
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Researc). 

Arikunto (2010) mengatakan bahwa penelitian tindikan kelas adalah suatu proses 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja diadakan 

dan terjadi di dalam kelas secara bersamaan. 

 

B. Subjek dan Lokasi Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah 14 anak usia 5-6 tahun TK Sion Blora terletak di 

Jalan Tentara Pelajar no. 9 Blora, Jawa Tengah. 

 

C. Variabel penelitian  

Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah metode bermain dengan media kotak 

pintar, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan mengenal huruf. 

 

D. Model penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas menurut Arikunto (2010) dirancang menggunakan 

siklus. Dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah yaitu : Perencanaan (Planning), Tindakan 

(Action), Pengamatan (Observing), Refleksi (Reflecting) 

1. Perencanaan (Planning) 

Tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. 

2. Tindakan (Action) 

Tahap ini merupakan sebuah tindakan yang akan merancang atau membuat skenario 

penerapan pembelajaran yang akan diterapkan. Partisipan melakukan kegiatan yang 

ada dalam rencana kegiatan. 

3. Pengamatan (Observing) 



Tahap ini penulis melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan 

dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Selama pengamataan 

berlangsung dapat dilihat bahwa pelaksanaan tindakaan pada proses pembelajaran 

sudah sesuai dengan pembelajaran yang telah dibuat. 

4.  Refleksi (Reflecting) 

Tahap ini mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan 

data yang sudah terkumpul kemudian melakukan evaluasi untuk menyempurnakan 

tindakan selanjutnya. 

 

Gambar 3.1 

Model penelitian tindakan kelas Arikunto (2010) 
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Tabel 3.1 

Rancangan Pelaksanaa Kegiatan 

Aktivitas Siklus I Siklus II 

Perencanaan  a. Perencanaan indikator. 

b. Mempersiapkan kotak pintar 

untuk kegiatan bermain 

pengenalan huruf. 

 

a. Perencanaan indikator. 

b. Mempersiapkan kotak pintar untuk 

kegiatan bermain pengenalan huruf 

Pelaksanaan Guru mengajak anak untuk bermain 

kotak pintar 

Guru mengajak anak untuk bermain 

kotak pintar 

Observasi  a. Guru (teman sejawat) melakukan 

pengamatan kepada anak didik 

yang sedang bermain dengan 

kotak pintar. 

b. Aspek yang diamati meliputi: 

1) Mengenalkan keaksaraan awal 

a. Guru (teman sejawat) melakukan 

pengamatan kepada anak didik 

yang sedang mendengarkan 

dongeng yang dibawakan. 

b. Aspek yang diamati meliputi: 

1) Mengenalkan keaksaraan awal  

Refleksi  Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengoreksian mengenai keberhasilan 

tindakan kelas yang sudah dilakukan 

berdasarkan indikator kinerja yang 

sudah ditetapkan, jika belum berhasil 

maka dilanjutkan siklus selanjutnya. 

Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengoreksian mengenai keberhasilan 

tindakan kelas yang sudah dilakukan 

berdasarkan indikator kinerja yang 

sudah ditetapkan, jika belum berhasil 

maka dilanjutkan siklus selanjutnya. 

 

E. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan data menurut Arikunto (2005). Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi dan dokumentasi. 

 



 

 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Pedoman Observasi  Berdasarkan Permendikbud No. 146 Tahun 

Variabel  indikator 

Mengenalkan keaksaraan 

awal 

1. Menunjukan bentuk-bentuk simbol (pra 

menulis) 

2. Membuat gambar dengan beberapa 

coretan/tulisan yang sudah berbentuk 

huruf/kata 

3. Menulis huruf-huruf dari namanya sendiri 

4. Mencocokan huruf dengan gambar. 

 

F. Indikator Kinerja  

Arikunto (2010) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas dapat berhasil 

melalui empat skala keberhasilan yaitu: 

1. Kriteria baik, yaitu apabila hasil penilaian kemampuan mengenal huruf yang diperoleh 

anak antara 76-100%. 

2. Kriteria cukup, yaitu apabila hasil penilaian kemampuan mengenal huruf yang diperoleh 

anak antara 56-75%. 

3. Kriteria kurang, yaitu apabila hasil penilaian kemampuan mengenal huruf yang diperoleh 

anak antara 41-55%. 

4. Kriteria sangat kurang, yaitu apabila hasil penilaian kemampuan mengenal huruf yang 

diperoleh anak antara 0-40% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Table 3.3 

Pedoman Penilaian Observasi Mengenal Simbol Huruf 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kategori 

Baik 

(4) 

Cukup 

(3) 

Kurang 

(2) 

Sangat 

Kurang 

(1) 

3.12 Mengenal 

keaksaraan awal  

4.12 Menunjukan 

kemampuan 

keaksaraan awal 

dalam berbagai 

bentuk karya 

1. Menunjukan 

bentuk-bentuk 

simbol (pra 

menulis)  

Anak mampu 

menunjukan 

21-26 huruf 

Anak mampu 

menunjukan 

15-20 huruf 

Anak mampu 

menunjukan 

7-14 huruf 

Anak mampu 

menunjukan 

1-6 huruf 

2.Membuat 

gambar 

dengan 

berbagai 

coretan/tulisa

n yang sudah 

berbentuk 

huruf/kata 

Anak mampu 

menuliskan 

beberapa 

huruf yang 

membentuk 

satu kata 

dengan benar 

Anak mampu 

menuliskan 

beberapa 

huruf menjadi 

satu kata 

meskipun 

masih ada 

huruf yang 

terbalik 

Anak mampu 

menuliskan 

suku kata 

pertama 

Anak Mampu 

menuliskan 

huruf depan 

dari suatu kata 

1. Menulis 

huruf-huruf 

dari namanya 

sendiri 

Anak mampu 

menulisakan 

namanya 

dengan benar 

Anak mampu 

menuliskan 

namanya 

meskipun 

dengan huruf 

yang terbalik 

Anak mampu 

menuliskan 

namanya 

meskipun  ada 

beberapa 

huruf hilang 

Anak belum 

mampu 

menuliskan 

namanya 

sendiri 



2. Mencocokan 

huruf dengan 

gambar 

Anak mampu 

mencocokan 

huruf dengan 

benar 

Anak mampu 

mencocokan 

huruf dengan 

gambar 

namun masih 

terbalik 

Anak mampu 

mencocokan 

huruf dengan 

gambar 

namun belum 

mengerti 

nama huruf 

Anak belum 

mampu 

mencocokan 

huruf dengan 

gambar 

 

A. Indikator Keberhasilan  

Dalam penelitian ini dikatakan berhasil jika 90% kemampuan anak dalam 

mengenal huruf meningkat melalui permainan kotak pintar. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase pencapaian pada semua indikator yang tertera dalam instrumen penelitian.  

 

Table 3.4 

 Indikator Keberhasilan 

 

Hasil Aspek Kemampuan Mengenal Simbol 

90% 1. Menunjukan bentuk-bentuk simbol (pra menulis) 

2. Membuat gambar dengan berbagai coretan/tulisan yang sudah 

berbentuk huruf/kata 

3. Menulis huruf-huruf dari namanya sendiri 

4. Mencocokan huruf dengan gambar 

 

 

B. Teknik Analisis Data  

Setiap data yang diperoleh dari hasil observasi akan dianalisis. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah mengenai kemampuan mengenal huruf, analisis 

data menggunakan metode deskriptif. Hasil kegiatan dianalisis dengan teknik analisis 

deskriptif kuantitatif yaitu dilakuakan dengan membandingkan hasil tindakan dari suatu 

siklus dengan kriteria keberhasilan yang ditentukan menurut Soesilo (2014). Analisis 

yang dilakukan secara deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengetahui peningkatan 



kemampuan menghafal huruf dalam kegiatan bermain dengan media kotak pintar yang 

telah terjadi dari awal pembelajaran/tindakan dilakukan sampai siklus akhir. Adapun 

rumus yang digunakan menurut Anas Sudjono (dalam Waraningsih 2014) sebagai 

berikut: 

 

   Keterangan : 

f = frekuensi yang sedang dicari presentasinya 

N = number of class (jumlah frekuensi) 

P = angka presentasi 

 

 

F  

P =            X 100% 

N 


