
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Jenis penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. 

Sugiyono(2012) mengatakan metode penelitian eksperimen adalah metode yang 

dilakukan dilaboratorium, penelitian eksperimen ada perlakuan (treatment). 

Eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen karena peneliti 

bermaksud mengaplikasikan siperran dan menguji cobakan program tersebut di 

PAUD Tunas Bangsa Langensari. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 

rancangan penelitian pre-eksperimen designs (nondesigns) dengan menggunakan 

desain one –group Pretest –Posttest design .   

 

 3.2 Variabel  

1. Variabel X (variabel bebas)  

Variabel X adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel Y atau (variabel terikat(Sugiyono,2010). 

Variabel X dalam penelitian ini adalah  penggunaan Siperran, sebab aplikasi 

Siperran sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel Y. 

2. Variabel Y (variabel terikat) 

Variabel Y adalah variabel output, kriteria, konsekuen (Sugiyono,2010). 

Variabel Y juga disebut sebagai variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel Y dalam penelitian ini adalah 

ketrampilan penyusunan RKH. 

 

3.3 Sumber data dan tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di PAUD Tunas Bangsa Langensari. Subyek 

penelitian ini adalah semua pendidik PAUD Tunas Bangsa Langensari yang 

terdapat 3 orang pendidik. 



3.4 Subyek Penelitian 

  Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh pendidik PAUD Tunas Bangsa 

Langensari yang berjumlah 3 orang pendidik.   

 

3.5      Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian pre-eksperimen designs (nondesigns) 

dengan menggunakan desain one –group Pretest –Posttest design. Di dalam 

kelompok ini sebelum mulai perlakuan diberi pretest untuk mengukur kondisi awal 

(O1) yaitu perilaku prososial selanjutnya diberi perlakuan  dan diberi posttest untuk 

melihat kondisi akhir perilaku prososial (O2) . Jadi hasil perlakuan dapat diketahui 

lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi 

perlakuan. Desain ini dapat digambarkan seperti berikut : 

 

 

             O1  = nilai pretest (sebelum menggunakan aplikasi Siperran ) 

             X  = Perlakuan 

             O2   =  nilai posttest (setelah menggunakan aplikasi Siperran ) 

Diasumsikan perbedaan O1 dan O2 yakni O2-O1 merupakan pengaruh eksperimen 

yang diberikan.   

3.6 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu persiapan , pelaksanaan dan hasil.  

1. Persiapan  

Adapun yang perlu dipersiapkan dalam perencanaan pelaksanaan penelitian 

adalah :  

a. Melakukan wawancara kepada pendidik tentang siperran 

b. Peneliti memberikan teori tentang siperran kepada pendidik  

c. Mempersiapkan alat-alat yang digunakan (lapotop, permendikbud 137 dan 

146) 

d. Melatih pendidik untuk melakukan langkah- langkah menggunakan siperran 

dalam menyusun RKH. 

 

O1  X  O2 

 



2. Pelaksanaan 

a. Memperoleh data kondisi awal kemampuan pendidik 

b. Melaksanakan pelatihan aplikasi siperran mulai dari pertemuan pertama 

sampai dengan pertemuan keempat 

c. Mengukur tingkat kepraktisan aplikasi siperran dalam membuat rencana 

pembelajaran 

3. Hasil 

Hasil penelitian subjek akan diolah menjadi hasil penelitian secara 

keseluruhan. Dimana hasil penelitian diperoleh setiap pertemuan dan akan 

dilihat peningkatannya setiap pertemuan berikutnya. Hasil penelitian bisa dilihat 

dari perbandingan nilai sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan.  

 

3.7 Metode Pengumpulan Data  

3.7.1 Wawancara 

Lexy J. Moleong (2007:186) menerangkan bahwa wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Bentuk 

wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terencana yang terdiri dari suatu pertanyaan yang telah direncanakan 

sebelumnya berkaitan dengan data yang akan dicari. Dalam pelaksanaanya 

wawancara tetap bersifat fleksibel, terbuka. Hal ini dimaksudkan agar 

responden benar-benar dapat mengemukakan hal-hal yang diketahui tanpa 

ada rasa paksaan. Wawancara dilakukan antara peneliti dan pendidik di 

PAUD Tunas Bangsa Langensari dan kepala sekolah. Wawancara tersebut 

dilakukan untuk mencari data awal. Pendidik kurang tertarik dengan adanya 

Siperran, karena dengan menggunakan aplikasi Siperran yang menggunakan 

komputer akan menambah masalah. Disebabkan semua pendidik belum 

terbiasa menggunakan komputer untuk menyelesaikan pembuatan RKH. 

Setelah ada perlakuan pendidik merasa dengan adanya aplikasi Siperran 

sangat membantu dalam menyelesaikan pembuatan RPPH. 

 



3.7.2 Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. 

Cara efektif dalam melakukan observasi yaitu dengan cara melengkapi 

format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format disusun berisi 

item-item tentang kendala-kendala yang ada. Observasi yang dilakukan 

pada penelitian di PAUD Tunas Bangsa Langensari yaitu dengan melakukan 

pengamatan dalam membuat RPPH. Pengamatan observasi dilakukan 

peneliti. Pengamat menilai dengan memberikan tanda (√ ) pada kolom yang 

tersedia pada lembar observasi sesuai dengan skala penilaian. Dengan 

keterangan tersebut tampaknya angket tertutup dapat dikategorikan sebagai 

checklist.  

4 November 2017, peneliti melakukan observer  di PAUD Tunas Bangsa 

Langensari, pendidik yang ada berjumlah 3 orang pendidik. Dimana 1 orang 

pendidik dengan kualifikasi pendidikan S1 non pendidikan, 1 orang 

pendidik dengan kualifikasi S1 pendidikan, 1 orang pendidik dengan 

kualifikasi SMA. Dari ketiga pendidik masing-masing mempunyai 

kemampuan yang berbeda dalam menyusun RPPH. Dengan adanya Siperran 

akan meringankan pendidik dalam menyelesaikan RPPH.  

 

3.7.3 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah data yang diperoleh peneliti dengan 

mengambil data yang sudah ada di lembaga sekolah.  

 

3.8    Instrument Penelitian  

Instrument yang digunakan untuk mengukur aplikasi Siperran adalah dengan 

menggunakan validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang fokus kepada elemen-

elemen apa yang ada dalam ukur (Coaley, 2010), sehingga analisis rasional adalah 

proses utama yang dilakukan dalam analisis validitas isi (Azwar, 2005). 

Penelitian ini menggunakan aplikasi Siperran, dengan menggunakan uji lapangan. 

Instrument penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara untuk mengukur 

tingkat kepraktisan aplikasi Siperran. Wawancara dilakukan secara terstruktur, 



dengan menggunakan daftar pertanyaan dan alternative jawaban sudah 

dipersiapkan. 

 

Table 3.1 

Kisi-kisi Observasi Aplikasi Siperran 

Variabel Indikator Item Diskripsi No 

item 

Aplikasi 

Siperran 

Waktu 

pelatihan 

1. Guru dapat 

mengoperasikan 

komputer/laptop 

Sri : tidak dapat 

mengoperasikan 

komputer 

Fety: dapat 

mengoperasikan 

komputer 

Retno: tidak  dapat 

mengoperasikan 

komputer 

1 

  2. Guru memiliki 

komputer 

 

Sri  dan Retno tidak 

mempunyai 

komputer 

Fety mempunyai 

komputer 

2 

 Kompetensi 

Dasar dan 

Kompetensi 

Inti 

1) Kompetensi 

Inti 

 

 Guru 

Memasukkan 

kompetensi Inti 

 

3 

  a) (KI-1) untuk 

kompetensi inti 

Sikap spiritual 

 

 Guru 

memasukkan 

kompetensi inti 

Sikap spiritual 

4 

  b) (KI-2) untuk 

komptensi inti 

Sikap sosial 

 Guru 

memasukkan (KI-

2) untuk 

5 



komptensi inti 

Sikap sosial 

  c) (KI-3) untuk 

kompetensi inti 

Pengetahuan 

 Guru 

memasukkan (KI-

3) untuk 

kompetensi inti 

Pengetahuan 

6 

  a) (KI-4) untuk 

kompetensi inti 

Ketrampilan 

 

b) Guru 

memasukkan  

(KI-4) untuk 

kompetensi inti 

Ketrampilan 

7 

  2) Kompetensi 

Dasar  

 

 Guru 

memasukkan 

Kompetensi 

Dasar 

8 

  a) Kelompok 1: 

kelompok 

kompetensi Dasar 

sikap spiritual dalam 

rangka menjabarkan 

KI-1; 

 

 Guru 

memasukkan 

Kelompok 1: 

kelompok 

kompetensi Dasar 

sikap spiritual 

dalam rangka 

menjabarkan KI-

1; 

9 

  a) Kelompok 2: 

kelompok 

Kompetensi Dasar 

sikap sosial dalam 

rangka 

menjabarkan KI-2; 

 

 Guru 

memasukkan 

Kelompok 2: 

kelompok 

Kompetensi 

Dasar sikap 

sosial dalam 

10 



rangka 

menjabarkan KI-

2; 

 

  a) Kelompok 3: 

kelompok 

Kompetensi Dasar  

pengetahuan dalam 

rangka 

menjabarkan KI-3; 

 

 Guru 

memasukkan 

kelompok 3; 

kelompok 

kompetensi 

Dasar 

pengetahuan 

dalam rangka 

menjabarkan KI-

3; 

11 

  a) Kelompok 4: 

Kelompok 

Kompetensi Dasar 

ketrampilan dalam 

rangka 

menjabarkan KI-4; 

 

 Guru 

memasukkan 

Kelompok 4: 

Kelompok 

Kompetensi 

Dasar 

ketrampilan 

dalam rangka 

menjabarkan KI-

4; 

12 

 Kegiatan 

pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

 

Guru menuliskan 

kegiatan awal 

13 

  2. Kegiatan Inti  Guru menuliskan 

kegiatan inti 

14 

  3. Kegiatan Akhir  Guru menuliskan 

kegiatan akhir 

15 

 Alat/Sumber Ape 

 

 APE luar 

 APE dalam 

16 

17 



  Buku Guru memakai buku 

referensi sesuai tema 

18 

 

3.9  Teknik Analisis Data  

Sugiyono (2011:244) mengemukakan analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Pendidik yang sudah dilatih menggunakan aplikasi siperran ini selanjutnya 

membahas respon dari masing-masing pendidik, mengenai aplikasi Siperran  dalam 

menyusun RPPH. 

Teknik analisis data yang digunakan  adalah uji t-test satu sampel karena 

data yang digunakan adalah data ratio atau interval. Data tersebut hanya menguji 

sampel yang terdiri dari satu perlakuan yaitu Implementasi Aplikasi Siperran untuk 

meningkatkan ketrampilan pendidik PAUD dalam menyusun RPPH di Paud Tunas 

Bangsa Langensari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


