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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) yang di singkat PTK. “karakteristik yang khas dari PTK yakni adanya 

tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas”. 

Mengutip definisi yang di kemukakan oleh Stephen Kemmis seperti di kutip 
dalam D. Hopkins dalam bukunya yang berjudul A teacher press, 1993, halaman 
44 PTK adalah sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reklektif oleh pelaku 
tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 
tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, memperbaiki kondisi dimana 
praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan, serta dilakukan secara 
kolaboratif.43 

B. Waktu Dan Tempat 

1. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini adalah kurang lebih 3 bulan yakni bulan April Sampai 

dengan bulan Juni 2017.  

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelompok B TK Samaturu Kec. Ranomeeto 

Kab. Konawe Selatan. 

C. Subjek Dan Objek Penelitian  

 Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Samaturu Kec. Ranomeeto  

Kab. Konawe Selatan dengan jumlah 15 anak dengan rincian 8 anak laki-laki dan 7 

anak perempuan dengan  

                                                 
43 Saminanto, Ayo Praktek PTK, (Semarang:RaSAIL Media Group, 2010), h. 2 
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usia rata-rata 5-6 tahun. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah seluruh proses 

pelaksanaan kegiatan mengenal huruf Alfabet pada anak kelompok B TK Samaturu 

Kec. Ranomeeto.  

D. Instrumen Penelitian 

 Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam sebuah penelitian. Instrument dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kemampuan mengenal huruf alfabet pada anak kelompok B TK Samaturu 

Kec. Ranomeeto. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Lembar Observasi 

 Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas guru dan anak pada 

saat melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan lembar observasi. 

b. Penilaian 

 Dalam memberi penilaian pada setiap indikator aspek pengamatan untuk 

menilai kemampuan dan aktivitas anak dalam rangka meningkatkan kemampuan 

mengenal huruf Alfabet pada anak  

E. Faktor Yang Diselidiki 

Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Anak: untuk melihat peningkatan kemampuan mengenal huruf alfabet 

melalui metode bermain kartu huruf dan nilai pendidikan karakter pada permainan 

kartu huruf. 

b. Faktor guru: yang diamati adalah bagaimana guru mempersiapkan dan 

melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan mengenal huruf Alfabet.  

F. Prosedur Penelitian 
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 Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, masing-masing siklus dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Jika siklus 1 tidak mencapai target 

yang telah di rencanakan atau di tentukan maka akan di lakukan pada siklus ke 2. 

Peneliti menargetkan pada siklus ke 2 pengenalan huruf Alfabet pada anak akan 

meningkat. Adapun sistematika pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 

a. Siklus 1  

1) Perencanaan 

 Perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK). Pada tahapan ini peneliti menentukan langkah-langkah yang 

akan dilakukan, seperti: 

a) Membuat instrument observasi penelitian. 

b) Menyusun rencana program pembelajaran harian (RPPH). 

c) Mempersiapkan alat dan media pembelajaran. 

d) Mempersiapkan media dokumentasi seperti kamera. 

2) Pelaksanaan/Tindakan 

 Pada tahapan ini guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

yang telah direncanakan dengan menggunakan rencana program pembelajaran harian 

(RPPH) dengan kegiatan bermain. 

3) Observasi atau pengamatan 

 Observasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mengetahui pencapaian sasaran dari tindakan yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini 

pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan kelas menggunakan lembar observasi 

yang telah disiapkan. 

4)  Refleksi 
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 Refleksi adalah aktifitas untuk melihat kekurangan selama pelaksanaan 

tindakan. Tahapan ini merupakan tahap yang paling penting untuk dilaksanakan 

karena hasil analisis data dari lapangan pada hari  ini dapat memberikan arah bagi 

perbaikan pada siklus selanjutnya jika pengamatan belum berhasil. Kegiatan 

penelitian ini dilakukan sampai maksimal atau terjadi yang signifikan dalam 

meningkatkan mengenal huruf Alfabet pada anak kelompok B melalui metode 

bermain kartu huruf. 

b. Siklus 2 

 Pelaksanaa pada siklus 2 dilakukan dengan melakukan perubahan pada 

bagian-bagian tertentu berdasarkan pada hasil refleksi siklus 1, sesuai dengan rencana 

yang di susun. Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus 2 sama dengan siklus 1, 

yaitu: dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

 Pelaksanaan disetiap siklus bertujuan untuk mengetahui pemahaman anak 

tentang pengenalan huruf Alfabet pada anak melalui metode bermain kartu huruf. 

Pada proses refleksi dilakukan berdasarkan analisis terhadap data-data yang didapat 

dari pembelajaran dan observasi kemudian direfleksikan untuk melihat kekurangan-

kekurangan, mengkaji yang telah dan belum terjadi, mengapa terjadi, dan apa 

penyebabnya lalu menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

perbaikan. 
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Model ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 1.1 

Bagan Siklus Penelitian Tindakan Kelas Model Suharsimi Arikunto.44 

G. Tehnik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan guru dan anak pada saat 

melaksanakan kegiatan mengenal huruf. Observasi (pengamatan) yang bertujuan 

untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman 

atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Tujuan penelitian menggunakan te hnik observasi adalah agar dapat 

                                                 
44 Johni dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan anak 

Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 124. 
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mengumpulkan data-data aktivitas yang dilaksanakan guru adalah: guru 

menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, menetapkan topik aktivitas yang 

dilaksanakan anak adalah anak memperhatikan guru saat materi dan uraikan 

kegiatan/indikator yang ingin dicapai, menjawab pertanyaan dari guru dalam 

kegiatan mengenal huruf. 

2. Dokumentasi. Metode dokumentasi menggunakan hasil pembelajaran anak pada 

saat melaksanakan kegiatan mengenal huruf berlangsung. Tehnik pengumpulan 

data melalui metode ini dilakukan dengan tujuan menghindari hilangnya data 

yang diberikan dari pelaksanaan penelitian. 

3. Penilaian. Dalam memberi penilaian pada setiap indikator aspek pengamatan 

untuk menilai kemampuan dan aktivitas anak dalam rangka meningkatkan 

kemampuan mengenal huruf Alfabet pada anak, peneliti mengacu pada pedoman 

pemberian penilaian sesuai dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 yaitu 

menggunakan bentuk simbol bintang 1 (*) kategori BB (belum berkembang), 

simbol bintang 2 (**) kategori MB (mulai berkembang), simbol bintang 3 (***) 

untuk kategori BSH (berkembang sesuai harapan), dan simbol bintang 4 (****)  

untuk kategori BSB (berkembang sangat baik). Setelah pemberian simbol 

bintang 1 sampai bintang 4 lalu dilanjutkan dengan pemberian bobot pada 

masing-masing bintang tersebut.  

H. Tehnik Analisi Data 

Data-data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran distribusi kemampuan 

mengenal huruf. 
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Untuk mengetahui suatu metode yang digunakan dalam kegiatan perlu 

dianalisis data. Setelah data terkumpul melalui pengamatan, kemudian data dianalisis 

dengan menggunakan tehnik deskriptif kuantitatif menggunakan persentase. Guna 

mengetahui seberapa keberhasilan kegiatan yang dilakukan setiap siklus. Adapun 

rumus yang digunakan adalah: 

% ketuntasan =
∑𝐱

𝐍
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Keterangan: 

% =  persen ketuntasan  

∑x =  Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N = Jumlah anak seluruh anak 

Departemen 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 formula perhitungan dalam pengkonversian adalah sebagai berikut: 

1. Nilai BSB : jika hasil hitungan akhir antara 3,50-4,00. 
2. Nilai BSH : jika hasil hitungan akhir antara 2,50-3,49. 
3. Nilai MB : jika hasil hitungan akhir antara 1,50-2,49. 
4. Nilai BB : jika hasil akhir antara 0,01-1,49.45 

I. Indikator Kinerja 

 Indikator keberhasilan anak dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

kemampuan anak dalam mengenal huruf Alfabet. Proses pembelajaran dikatakan 

berhasil jika anak sudah mampu menyebutkan simbol-simbol huruf dengan cara yang 

benar, anak dapat memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf  dengan cara yang 

benar, dan anak mampu bekerja sama dengan anak lainnya dalam kegiatan bermain 

                                                 
45 Suharlin, Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Kubus Ganda 

Pada anak kelompok B  RA Al-Hikmah, (Skripsi Sarjana,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah  Kendari, 2014), h. 24.  
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kartu huruf. Anak dikatan berhasil dalam penelitian ini apabila hasil penilaian 

mencapai 75% dari jumlah anak dikelompok B TK Samaturu Kec. Ranomeeto Kab. 

Konawe Selatan minimal memperoleh bintang 3 (***) Berkembang Sesuai Harapan 

(BSH).  
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Kegiatan Tindakan  

 Adapun kegiatan yang terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti adalah 

melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan guru kelompok B serta guru-guru 

TK Samaturu Kec. Ranomeeto untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dalam pertemuan 

dengan guru kelompok B peneliti memberikan beberapa keterangan/informasi tentang 

tahap-tahap pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diinginkan dari setiap pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Selanjutnya peneliti bersama seorang guru kelompok B TK 

Samaturu Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sepakat untuk berkolaborasi dan 

menjadi mitra peneliti dalam penelitian, selain itu bersama-sama menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran mingguan dan harian (RPPM/RPPH) yang akan digunakan 

pada saat kegiatan sekaligus merancang waktu pelaksanaan. Dimana didalamnya 

memuat waktu pelaksanaan kegiatan alat/sumber yang akan digunakan dan jumlah 

anak didik yang akan dijadikan subjek penelitian.  

 Berdasarkan perencanaan tindakan yang dilakukan maka penelitian ini diawali 

dengan kegiatan penilaian tes awal dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh 

gambaran mengenai kemampuan kreatifitas anak didik. Peneliti bersama guru 

melakukan pencatatan nilai pada instrumen penilaian yang sesuai dengan standar 

penilaian yang diberikan yaitu pemberian nilai bintang 4 (**** = BSB/Berkembang 

Sangat Baik), bintang 3 (*** = BSH/berkembang Sesuai Harapan), bintang 2 (** = 

MB/Mulai Berkembang), bintang 1 (* = BB/Belum Berkembang). Peneliti bersama-

sama dengan guru melakukan evaluasi penilaian, mengumpulkan dan merangkum 


