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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu penelitian

yang menggunakan rancangan penelitian (action research) yang terfokus pada

kegiatan di kelas. Menurut Agung bahwa:

Penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai  suatu bentuk  penelitian  yang
bersifat  reflektif dengan  melakukan  tindakan-tindakan tertentu  agar  dapat
memperbaiki  dan  atau meningkatkan  praktek-praktek pembelajaran  di  kelas
secara  lebih profesional.30

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penelitian tindakan kelas

ditujukkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam praktek pembelajaran di

lapangan.

B. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK Mizan kelurahan Kaobula kecamatan Batu

Poaro kota Baubau. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa

lembaga pendidikan ini lebih mudah dijangkau sehingga memudahkan penulis dalam

melakukan penelitian. Selain itu, rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai

dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pendidik di TK Mizan Kaobula,

30 Agung,  A.A.  Gede. Penelitian Tindakan  Kelas  (Teori  dan  Analisis Data  dalam  PTK).
(Makalah  disajikan dalam  Workshop  Jurusan  PGSD  FIP Undiksha.  Universitas  Pendidikan
Ganesha 27 September 2010), hal. 2
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dimana sebagian peserta didiknya belum mampu mengenal lambang bilangan ata

angka.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelompok A TK Mizan

tahun ajaran 2015/2016 dengan jumlah 20 orang anak, terdiri atas 12 orang laki-laki

dan 8 orang perempuan.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester kedua tahun ajaran 2015/2016 dan

berlangsung selama kurang lebih  2 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan

April 2016.

C. Rancangan Penelitian

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan kelas

dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan yang

lazim dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi.

Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut.31

31 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), hal. 63.
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Gambar 1. Bagan Penelitian Tindakan Kelas

1. Siklus I

a. Perencanaan

Kegiatan peneliti pada tahap perencanaan , meliputi :

1) Pengamatan Kondisi TK

2) Peneliti dan guru berdiskusi dalam menyusun kegiatan yang akan

dilakukan

3) Menyusun RKH

4) Menyusun instrument observasi

5) Menyiapkan alat dan bahan belajar

6) Menata lingkungan belajar
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b. Pelaksanaan Tindakan

Rencana pembelajaran yang telah dirancang pada tahap perencanaan,

dilaksanaan sepenuhnya pada tahap pelaksanaan ini. Secara garis besar

kegiatannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) Membuka pembelajaran tertang dalam kegiatan Morning Day

2) Kegiatan inti pembelajaran : pembentukkan kelompok dan kegiatan belajar

sambil bermain yang  meliputi pengenalan lambang bilangan, penyebutan

bilangan 1-10, penunjukkan lambang bilangan 1-10, pengurutan lambang

bilangan 1-10

3) Kegiatan  penutup,  meliputi  :  kegiatan Tanya jawab, doa, salam dan

penutup.

c. Observasi

Observasi dilakukan dari awal sampai akhir proses pembelajaran

untuk mengamati perkembangan anak dalam mengenal lambang bilangan.

Peneliti mencatat semua perkembangan anak pada lembar instrument serta

mendokumentasikan semua kegiatan peserta didik mengenai perkembangan

dalam pengenalan lambang bilangan. Selain itu, observasi juga dilakukan

untuk mengamati aktifitas guru dan anak selama dalam kegiatan proses

pembelajaran

d. Refleksi

Berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar siswa, maka peneliti

akan menetapkan :
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1) Kemampuan mana yang telah dicapai peserta didik dalam mengenal

lambang bilangan

2) Kemampuan mana yang belum dicapai peserta didik dalam mengenal

lambang bilangan

3) Apa yang perlu diperbaiki dalam siklus berikutnya.

2. Siklus II

a. Perencanaan

Menyediakan perangkat penelitian, meliputi :

1) Rencana  Kegiatan  Harian  (RKH)  yang  mencakup:  indikator, kegiatan

pembelajaran, alat/sumber belajar dan penilaian perkembangan anak.

2) Menyiapkan berbagai media pembelajaran,

3) Membuat lembar observasi

4) Membuat lembar hasil belajar siswa

b. Pelaksanaan Tindakan

Rencana pembelajaran yang telah dirancang pada tahap perencanaan,

dilaksanaan sepenuhnya pada tahap pelaksanaan ini. Secara garis besar

kegiatannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) Membuka pembelajaran yang tertuang dalam kegiatan morning Day.

2) Kegiatan inti pembelajaran : pembentukkan kelompok dan kegiatan

penyebutan bilangan 1-10, penunjukkan lambang bilangan 1-10,

pengurutan lambing bilangan 1-10

3) Kegiatan  penutup,  meliputi  : Tanya jawab, nyanyi, doa, salam dan

penutup.
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c. Observasi

Observasi dilakukan dari awal sampai akhir proses pembelajaran

untuk mengamati perkembangan anak dalam mengenal lambang bilangan

pada siklus II. Peneliti mencatat semua perkembangan anak pada lembar

instrument serta mendokumentasikan semua kegiatan peserta didik mengenai

perkembangan dalam pengenalan lambang bilangan. Selain itu, observasi

juga dilakukan untuk mengamati aktifitas guru dan anak selama dalam

kegiatan proses pembelajaran

d. Refleksi

Pada  tahap  ini  peneliti  segera  menganalisis pelaksanaan penelitian

setelah kegiatan pembelajaran berakhir sebagai bahan refleksi. Disamping itu,

mencatat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran pada

siklus II. Apabila masih ada kekurangan dan kendala maka akan dicarikan

solusi untuk mengatasinya pada siklus berikutnya. Sedangkan apabila kualitas

pembelajaran telah tercapai, maka pelaksanaan berhenti pada siklus II.

E. Teknik Pengambilan Data

Dalam rangka memenuhi validitas data, maka peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati

setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi



28

tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.32 Peneliti menggunakan lembar

observasi untuk memudahkan dalam pengambilan data. Yang diamati dalam

penelitian ini adalah perkembangan kemampuan mengenal lambang bilangan dari

menyebutkan lambang bilangan 1-10, menunjuka lambang bilangan 1-10,

mengurutkan lambang bilangan 1-10 dengan lambangnya.

2. Teknik test

Teknik ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah proses

pembelajaran. Pada setiap siklus guru memberikan tes formatif secara lisan untuk

mengukur kemampuan siswa dalam mengenal konsep lambang bilangan atau angka.

3. Dokumentasi

Hasil observasi akan lebih nyata apabila didukung dengan adanya foto.

Dokumentasi dapat digunakan apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap

dan tidak berubah.33 Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto ketika anak

melakukan pembelajaran mengenal lambang bilangan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data yang digunakan sebagai alat bantu dalam

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah berupa lembar observasi dan

dokumentasi. Instrumen untuk penelitian ini terdiri dari indikator-indikator yang

berkaitan dengan kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia dini, dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Kriteria kemampuan anak mengenal

32 Wina Sanjaya.Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010),
hal. 86

33 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), hal. 231
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lambang bilangan antara lain kemampuan menyebutkan bilangan 1-10 secara urut,

menunjuk lambang bilangan 1-10, kemampuan mengurutkan lambang bilangan 1-10.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif

kuantitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu memaparkan hasil penelitian yang dilakukan

yaitu hasil dari pengamatan kemampuan anak mengenal lambang bilangan.

Penghitungan data kuantitatif adalah dengan menghitung hasil akhir perkembangan

mengenal lambang bilangan anak setiap siklus berdasarkan skor yang diperoleh dari

lembar observasi yang telah disusun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui

persentase kemampuan anak mengenal lambang bilangan. Hasil yang diperoleh

dalam perhitungan kuantitatif kemudian dideskripsikan secara naratif.

Analisis data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil

lembar observasi mengenai hasil pembelajaran mengenal lambang bilangan melalui

model pembelajaran kooperatif. Analisis dilakukan pada setiap siklus dengan teknik

deskriptif persentase. Berikut ini rumus yang digunakan dalam analisis data dengan

teknik deskriptif persentase  yaitu sebagai berikut:34

Keterangan:

P = Angka persentase

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

34 Anas Sudijono. Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.2010), hal. 43

P = x 100%
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N = Number of Cases (Jumlah frekuensi/ banyaknya individu)

H. Indikator Keberhasilan

Penelitian ini dikatakan berhasil jika kemampuan anak dalam mengenal

lambang bilangan berdasarkan kriteria BSB dan BSH anak  sudah  mencapai

indikator yang telah ditentukkan yaitu 80%  dari 20 anak dalam  kelas . jika

Penelitian  dikatakan  belum  berhasil maka lanjut mengulang pada siklus

berikutnya .

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap tiga indikator,

yaitu:

1. Kemampuan anak menyebutkan  bilangan 1-10

2. Kemampuan anak untuk menunjuk lambang bilangan 1-10

3. Kemampuan mengurutkan lambang bilangan 1-10
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi Penelitian

1. Gambaran Taman Kanak-Kanak (TK) Mizan

Taman Kanak-Kanak (TK) Mizan Kaobula terletak di Jl. Panglima Polim di

kelurahan Kaobula Kota Bau-Bau. Sekolah ini didirikan pada tahun 1979 dengan

luas bangunan sebesar 6 x 4 m. Status bangunan sekolah adalah milik sekolah. TK

Mizan Kaobula memiliki dua ruang belajar untuk kelompok A dan Kelompok B,

Ruangan Kepala Sekolah, Ruangan Guru dan satu kamar mandi. Sarana dan

prasarana permainan terdiri dari permainan indoor dan outdoor.

Gambar 1. Gedung Sekolah TK Mizan Kaobula

2. Visi dan Misi Taman Kanak-Kanak (TK) Mizan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan di masa

depan yang semakin kompleks, bergulirnya paradigma nilai dimasyarakat, tuntutan

output yang memiliki kemampuan dan kompetensi dan komunikasi secara global,

maka TK Mizan Kaobula Kota Bau-Bau melakukan upaya terencana, fleksibel,


