang disusun berdasarkan operasionalisasi variabel yang telah 

dibuat dan disusun berdasarkan skala yang sesuai, fungsi instrumen adalah 

untuk mengungkapkan fakta menjadi data, data merupakan gambaran 

variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis 

(Indrawan & Yaniawati, 2014, hlm.112-113).  



34 
 

Risyda Lamiya Nabila Hakim, 2019 
PENGARUH PEMBELAJARAN SAINS BERBASIS EKSPERIMEN TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS 
PADA ANAK USIA DINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaanupi.edu 

 
 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan merupakan daftar ceklis, 

daftar cek adalah suatu daftar yang memuat item-item pernyataan tentang 

aspek-aspek yang mungkin muncul terjadi dalam suatu situasi, tingkahlaku, 

atau kegiatan individu yang diamati. Semua aspek tingkah laku, situasi yang 

akan diamati telah dinyatakan dalam suatu daftar.  

Instrumen ini akan diberikan dan diisi oleh observer secara langsung di 

lapangan. Observer diminta untuk mengisi seluruh item pernyataan yang 

terdapat dalam instrumen dengan cara memilih salah satu alternatif jawaban 

dari tiga altenatif jawaban, yaitu: Baik (B), Cukup (Cukup) dan Kurang 

(Kurang). Jawaban diberikan dengan cara memberi tanda ceklis (√) pada 

salah satu kolom jawaban yang disediakan. Instrumen tersebut memiliki 

nilai tersendiri yang sesuai dengan alternatif pilihan jawaban. Nilai untuk 

masing-masing alternatif jawaban yang tersedia dalam mengukur 

keterampilan proses sains pada anak usia dini dapat dilihat pada tabel 3.2 

berikut: 

Tabel 3.2 

Alternatif Jawaban Keterampilan Proses Sains Pada Anak Usia Dini 

 

Pernyataan 

keterampilan proses 

sains 

Kriteria penilaian keterampilan proses sains 

BAIK CUKUP KURANG 

3 2 1 

Keterangan: 

a. BAIK (B), dengan nilai 3, artinya anak melakukan kegiatan secara 

konsisten tanpa harus diingatkan dan dicontohkan oleh guru. 

a. CUKUP (C), dengan nilai 2, artinya anak melakukan kegiatan masih 

harus diingatkan atau perlu bimbingan oleh guru. 

b. KURANG (K), dengan nilai 1, artinya anak belum mampu 

menyelesaikan tugasnya. 

3.5.1 Kisi-Kisi Instrumen  
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Tujuan digunakan instrumen ini adalah untuk mengetahui tingkat 

pengembangan keterampilan proses sains pada anak usia dini. Dengan 

menggunakan desain eksperimen nonequivalent control group design. 

Adapun kisi-kisi instrumen yang sudah tervalidasi dan memiliki 

reliabilitas kategori tinggi dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Keterampilan Proses Sains Anak Usia Dini 

Variabel Aspek Aktivitas I Aktivitas II Instrumen 

Indikator No 

Item 

Indikator No 

Item 

Ketera

mpilan 

proses 

sains  

Observa

si  

a. Anak mampu 

mengamati alat dan 

bahan dalam 

percobaan 

 

b. Anak Mampu 

menggunakan 

sebanyak mungkin 

inderanya dalam 

percobaan (mengamati 

proses) 

c. Anak mampu 

memakai alat dan 

bahan dengan baik 

d. Anak mampu 

mengetahui alasan 

mengapa 

menggunakan alat 

dan bahan yang 

digunakan dalam 

percobaan 

 

1,2,3 a. Anak mampu 

mengamati alat dan 

bahan dalam 

percobaan 

b. Anak Mampu 

menggunakan 

sebanyak mungkin 

inderanya dalam 

percobaan   

(mengamati proses) 

c. Anak mampu 

memakai alat dan 

bahan dengan baik 

d. Anak mampu 

mengetahui alasan 

mengapa 

menggunakan alat 

dan bahan yang 

digunakan dalam 

percobaan 

 

1,2,3 Observasi  

terstuktur 

dengan 

checklist  
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 Prediksi  a. Anak bertanya apa, 

bagaimana dan 

memperkirakan yang 

akan terjadi dengan 

percobaan  

b. Anak mampu 

bertanya untuk 

meminta penjelasan 

dari percobaan  

4,5,6 

 

a. Anak bertanya 

apa, bagaimana 

dan 

memperkirakan 

yang akan terjadi 

dengan percobaan  

b. Anak mampu 

bertanya untuk 

meminta 

penjelasan dari 

percobaan 

4,5,6 

 

 

 Komuni

kasi  

a. Anak mampu 

menyadari bahwa 

suatu penjelasan 

perlu diuji 

kebenarannya 

b. Anak mampu 

mengkomunikasikan 

kembali langkah-

langkah percobaan 

dengan benar baik 

dalam bentuk tulisan, 

gambar atau 

komentar 

c. Anak mampu 

mencari perbedaan 

dari sebelum dan 

sesudah dilakukan 

percobaan 

 

 

 

 

7,8 a. Anak mampu 

menyadari bahwa 

suatu penjelasan 

perlu diuji 

kebenarannya 

b.  Anak mampu 

mengkomunikasik

an kembali 

langkah-langkah 

percobaan dengan 

benar baik dalam 

bentuk tulisan, 

gambar atau 

komentar 

c. Anak mampu 

mencari 

perbedaan dari 

sebelum dan 

sesudah dilakukan 

percobaan 

 

  

Sumber: Mengadaptasi dari The development and validation of the science learning 

assessment (SLA) dan child science skill improvement through hands-on learning 

activities in kindergarten with limited human resources and fasilities. 



37 
 

Risyda Lamiya Nabila Hakim, 2019 
PENGARUH PEMBELAJARAN SAINS BERBASIS EKSPERIMEN TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS 
PADA ANAK USIA DINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaanupi.edu 

 
 

Pada kisi-kisi instrumen mengadaptasi dari beberapa teori mengenai 

keterampilan proses sains pada anak usia dini yaitu sebagai berikut: 

dalam Science Learning Assessment (SLA) untuk mengetahui pengembangan 

keterampilan proses pada anak usia dini.  

Sedangkan dalam instrumen lainnya beberapa item yang digunakan untuk menilai 

kemampuan proses sains pada anak usia dini adalah sebagai berikut: 

a) Anak mengamati semua materi yang disediakan menggunakan semua 

indranya. 

b) Anak mengajukan pertanyaan berulang kali 

c) Anak melakukan eksperimen yang benar tanpa bantuan guru dan teman 

d) Anak mengkomunikasikan semua kegiatan dengan benar 

Dengan lima objek penelitian yaitu: (1) Mengamati, (2) Mempertanyakan, (3) 

Mengumpulkan informasi / bereksperimen / menjelajah, (4) Bergaul / bernalar / 

pemrosesan data / menyimpulkan dan (5) Berkomunikasi 

Sedangkan dalam child science skill improvement through hands-on 

learning activities in kindergarten with limited human resources and fasilities 

mengemukakan indikator keterampilan proses sains pada anak usia dini yaitu 

meliputi: (1) mengamati, (2) menanyakan, (3) melakukan percobaan, (4) 

menyimpulkan dan (5) mengkounikasikan. Sedangkan Nugraha (2008, hlm.152-

154) menyatakan tentang keterampilan proses sains anak meliputi, keterampilan 

mengamati, mengelompokkan, mengomunikasikan, menggunakan angka dan 

hitungan, menyimpulkan (inferensi) dan keterampilan memprediksi 

(memperkirakan). sedangkan secara skematik uraian tujuan program pembelajaran 

sains proses meliputi: (1) Mengamati, (2) Menggolongkan, (3) Mengukur, (4) 

Menguraikan, (5) Menjelaskan, (6) Mengajukan pertanyaan, (7) Merumuskan 

problem, (8) Merumuskan hipotesis, (9) Merancang penelitian, (10) Merancang 

eksperimen, (11) Mengumpulkan data, (12) Menganalisis data dan (13) Menarik 

kesimpulan dan sebagainya (Nugraha, 2008, hlm.33). 

 Dari beberapa teori diatas, pada instrumen penelitian yang mengadaptasi 

dari teori diatas didapatkan kisi-kisi instrumen yang relevan untuk digunakan pada 
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subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu anak usia dini, dengan melakukan 

beberapa validasi. 

 

3.5.1.1 Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan proses 

penyeleksian atas dasar reliabilitas dan validitasnya (Suryabrata, 2014. 

Hlm.40). data yang rendah reliabilitas dan validitasnya merupakan data 

yang kurang engkap dan digugurkan, kemudian data yang telah lulus 

dalam seleksi diatur dalam tabel, matriks, daln lainnya agar memudahkan 

dalam pengolahan selanjutnya. Dalam penelitian ini data hasil uji coba 

pre-test dan post-test yang berisi penilaian dari indikator-indikator yang 

dijabarkan ke dalam bentuk pernyataan – pernyataan keterampilan proses 

sains pada anak usia dini. 

 

 

3.5.1.1.1 Validitas Instrumen  

Pada penelitian ini butir kisi-kisi instrumen terkait keterampilan 

proses sains pada anak usia dini merupakan tahap yang harus dilakukan 

sebelum peneliti melakukan observasi. selain itu, Pengujian hasil uji 

coba harus melalui analisis dan tiap butir pernyataan atau pertanyaan 

diteliti kualitasnya (Suryabrata, 2014, hlm.56). Dalam penelitian ni 

dilakukan beberapa cara pengujian validitas, yaitu: 

a) Validitas isi  

Menurut (Indrawan dan Yaniawati, 2014, hlm.124) Validitas isi 

merupakan pengukuran kualitas ketepatan instrumen dalam 

memberi cakupan isi yang sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian pada operasionalisasi variabel. Dalam pengujian 

validitas ini dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi 

instrumen, karena telah terdapat variabel yang akan diteliti, 

indikator sebagai tolak ukur, dan item pernyataan. adapun langkah-

langkah perhitungan validitas isi yaitu: 
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1) Menghitung reabilitas dan validitasnya dengan menggunakan 

bantuan program SPSS versi 24.0.0.0.  

2) Proses pengambilan keputusan  

Pengambilan keputusan didasarkan pada uji hipotesa dengan 

kriteria, sebagai berikut: 

a. Jika r tabel < r hitung maka valid 

b. Jika r tabel > r hitung maka tidak valid 

c. Jika nilai α > 0.60 maka reliabel 

d. Jika nilai α < 0.60 maka tidak reliabel 

b) Validitas konstrak (Construct Validity) 

Validitas konstruk melalui analisis faktor dengan memeriksa ulang 

atau mengkonfirmasi apakah data yang diambil sesuai dan 

mengandung faktor-faktor yang sesuai dalam teori. Dalam validitas 

ini dilakukan oleh dua ahli atau lebih, yang akan memberi 

keputusan mengenai isi instrumen yang sudah sesuai, dapat 

digunakan, atau terdapat perbaikan. Adapun ahli, berperan sebagai 

judgement instrumen keterampilan proses sains pada anak usia dini 

dalam penelitian ini, terdiri atas dosen program studi pendidikan 

anak usia dini dan dosen jurusan pendidikan ilmu fisika. Setelah 

instrumen dinyatakan valid oleh judgement ahli, maka dilanjutkan 

dengan uji coba.  

c) Uji Coba  

Uji coba instrumen dalam penelitian ini dilakukan di Sanggar 

Iqra Al-amanah kota bandung. Pada kelompok B dengan jumlah 

siswa 20 siswa. Dalam hal ini, instrumen yang diujicobakan 

terdapat 8 item pernyataan. Hasil rekapitulasi keterampilan proses 

sains pada anak usia dini menggunakan program SPSS versi 

24.0.0.0, dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Rekapitulasi Keterampilan Proses Sains Pada Anak Usia Dini 

Variabel R Hitung R Tabel Kriteria Tindak 



40 
 

Risyda Lamiya Nabila Hakim, 2019 
PENGARUH PEMBELAJARAN SAINS BERBASIS EKSPERIMEN TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS 
PADA ANAK USIA DINI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaanupi.edu 

 
 

lanjut 

Pertanyaan 1 0.931 0.312 Valid Digunakan 

Pertanyaan 2 0.916 0.312 Valid Digunakan 

Pertanyaan 3 0.916 0.312 Valid Digunakan 

Pertanyaan 4 0.967 0.312 Valid Dihilangkan 

Pertanyaan 5 0.916 0.312 Valid Digunakan 

Pertanyaan 6 0.815 0.312 Valid Digunakan 

Pertanyaan 7 0.815 0.312 Valid Digunakan 

Pertanyaan 8 0.815 0.312 Valid Digunakan 

 

Penjelasan hasil tabel diatas memiliki arti item yang tervalidasi dengan uji 

validitas isi menggunakan program SPSS versi 24.0.0.0 sebanyak delapan buah,  

sedangkan, hasil adjudment ahli item yang tidak tervalidasi sebanyak satu buah 

pada pertanyaan empat. Walaupun demikian, item instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini sebanyak tujuh buah yang merupakan hasil diskusi dengan 

adjudment ahli dan dosen pembimbing. 

 

3.5.1.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen merujuk kepada konsistensi hasil 

perekaman data pengukuran (Suryabrata, 2014, hlm.58) sedangkan 

menurut (Indrawan dan Yaniawati, 2014, hlm.125) Reliabilitas 

merupakan sebuah pengukuran untuk menguji kehandalan suatu 

instrumen dengan memberikan hasil yang konsisten. Kehandalah 

merupakan pendukung penting bagi validitas tetapi bukan syarat yang 

cukup untuk mendapatkan validitas. dengan demikian reliabilitas 

memberi keputusan bahwa suatu instrumen seimbang dan konsisten. 

Uji Reliabilitas pada penelitian ini berguna untuk menetapkan 

apakah instrumen dalam penelitian ini yang berupa daftar ceklis dapat 

digunakan lebih dari satu kali atau konsisten. Untuk melihat hal 

tersebut pada penelitian ini menguji delapan buah item instrumen 

pada dua puluh sampel yang kemudian diuji kembali menggunakan 
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SPSS versi 24.0.0.0. Sebagaimana yang tertera pada tabel 3.5 dan 3.6 

berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil reliabilitas instrumen pada 20 sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 

Hasil reliabilitas instrumen pada 20 sampel 

 

 

 

 

Berdasarkan uji 

coba validitas dan reliabilitas instrumen (terlampir), maka dapat 

diambil kesimpulan mengenai daftar ceklis dengan 8 item yang 

digunakan peneliti selanjutnya memiliki kesimpulan realiabel.   

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:   

3.6.1 Teknik Observasi   

Menurut Cristensen (dalam Sugiyono, 2016, hlm.214) dalam 

peneitian, observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku 

manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi mengenai 

fenomena yang diinginkan. Dalam penelitian ini menggunakan observasi 

terstruktur. Menurut (Sugiyono, 2016, hlm.215) observasi terstuktur adalah 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.972 8 
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observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan 

diamati, kapan dan dimana tempatnya. Obervasi terstuktur dilakukan 

apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel/produk yang akan 

diamati dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen 

penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian 

ini, teknik observasi digunakan untuk untuk mengukur keterampilan proses 

sains pada anak usia dini dengan menggunakan instrumen yang telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya. 

3.6.2 Teknik Dokumentasi   

Teknik dokumentasi merupakan setiap pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau 

menyajikan akunting. Dokumen dijadikan sebagai data untuk 

membuktikan penelitian karena stabil, alamiah, tidak reaktif sehingga 

mudah ditemukan dengan teknik kajian isi.  Dalam penelitian ini, teknik 

ini digunakan untuk memperoleh data tentang anak kelas B di TK LAB 

UPI dan foto selama waktu pembelajaran penelitian.  

 

3.7 Prosedur Penelitian  

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, 

yaitu tahap persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian dan pelaporan 

penelitian, dengan deskripsi sebagai berikut:  

3.7.1 Tahap Persiapan Penelitian  

a. Membuat proposal penelitian dan mengkonsultasikan kepada dosen 

pembimbing skirpsi dan disahkan oleh dewan skripsi dan dosen pembimbing 

skripsi serta ketua Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

b. Permohonan pengangkatan dosen pembimbing skripsi pada tingkat 

fakultas, yang ditelah disahkan oleh dosen pembimbing pilihan dewan 

skripsi.  

c. Mengajukan permohonan izin penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Surat izin penelitian yang telah disahkan kemudian disampaikan pada kepala 

TK LAB UPI. 
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d. Membuat rancangan instrumen pre-test dan post-test dan meminta 

pertimbangan kelayakan ahli.  

3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian  

a. Membagi kelas B TK LAB UPI   ke dalam dua kelompok, yaitu 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.  

b. Melakukan pre-test dengan melaksanakan pembelajaran sains berbasis 

eksperimen menggunakan metode demonstrasi sains pada kelompok 

kontrol dan metode eksperimen pada kelompok eksperimen.  

d. Melakukan proses pembelajaran menggunakan pembelajaran sains 

berbasis eksperimen menggunakan metode demonstrasi sains pada 

kelompok kontrol dan metode eksperimen sains pada kelompok 

eksperimen. 

 e. Melakukan post-test dengan melaksanakan pembelajaran sains 

berbasis eksperimen menggunakan metode demonstrasi sains pada 

kelompok kontrol dan metode eksperimen sains kelompok eksperimen. 

 f. Melakukan uji prasyarat untuk menentukan uji signifikansi data hasil 

post-test. 

g. Melakukan uji signifikansi. 

h. Melakukan pengolahan dan analisis data mengenai peningkatan 

keterampilan proses sains pada anak usia dini. 

3.7.3 Tahap Pelaporan Penelitian  

Hasil dan laporan pada tahap akhir penulisan skripsi membuat 

kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi dari hasil penelitian serta 

mengkonsultasikan draf skripsi dan sidang kepada dosen pembimbing. 

3.7.3.1 Tahap Pengolahan Data Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2016, hlm.253-254) Analisis Data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 
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yang telah diajukan. digunakan teknik analisis deskriptif dan inferensial. 

Adapun langkah statistik deskriptif yang peneliti lakukan adalah skoring, 

menjumlah, menentukan mean, median dan modus. Ada beberapa tahap 

yang harus dikerjakan untuk analisis data, tahapan tersebut yaitu; 

3.7.3.1.1 Deskripsi Tahap Awal  

a) Rata-Rata Hitung (Mean)  

Untuk menghitung rata-rata rumus yang digunakan adalah: 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rata-rata hitung (Mean) (Sugiyono, 2016, hlm.280) 

Keterangan:  

X̄ = Rata-Rata (Mean)  

N = Banyaknya Siswa 

X1 = Nilai Siswa Ke-I  

B) Ragam/Varians  

Untuk menghitung ragam/varians digunakan rumus:  

 

 

 

 

Gambar 3.3 Menghitung Ragam/Varians (Sugiyono, 2016, hlm.285) 

Menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dengan 

keterangan:  

S 2 = Varians 

 X1 = Banyaknya Siswa 

 X̄ = Rata-Rata Hitung (Mean) 

C) Uji Normalitas  

Merupakan uji yang dilakukan sebagai uji prasyarat untuk 

melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah 
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berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas 

data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 

untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data 

distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. Rumus Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar 3.4 Rumus Kolmogorov-Smirnov (Sugiyono, 2016, hlm.288) 

Keterangan:  

KD = Jumlah Kolmogorov-Smirnov yang dicari 

 N1 = Jumlah sampel yang diperoleh  

N2 = Jumlah sampel yang diharapkan 

Data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 

pada (P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

pada (P<0,05), maka data dikatakan tidak normal. 

D)  Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua 

atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki 

variasi yang sama. Uji homogenitas digunakan pada data hasil post-

test dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk 

mengukur homogenitas varians dari dua kelompok data, digunakan 

rumus uji F sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Rumus uji F (Sugiyono, 2016, hlm.320) 
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Taraf signifikasi yang digunakan adalah α = 0,05. Uji 

homogenitas menggunakan SPSS versi 24.0.0.0 dengan kriteria yang 

digunakan untuk mengambil kesimpulan apabila F hitung lebih kecil 

dari F tabel maka memiliki varian yang homogen. Akan tetapi apabila 

F hitung lebih besar dari F tabel, maka varian tidak homogen. 

3.7.3.1.2 Deskripsi Tahap Akhir 

Deskripsi analisis tahap akhir dilakukan setelah semua data yang 

diperlukan terkumpul. Setelah data hasil test dianalisis dengan melakukan 

uji prasyarat analisis dilanjutkan dengan uji hipotesis. Uji hipotesis yang 

digunakan yaitu menggunakan gain score. Pengujian hipotesis berdasarkan 

gain score yaitu menggunakan selisih post-test dan pre-test. Gain score 

didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Rumus Gain score (Sugiyono, 2016, hlm.232) 

Keterangan:  

X1 = Pre-Test  

X2 = Post-Test  

X Maks = Nilai Maksimal 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Tabel Gain score (Sugiyono, 2016, hlm.361) 

Analisis menggunakan gain score dilakukan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian sebagai berikut: 
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Uji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah pengaruh pembelajaran 

sains berbasis eksperimen terhadap keterampilan proses sains pada anak usia 

dini, hipotesis yang digunakan yaitu:  

H0: µ1> µ2 (Tidak terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara 

kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen) 

Ha: µ1 ≤ µ2 (Terdapat perbedaan keterampilan proses antara kelompok 

kontrol dengan kelompok eksperimen)  

Analisis yang digunakan adalah independent sample t test: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Independent Sample T Test (Sugiyono, 2016, hlm.187) 

Keterangan:  

X̄1 = Rata-Rata gain score kelompok eksperimen  

X̄2 = Rata-Rata gain score kelompok kontrol  

N1 = Banyaknya siswa kelompok eksprimen  

N2 = Banyaknya siswa kelompok kontrol  

Sgab = Simpangan baku gabungan  

Taraf signifikansi yang digunakan α = 0,05. Kriteria keputusan H0 diterima 

jika t hitung ≥ t tabel. 

 

3.8 Analisis Data 

Pada peneilitian ini analisis data menggunakan penghitungann 

menggunakan aplikasi stastistik yaitu SPSS versi 24.0.0.0 terbaru. Dengan 

menggunakan cara penghitungan statsistika inferensial.  Non equivalent 
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control group design merupakan desain yang hampir sama dengan pre-test 

dan post-test control group design. Pada desain ini kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain ini, 

baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan, 

kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Dua 

kelompok yang ada diberi pre-test, kemudian diberikan perlakuan, dan 

terakhir diberikan post-test untuk mengetahui adanya perbedaan.  

Dengan hasil penelitian yang disesuaikan dengan kategori pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.7 Kategori Hasil Keterampilan Proses 

Kategori Interval Jumlah F 

Baik 18-20 0 

Cukup 15-17 0 

Kurang 11-14 0 

 


