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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan desain penelitian pre eksperimen. Menurut Syahrum dan Salim (2012, 

hlm. 40) penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk 

angka-angka. Desain Penelitian Pre Eksperimen menggunakan one group pretest-

postest artinya penelitian dilakukan pada suatu kelompok tanpa ada kelompok 

pembanding. Observasi dilakukan dua kali yaitu sebelum diberi perlakuan untuk 

melihat kemampuan awal kognitif anak dan sesudah diberi perlakuan untuk 

melihat perkembangan kemampuan kognitif anak.  

3.1  PARTISIPAN 

Partisipan dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun yang berjumlah 10 

orang, di Desa Tugu Indramayu. Pemilihan partisipan ini dilakukan dengan 

kondisi terpaksa (force majeur) dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga 

tidak memungkinkan peneliti melakukan penelitian di sekolah. Peneliti telah 

melakukan koordinasi terkait izin dengan orangtua partisipan serta pemerintah 

setempat (RT dan RW) dengan memberikan surat permohonan izin mengadakan 

penelitian di daerah setempat dan mengikutsertakan partisipan yang terlampir, 

penelitianpun dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan 

Covid-19. Terkait pemilihan jumlah anak dikarenakan hanya terdapat 10 anak 

dengan rentan usia 5-6 tahun di daerah  sekitar tempat peneliti tinggal yaitu di 

Desa Tugu Indramayu yang memungkinkan untuk diteliti. 

3.2 POPULASI DAN SAMPEL 

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu teknik sampling jenuh, 

dimana jumlah sampel yaitu 10 anak sama dengan jumlah populasi anak usia 5-6 

tahun di Desa Tugu Kab. Indramayu, menurut Sugiyono (dalam Fatmala, 2016, 

hlm. 36) “sampling jenuh adalah teknik penentuan  sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel”. Berdasarkan pertimbangan peneliti dan 

kondisi pandemi saat ini maka sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah 

jumlah keseluruhan pada populasi yang ada, yaitu anak usia 5-6 tahun di Desa 

Tugu Indramayu yang berjumlah 10 orang 
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3.3 INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen observasi untuk anak. 

Instrumen penelitian ini menggunakan observasi dengan alat yang digunakan 

yaitu pedoman observasi. Indikator perkembangan kognitif anak ini mengacu 

pada  PERMENDIKBUD NO 149 tahun 2014 tentang Standar Tingkat 

Pencapaian Perkembangan Anak. Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut. 

 

Tabel 3. 1 

Kisi-kisi Lembar Observasi Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun 

No Tema/sub 

tema 

Percobaan Sains 

Sederhana 

Indikator 

Kemampuan 

Kognitif  

Kegiatan 

Operasional yang 

diukur 

1.  Alam 

Semesta/ 

Gejala 

Alam 

1. Pencampuran Warna Menunjukan 

aktivitas yang 

bersifat eksploratif 

dan menyelidik 

(seperti: apa yang 

terjadi ketika air 

ditumpahkan) 

1. Anak dapat 

mengetahui 

perubahan 

warna 

2. anak memiliki 

perilaku yang 

mencerminkan 

rasa ingin tahu 

2. Percobaan susu dan 

sabun 

1. Anak dapat 

mengetahui 

perubahan 

ketika sabun 

bercampur 

dengan susu 

2. Anak memiliki 

perilaku yang 

mencerminkan 

rasa ingin tahu 

2.  1. Pencampuran Warna Menerapkan 

pengetahuan atau 

pengalaman dalam 

konteks yang baru 

Anak mencoba 

kembali membuat 

warna lain setelah 

melakukan satu 

kali pencampuran 

warna 

2. Percobaan susu dan 

sabun 

Anak mencoba 

kembali 

menyelupkan 

sabun ke susu 

pada tempat atau 
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sisi yang berbeda 

3.  1. Pencampuran Warna Menunjukan sikap 

kreatif dalam 

menyelesaikan 

masalah  (ide, 

gagasan di luar 

kebiasaan) 

Anak berinisiatif 

mencoba 

melakukan 

pencampuran 

warna diluar 

intruksi guru 

2. Percobaan susu dan 

sabun 

Anak berinisiatif 

mencoba 

melakukan 

kegiatan perobaan 

susu dan sabun 

diluar intruksi 

guru 

4.  1. Pencampuran Warna Menyusun 

perencanaan 

kegiatan yang akan 

diberikan 

1. Mendengarkan 

penjelasan 

guru sebelum 

kegiatan 

2. Membuat 

peraturan 

kegiatan 

2. Percobaan susu dan 

sabun 

5.  1. Pencampuran Warna Mengenal sebab-

akibat tentang 

lingkungan  

Anak dapat 

mengetahui warna 

yang satu dan 

warna lain nya 

jika dicampur 

menjadi warna apa 

2. Percobaan susu dan 

sabun 

Anak dapat 

mengetahui 

bagaimana reaksi 

air susu jika 

dicelupkan sabun 

6.  1. Pencampuran Warna Mengklasifikasi 

benda yang lebih 

banyak kedalam 

kelompok yang 

sama atau kelompok 

sejenis, atau 

kelompok 

berpasangan yang 

lebih dari 2 variasi 

Mengelompokan 

warna  

2. Percobaan Percobaan 

susu dan sabun 

Mengelompokan 

bahan-bahan 

membuat 

percobaan sains 

sederhana susu 

dan sabun 
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Keterangan Skor Penilaian :  

1. Skor 1 jika kedapatan kemampuan sains anak sangat tidak baik (BB) bila anak 

belum bisa melakukan kegiatan yang diberikan, perlu banyak bantuan dan 

belum bisa mencapai standar yang ditentukan . 

2. Skor 2 jika kedapatan kemampuan sains anak tidak baik (MB) bila anak bisa 

melakukan kegiatan yang diberikan dengan banyak bantuan untuk bisa 

mencapai standar yang telah ditentukan. 

3. Skor 3 jika kedapatan kemampuan sains anak baik (BSH)  bila anak dapat 

melakukan kegiatan yang diberikan sesuai prosedur permainan dan sesuai 

standar yang telah ditentukan. 

4. Skor 4 jika kedapatan kemampuan sains anak sangat baik (BSB) Bila anak 

bisa melakukan kegiatan yang diberikan dengan lancar, sesuai prosedur dan 

melebihi standar yang ditentukan. 

3.4 PROSEDUR PENELITIAN 

3.4.1 Perencanaan (planning): 

a. Peneliti merencanakan penerapan percobaan sains sederhana. 

b. Peneliti menyusun instrument observasi mengenai perkembangan 

kognitif anak usia 5-6 tahun. 

c. Uji instrumen validitas dan realibilitas 

d. Mengembangkan skenario pembelajaran dengan menyiapkan rpph dan 

media pembelajaran. 

e. Mengurus perizinan penelitian. 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

a. pretest. 

 Sebelum melaukan tindakan, peneliti mengadakan pretes untuk melihat 

kemampuan awal kognitif anak yang akan diteliti. 

b. Pemberian perlakuan 

Melakukan kegiatan percobaan sains sederhana untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif anak 

c. Posttest 
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Posttest dilakukan setelah pertemuan dengan kegiatan percobaan sains 

sederhana, posttest dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan 

kognitif anak setelah diberi perlakukan. 

 

3.5 ANALISIS DATA 

3.5.1 Uji Validitas 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang 

hendak diukur. Untuk pengujian validitas isi dilakukan dengan berkonsultasikan 

kepada ahli untuk mengukur validitas instrumen yang akan digunakan. peneliti 

telah berkonsultasi kepada ahli untuk mengukur validitas instrument, menurut 

hasil penelaahan instrument ini dinilai valid untuk digunakan sebagai alat ukur 

dalam penelitian ini. Untuk menguji validitas instrument di ujicobakan 1 kali pada 

sampel kloter 1 yang berjumlah 6 anak. Agar mempermudah perhitungan peneliti 

menggunakan bantuan program Microsoft exel 2010 dengan rumus Product moment 

yaitu sebagai berikut. 

     
             

√                         
 

Keterangan: 

N = banyaknya subjek 

   = jumlah skor butir soal 

   = jumlah skor total butir soal 

    = jumlah perkalian skor butir soal dan skor total 

Keputusan uji sebagai berikut: rhitung > rtabel, maka isntrumen soal valid 

rhitung < rtabel, maka isntrumen soal invalid 

Berdasarkan perhitungan uji validitas yang telah dilakukan dengan 

menggunakan derajat kebebasannya menggunakan rumus (df = n-2) pada taraf 5% 

atau 0,05 dengan jumlah responden (n) 6 anak sehingga diperoleh derajat 

kebebasannya df = 6-2 = 4 dan tabel product moment dengan df = 4 adalah 0,05 
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diperoleh 0,811 Maka diperoleh data sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 2 

Analisis Validitas Item Indikator 

No Uji Validitas Keterangan 

R tabel R hitung 

1 0,811 0,869 Valid 

2 0,811 0,967 Valid 

3 0,811 0,967 Valid 

4 0,811 0,967 Valid 

5 0,811 0,845 Valid 

6 0,811 0,967 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item masuk dalam 

kategori valid karena dan diterima karena r hitung > r tabel. 

3.5.2  Uji Reliabilitas  

Suatu instrument penelitian dikatakan reliabilitas apabila tes yang dibuat 

mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. 

Maksudnya apabila instrument tersebut digunakan pada objek yang sama maka 

akan memperoleh data yang sama juga. Untuk mempermudah perhitungan peneliti 

menggunakan bantuan program Microsoft exel 2010. Formula yang digunakan 

untuk menguji reliabilitas instrument ini adalah Alpha Cronbach yaitu sebagai 

berikut:  

   
 

   
(  

   
 

  
 ) 

Keterangan: 

k = jumlah item 

  
  = Jumlah varians butir pernyataan atau soal  

  
  = varians soal 

 

Keputusan uji sebagai berikut:  

Jika         >       , maka instrumen soal reliabel  

Jika         <       , maka instrumen soal tidak reliabel 
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Tabel 3. 3 

Interpretasi nilai “r” 

Besarnya nilai r Interpretasi 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

Berikut ini adalah hasil perhitungan yang telah dilakukan:  

 Diketahui: 

k = 6 

   
 = 1,5  

  
  = 4,88 

 

   
 

   
(  

   
 

  
 ) 

   
 

   
(  

     

     
) =    

 

 
          =          

 

Keputusan uji sebagai berikut:  

Jika         >       , maka instrumen soal reliabel. 

Jika         <       , maka instrumen soal tidak reliabel. 

 

      untuk df=6 adalah 0,8114  

      > 0,8114, maka instrumen soal reliabel. 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil 0,957. 

Dengan melihat tabel intepretasi bahwa hasil pengukuran tersebut masuk 

dalam kategori sangat kuat, karena berada di antara 0,80 <    ≤ 1,00 
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sehingga butir soal tersebut memiliki keandalan/keajegan reliabilitas yang 

sangat kuat. Adapun hasil perhitungan uji reliabilitas terdapat pada 

lampiran. 

3.5.3 Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk menilai 

sebaran data pada sebuah kelompok atau tabel apakah sampel berasal dari data 

yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas peneliti 

menggunakan bantuan program komputer Microsoft excel 2010. Menentukan 

taraf signifikasi 5% atau 0,05,          untuk N=10 dan α=0,05 adalah 0,409. 

Adapun ketentuan dari uji normalitas adalah jika nilai     <         maka data 

terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan     >         maka data 

tidak terdistribusi normal.  

3.5.4 Uji T-Test  

Setelah dilakukan uji normalitas jika data sudah dikatakan terdistribusi 

normal maka selanjutknya dilakukan uji Paired Sample T-test pada program 

Microsoft Excel 2020 dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Uji hipotesis 

dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan kemampuan 

kognitif anak sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan metode percobaan 

sains sederhana. Untuk mengambil keputusan dapat dilihat setelah dilakukan 

analisa apabila –t tabel < t hitung < t tabel Ho diterima, jika sebaliknya maka Ho 

ditolak. t tabel  untuk df=28 dan α=0,05 adalah 0,444. 

 


