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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

a. Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru. Waktu 

penelitian ini dilakukan selama bulan Juli – September 2018. 

b. Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini berlokasi di TK Islam Al-Fajar Pekanbaru pilihan 

lokasi ini didasari atas persoalan yang ingin di teliti penulis dilokasi tersebut 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

  Subjek penelitian ini adalah guru serta siswa-siswi di TK Islam Al-

Fajar Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah pengaruh penggunaan metode 

pemberian tugas terhadap perkembangan kemampuan bahasa anak di TK Islam 

Al-Fajar Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

  Populasi merupakan keseluruhan dari subjek atau objek penelitian1. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan anak-anak kelompok B TK Islam 

Al-Fajar Pekanbaru, terdiri dari dua kelas yaitu B1 sebagai kelas kontrol dan B2 

sebagai kelas eksperimen yang berjumlah keseluruhan 20 orang. Karena populasi 

kurang dari 100 maka peneliti tidak mengambil sampel.  

                                                                 
1
 Arikunto, dkk. Penelitian Tindakan Kelas.(Jakart:PT Bumi Aksara, 2006)hlm. 133. 
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Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel 

No TK Populasi 

1 B1 10 

2 B2 10 

             Jumlah  20 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melihat 

pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengamatan mengenai perkembangan 

Kemampuan Bahasa Anak dengan menggunakan Metode Pemberian Tugas di 

TK Islam Al-Fajar Pekanbaru 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi dilakukan dengan cara mengabadikan serta merekam 

seluruh kegiatan yang sedang berlangsung di lokasi penelitian yaitu TK Islam 

Al-Fajar Pekanbaru, mengumpulkan data mengenai kegiatan yang akan 

dipraktekkan pada kelas B1 dan B2 saat kegiatan pengembangan aspek 

perkembangan kemampuan bahasa, serta mengumpulkan berbagai macam 

dokumen sekolah yang menjadi pendukung dari hasil penelitian. 

 

 

 



41 
 

3. Tes dan Pengukuran  

 Untuk mengetahui pengaruh dari metode pemberian tugas( variabel x ) 

terhadap perkembangan kemampuan bahasa anak di TK Islam Al-Fajar 

Pekanbaru (variabel y) sebelum melakukan perlakuan diberikan kepada 

sampel pretest dan setelah perlakuan diberikan posttest. Adapun tes dalam 

penelitian ini yaitu pre test dan post test perkembangan bahasa anak.2 

E. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kuantitatif untuk 

membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat 

menentukan tingkat hubungan variabel-variabel tersebut, yang bertujuan 

memberikan gambaran secara sistematis tentang keadaan yang berlangsung pada 

objek penelitian yaitu tentang Pengaruh penggunaan Metode Pemberian Tugas 

terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak. Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

adalah Metode Pemberian Tugas  (X), dan variabel terikat adalah Perkembangan 

Kemampuan Bahasa Anak (Y). 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen (experimental).  

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, 

kondisi yang terkendalikan dimaksud adalah adanya hasil dari penelitian 

                                                                 
 2

 Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi.(Bandung:Alfabeta, 2010)hlm. 90. 
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dikonversikan ke dalam angka-angka, untuk analisis yang digunakan adalah 

dengan menggunakan analisis statistik.
3  

Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah Matching Pretest 

post-test Control Group Design, yaitu jenis-jenis eksperimen yang dianggap baik 

karena sudah memenuhi persyaratan yaitu kelompok lain yang tidak dikenai 

eksperimen dan ikut mendapatkan pengamatan. Eksperimen pada penelitian ini 

dilakukan dengan maksud untuk melihat  dari suatu perlakuan. Desain penelitian 

yang digunakan dengan bentuk Matching Pretest Post-test Control Group Design 

dengan satu macam perlakuan. 

Dalam Matching Pretest dan Post-test Control Group Design terdapat dua 

kelas yang dipilih secara langsung, kemudian diberi pre test untuk mengetahui 

keadaan awal, adakah perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan pengembangan kemampuan 

bahasa melalui metode pemberian tugas, sedangkan kelas kontrol tetap 

menggunakan metode biasa. Setelah selesai perlakuan kedua kelas diberi post 

test. Rancangan eksperimen dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel di 

bawah ini: 

 Tabel 3.2. Desain Matching Pretest Post-test Control Group Design 

Kelompok Pre Test Perlakukan (X) Post Test 

KK O1 X1 O2 

KE O1 X2 O2 

 

                                                                 
 

3
 Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D.(Bandung:Alfabeta, 

2011)hlm.72. 
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Keterangan : 

KK : kelompok Kontrol 

KE : kelompok Eksperimen 

O1 : pre-test (untuk kelompok kontrol) 

O1 : pre-test (untuk kelompok eksperimen) 

O2 : post-test (kelompok kontrol) 

O2 : post-test (kelompok eksperimen) 

X1 : pengembangan kemampuan bahasa metode biasa 

X2 : Pengembangan kemampuan bahasa metode pemberian tugas 

Ada tiga karakteristik penting dalam penelitian eksperimen, antara lain:4 

a. Variabel bebas yang dimanipulasi 

Memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

atas dasar pertimbangan ilmiah. Perlakuan tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel 

yang terkait. 

b. Variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan 

Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh 

variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. 

 

                                                                 
4
 Farida Nursyahidah. Pdf Penelitian Eksperimen.(Sumatra Selatan:Universitas Sriwijaya, 

2012)hlm. 3. 
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c. Observasi langsung oleh peneliti 

Tujuan dari kegiatan observasi dalam penelitian eksperimen adalah 

untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan 

adanya perbedaan diantara dua group. 

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis uji-t. Untuk melihat apakah ada pengaruh metode Pemberian Tugas 

terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa anak sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan. Adapun proses dalam analisis data ini menggunakan rumus uji-t 

digunakan untuk menguji signifikan perbedaan mean, sebagai berikut:  

                    

Keterangan :5 

 = nilai rata-rata kelas kontrol 

 = nilai rata-rata kelas eksperimen 

 = varian sampel kelas kontrol 

 = varian sampel kelas eksperimen 

 = jumlah responden kelas kontrol 

 = jumlah responden kelas eksprerimen 

                                                                 
 

5
 Hengky Latan. Aplikasi Analisis Data Statistik Untuk Ilmu Sosial Sains Dengan IBM 

SPSS.(Bandung:Alfabeta CV, 2014)hlm. 122. 


