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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis atau Desain Penelitian  

 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian eksperimen dengan tipe one group pretest posttest design. Pemilihan 

design tersebut didasarkan pada kebutuhan penelitian yang akan dilaksanakan 

pada lembaga pendidikan, sehingga dapat diambil design dari tipe penelitian pre 

eksperimental. Penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang berbeda (Sugiyono, 2015:107). Pencarian terhadap pengaruh 

perlakuan tertentu dilakukan dalam waktu yang berbeda dan kondisi yang berbeda 

untuk mendapatkan data yang diinginkan dan sesuai yang diharapkan. 

 Pendekatan dalam penelitian eksperimen menggunakan pendekatan 

positivisme kuantitatif untuk meneliti populasi atau sample tertentu 

(Sugiyono,2015: 14). Penyajian data dari penelitian kuantitatif berupa data 

statistik atau angka untuk mempermudah  pengujian data hipotesis yang telah 

ditetapkan. Penelitian eksperimen mempunyai beberapa desain penelitian 

diantaranya adalah: a) pre-eksperimental design, b) true eksperimental design, c) 

faktorial design, dan d) quasi eksperimental (Sugiyono, 2015:109). Eksperimen 

yang digunakan peneliti dalam eksperimen ini termasuk dalam penelitian pre-

eksperimen design atau eksperimen belum sungguhan karena masih terdapat 

variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. 

 Anak-anak diuji dengan pretest tentang kemampuan anak dalam mengenal 

huruf menggunakan media konvensional. kemudian langkah selanjutnya setelah 

melakukan pretest, dilakukan kegiatan penerapan media buku menarik pop-up 

plastik bekas untuk  mengenalkan huruf pada anak kelas A di RA Matholibul 

Ulum Pakis Aji Jepara. Selanjutnya anak-anak akan diuji dalam kegiatan post test.  

Tabel 1: model desain eksperimen one-group pretest-posttest design. 

 

 

      : pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

01x02 
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   : post-test (setelah diberi perlakuan) 

Pengaruh media pembelajaran pop-up terhadap kemampuan mengenal huruf 

adalah = 02-01 

3.2 Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

diteetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen dan 

variabel independen.  

a) Variabel independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi 

sebab timbulnya variabel dependen (terikat), dalam SEM (Struktur 

Equating Modeling) atau permodelan persamaan struktur, variabel 

dependen disebut sebagai variabel indogen (Sugiyono,2015). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah buku menarik pop-up plastik 

bekas. Buku menarik pop-up plastik bekas merupakan media 

pembelajaran tiga dimensi dengan berbagai bentuk menarik yang 

apabila buku dibuka akan muncul bentuk 3 dimensi yang sesuai 

dengan kata yang ada, misalnya pada huruf  “b” kata “bunga” maka 

pop-up-nya berbentuk bunga. Media pembelajaran ini dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal huruf  pada anak, serta mengasah 

kognitif dan imajinasi mereka terhadap benda disekitarnya, selain itu 

media pembelajaran buku menarik pop-up plastik bekas membuat anak 

memanfaatkan panca indra selain mata, yaitu indra peraba karena 

dengan bentuk 3 dimensi anak-anak dapat meraba dan menganalisa 

obyek yang ada dihadapan mereka. 

b) Variabel dependen  

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:61).  Variabel dependen dalam 

bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari 

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah  
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meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada anak kelas A dan juga 

meningkatkan kemampuan kognitif anak pada kegiatan pengenalan 

huruf adalah hasil dari kegiatan yang telah dilakukan sehingga anak 

dapat berkembang sesuai tahap tumbuh kembang anak.  

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat dan waktu penelitian ini adalah di kelas A RA Matholibul Ulum 

Pakis Aji Jepara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2020 s/d 

Februari 2021. 

3.4 Populasi dan Sample atau Subjek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:117). Populasi 

pada penelitian ini adalah anak-anak kelas A RA Matholibul Ulum Pakis Aji 

Jepara yang terdapat 30 peserta didik dalam satu kelas . Selain itu, teknik sampel 

yang digunakan adalah Total Sampling. Penarikan sampel pada penelitian ini 

menggunakan Teknik Total Sampling sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai 

sampel (Sarwono, 2010).  

3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu kunci dalam suatu penelitian, 

dikarenakan tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2015). Pelaksanaan penelitian ini adalah pada kegiatan pre-test 

kelompok diberi perlakuan atau treatment pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran konvensional 2 dimensi, kemudian selanjutnya diberi perlakuan atau 

treatment pembelajaran menggunakan media pembelajaran buku menarik pop-up 

palstik bekas. Perlakuan yang berbeda dilakukan untuk mendapatkan hasil yang 

berbeda pula sesuai dengan yang diharapkan. 

Pelaksanaan waktu kelompok yang diberi pembelajaran menggunakan 

media konvensional yaitu 3 kali pertemuan dalam 1 minggu sehingga dibutuhkan 

2 minggu dengan total pertemuan 6 kali. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan 

media pop-up plastikbekas juga membutuhkan waktu yang sama. Langkah 

pertama yang dilakukan peneliti adalah menentukan subyek penelitian sebagai 
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sempel untuk selanjutnya dapat dilakukan observasi pada sempel tersebut sebagai 

langkah untuk mendapatkan suatu permasalahan untuk selanjutnya merangkai 

kajian pustaka dan merumuskan hipotesis.  

Langkah berikutnya adalah kelompok diberi pre-test untuk dijadikan 

sebagai data uji homogenitas dan uji normalitas. Dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang tepat akan diperoleh hasil yang sesuai  dengan standar 

yang diharapkan dan teknik yang dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a) Tes   

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa tes hasil kemampuan mengenal huruf menggunakan media 

pembelajaran pop-up plastik bekas. Tujuan melakukan tes ini adalah untuk 

mengetahui Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran    Buku Menarik Pop-

Up Plastik Bekas (Bumi Oplas) Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal 

Huruf Bagi Anak Kelas ADi Ra Matholibul Ulum Lebak Pakis Aji Jepara. 

b) Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan  dengan 

sekolah yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh dari dokumentasi ini 

berupa data dokumen (Devi, 2016:26). Data yang diperoleh adalah:  

1) Gambar atau foto kegiatan penelitian 

2) Hasil pre-test dan post-test 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data diperlukan langkah-langkah yang sesuai sehingga 

dapat menjawab permasalahan yang telah diteliti. Teknik analisis data digunakan 

untuk mengarahkan dan menjelaskan uji hipotesis yang dirumuskan (Sugiyono, 

2015). Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah semua data 

ynag dibutuhkan dari responden telah terkumpul semua. Analisa dalam penelitian 

kuantitatif disajikan berupa angka-angka.  

Standar penilaian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. BB (Belum Berkembang) dengan skor 1, indikatornya jika dalam 

pencapaian indikatornya masih sulit walau sudah dibantu guru 

2. MB (Mulai Berkembang) dengan skor 2, indikatornya jika dalam 

pencapaian indikatornya masih dibantu guru 

3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan)  dengan skor 3, indikatornya jika 

dalam pencapaian indikatornya sudah mampu dilakukan sendiri tanpa 

bantuan guru  

4. BSB (Berkembang Sangat Baik) dengan skor 4, indikatornya jika dalam 

pencapaian indikatornya anak sudah sangat lancar menyelesaikan tugas sendiri 

serta mampu membantu temannya yang belum bisa. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data SPSS dan untuk 

mencari nilai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

NP=RX100% 

                       SM  

Keterangan:  

NP : Nilai yang dicari 

R : Skor yang didapat anak 

SM : Skor Maksimum 

100 : Bilangan Tetap 


