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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang disingkat PTK. “karakteristik  yang khas dari PTK yakni adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki  proses belajar mengajar dikelas”adalah : Sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukkan itu, memperbaiki kondisi dimana praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan, serta dilakukan secara kolaboratif40 
  

B. Waktu  dan Tempat  Penelitian 1. Waktu Penelitian Waktu penelitian akandirencanakan adalah 3 bulan yakni sejak selesainya proposal penelitian seminar. 2. Tempat Penelitian Penelitan ini dilaksanakan diTK Nurul Ilmi Kec.Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan.                                                              40Saminanto, Ayo Praktek PTK, ( Semarang: Rasail Media Group, 2010), h.2 
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C. Definisi Operasional Definisi operasional pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi dari kemungkinan meluasnya pengertian atau pemahaman terdapat permasalahan yang akan diselesaikan atau teori yang akan dikaji. Adapun definisi operasional yangakan dikaji adalah: 1. Kemampuan motorik halus, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keterampilan anak dalam melibatkan koordinasi mata dan tangan serta dalam menggunakan jari jemari untuk mengembangkan motorik halus. Kemampuan motorik halus anak terlihat terampil ketika anak mencetak gambar diatas kertas mengunakan pelepah pisang dengan ditekan pelan-pelan menggunakan kedua tangan. Motorik halus yang peneliti maksud adalah indikator pada STPA usia 5-6 tahun pada permendikbut No.137 Tahun 2014 2. Kegiatan mencetak atau memperbanyak gambar  dengan bahan mencetak  (pelepah pisang) pada pola gambar dengan ditekan pelan-pelan menggunakan kedua tangan, media cetak datar Media  pelepah  pisang adalah  sebuah  alat pembelajaran  konkret  berasal  dari  pohon  pisang  yang  dijadikan sebagai bahan keterampilan anak untuk membuat suatu karya dengan tujuan tertentu. Cetak pelepah pisang yang peneliti maksud adalah cetak datar.      
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D. Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian adalah kelompok B. TK. Nurul Ilmi Kec.Wawonii Tenggara Kab.Konawe Kepuluan dengan jumlah 15 anak, dengan rincian 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. 
E. Instrumen Penelitian Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian.Instrument dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan motorik halus melalui kegiatan mencetak menggunakan pelepah pisang pada anak kelompok B di TK Nurul Ilmi Kec.Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Lembar observasi Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktifitas guru dan anak pada saat melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan lembar observasi. 
F. Tekhnik Pengumpulan Data Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung terhadap obyek penelitian. Kemudian mencatat hasil pengamatan untuk selanjutnya dianalisis. Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas ini secara langsung pada proses pembelajaran motorik halus anak kelompok B. TK Nurul Ilmi Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan tahun pelajaran 2018/2019 semester kedua. Observasi dilakukan sebelum dan 



34  sesudah pemberian pembelajaran mencetak. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan metode pembelajaran mencetak dan dampaknya pada peningkatan kemampuan motorik anak. 2. Dokumentasi, tekhnik pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan tujuan menghindari hilangnya data yang diberikan dari pelaksanaan penelitian. 3. Penilain, dalam memberi penilaian pada setiap indikator aspek pengamatan umtuk menilai kemampuan dan aktifitas anak dalam rangka meningkatkan kemampuan motorik halus anak dalam kegiatan mencetak,peneliti mengacu pada pedoman pemberian penilaian sesuai dengan permendiknas No. 58  Tahun 2009 yaitu dengan memberikan simbol-simbol dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 Pedoman Penilain Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Mencetak ASPEK PENILAIN KETERANGAN  NILAI  KONVESI     BB [ Belum Berkembang]   Apabila anak tidak dapat memenuhi indikator yang telah di tetapkan dan anak belum menampakkan kemampuannya serta selalu dibimbing oleh ibu guru 0,01-1,49 



35      MB [Mulai Berkembang] Apabila anak dapat memenuhi indikator ynag telah ditetapkan dan telah mampu menunjukkan kemampuannya namun lebih banyak dibimbing oleh ibu guru 1,50-2,49     BSH [Berkembang Sesuai Harapan]   Apabila anak dapat memenuhi indikator yang telah ditetapkan dan mampu menunjukkan kemampuannya, namun terkadang masih membutuhkan batuan dari ibu guru  2,50-3,49        BSB [Berkembang Sangat baik]  Apabila Anak Mampu menunjukkan kemampuannya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan tanpa bantuan dari ibu guru 3,50-4,00  
G. Prosedur Penelitian Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Kegiatan awal dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada yaitu dengan melakukan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan  atau observasi serta analisis dan 



36  refleksi. Dari hasil kegiatan awal tersebut kemudian peneliti menerapkan pembelajaran mencetak dalam pembelajaran motorik halus diTk. Nurul Ilmi. 
Siklus 1  1. Perencanaan  Perencaan adalah Persiapan yang dilakukan untuk melakukan PTK, tahapannya yaitu: a. Membuat lembar instrument observasi penelitian.  b. Membuat RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian). c. Mempersiapkan alat dan bahan (Kertas HVS, cet air atau pewarna makanan, pelepah pisang/ jeruk, piring kecil) d. Mempersiapkan media dokumentasi seperti kamera 2. Pelaksanaan Tindakan Pada tahap ini guru melaksanakan kegiatan pembelajaan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan mengunakan Rencana Program Pembelajaran Harian {RPPH} dan Tahap Pelaksanaan adalah di berikannya pembelajaran mencetak dengan pelepah pisang dengan tema binatang untuk meningkatkan kemampuan motorik halus  pada anak Adapun kegiatan dalam  siklus I ini di lakukan selama 2 (Dua) kali pertemuan, setiap pertemuan selama 2 x 60 menit. Kegiatan mencetak diberikan secara bertahap dan berulang-ulang sehingga siswa akan lebihmudah untuk melatihmotorik anak ,terampil dalam melakukan kegiatan mencetak. Adapun 



37  pelaksanaan kegiatan meliputi pembukaan, inti, penutup.Dalam pelaksanaan kegiatan, peneliti di dampingi oleh rekan gurusebagai partner dalam penelitia. 3. Pengamatan atau Observasi  Observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana kemampuan motorik halus anak dalam kegiatan mencetak pada saat pembelajaran berlangsung. 4. Refleksi Tahap ini untuk mengkaji seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan data observasi yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan evaluasi terhadap kemampuan Motorik halus. Apabila pada siklus I belum menunjukkan peningkatan kemampuan motorik halus pada siswa,maka perlu dilakukan tindakan pada siklus berikutnya. 
Siklus II 1. Perencanaan Tim peneliti membuat rencana pembelajaarn berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. 2. Pelaksanaan. Pelaksanaan pada siklus 2 dilakukan dengan melakukan perubahan pada bagian-bagian tertentu berdasarkan pada hasil refleksi siklus 1, sesuai dengan rencana yang disusun. Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus 2 sama dengan langkah-



38  langkah yang dilakukan pada siklus 1, yaitu: dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.   Pelaksanaan dalam setiap siklus bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan mencetak menggunakan jeruk nipis. Pada proses refleksi dilakukan berdasarkan analisis terhadap data-data yang didapat dari pembelajaran dan observasi kemudian direflesikan untuk melihat kekurangan-kekurangan yang belum atau belum terjadi dan apa penyebabnya kemudian menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perbaikan. 3. Pengamatan Tim peneliti (guru dan kolaborator) melakukan pengamatanterhadap anak saat proses kegiatan mencetak berlangsung.  4. Refleksi  Tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menganalisis serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan dengan melaksanakan tindakan tertentu.Model penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah model PTK yang dikembangkan oleh Suharsimi Arikunto. Dimana model ini terdiri dari dua siklus dan dari setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).   



39  Model ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:           Gambar. Model siklus Penelitian Tindakan Kelas Suharsimi Arikunto 41. 
H. Tekhnik Analisi Data Tehnik analisis data menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambar tentang kemampuan motorik hauls anak dalam kegiatan mencetak.  Untuk mengetahui suatu metode yang digunakan dalam kegiatan perlu dianalisis data.Setelah data terkumpul melalui pengamatan (observasi), kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik deskriptif kuantitatif menggunakan                                                             41 Nurwahida, (2013) Skripsi Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Bermain 
Melempar Angka Pada Anak Kelompok B3 Di Taman Kanak-Kanak Idhata Kendari, (Skripsi Sarjana Fakultas Keguruan Dan Ilmi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari, 2014), h 24.  Perencanaan  Siklus  I Pelaksanaan Refleksi Pengamatan Refleksi Perenanaan Pelaksanaan Siklus II Pengamatan ? 



40  persentase.Untuk mengetahui seberapa berhasilnya kegiatan ini dilakukan setiap siklus. Adapun rumus yang digunakan adalah:  P = F/N x 100 % Keterangan: P = Persentase  F = Frekuensi  N = Jumlah responden 42 Departeman Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) sebagaimana yang dikutip oleh Suharlin dalam skripsinya yang berjudul “Meningkatkan kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Kubus Ganda Pada Anak Kelompok B RA Al-Hikmah Kendari” tentang formulasi perhitungan dalam pengkonversian adalah sebagai berikut: Nilai BSB : jika hasil dihitungan akhir antara 3,50-4,00 Nilai BSH : jika hasil dihitungan akhir antara 2,50-3,49 Nilai MB   : jika hasil dihitungan akhir antara 1,50-2,49 Nilai BB   : jika hasil dihitungan akhir antara 0,01-1,4943.                                                            42 Anas Sudjono,Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grarido Persada 2006. 43Suharlin Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Kudus Aganda Anak 
Kelompok B Al-Hikmah, (Skripsi Sarjana Fakultas Keguruan Dan Ilmi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari, 2014), h. 24.  
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I. Indikator kerja Indikator keberhasilan anak dalam penelitian tindakan kelas ini adalah kemampuan anak dalam pengembangan motorik halus melalui kegiatan mencetak. Proses pembelajaran dikatakan berhasil jika anak sudah mampu menggunakan jari-jemari dengan baik,  mampu menggunakan koordinasi mata dan tangan. Anak dikatakan berhasil dalam penelitian ini jika hasil penelitian mencapai 80% dari jumlah anak dikelompok B di TK Nurul Ilmi Kec.Wawonii Tenggara Kab.Konawe Kepulauan minimal memperoleh bintang 3 (***) kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH).     
                                                                                                                                                                                       


	BAB III

