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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di TK. Dharma Wanita 

Mendalo Darat. Penelitian ini melibatkan guru kelas, peneliti berkerja 

sama dalam melakukan penelitian. Guru tersebut juga harus memenuhi 

syarat seperti harus lulus S1 PG-PAUD kemudian guru juga dibekali 

dengan perangkat pembelajaran seperti RKH, RKM, media dan lembaran-

lembaran tugas yang akan dikerjakan oleh anak.  

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada semester I tahun ajaran 

2019-2020 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek  penelitian ini adalah  seluruh anak kelas B3 di TK. Dharma 

Wanita Mendalo Darat yang  berjumlah 15 orang anak. Peneliti memilih 

kelompok B3 dikarenakan kelompok B merupakan kelompok dengan usia 

dini yaitu berada pada rentang usia 5-6 tahun dan keterampilan memahami 

bahasa belum optimal. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas adalah : 

1. Siswa untuk mendapatkan data tentang perkembangan bahasa  selama 

proses pembelajaran berlangsung 
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2. Guru untuk melihat tingkat keberhasilan penerapan metode 

demonstrasi dan media sandpaper alpohabetic dalam pembelajaran 

serta kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. 

3. Kolaborator adalah sebagai sumber untuk melihat penerapan penelitian 

tindakan kelas (PTK) secara komprehensif, baik dari sisi siswa 

maupun guru 

Dari anak sebagai subyek penelitian berupa informasi tentang berpikir 

logis  anak, melelui rencana kegiatan harian (RKH), data yang berupa 

prestasi anak melalui observasi dan angket pada kegiatan pembelajaran 

yang telah di rencanakan. 

3.4 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas  model  Kemis dan Mc.Taggart yang mana dalam satu 

siklus atau putaran terdiri atas empat komponen. Apabila keempat 

komponen tersebut selesai di implementasikan maka selanjutnya diikuti 

dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus 

tersendiri.  Meliputi tahap-tahap yang digambarkan pada bagan di bawah 

ini:  
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1. Rencana (Planning) 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah sebagai 

berikut : 

1) Penyusunan rencana diawali dengan observasi mengenai 

kemampuan bahasa siswa kelas B3 TK. Dharma Wanita Muaro 

Jambi. 

2) Merumuskan rencana tindakan yang akan dilakukan dengan 

mempertimbangkan keadaan dan suasana obyektif dan subyektif. 

Dalam perencanaan tindakan tersebut tertuang mengenai kegiatan 

guru, kegiatan siswa, dan kegiatan obderver dalam proses 

pembelajaran, media yang harus disiapkan, ruang kelas dan alokasi 

waktu yang tersedia. 
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3) Menyiapkan rancangan pembelajaran dengan media kartu kata. 

Rencana kegiatan Harian (RKH). 

4) Menyiapkan pedoman observasi dan format observasi 

5) Menyiapkan instrumen penilaian 

6) Perencanaan tersebut tersebut didiskusikan dengan guru yang lain 

untuk memperoleh masukan. 

2. Tindakan (Action) dan pengamatan (observation) 

1) Tindakan (action) 

Pada tahap ini, guru melaksanakan tindakan yang telah 

direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau proses 

perubahan pembelajaran, perilaku, sikap dan prestai belajar yang 

diinginkan. Tindakan yang dilakukan oleh guru adalah melakukan 

pembelajaran dengan metode demonstrasi dan media sandpaper 

alphabetic. 

2) Pengamatan (Observation) 

Pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung 

dengan mengamati secara cermat tentang apa yang terjadi. 

Pengamatan yang dilakukan pada proses pembelajaran, kegiatan 

guru, kegiatan siswa, respon siswa dan perkembangan kemampuan 

membaca permulaan siswa. Pada tahap ini, guru mengamati 

dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan terhadap siswa.  

Apakah tindakan yang dilakukan dapat memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan mengenal huruf  atau tidak.  
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Pengamatan dilakukan pada setiap siswa dengan dipandu 

menggunakan lembar observasi. Dalam pengamatan itu, lakukan 

pencatatan-pencatatan sesuai dengan form yang telah disiapkan. 

Dicatat pula gagasan-gagasan dan kesan-kesan yang muncul, dan 

segala sesuatu yang benar-benar terjadi dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pengamatan ini dapat dibantu 

guru/peneliti lain sebagai observer, agar hasil pengamatan lebih 

cermat dan objektif. Pencatatan dalam pengamatan mengenai 

kemampuan mengenal huruf masing-masing siswa, merupakan 

data yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menilai sejauh mana  

proses pembelajaran yang dilakukan telah berhasil. 

3. Reflektif (Reflect) 

Refleksi adalah suatu upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, 

yang telah dihasilkan, atau apa yang belum dihasilkan, atau apa yang 

belum tuntas dari langkah atau upaya yang telah dilakukan. Dengan 

perkataan lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan 

atau kegagalan pencapaian tujuan. Untuk maksud ini, peneliti/guru 

terlebih dahulu menentukan kriteria keberhasilan pembelajaran 

mengenai mengungkapkan bahasa. 

Dalam rangka menetapkan tindakan selanjutnya, hal yang penting 

adalah penetapan langkah berikutnya merupakan hasil renungan 

kembali mengenai kekuatan dan kelemahan tindakan yang telah 

dilakukan, perkiraan peluang yang akan diperoleh, kendala atau 

kesulitan bahkan ancaman yang mungkin dihadapi. Hasil refleksi 
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hendaknya didiskusikan sebelum diambil suatu keputusan, lebih-lebih 

hasil refleksi yang akan digunakan sebagai dasar kesimpulan dan 

rekomendasi. 

3.4.1 Siklus Pertama  

1. Tahap Perencanaan (planning)  

Pada tahap perencanaan (planning) kegiatan yang dilakukan oleh 

penelitan adalah 

1) Membuat Rencana Kegiatan Mingguan (RKM)   

2) Membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

3) Mempersiapkan metode demonstrasi dan media sandpaper yang 

diperlukan anak untuk memulai kegiatan  

4) Lembar observasi dan angket  

2. Tindakan/Pelaksanaan  

Dalam siklus pertama peneliti langsung menggunakan metode 

demonstrasi dan media sandpaper alphabetic. Langkah-langkahnya 

sebagai berikut:  

1) Pertemuan Pertama  

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi, adalah sebagai berikut:  

- Persiapkan alat-alat yang diperlukan. 

- Guru menjelaskan kepada anak-anak apa yang direncanakan 

dan apa yang akan dikerjakan. 

- Guru mendemonstrasikan kepada anak-anak secara perlahan-

lahan, serta memberikan penjelasan yang cukup singkat. 
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- Guru mengulang kembali selangkah demi selangkah dan 

menjelaskan alasan alasan setiap langkah. 

- Guru menugaskan kepada siswa agar melakukan demonstrasi 

sendiri langkah demi langkah dan disertai penjelasan. 

3. Observasi (pengamatan) 

Selama melakukan observasi tentang perkembangan bahasa 

berdasarkan aspek yang dinilai. Peneliti juga melakukan evaluasi yaitu 

penilaian terhadap progres aspek perkembangangan bahasa. Disamping 

itu peneliti juga dibantu oleh guru yang sama-sama ikut mengomentari 

selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan mengacu pada alat 

pengumpulan data ada dua yaitu: 1) lembar observasi dan 2) lembar 

angket. 

4. Reflektif 

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dan didiskusikan 

bersama dengan penuh terbuka, komentar dan penilaian dihimpun 

untuk mengukur keberhasilan dan dicari penyebabnya tentang berpikir 

logis anak pada pembelajaran. Jika hasilnya negatif, maka perlu 

dilanjutkan pada siklus kedua. 

 

3.4.2 Siklus ke dua  

pada refleksi siklus I sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

telah disusun. Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II adalah 

sebagai berikut : 
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1. Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I peneliti dan guru berdiskusi 

menyusun perencanaan untuk pelaksanaan siklus II, yaitu : 

1) Merumuskan tujuan yang baik dari sudut kecakapan atau kegiatan 

yang diharapkan dapat tercapai setelah metode demonstrasi 

berakhir 

2) Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang 

akan dilaksanakan 

3) Memperhitungkan waktu yang dubutuhkan 

4) Selama demonstrasi berlangsung guru harus introspeksi diri apakah 

keterangan-keterangan dapat didengar dengan jelas oleh siswa dan 

apakah semua media yang digunakan telah ditempatkan pada 

posisi yang baik sehingga semua siswa dapat melihat semuanya 

dengan jelas. 

5) Siswa disarankan membuat catatan yang dianggap perlu 

6) Menetapkan rencana penilaian terhadap kemampuan anak didik. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Hal-hal yang dilakukan adalah : 

1) Memeriksa hal-hal tersebut diatas untuk kesekian kalinya. 

2) Melakukan demonstrasi dengan menarik perhatian siswa. 

3) Mengingat pokok-pokok materi yang akan di demonstrasikan 

agar mencapai sasaran. 

4) Memperhatikan keadaan siswa, apakah semuanya mengikuti 

demonstrasi dengan baik. 
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5) Memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif. 

6) Menghindari ketegangan. 

3. Observasi (pengamatan) 

Selama melakukan observasi tentang motorik kasar anak 

berdasarkan aspek yang dinilai. Peneliti juga melakukan evaluasi yaitu 

penilaian terhadap progres aspek perkembangangan motorik kasar 

dalam kegiatan senam. Disamping itu peneliti juga dibantu oleh guru 

yang sama-sama ikut mengomentari selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dengan mengacu pada alat pengumpulan data ada dua 

yaitu: 1) lembar observasi dan 2) lembar angket. 

4. Reflektif 

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dan 

didiskusikan bersama dengan penuh terbuka, komentar dan penilaian 

dihimpun untuk mengukur keberhasilan dan dicari penyebabnya 

tentang berpikir logis anak pada pembelajaran. Jika hasilnya negatif, 

maka perlu dilanjutkan pada siklus kedua. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Observasi menurut Epon Ningrum (2014:89) observasi adalah 

upaya mengamati dan mendokumentasi hal-hal yang terjadi selama 

tindakan dilaksanakan selama berlansungnya proses kegiatan 

pembelajaran observasi mulai dari awal sampai akhir. Dalam PTK 

observasi adalah suatu upaya pengamatan yang memusatkan pada proses 

kegiatan pembelajaran untuk pengumpulan data yang berkenaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Artinya, segala sesuatu yang terjadi selama 
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berlansungnya pelaksanaan tindakan tidak luput dari pengamatan dan 

mendokumentasikannya.  

Kuesioner (angket) menurut Sugiyono (2017:142) kuesioner atau 

angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila pebeliti tahu pasti dengan variabel yang akan di ukur 

dan tahu apa yang di harapkan pada responden. 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Penelitian 

Variabel Indikator Deskriptor 
Pertanyaan JML 

+ - 

Kemampuan 

Mengungkapkan 

Bahasa anak usia 

dini Melalui 

Metode 

Demonstrasi 

dan Media 

Sandpaper 

Alphabetic. 

1. Anak dapat 

menjawab 

pertanyaan 

yang lebih 

kompleks dari 

guru. 

1. Mengetahui 

maksud dari 

pertanyaan yang 

diajukan guru. 

2. Mampu menjawab 

pertanyaan dengan 

baik. 

3. Mampu menjawab 

sesuai dengan 

pertanyaan. 

1 

 

 

3,4 

 

 

6 

2 

 

 

5 

 

 

7,8 

8 

2. Anak mampu 

menyebutkan 

kelompok 

gambar yang 

memiliki 

bunyi yang 

sama. 

1. Menyiapkan alat 

dan untuk kegiatan 

demonstrasi 

pengenalan huruf 

dan kata melalui 

media Sandpaper 

Alphabetic 

2. Membagi 

kelompok anak 

untuk kegiatan. 

3. Menyebutkan nama 

buah yang 

memiliki awalan 

9 

 

 

 

 

11 

 

13,14 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

8 
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yang sama 

4. Mengelompokkan 

gambar yang 

memiliki bunyi 

yang sama 

 

 

15 

 

 

16 

 

3. Berkomunikasi 

secara lisan, 

dengan 

memiliki 

perbendaharaa

n kata, serta 

mengenal 

simbol-simbol 

untuk 

persiapan 

membaca, 

menulis dan 

berhitung 

1. Anak 

memperhatikan 

ketika guru 

melakukan 

kegiatan 

demonstrasi dan 

menirukan. 

2. Menyebutkan nama 

benda yang ada di 

dalam kelas. 

3. Menyebutkan huruf 

konsonan dan 

vocal 

17 

 

 

 

 

19,20 

 

21,22 

18 6 

4. Menyusun 

kalimat 

sederhana 

dalam struktur 

lengkap 

(pokok 

kalimat-

predikat-

keterangan) 

1. Anak 

mendemonstrasika

n dengan 

bimbingan guru 

dengan media 

sandpaper 

alphabetic. 

2. Mampu membuat 

pertanyaan dengan 

baik. 

3. Mampu menjawab 

pertanyaan dengan 

baik. 

23 

 

 

 

 

25 

 

26 

24 4 

5. Memiliki lebih 

banyak kata-

kata untuk 

mengekspresik

an ide pada 

orang lain. 

1.Mampu     

mengungkapkan 

pendapat. 

2.Mampu 

menceritakan kembali 

dongeng yang 

diceritakan oleh guru. 

28 

 

 

29,30 

27 4 

Jumlah 30 

Sumber : Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 37 tahun 2013 
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3.6 Tehnik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara menganalisis data selama peneliti 

mengadakan penelitian Hal tersebut dapat diketahui dengan rumus :  

P =   

Keterangan :  

P = Presentase tingkat perubahan  

N = Nilai yang diperoleh  

A = Jumlah anak  

Sedangkan secara kualitatif menerangkan aktifitas anak dan guru 

yang diperoleh melalui angket, observasi dan unjuk kerja secara penelitian 

berlangsung. 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila peningkatan perkembangan 

motoric kasar pada anak berada di kriteria berkembang sangat baik dengan 

persentase ≥80%. 

Tabel 3.2. Kriteria Keberhasilan Kemampuan Mengungkapkan Bahasa  

No Rentang Skor (%) Kategori 

1 89-100 Sangat baik  

2 60-88 Baik  

3 41-59 Sedang  

4 12-40 Kurang baik  

5 <12 Tidak baik 

Sumber : Sutja, A. dkk. 2017. Penulisan Skripsi untuk Prodi Bimbingan 

Konseling. Yogyakarta: Penerbit Wahana Resolusi. 

 

 


