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BAB III

METODOLOGIPENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian berbicara tentang urutan-urutan suatu penelitian 

dilakukan artinya dengan alat apa dan dalam prosedur bagaimana suatu penelitian 

dilakukan. Metode penelitian diperlukan untuk memecahkan suatu masalah yang 

diselidiki.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), yakni suatu penelitian yang melibatkan peneliti secara 

langsung kepada subjek penelitian untuk mengamati perkembangan kemampuan 

anak. Arikunto menyebutkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh guru didalam kelas bekerja sama peneliti yang menekankan 

pada penyempurnaan atau peningkatan proses pembelajaran. Dengan Penelitian 

Tindakan Kelas diharapkan keterampilan guru dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi di kelas akan semakin meningkat1.

Kemmis menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas bahwa : Penelitian 

tindakan  adalah sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan secara kemitraan 

mengenai situasi sosial tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningklatkan 

rasionalitas dan keadilan dari :

a. Kegiatan praktek social atau pendidikan mereka,
b. Pemahaman mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini,
c. Situasi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan praktek ini.

                                                          
1Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2006), h. 57 
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Kemudian Elliott berpendapat bahwa: ”penelitian tindakan sebagai kajian dari 
sebuah situasi sosial dengan kemungkinan tindakan untuk memperbaiki 
kualitas situasi sosial tersebut”.2

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penetian yang dilakukan oleh guru 

di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya dan diharapkan dapat 

memperbaiki hasil pembelajaran.

Penelitian tindakan kelas ini bertipe tindakan kemitraan atau penelitian 

kolaboratif yang dilakukan adalah berupa bentuk kerja sama antarapeneliti sebagai 

guru pelaksana dantemansejawatsebagaikolaboratorsebagaipengamat

Penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian melalui sistem 

yang berdaur ulang dari berbagai kegiatan pembelajaran yang terdiri atas empat 

tahap yang saling terkait dan bersinambungan. Kemmis dan Mc 

Taggart,menjelaskan bahwa:

Prosedur penelitian tindakan kelas adalah dipandang sebagai suatu siklus 
spriral yang terdiri atas komponen perencanaan (plan), tindakan (act),
pengamatan (observe) dan refleksi (reflect) yang selanjutnya akan diikuti 
dengan siklus spiral berikutnya.3

Siklus dilaksanakan secara kontinyu sampai peneliti menemukan solusi 

yang bisa mengubah proses pembelajaran kearah yang lebih baik sehingga 

permasalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan diselesaikan dengan 

optimal.Selain itu dengan siklus seperti ini.peneliti juga akan memperoleh 

                                                          
2Rochiati Wiriatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2008), h.12
3Ibid., h. 66-67
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alternative jalan keluar untuk menentukan rencana tindakan yang akan 

dilaksanakan pada tindakan

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan periku dapat 

diamati. Adapun dalam jenis penelitian tersebut, penulis melaksanakannya secara 

teknis dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (action research) yang merupakan 

penelitian dengan melakukan beberapa tindakan yang diperlukan dalam rangka 

mengetahui tujuan yang dimaksud.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan PTK dalam rangka 

melaksanakan perbaikan dalam peningkatan kemampuan baca huruf hijaiyah

melalui metode Index Card Match di TK kuncup Pertiwi dilakukan pada semester

ganjil  tahun ajaran 2016/2017.

2. Tempat Penelitian

Tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan PTK dalam rangka 

melaksanakan perbaikan dalam peningkatan kemampuan membaca huruf Hijaiyah 

melalui metode Index Card Match di TK kuncup Pertiwi Kota Baubau.

C. Subjek Penelitian

Mengingat penulisan yang dilakukan penulis adalah penulisan kualitatif, 

maka lingkungan alamiah adalah sebagai sumber data langsung, dengan perspektif 
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peristiwa-peristiwa (sosial dan pendidikan) yang merupakan kajian utamanya. 

Dalam hal ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah anak didik 

kelompok B di TK Kuncup Pertiwi Kota Baubau tahun pelajaran 2016/2017 yang 

seluruhnya berjumlah 16 anak dari 10 anak perempuan dan 6 anak laki-laki.

D. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penulisan ini berupa kualitatif, maka data yang akan dicari

berupa kata-kata dan periladan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau 

angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih 

kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Sehingga penulisan ini bersifat deskripsi 

analitik. Dalam upaya untuk memperoleh data yang valid dan riliabel, maka harus 

menggunakan sumber-sumber yang sesuai. Sehubungan dengan pengumpulan 

data, penulis menggunakan sumber data yaitu berupa riset lapangan dengan 

metode penulisan kualitatif.

Pada riset lapangan tersebut, merupakan aktifitas penulis dalam 

mengadakan penulisan ini, untuk memperoleh data-data empiris yang diperlukan 

dalam rangka pemenuhan informasi dan data-data yang diperlukan. Selanjutnya 

metode yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut.

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistemik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penulisan.Metode ini digunakan  penulis 

untuk mendapatkan data tentang upaya meningkatkan kemampuan membaca 

huruf Hijaiyah di TK Kuncup Pertiwi Kota Baubau Tahun Pelajaran 
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2016/2017yaitu dengan cara penulis ikut berpartisipasi langsung dalam 

mengamati dan mencatat materi yang diteliti di tempat penulisan tersebut. 

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan penulis untuk 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.4 Metode dokumentasi ini 

digunakan oleh penulis untuk mendukung PTK yang dilakukan oleh peneliti 

dalam meningkatkan kemampuan membaca huruf Hijaiyah melalui Metode index 

card match di TK Kuncup Pertiwi Kota Baubau tahun Pelajaran 2016/2017

E. Teknik Analisis Data

Menurut Wina Sanjaya analisis data adalah 

Suatu proses mengolah dan menginterprestasi data dengan tujuan untuk 
mendudukan  berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki 
makna dan arti jelas sesuai dengan tujuan penelitian.5

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.Wina Sanjaya menjelaskan bahwa 

analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses belajar 

khususnya berbagai tindakan yang dilakukan guru. Sedangkan analisis data 

kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajar siswa sebagai 

pengaruh dari setiap tindakan yang dilakukan guru.6Analisis dilakukan berasal 

dari data observasi anak ketika kegiatan pembelajaran.

                                                          
4Ibid., hal.159
5 Sanjaya, Wina.Penelitian Tindakan Kelas.(Jakarta ;Kencana, 2010) h. 106
6Ibid, h. 106
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Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan analisis 

kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kriteria bentuk penilaian 

pendidikan anak usia dini yaitu pedomanpenilaianpada TK Kuncup Pertiwi 

memberikan nilai dalam bentuk simbol bintang  (BB),  (MB), 

(BSH), (BSB).7 nilai keberhasilan anak membaca huruf hijaiyah melalui 

metode index card match dengan ketentuan penilaian:

Tabel 3.1 
PenilaianKuantitatifTerhadapTingkatKeberhasilanAnakdalamMem

bacaHurufHijaiyah

Nilai Keberhasilan Anak Deskripsi

Belum berkembang (BB)  Belum bisa membaca

Mulai berkembang (MB)  Kurang lancar membaca

Berkembang sesuai 

harapan (BSH)
 Cukup lancar membaca

Berkembang  sangat 

baik(BSB)
 Lancar membaca

Tehnik statistik deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui  

peningkatan kemampuan anak dalam membaca huruf hijaiyah  dengan 

menghitung banyaknya anak  didik yang memperoleh bintang.Hal ini dilakukan 

sebagai acuan sudah selesai atau akan dilanjutkan pada tahap siklus 

berikutnya,Dapat dihitung dengan rumus :

P           = fxx 100%
                N

Keterangan :

P           = Tingkat kemampuan membaca huruf hijaiyah.
                                                          

7Depdiknas, PedomanPengembangan Program Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak 
(Kurikulum Taman Kanak-Kanak), (Jakarta: DirjenManajemenPendidikan TK dan SD, 2010) h.11
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FX        = Jumlah anak memperoleh nilai bintang tertentu

N = Jumlah anak didik.

F. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan anak didik dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan baca huruf Hijaiyah melalui metode index card match di TK Kuncup 

Pertiwi di Kota Baubau tahun pelajaran 2016/2017 apabila minimal 80% anak 

didik dari keseluruhanjumlah anak didik telah memperoleh bintang 4 atau 

mencapai keberhasilan BSB

G. Prosedur Penelitian

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang meneliti tentang upaya 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah melaului metode index card 

match di TK Kuncup Pertiwi Kota Baubau akan dilaksanakan dengan 3 siklus.

Adapun langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini 

dilakukan dengan desain penilaian tindakan kelas (PTK), yaitu melalui tahap-

tahap (1) prencanaan, (2) implementasi, (3) observasi, dan (4) refleksi yang 

dilaksanakan secara bersiklus,yang dilakukan oleh peneliti pada kelompok B di 

TK Kuncup Pertiwi Kota Baubau tahun pelajaran 2016/2017. Langkah penelitian 

tersebut, dilaksanakan oleh peneliti untuk 3 (siklus) sebagaimana telah disebutkan 

di atas.
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Secara rinci prosedur penelitian persiklus adalah sebagai berikut :

SIKLUS I

SIKLUS II

SIKLUS III

Gambar 3.1: Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

Sumber:Penelitian Tindakan Kelas8

                                                          
8Suharjono, PenelitiaTindakanKelas(Jakarta, BumiAngkasa, 2007) h.74
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Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat di uraikan mekanisme 

pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan Tindakan

Langkah-langkah pembelajaran perlu disuusun agar tercapai tujuan yang 

diharpkan. Sebagai upaya untuk mendapatkan hasil maksimal. Maka perlu 

dirumuskan skenario pembelajran sebagia berikut :

a. Mengidentifikasi masalah 

b. Merancang rencana pembelajaran.

c. Menyediakan alat peraga sesuai dengan kegiatan pembelajaran

d. Membuat lembaran pengamatan guru dan anak yang akan dijadikan pedoman 

atau acuan untuk mengetahui ketercapaian adanya peningkatan proses 

pembelajarana atau perbaikan tindakan sesuai kegiatan pengembangan yang 

terdapat pada RKH.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan dalam peneelitian kelas ini yaitu penelitian bertindak 

sebagai pelaksana dan guru lain yang bertindak sebagai pengamat, dilaksanakan 

sesuai rencana yang telah disusun dalam RKM dan RKH.

Dalam pelaksanaan tindakan peneliti terbagi menjadi 3 siklus.Pelaksanaan 

tindakan dengan prosedur :

a. Guru mengadakan presepsi tentang materi yang lalu

b. Guru menjelaskan materi dengan memberi contoh membaca huruf hijaiyah.

c. Guru menjelaskan isi dari media kartu
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d. Guru menjelaskan langkah-langkah dalam kegiatan mencari pasangan kartu.

e. Membuat klarifikasi dan kesimpulan. 

Materi yang di bahas pada pelaksanaan pembelajaran mencakup 8 huruf  

Hijaiyah (Kemampuan Membaca Huruf Hijayah (ابتثجحخد ),hal ini disesuaikan 

dengan jumlah anak didik dan metode pembelajaranmencari pasangan kartu 

secara berpasangan

Proses pembelajaran huruf Hijaiyah  dimulai dengan  tahap pengenalan 

huruf hijaiyah secara keseluruhan dilanjutkan dengan . kegiatan membaca huruf 

bertanda baca  fatah pada huruf ( جحخدابتث )

3. Pengamatan 

Pengamatan adalah tehnik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.  

Pengamatan dilakukan seputar aktivitas dan partisispasi anak didik untuk melihat 

perkembangan anak didik sebagai subyek penelitian dan guru dirangkum oleh 

peneliti.

Adapun aspek yang diamati pada lembar observasi guru yaitu :

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Menyiapkan media pembelajaran.

c. Menyampaikan tema dan sub tema pembelajaran.

d. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran.

e. Membimbing anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

f. Memberi stimulasi anak dengan berbagai pertanyaan.

g. Memantau dan memberi perhatian pada anak saat kegiatan berlangsung.
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h. Pemanfaatan waktu. 

4. Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan menganalisis hasil pengamatan untuk 

menentukan sudah sejauh mana pengembangan metode yang sedang 

dikembangkan telah berhasil memecahkan masalah dan apabila belum berhasil, 

faktor apa saja yang menjadi penghambat ketidakberhasilan tersebut atau apa 

yang menjadi kelemahan dan kekurangan yang terjasdi dari tindakan yang 

dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran dalam satu siklus.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Sekolah

TK Kuncup Pertiwi  di dirikan pada tahun 1984  dengan status 

kepemilikan adalah yayasan Kuncup Mekar, terletak dijalan Anoa km 12 

kelurahan Liabuku ,kecamatan Bungi kota Baubau Sulawesi Tenggara.Tk kuncup 

Pertiwi memiliki 3 kelas yang terdiri dari 1 kelas kelompok A dan 2 kelas 

kelompok B.Peserta didik Kelompok A usia 4 – 5 tahun, dan Kelompok B mulai 

dari usia5 -6 tahun.Jumlah peserta keseluruhan sebanyak 40 anak.

Tk Kuncup Pertiwi berada di belakang SD Negeri 1 Liabuku dibawah  

Yayasan Kuncup Mekar.Tk kuncup Pertiwi saat ini dibawah  kepemimpinan ibu 

Bansuhari, S.pd.I . dan terdiri dari 3 guru kelas,.Ruang kelas terdiri dari 3kelas, 

ruang kantor, ruang guru , ruang perpustakaan,UKS, dapur ,musholah dan 1 

halaman utama.TK kuncup  Pertiwi memiliki izin operasional dengan no 003 

tahun 2008 dan akreditas sekolah no 07 November 2011 akreditas B. 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Hasil observasi awal /prasiklus

Untuk menegtahi kondisi awal pembelajaran membaca  huruf hijaiyah 

pada peserta didik TK. Kuncup Pertiwi dilaksanakan observasi. Dari hasil 

pengamatan secara umum keadaan menunjukan kurang pengetahuan anak tentang 

huruf hijaiyah .

Dari hasil observasi diperoleh dapat dilihat sebagai berikut :


