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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas (Arikunto 

dalam Saputri, 2015). Penelitian ini merupakan proses investigasi 

terkendali untuk menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran 

dikelas, proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil 

pembelajaran di kelas tertentu. 

Salah satu ciri khas PTK adalah adanya kolaborasi antara praktisi 

dan peneliti dalam pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan dan 

pengambilan keputusan yyang akhirnya melahirkan kesamaan tindakan 

(Arikunto dalam Saputri, 2015). Peneliti dan guru kelas bersama-sama 

membuat perencanaan, selanjutnya pelaksanaan dalam pembelajaran di 

kelas. Peneliti membuat pengamatan selanjtnya melakukan refleksi dengan 

guru kelas sehingga diketahui kekurangan dan kelebihan kegiatan yang 

dilaksanakan. 

 

3.2.Setting Kelas 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil setting penelitian di TK 

Apple Kids Salatiga, yang beralamatkan di Jl. Dr. Sumardi No. 11 Kota 

Salatiga. TK Apple Kids memiliki 15 guru pengajar dengan 1 kepala 

sekolah dan 2 penjaga sekolah 2 orang petugas kebersihan. TK Apple Kids 

dilengkapi dengan fasilitas 3 toilet, 8 ruang belajar, 1 ruang guru, ruang 

penyimpanan alat main, 1 ruang UKS, dan memiliki 1 lapangan outdoor.  

Waktu penelitian ini dimlai pada bulan Juli sampai desember 2017 dari 

tahap pra survei hingga dilaksanakan tindakan. 
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3.3.Subjek Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh, yang diklasifikasikan menjadi orang atau person, tempat atau 

place, dan simbol atau paper (Arikunto dalam Saputri, 2015). Subjek 

penelitian penulis adalah kelompok C kelas Red Apple/ TK B yang mana 

terdapat 10 siswa dengan rincian, 6 laki-laki dan 4 puteri. Siswa kelompok 

C di TK B ini mempunyai kemampuan yang rata-rata, terbukti dari hasil 

observasi yang dilakukan penulis 5 dari 10 anak terbiasa dibantu oleh guru 

dalam mengerjakan tugas di kelas. Ditinjau dari faktor kebiasaan anak 

dikelas sangat bervariasi, yaitu ada yang malas belajar, ada yang rajin 

belajar, ada yang sangat cepat menangkap pelajaran, ada yang kurang 

cepat menangkap pelajaran, serta ada yang pendiam dan ada juga yang 

sangat suka berbicara dengan teman. Ditinjau dari kebiasaan orang tua 

dirumah, ada yang terbiasa membantu anaknya dirumah, ada juga yang 

membiasakan anaknya mandiri, selain itu ada juga yang kurang 

memperhatikan anaknya dirumah, data ini penulis dapat dari hasil 

wawancara dengan guru kelas dan siswa TK B dikelompok C. Hal inilah 

yang memicu adanya perbedaan perkembangan berbicara TK B di 

kelopmpok C. 

 

3.4.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1. Variabel penelitian 

Menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

a) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah digital storytelling. 

X  : digital storytelling 
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b) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, yang 

menjadi variabel terikat adalah kemampuan bicara siswa TK B 

kelompok C TK Apple Kids Salatiga. 

Y : Kemampuan bicara 

 

3.4.2. Definisi Operasional 

a) Digital storytelling 

Digital storytelling adalah aplikasi teknologi yang diatur dengan 

sedemikian rupa untuk mempelajari sesuatu dan untuk membantu para 

guru dalam penggunaan teknologi secara produktif di kelas mereka. 

b) Kemampuan bicara 

Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud 

(ide, gagasan, pikiran, atau isi hati) seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami 

oleh orang lain. Kemampuan tersebut dapat ditinjau dari aspek 

perkembangan bahasa (mengungkapkan bahasa) yang kemudian 

penullis bagi kedalam 5 indikator yaitu, 1) anak dapat menjawab sesuai 

dengan pertenyaan yang diberikan 2) anak dapat menyebutkan 1 kata 

benda/ lebih yang memiliki bunyi/ huruf awal yang sama 3) anak dapat 

menyebutkan suara huruf awal dari nama-nama benda yang ada 

disekitarnya 4) anak dapat mengenal huruf vokal dan angka 1 sampai 

10 dan 5) anak dapat menceritakan kembali sebagian cerita/ dongeng 

yang telah diperdengarkan. 
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3.5.Teknik dan Instrumen pengumpulan data 

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto dalam Saputri, 2015) metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

pengamatan atau observasi, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara 

dipergunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono dalam Saputri, 2015). 

Wawancara ditujukan bagi guru kelompok B untuk lebih mengetahui 

permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kemampuan 

berbicara anak serta menemukan solusi dan media yang tepat untuk 

digunakan. 

Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Saputri, 2015) observasi dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu observasi non sistemasis dan observasi 

sistematis. Observasi non sistematis dilakukan dengan tidak menggunakan 

instrumen pengamatan sedangkan  observasi sistematis dilakukan dengan 

menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. 

Penelitian ini menggunakan observasi sistematis dimana penulis 

membuat instrumen yang berisi daftar kegiatan dan hal-hal yang 

diharapkan akan mmuncul pada saat proses pemebelajaran. Penulis 

memberikan tanda ceklis pada kolom dimana peristiwa tersebut muncul. 

Penulis mendokumentasikan kegiatan berupa foto pada saat kegiatan 

pemebelajaran berlangsung. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari 

seseorang (Sugiono dalam Saputri, 2015). Dokumentasi dilakukan untuk 

memberikan gambaran secara nyata tentang kegiatan anak dalam 

peningkatan kemampuan berbicara pada saat proses pembelajaran serta 

untuk memperkuat data yang telah diperoleh. 
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3.5.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

lebih baik dalam arrti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah (arikunto, dalam Saputri, 2015). Pengisian instrumen 

penelitian dilakukan dengan memberikan tanda centang atau ceklis pada 

setiap tanda atau gejala yang muncul, sehingga peneliti menjadi tahu 

apakah metode dan kegiatan dalam meningktkan kemampuan berbicara 

anak berhasil. 

Peneliti membuat kisi-kisi terlebih dahulu sebelum membuat 

instrumen penelitian. Kisi-kisi adalah sebuah tabel menunjukkan hubungan 

antara hal-hal yang disebutkan dalam baris dengan hal-hal yang disebutkan 

dalam kolom (Arikunto, dalam Saputri, 2015). Pembuatan kisi-kisi 

berguna sebagai acuan dalam membuat instrumen karena dapat 

menunjukkan kaitan antara variabel dengan sumber data. Kisi-kisi yang 

dibuat peneliti sebagai acuan untuk membuat instrumen penelitian, kisi-

kisi penulis ambil dari standar isi tentang tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 5-6 tahun dalam lampiran I peraturan menteri 

pendidikan  dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 

dibuat dalam tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Kisi-kisi Pedoman Pengamatan Kemampuan Berbicara Anak. 
Aspek 

Perkembanga

n 

Aspek yang Diamati Indikator 

Bahasa 

(Mengungkap

kan bahasa) 

Menjawab pertanyan yang lebih 

kompleks 

Anak dapat menjawab sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan 

Menyebutkan kelompok gambar 

yang memiliki bunyi yang sama 

Anak dapat menyebutkan 1 kata benda atau 

lebih yang memiliki bunyi/ huruf awal yang 

sama. 

Berkomunikasi secara lisan, 

memiliki perbendaharaan kata, serta 

mengenal simbol-simbol untuk 

persiapan membaca, menulis dan 

berhitung 

Anak dapat menyebutkan suara huruf awal 

dari nama benda-benda yang ada 

disekitarnya. 

Anak dapat mengenal huruf vokal dan angka 

1 sampai 10 

Melanjutkan sebagian cerita/ 

dongeng yang telah diperdengarkan 

Anak dapat menceritakan kembali sebagian 

cerita/ dongeng yang telah diperdengarkan. 
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Kisi-kisi pedoman pengamatan kemampuan berbicara dituangkan 

ke dalam rubrik untuk mempermudah penilaian. Rubrik penilaian untuk 

kelancaran berbicara anak termuat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2 Rubrik penilaian indikator anak dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan sesuai pertanyaan  

No  Kriteria  Deskripsi  Skor 

1  

Anak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

sesuai pertanyaan  

Jika anak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan sesuai 

pertanyaan  

3 

2  

Anak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

sesuai pertanyaan dengan 

bantuan guru 

Jika anak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan sesuai 

pertanyaan dengan bantuan guru 

2 

3  

Anak tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

sesuai pertanyaan  

Jika anak tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan sesuai 

pertanyaan atau hanya diam saja 

meskipun mendapat bantuan guru 

1 

 
Tabel 3 rubrik penilaian indikator anak dapat menyebutkan 1 kata benda atau 

lebih yang memiliki bunyi/ huruf awal yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 4 rubrik penilaian indikator anak dapat menyebutkan suara huruf awal dari 

nama benda-benda yang ada disekitarnya. 

No  Kriteria  Deskripsi  Skor 

1  

Anak dapat menyebutkan 

suara huruf awal dari nama 

benda-benda yang ada 

disekitarnya. 

Jika anak dapat menyebutkan suara 

huruf awal dari nama benda-benda 

yang ada disekitarnya. 

3 

2  

Anak dapat menyebutkan 

suara huruf awal dari nama 

benda-benda yang ada 

disekitarnya dengan bantuan 

guru 

 

Jika anak dapat menyebutkan suara 

huruf awal dari nama benda-benda 

yang ada disekitarnya dengan 

bantuan guru. 

 

 

2 

3  Anak tidak dapat Jika anak tidak dapat menyebutkan 1 

No  Kriteria  Deskripsi  Skor 

1  

Anak dapat menyebutkan 1 

kata benda atau lebih yang 

memiliki bunyi/ huruf awal 

yang sama. 

Jika anak dapat menyebutkan 1 kata 

benda atau lebih yang memiliki 

bunyi/ huruf awal yang sama. 

3 

2  

Anak dapat menyebutkan 1 

kata benda atau lebih yang 

memiliki bunyi/ huruf awal 

yang sama dengan bantuan 

guru. 

Jika anak dapat menyebutkan 1 kata 

benda atau lebih yang memiliki 

bunyi/ huruf awal yang sama 

dengan bantuan guru. 

2 

3  

Anak tidak dapat 

menyebutkan 1 kata benda 

atau lebih yang memiliki 

bunyi/ huruf awal yang 

sama. 

Jika anak tidak dapat menyebutkan 

1 kata benda atau lebih yang 

memiliki bunyi/ huruf awal yang 

sama atau hanya diam saja  

meskipun mendapat bantuan guru. 

1 
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menyebutkan suara huruf awal 

dari nama benda-benda yang 

ada disekitarnya. 

suara huruf awal dari nama benda-

benda yang ada disekitarnya atau 

hanya diam saja meskipun 

mendapat bantuan guru. 

 
Tabel 5 rubrik penilaian indikator anak dapat mengenal huruf vokal dan angka 1 

sampai 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabel 6 rubrik penilaian indikator anak dapat menceritakan kembali sebagian 

cerita/ dongeng yang telah diperdengarkan. 

No  Kriteria  Deskripsi  Skor 

1 

Anak dapat menceritakan 

kembali sebagian cerita/ 

dongeng yang telah 

diperdengarkan. 

Jika anak dapat menceritakan 

kembali sebagian cerita/ dongeng 

yang telah diperdengarkan. 

3 

2 

Anak dapat menceritakan 

kembali sebagian cerita/ 

dongeng yang telah 

diperdengarkan dengan 

bantuan guru. 

Jika anak dapat menceritakan 

kembali sebagian cerita/ dongeng 

yang telah diperdengarkan dengan 

bantuan guru. 

2 

3  

Anak tidak dapat 

menceritakan kembali 

sebagian cerita/ dongeng 

yang telah 

diperdengarkan. 

Jika anak tidak dapat menceritakan 

kembali sebagian cerita/ dongeng 

yang telah diperdengarkan atau hanya 

diam saja meskipun mendapat 

bantuan guru. 

1 

 

Keterangan :  

3 = Berkembang sangat baik (BSB) 

2 = Berkembang sesuai harapan (BSH) 

1 = Belum Berkembang (BB) 

 

No  Kriteria  Deskripsi  Skor 

1  

Anak dapat mengenal 

huruf vokal dan angka 1 

sampai 10 

Jika anak sudah dapat menyebutkan  

Anak dapat mengenal huruf vokal 

dan angka 1 sampai 10. 

3 

2  

Anak dapat mengenal 

huruf vokal dan angka 1 

sampai 10 dengan 

bantuan guru. 

Jika anak dapat menyebutkan huruf 

vokal dan angka 1 sampai 10 dengan 

bantuan guru. 

2 

3  

Anak tidak dapat 

mengenal huruf vokal 

dan angka 1 sampai 10 

Jika anak tidak dapat  menyebutkan 

huruf vokal dan angka 1 sampai 10 

atau hanya diam saja  meskipun 

mendapat bantuan guru. 

1 
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Lembar penilaian yang akan digunakan oleh penulis untuk 

mengetahui setiap peningkatan yang terjadi pada anak di kelas Red Apple 

C dibuat dalam tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7 lembar penilaian 

 

3.6.Indikator keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah terjadinya 

peningkatan kemampuan berbicara anak kelompok B TK Apple Kids 

Salatiga melalui Digital Strory Telling. Penelitian dapat dinyatakan 

berhasil apabila presentase nilai rata-rata kemampuan berbicara anak yang 

termasuk kriteria berkembang sangat baik (BSB) minimal 80%. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil kegiatan pembelajaran yang tersusun dalam lembar 

observasi kegiatan. Keberhasilan tindakan dapat diketahui dengan 

membandingkan dari setiap siklus yang dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

No 
Nama 

Anak 

Anak 

dapat 

menjawa

b sesuai 

dengan 

pertanya

an yang 

diberikan 

Anak dapat 

menyebutkan 

1 kata benda 

atau lebih 

yang 

memiliki 

bunyi/ huruf 

awal yang 

sama. 

Anak dapat 

menyebutkan 

suara huruf 

awal dari 

nama benda-

benda yang 

ada 

disekitarnya. 

Anak 

dapat 

mengenal 

huruf 

vokal dan 

angka 1 

sampai 

10 

Anak dapat 

menceritakan 

kembali 

sebagian cerita/ 

dongeng yang 

telah 

diperdengarkan. 

Skor 

Total 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 Afin                 

2 Sae                  

3 Flo-flo                   

4 Sen-sen                   

5 Grace                  

6 Gaby                  

7 Celvin                  

8 Gisel                  

9 Alice                 

10 Josua                 

Jumlah Total                 

Persentase 

(%) 
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1. Membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang berisi tentang 

materi yang akan disampaikan sesuai dengan model pembelajaran 

yang akan digunakan. 

2. Menyiapkan sarana dan media yang akan dipergunakan dalam 

kegiatan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini yang 

disiapkan adalah power point buatan guru sendiri disesuaikan 

dengan tema pada saat penelitian dan leptop. 

3. Menyusun kisi-kisi observasi kegiatan, sehingga akan 

mempermudah dalam melakukan penilaian. 

4. Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi terhadap hasil 

belajar anak dalam kegiatan berbicara. 

5. Mempersiapkan media dokumentasi berupa kamera. 

Tahap kedua adalah pelaksanaan tiindakan sekaligus pengamatan, 

pelaksanaan tndakan adalah implementasi atau penerapan isi rancangan di 

dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan kelas sedangkan pengamatan 

yaitu pelaksanaan oleh pengamat (Arikunto dalam Saputri, 2015). Pada 

tahap pelaksanaan, tindakan yang dilaksanakan harus sesuai  dengan 

panduan rencana kegiatan harian ang telah dibuat dan dilaksanakan pada 

saat kegiatan belajar mengajar. Peeliti melakukan pengamatan terhadap 

aktifitas anak dalam kegiatan pembelajaran. Pengamatan dilaksanakan saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah dipersiapkan. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat 

mengetahui kemampuan anak dalam kegiatan pembelajaran dan dapat 

melakukan penilaian terhadap hasil belajar anak terkait dengan kegiatan 

berbicara. 

Tahap ketiga adalah refleksi yaitu kegiatan untuk menemukan 

kembali apa yang sudah terjadi (Arikunto, dalam Saputri, 2015). Data 

yang telah diperoleh dari lembar observassi kemudian dianalisis beserta 

masalah yang muncul saat proses pembelajaran. Setelah dilakukan 

penilaian, dilakukan evaluasi terhadap tindakan pembelajaran yang telah 
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dilakukan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan terhadap tindakan 

berikutnya. 

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi yang telah dibuat 

sebelumnya maka pada setiap akhir kegiatan akan dilakukan tindakan 

perbaikan pada siklus berikutnya. Dengan penelitian tindakan kelas ini 

akan diperoleh informasi tentang kemampuan berbicara dan diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada anak Kelompok B TK 

Apple Kids Salatiga. 

3.8.Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian menurut Bogdan (dalam Saputri, 

2015) yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

observasi dan catatan lapangan sehingga dapat dengan mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya, 

untuk mengetahui keefektifan suatu metode yang digunakan pada 

penelitian tindakan kelas ini digunkaan analisis deskriptif kualitatif dan 

analisis deskriptif kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari penggunaan 

lembar observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Analisis deskriptif kuantitatif dipergunakan untuk menemukan hasil yang 

diperoleh berdasarkan teknik skoring. 

Tujuan analisis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

memperoleh kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau 

perubahan sebagaimana yang diharapkan bukan untuk membuat 

generalisasi atau pengujian teori. Tetapi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan penelitian tindakan kelas yang digunakan, perlu dilakukan 

identifikasi pada skor yang diperoleh. Adapun rumus yang digunkan untuk 

mencari presentase (Anas Sudijono dalam Saputri, 2015) dalam penelitian 

ini adalah seperti gambar 5 : 
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  Gambar 5 

Rumus Presentase 

 

 

 

 
Keterangan: 

F = Frekuensi yang dicari presentasinya 

N = Number of cases (Jumlah frekuensi atau banyaknya individu) 

P = Angka presentase 

 

Setelah melakukan pengumpulan data dengan lengkap, selanjutnya 

peneliti berusaha menyusun dan mengelompokkan data serta menyeleksi 

data yang ada dalam penelitian ini. Hal ini berfungsi sebagai jawaban atas 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan indikator yang 

penulis rancang data yang diperoleh dalam penelitian ini diinterpretasikan 

dalam tiga tingkatan yang disajikan dalam tabel 8 berikut: 

Nilai maksimal  : 5 x 3 = 15 

Nilai minimal  : 5 x 1 = 5 

Interval  : 15 – 5 = 10 

     10 : 3 = 3,3 

 

Kriteria Nilai Skor 

Berkembang sangat baik (BSB) 11,6 – 15 

Berkembang sesuai harapan (BSH)                 8,3 – 11,5 

Belum berkembang (BB)                 5    – 8,2 

 

Tabel 8 Kriteria keberhasilan yang dicapai 

 

F 

P=   X 100 % 

 N 


