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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang

ditandai dengan adanya suatu tindakan (aksi) tertentu dalam upaya memperbaiki

proses pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan adalah penelitian yang

dilakukan dengan tujuan adanya perubahan kearah yang lebih baik dari suatu

praktek pendidikan yang dilakukan guru dengan melakukan tindakan-tindakan

dalam pembelajaran.

Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut

metode ilmiah atau teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan mengenal angka melalui media gambar di kelompok B1 TK PGRI

Andaroa.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Penelitan ini dilaksanakan di TK PGRI Andaroa pada kelompok B1

kecamatan Sampara kabupaten Konawe.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan adalah 3 bulan yakni sejak

selesainya proposal sampai pada perampungan data yang dibutuhkan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah kelompok B1 TK PGRI Andaroa dengan jumlah

10 anak, dengan rincian 6 anak laki-laki dan 4 anak perempuan.
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D. Faktor-Faktor yang Diselidiki

Faktor-faktor yang diselidiki oleh calon peneliti dalam penelitian tindakan

kelas ini adalah:

a. Faktor Anak

Mengamati aktivitas anak-anak yang mengikuti proses pembelajaran

dalam meningkatkan kemampuan mengenal angka 1-20 melalui media

gambar pada anak kelompok BI TK PGRI Andaroa.

b. Faktor Guru

Mengamati dan memperhatikan aktivitas guru yang

mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam

meningkatkan kemampuan mengenal angka 1-20 melalui media gambar

pada anak kelompok BI TK PGRI Andaroa.

E. Prosedur Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua

siklus, dimana setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan tindakan,

pelaksanaan tindakan, pengamatan  atau observasi serta analisis dan refleksi.

Penelitian ini akan dihentikan apabila kemampuan anak dalam mengenal angka

sudah mencapai indikator keberhasilan. Adapun prosedur penelitian ini secara

rinci dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

Siklus 1 PTK

1. Perencanaan

Perencaan adalah Persiapan yang dilakukan untuk melakukan PTK,

tahapannya yaitu:

a. Membuat lembar instrument observasi penelitian.
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b. Membuat RKH (Rencana Kegiatan Harian).

c. Mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran yaitu : media

pembelajaran yang disesuaikan dengan jumlah anak

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini guru/peneliti menerapkan tindakan sesuai dengan skenario

yang telah disusun dengan menggunakan rencana pembelajaran yang telah

disiapkan. Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahap ini adalah:

a. Sebelum KBM guru/peneliti terlebih dahulu memberikan apresiasi

untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi pada anak

b. Guru/peneliti memberikan informasi tentang tema kegiatan yang akan

dipelajari misalnya tentang tema lingkunganku (rumah)

c. Guru/peneliti memperlihatkan contoh media gambar kepada anak

d. Guru/peneliti memberikan lembar kerja tugas kepada siswa

3. Pengamatan atau observasi

Observasi yaitu prosedur perekaman data mengenai proses pembelajaran

yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh setelah diadakan dalam

penelitian. Apakah semua rencana yang telah dibuat berjalan dengan baik

atau masih ada kekurangan dan bagaimanakah hasilnya observasi yang

dilakukan oleh observer (guru) yang telah menyediakan lembar observasi.

4. Analisis atau refleksi

Peneliti menganalisa hasil pembelajaran yang telah dilakukan dalam

pembelajaran pemahaman angka 1-20 dan melakukan
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perbaikan/rancangan revisi untuk perencanaan  tindakan pada siklus

berikutnya.

Siklus 2 PTK

1. Perencanaan

Peneliti membuat rencana pembelajaarn berdasarkan hasil refleksi pada

siklus pertama

2. Pelaksanaan

a. Guru/peneliti menjelaskan materi pelajaran

b. Memberikan bimbingan kepada anak

c. Pada siklus ini, anak diharapkan lebih aktif dari siklus 1

3. Pengamatan

Tim peneliti (peneliti dan kolabor) melakukan pengamatan terhadap anak

saat proses belajar 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.

F. Desain Penelitian

Model penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah model PTK

yang dikembangkan oleh Suharsimi Arikunto. Dimana model ini terdiri dari dua
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siklus dan dari setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).1

Model ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

(gambar model Suharsimi Arikunto)

1 Johni dimyati, metodologi penelitian pendidikan dan aplikasinya pada PAUD, (Jakarta:
kencana prenamedia group, 2014) hlm 124

Perencanaan

PelaksanaanSIKLUS IRefleksi

Observasi

Perencanaan

PelaksanaanSIKLUS IIRefleksi

Observasi

?
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G. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Lembar observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan

mengenai pelaksanaan pembelajaran dikelas, yang diobservasi adalah

siswa, bagaimana perilaku dari aktifitas siswa selama proses kegiatan

belajar mengajar. Tujuan peneliti menggunakan teknik observasi adalah

agar dapat mengumpulkan data-data aktivitas yang dilaksanakan dan

aktivitas anak pada saat pembelajaran.

2. Dokumentasi

Melalui dokumentasi, peneliti akan mendapatkan data-data terkait

mengenai siswa, melalui lembar kerja yang dilakukan siswa dan foto-foto.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan adalah upaya mengumpulkan

data berkenaan dengan siswa. Teknik pengumpulan data melalui metode

ini dilakukan dengan tujuan untuk 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 motorik halus 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
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Baik). Setelah pemberian simbol bintang 1 sampai bintang 4 lalu

dilanjutkan dengan pemberian bobot pada masing-masing bintang tersebut.

Adapun cara penghitungan penilaian yaitu dengan mengalikan jumlah

bintang yang diperoleh pada siklus I dan II dengan bobot perolehan.

Kemudian untuk mendapatkan nilai akhir, jumlah dari hasil perkalian

siklus I dengan siklus II dibagi jumlah indikator (4) dan jumlah siklus (2).

H. Analisis Data

Data-data dalam penelitian ini dianalisi dengan menggunakan statistik

deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran distribusi kemampuan

mengenal angka 1-20 melalui media gambar.

Untuk mengetahui suatu metode yang digunakan dalam kegiatan perlu

dianalisis data. Setelah data terkumpul melalui pengamatan, kemudian data

dianalisis dengan menggunakan persentase, guna mengetahui seberapa

keberhasilan kegiatan yang dilakukan setiap siklus. Adapun rumus yang

digunakan adalah:

P = X 100 %
Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden2.

2 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), Hal. 14.
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Depdiknas sebagaimana yang dikutip oleh Suharlin, tentang formulasi

perhitungan dalam pengkonversian adalah sebagai berikut:

1. Nilai BSB ; Jika hasil hitungan akhir anatara 3,50 – 4,00

2. Nilai BSH ; Jika hasil hitungan akhir anatara 2,50 – 3,49

3. Nilai MB ; Jika hasil hitungan akhir anatara 1,50 – 2,49

4. Nilai BB ; Jika hasil hitungan akhir anatara 0,01 – 1,493

I. Indikator Kerja

Indikator keberhasilan anak adalah suatu target yang hendak dicapai dalam

menentukan tindakan. Proses pembelajaran dikatakan berhasil jika anak sudah

mampu mengenal angka 1-20. Anak dikatakan sudah berhasil dalam penelitian ini

apabila hasil penilaian mencapai 75% dari jumlah anak didik di kelompok BI TK

PGRI Andaroa telah mampu mengenal angka 1-20 dengan perolehan bintang 3

(***) berkembang sesuai harapan yaitu apabila anak sudah mampu

mengerjakan/melakukan/menyelesaikan kegiatan/tugas tanpa dibantu oleh guru

tetapi belum tepat dan belum benar.

\

3 Suharlin, Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Kubus Ganda
Pada Anak Kelompok B RA Al-Hikmah Kendari, Hal.24.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Kegiatan Tindakan

Penelitian ini diawali dengan melakukan survey/observasi awal dan

melakukan pertemuan dengan guru kelas B1 TK PGRI Andaroa kecamatan

Sampara kabupaten Konawe. Pada pertemuan tersebut peneliti melakukan

wawancara singkat dengan guru kelompok B1 untuk mengetahui bagaimana

proses pembelajaran dan model pembelajaran yang digunakan. Dari hasil

wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa pengenalan angka 1-20

sudah dilakukan tapi masih terdapat anak yang belum mengenali angka tersebut

dengan maksimal.

Pada kesempatan yang sama peneliti juga membicarakan media gambar

yang akan digunakan dalam pengenalan angka 1-20 sekaligus merencanakan

waktu pelaksanaan tindakan. Ada beberapa tindakan-tindakan yang akan

dilaksanakan, diantaranya; 1) mengajak anak melakukan kegiatan menyusun

angka dengan menggunakan kartu angka, 2) mengajak anak untuk bekerja sama

dengan teman dalam melakukan kegiatan menyusun angka, 3) anak menunjukkan

antusias dalam kegiatan menyusun angka, 4) memberikan kesempatan kepada

anak untuk bertanya ketika mengalami kesulitan dalam kegiatan menyusun angka.

Table 1. Hasil Nilai Konversi Kemampuan Belajar Mengenal Angka 1-20

Tahap Awal

No Nama Anak Nilai Akhir Ketuntasan
BB MB BSH BSB

1 Afika Hamid
Nawir

 Tuntas

2 Andi Jihan  Tidak tuntas


