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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelian ini menggunakan jenis penelitian Partisipatory Action 

Research (PAR). Menurut Mertler (2011) PAR (Participatory Action Research) 

adalah proses dimana komunitas-komunitas berusaha mempelajari masalah 

secara ilmiah dalam rangka memandu, memperbaiki, dan mengevaluasi 

keputusan dan aksi mereka. 

3.2 Setting Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Desa Dukuh Krajan RT 09 RW 01, 

Dukuh, Sidomukti, Salatiga. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Pelaksanaan ini direncanakan pada bulan Juli sampai bulan Desember 

tahun 2017. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah anak-anak di desa Desa Dukuh Krajan 

RT 09 RW 01, Dukuh, Sidomukti, Salatiga yang berjumlah 5 anak yang terdiri 

dari 1 laki-laki dan 4 perempuan.  

3.4 Variabel Penelitian 

4.4.1  Variabel bebas  

Menurut Sugiyono (dalam Rahmawati, 2015), variabel bebas 

(independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas (independen) yaitu kemampuan mengenal simbol huruf. 

4.4.2  Variabel terikat 

Menurut Sugiyono, (dalam Rahmawati 2015), variabel terikat sering 

disebut variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen yaitu permainan ular tangga. 
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3.5 Teknik Pengambilan Data 

Data dari penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi, 

wawancara, guna mengetahui pencapaian belajar anak yang dihasilkan dari 

pengenalan simbol huruf  pada anak usia 5-6 tahun di desa Dukuh Krajan RT 09 

RW 01 Salatiga melalui permainan ular tangga. 

3.5.1 Observasi  

Dalam penelitian ini, obervasi yang dilakukan penulis untuk 

mengumpulkan informasi tentang kegiatan anak yang dilakukan dalam 

meningkatkan kemampuan mengenal simbol huruf. 

3.5.2 Dokumentasi  

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis dapat menyelidiki 

benda-benda tertulis. Peneliti melakukan pengumpulan data dari lembar 

observasi, mengambil foto dan video saat anak melaksanakan proses 

pembelajaran. Foto dan video berfungsi untuk menggambarkan secara nyata 

ketika anak beraktivitas dalam pembelajaran mengenal simbol huruf. 

3.5.3 Wawancara  

Penulis melakukan metode wawancara kepada orang tua guna 

menggali informasi yang lebih dalam tentang masalah yang ditemukan oleh 

penulis. Wawancara dilakukan dengan tidak terstuktur hanya berpedoman 

pada garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  

3.6 Instrumen Pengkumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh 

penulis dalam kegiatan mengumpulkan data supaya kegiatan tersebut menjadi 

lebih sistematis dan lebih mudah dilakukan (Arikunto dalam Yuvitasari, 2015). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen pengumpulan data berupa 

lembar observasi, dokumentasi, dan wawancara. Instrumen untuk penelitian ini 

terdiri dari indikator yang berkaitan dengan kemampuan mengenal simbol huruf, 

yaitu kemampuan anak menyebutkan huruf yang diterapkan menggunakan 

permainan ular tangga, anak-anak bermain ular tangga yang dibuat sendiri oleh 

penulis. Berikut merupakan kisi-kisi pedoman yang digunakan dalam lembar 

observasi. 
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Tabel 3.1:Kisi-Kisi Pedoman Observasi Kemampuan Mengenal Simbol 

Huruf 

Kompetensi Dasar Indikator Item  

3.12 Mengenal 

keaksaraan awal 

melalui bermain.  

1. Menunjukkan bentuk-

bentuk simbol (pra-

menulis). 

 

Anak mampu 

menyebutkan simbol 

huruf berdasarkan 

banyaknya huruf yang 

anak pahami.  

 

 

 

 

4.12 Menunjukkan 

kemampuan 

keaksaraan awal dalam 

berbagai bentuk karya 

1. Membuat gambar 

dengan beberapa 

coretan/ tulisan yang 

sudah berbentuk huruf/ 

kata. 

Anak mampu membuat 

huruf yang dipahami 

melalui coretan/tulisan 

yang berbentuk huruf.  

2. Menulis huruf-huruf 

dari namanya sendiri.  

Anak mampu menulis 

namanya sendiri dengan 

benar.  
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Tabel 3.2:  Pedoman Penilaian Observasi Kemampuan Mengenal Simbol Huruf 

Kompetensi Dasar Indikator Kategori 

Baik 

(4) 

Cukup 

(3) 

Kurang 

(2) 

Belum Baik 

(1) 

3.12 Mengenal 

keaksaraan awal 

melalui bermain 

1. Menunjukkan 

bentuk-bentuk 

simbol (pra-menulis). 

 

Anak mampu 

menyebutkan  huruf 

21-26 

Anak mampu 

menyebutkan 14-20 

huruf 

Anak mampu 

menyebutkan 7-13 

huruf 

Anak mampu 

menyebutkan 1-6 

huruf 

4.12 Menunjukkan 

kemampuan 

keaksaraan awal 

dalam berbagai 

bentuk karya 

1. Membuat gambar 

dengan beberapa 

coretan/ tulisan yang 

sudah berbentuk 

huruf/ kata. 

Anak membuat 

gambar dengan 

coretan/tulisan yang 

sudah dapat di baca 

hurufnya 

Anak membuat 

gambar dengan 

coretan/ tulisan 

masih terbalik 

hurufnya 

Anak membuat 

gambar dengan 

coretan/ tulisan belum 

membentuk huruf 

yang dapat di baca 

secara jelas.  

Anak belum 

mampu membuat 

gambar dengan 

coretan/ tulisan 

 2. Menulis huruf-

huruf dari namanya 

sendiri. 

Anak mampu 

menuliskan namanya 

sendiri dengan benar 

Anak mampu 

menuliskan namanya 

sendiri walaupun 

tulisannya terbalik 

Anak menuliskan 

namanya sendiri 

masih kurang 

hurufnya 

Anak belum 

mampu menuliskan 

namanya sendiri 

dengan benar 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 

presentase. Perhitungan dalam analisis data menghasilkan presentase 

pencapaian yang selanjutnya dituangkan dalam kalimat. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan rumus penilaian menurut Ngalim Purwanto (dalam  

Yuvitasari, 2015) yaitu: 

 

 

 

Keterangan : 

NP = Nilai persen yang dicari/ diharapkan  

R = Skor mentah yang diperoleh  

SM = Skor maksimum ideal dari nilai yang ada 

100% = Bilangan Tetap 

Dari hasil perhitungan yang telah diperoleh, selanjutnya di 

kategorikan ke dalam 4 kriteria, menurut Suharsimi Arikunto, (2010).  

Kriterianya sebagai berikut:  

1. Kriteria baik, yaitu apabila hasil penilaian kemampuan mengenal simbol 

huruf yang diperoleh anak antara 76-100%. 

2. Kriteria cukup, yaitu apabila hasil penilaian kemampuan mengenal simbol 

huruf yang diperoleh anak antara 56-75%. 

3. Kriteria kurang, yaitu apabila hasil penilaian yang diperoleh anak antara 

41-55%. 

4. Kriteria belum baik, yaitu apabila hasil penilaian yang diperoleh anak 

antara 0-40%.  

3.8 Indikator Keberhasilan 

Dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila 76% kemampuan anak 

dalam mengenal simbol huruf meningkat melalui permainan ular tangga. Hal ini 

terlihat dari persentase pencapaian pada semua indikator yang tertera dalam 

instrumen penelitian. 

NP = 
𝑅

𝑆𝑀
 x 100% 
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Tabel 3.4 Indikator Keberhasilan 

Hasil Aspek Kemampuan Mengenal Simbol Huruf 

76% a. Menunjukkan bentuk-bentuk simbol (pra-menulis). 

b. Membuat gambar dengan beberapa coretan/ tulisan 

yang sudah berbentuk huruf/ kata 

c. Menulis huruf-huruf dari namanya sendiri 

 

 

3.9 Prosedur Penelitian  

Alur penelitian ini mengacu pada teori Arikunto (2010) terdiri dari 4 

tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Penelitian menurut Arikunto (2010). 

 

3.9.1  Perencanaan  

Tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, 

oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan.  

 

 

 

Siklus I Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

Siklus II Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

? 
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3.9.2 Tindakan 

Tindakan adalah sebuah tindakan untuk merancang dan membuat 

skenario penerapan pembelajaran yang akan diterapkan. Penulis. 

melaksanakan kegiatan yang ada dalam rencana kegiatan. 

3.9.3 Pengamatan 

Pengamatan yaitu penulis melakukan pengamatan dan mencatat 

semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Melalui pengamatan dapat dilihat pelaksanaan tindakan 

pada saat proses pembelajaran telah sesui dengan proses pembelajaran 

yang telah dibuat. 

3.9.4  Refleksi 

Refleksi yaitu mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan berdasarkan data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan 

evaluasi untuk menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Tabel 3.3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

Aktivitas Siklus I Siklus II 

Perencanaan a. Merancang Rencana 

Kegiatan Harian. 

b. Mempersiapkan peralatan 

perminan ular tangga 

a. Merancang Rencana 

Kegiatan Harian. 

b. Mempersiapkan peralatan 

perminan ular tangga 

Tindakan  a. Peneliti sekaligus pelaku 

mempersiapkan peralatan  

yang akan digunakan dalam 

permainan ular tangga 

b. Peneliti sekaligus pelaku 

memberikan penjelasan 

mengenai permainan ular 

tangga yang akan dilakukan 

a. Peneliti sekaligus pelaku 

mempersiapkan peralatan  

yang akan digunakan 

dalam permainan ular 

tangga 

b. Peneliti sekaligus pelaku 

memberikan penjelasan 

mengenai permainan ular 
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c. Peneliti sekaligus pelaku 

mencontohkan langsungcara 

bermain ular tangga dengan 

menjadikan anak sebagai 

pionnya. Hal ini di lakukan 

agar anak dapat melihat 

secara langsung dan dapat 

memahami cara berminnya. 

d. Peneliti sekaligus pelaku 

memberi kesempatan 

langsung kepada anak-anak 

untuk bermain ular tangga 

dengan menyebutkan huruf 

yang mereka pijak.  

tangga yang akan di 

lakukan 

c. Peneliti sekaligus pelaku 

mencontohkan langsung 

cara bermain ular tangga 

dengan menjadikan anak 

sebagai pionnya. Hal ini di 

lakukan agar anak dapat 

melihat secara langsung 

dan dapat memahami cara 

berminnya. 

d. Peneliti sekaligus pelaku 

memberi kesempatan 

langsung kepada anak-

anak untuk bermain ular 

tangga dengan 

menyebutkan huruf yang 

mereka pijak.  

Pengamatan  a. Peneliti sekaligus pelaku 

melakukan pengamatan 

terhadap anak-anak yang 

sedang melakukan 

permainan ular tangga 

guna mengenal simbol 

huruf.  

b. Aspek yang menjadi 

pengamatan: 

1. Anak mampu 

menyebutkan simbol 

huruf berdasarkan 

banyaknya huruf 

yang anak pahami 

a. Peneliti sekaligus 

pelaku melakukan 

pengamatan terhadap 

anak-anak yang sedang 

melakukan permainan 

ular tangga guna 

mengenal simbol huruf.  

b. Aspek yang menjadi 

pengamatan: 

1. Anak mampu 

menyebutkan 

simbol huruf 

berdasarkan 

banyaknya huruf 
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2. Anak mampu 

membuat huruf yang 

dipahami melalui 

coretan/tulisan yang 

berbentuk huruf. 

3. Anak mampu 

menulis namanya 

sendiri dengan 

lengkap dan benar. 

yang anak pahami 

2. Anak mampu 

membuat huruf 

yang dipahami 

melalui 

coretan/tulisan yang 

berbentuk huruf. 

3. Anak mampu 

menulis namanya 

sendiri dengan 

lengkap dan benar. 

Refleksi  Pada tahap ini peneliti 

melakukan evaluasi tentang 

keberhasilan dari penelitian 

tindakan yang sudah dilakukan 

berdasarkan ketercapaian 

indikator keberhasilan yang 

sudah diterapkan dan jika belum 

tercapai maka dilakukan siklus 

selanjutnya. 

Pada tahap ini peneliti 

melakukan evaluasi tentang 

keberhasilan dari penelitian 

tindakan yang sudah dilakukan 

berdasarkan ketercapaian 

indikator keberhasilan yang 

sudah diterapkan jika belum 

tercapai maka dilakukan siklus 

selanjutnya. 
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