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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan metode Pre Experiment dengan menggunakan 

menggunakan rancangan studi The Pre Test - Post Test Control Group Design. 

Metode ini digunakan untuk mengukur perkembangan kognitif anak TK dengan 

memberikan permainan lego sebagai media pembelajaran. 

4.2. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian akan dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan bertempat di Taman 

kanak – kanak Tunas Bangsa Malang. Alasan peneliti menggunakan TK Tunas 

Bangsa sebagai tempat penelitian adalah karena TK tersebut belum menerapkan 

metode pembelajaran menggunakan lego sebagai media untuk mengenal angka 0 – 

20.  

4.3. Populasi, Sampel dan Sampling 

4.3.1. Populasi 

Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa – siswi Taman Kanak – 

Kanak Tunas Bangsa Malang.  

4.3.2. Sample Penelitian 

Metode pengambilan sample pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Teknik random sampling yang berarti pengambilan data secara 

acak dan semua berhak menjadi sample penelitian. Sementara, jumlah sampel 

ditentukan dengan tabel penentuan jumlah sampel  dari populasi tertentu yang 

dikembangkan oleh Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5%. Populasi 

yang ada di TK Tunas Bangsa didapatkan  30 orang, maka sampel yang akan 
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diambil untuk penelitian adalah 28 orang yang akan dibagi menjadi 2 

kelompok. 

4.5.1. Kriteria Inklusi  

a. Siswa – siswi Taman Kanak – Kanak Tunas Bangsa yang 

berusia 4 – 5 tahun  

b. Disetujui oleh orangtuanya untuk menjadi sample dalam 

penelitian.  

4.5.1. Kriteria Eksklusi  

a. Sedang sakit saat penelitian berlangsung  

b. Mengikuti les ekstra akademik  

c. Telah diberikan media pembelajaran lain yang dapat 

mengembangkan kognitif anak 

d. Memiliki gangguan mental (Autism, skizofernia, anxiety, 

retradasi mental, dan anak yang berkebutuhan khusus, ADHD) 

e. Tuna rungu, tuna wicara, tunadaksa dan tuna grahita. 

4.5.1. Kriteria Drop Out 

Berhenti berpartisipasi atau tidak kooperatif dalam penelitian selama 

atau saat penelitian (digantikan oleh sample cadangan yang sebelumnya sudah 

disiapkan oleh peneliti.)  

4.4. Variable Penelitian  

4.4.1. Variable Bebas  

Variable bebas dari penelitian ini adalah permainan lego  mengenal 

angka  
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4.4.2. Variable Terikat  

Variable terikat dari penelitian ini adalah perkembangan kognitif anak 

4.4.3. Variable Perancu 

Variable perancu dari penelitian ini adalah IQ dari anak dan minat dari 

anak.  

4.5. Definisi Oprasional 

4.5.1. Permainan lego adalah permainan bongkah plastik kecil yang dapat 

dibentuk atau disusun oleh anak TK Tunas Bangsa dengan model angka 

0 – 20. Skala dari permainan lego ini termasuk skala Kategorik Ordinal 

4.5.2. Bentuk angka adalah lego yang telah dipersiapkan oleh peneliti dan akan 

disusun oleh anak TK Tunas Bangsa yang dibimbing oleh guru TK Tunas 

Bangsa serta peneliti membentuk angka 0 – 20. 

4.5.3. Kognitif anak adalah perkembangan anak dalam menggunakan dan 

mulai mengembangkan kemampuan anak untuk berfikir, belajar, dan 

juga meningat. Penilaian kognitif pada anak TK Tunas Bangsa dengan  

cara Pre – test dan Post – test menggunakan Number Recognition 

Scoresheet, dengan cara anak akan diberikan soal berupa lambang 

bilangan dari 0 – 20 yang harus dijawab dengan secara spontan tanpa 

jeda, jika anak dapat menyebutkan lambang bilangan tersebut, peneliti 

akan menandai dikertas Number Recognition Scoresheet yang telah 

disediakan, hasil dari penilaian akan dihitung dengan rumus, sebagai 

berikut. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟

 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑆𝑜𝑎𝑙
 𝑋 100% 
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Hasil dari penilaian kognitif yang menggunakan rumus ini akan 

diinterpretasikan berdasarkan interval nilai seperti yang ada dibawah ini. 

Tabel 4.1 Interpretasi hasil penilaian kemampuan mengenal lambang 

bilangan 

Tingkatan Interval Nilai Interpretasi 

1 76 – 100% Baik 

2 60 – 75 % Cukup 

3 55 – 59 % Kurang 

4 < 54 % Kurang Sekali 

Sumber :  Ngalim Purwanto,2006 

4.6. Instrumen Penelitian  

a. Permainan Lego 

b. Number Recognition Scoresheet 

4.7. Prosedur Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Siswa dan siswi dilakukan Pre – test. 

2. Guru serta peneliti menyiapkan alat – alat yang berupa Lego sebagai 

media pembelajaran mengenal angka.  

3. Siswa dan siswi diberikan berbagai macam kepingan lego  

4. Guru dan peneliti membimbing cara untuk membentuk angka 0 – 20  

kepada siswa dan siswi yang kemudian diikuti oleh mereka. 

5. Guru akan menjelaskan hasil bentukan angka terhadap mereka. 

6. Dilakukan Post – test diakhir pembelajaran  

7. Hasil Post – Test akan langsung dinilai oleh peneliti.  
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4.8. Analisis data 

Data – data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, kemudian akan  

dianalisis menggunakan perhitungan statistik dengan cara Komparasi yang 

menggunakan, untuk uji komparasi dengan Uji T tidak berpasangan untuk 

mengetahui adanya pengaruh pemberian variabel independent terhadap 

variabel dependent. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 24. 
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4.9. Alur Penelitian  

 

 
Perkenalan dan penjelasan tujuan 

kedatangan pada subjek 

 
Pengisian inform consent oleh 

wali calon responden 

 

Setuju 

 

Tidak Setuju 

 
Kriteria Ekslusi 

 

Kriteria Inklusi 

 
Melakukan pre-test 

 

Kelompok 1  

 

Kelompok 2 

 
Diberikan pelakuan 

 

Tanpa perlakuan 

 
Melakukan post-test 

 

Melakukan post-test 

 

Pengolahan dan Analisis data 

 
Kesimpulan 

 


