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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti akan meneliti di kelompok B 

RA Mamba’ul Hisan Salatiga. penelitian ini dilakukan dengan desain 

penelitian bentuk PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yaitu penelitian ini 

akan dilakukan di dalam satu kelas (Arikunto 2007). Pelaksanaan 

penelitian ini mengikuti beberapa tahap penelitian tindakan kelas yang 

pelaksanaan tindakannya terdiri dari beberapa siklus. Pada setiap siklus 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi 

yang keempatnya merupakan satu siklus.  

 Arikunto, (2007) menjelaskan dalam PTK terdiri dari 

beberapa siklus, dapat dilihat dalam beberapa diagram tahapan dalam 

PTK antara lain: 
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Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan 

kegiatan yang meliputi: 

1. Perencanaan   

Rencana tindakan apa saja yang akan dilakukan peneliti untuk 

memperbaiki, meningkatkan, atau perubahan perilaku dan sikap 

sebagai solusi. 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru 

atau peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan, ataupun perubahan 

yang diinginkan. 

3. Pengamatan  

Kegiatan pengamatan yang dilakukan peneliti untuk mengamati 

hasil atau mencatat hasil dari tindakan yang dilaksanakan kepada siswa 

sehingga memperoleh hasil yang akurat untuk memperbaiki siklus 

berikutnya. 

4. Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali 

apa yang sudah dilakukan. Peneliti mengkaji, melihat dan 

mempertimbangkan  hasil dari tindakan. Bertujuan untuk memecahkan 

masalah yang ada dan peneliti bersama guru dapat melakukan 

perbaikan terhadap rencana awal. 
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3.2  Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1 Subyek Penelitian 

Subyek penerima tindakan adalah siswa di kelompok B RA 

Mamba’ul Hisan Salatiga yang berjumlah 15 anak yang terdiri dari 8 

anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Peneliti melakukan tindakan dan 

melakukan pembelajaran mengenal angka 1-10. 

 

3.2.2 Setting Penelitian 

Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelompok B RA Mamba’ul Hisan 

Salatiga yang beralamat di Jl. Sultan Agung Km.01 Blotongan Kota 

Salatiga. Dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mengetahui 

kemampuan mengenal bilangan 1-10 dengan menggunakan permainan 

Puzzle pecah telur. 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi objek 

penelitian, yaitu :  

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lain yang sifatnya berdiri sendiri. Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah permainan Puzzle pecah telur. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain yang sifatnya tidak berdiri sendiri. Di dalam penelitian ini yang 
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menjadi variabel terikat adalah kemampuan mengenal bilangan 1-10 

yaitu kemampuan untuk memahami sesuai indikator yang sudah 

ditetapkan. 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Proses penelitian tindakan merupakan kerja berulang atau 

dengan menggunakan siklus. Penelitian ini terdiri dari dua siklus, 

siklus I terdiri dari satu pre-test, tiga tindakan dan satu post-test, 

kemudian siklus II terdiri dari tiga tindakan dan satu post-test. Puzzle 

pecah telur dapat meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 1-10 

di kelompok B RA Mamba’ul Hisan Salatiga. Dalam penelitian ini 

terdapat rencana, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Langkah-langkah PTK dapat diuraikan sebagai berikut:  

 

Siklus 1 

Siklus 1 dalam penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

selama 3 hari dengan rincian sebagai berikut 

1. Perencanaan  

Peneliti menyediakan perangkat penelitian meliputi: 

1) Rencana pembelajaran yang berisi tentang: 

a. Merancang rencana pembelajaran pada siklus 1 dengan pokok 

bahasan konsep bilangan. 

b. Membuat rencana kegiatan harian. 

c. Menyiapkan ruangan kelas dengan penataan lingkungan yang 

mendukung pembelajaran.  
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d. Mempersiapkan perlengkapan bahan atau media yang akan 

digunakan. 

e. Membuat lembar observasi untuk mengamati aktifitas anak 

didik dan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

1) Guru menyampaikan materi pokok bahasan kegiatan mengenal 

bilangan 1-10 dengan permainan  Puzzle pecah telur. 

2) Guru memberi instruksi dan contoh kegiatan mengenal bilangan 

dengan menggunakan permainan Puzzle pecah telur yang akan 

dilakukan. 

3) Masing-masing anak akan melakukan seperti yang sudah 

dicontohkan. 

4) Melakukan penilaian terhadap kinerja anak. 

 

3. Pengamatan 

 Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi 

kemampuan anak dan lembar kerja evaluasi anak. Dimana lembar 

observasi kemampuan anak bertujuan untuk mengukur hasil 

peningkatan kemampuan anak dalan mengenal bilangan yang diukur 

dalam pencapaian indikator yang sudah. 
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4. Refleksi  

 Berkaitan dengan hasil observasi tentang kegiatan dan hasil 

belajar anak diatas maka penelitian berkolaborasi dengan pengamat 

dan menetapkan : 

1) Apa yang telah dicapai anak dalam pemahaman tentang materi 

mengenal bilangan 1-10? 

2) Apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran dalam siklus 

berikutnya? 

a) Pelaksanaan Siklus I 

 Pada pelaksanaan siklus I kegiatan yang akan dilakukan 

merupakan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada 

kondisi awal (Pra Siklus). Siklus I dilaksanakan sebanyak 3 kali 

pertemuan serta 1 kali post-test, dengan langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan Tindakan 

 Di RA Mamba’ul Hisan ditemukan beberapa 

kondisi kegiatan siswa kurang tertarik dalam mengikuti 

proses pembelajaran, ada beberapa siswa masih bingung 

dalam menyebutkan, mengenal bentuk simbol bilangan dan 

mengurutkan bilangan.  

 Dari kondisi yang ditemukan maka perencanaan 

pembelajarannya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian anak. 



19 

 

b. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak pada saat 

pembelajaran 

c. Membuat RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Harian) yang meliputi : rumusan indikator yang akan 

dicapai, merancang pembelajaran dengan 

menggunakan permainan puzzel pecah telur, 

menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, membuat 

lembar observasi anak untuk melihat kondisi 

pembelajaran saat tindakan berlangsung.. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah 

dengan menerapkan RPPH (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian) yang telah disusun dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

3. Pengamatan  

 Pengamatan dilakukan selama dalam kegiatan 

pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengamati 

pelaksanaan tindakan. Dalam melakukan pengamatan, 

peneliti mengamati jalannya pembelajaran berdasarkan 

lembar observasi yang telah disiapkan oleh peneliti. 

Pengamatan yang dilakukan sebagai sarana pengumpulan 

data yang berkaitan dengan pelaksaan tindakan penelitian. 
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4. Refleksi 

 Kegiatan refleksi dilakukan setelah pelaksanaan 

tindakan dan pengamatan pada siklus I. Refleksi bertujuan 

untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang terjadi 

pada saat pembelajaran berlangsung. Hasil refleksi berguna 

untuk menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang 

telah dilakukan dan sebagai pertimbangan dalam 

merencanakan pembelajaran pada siklus II. Siklus II akan 

dilaksanakan untuk memantapkan model pembelajaran 

yang digunakan. 

b) Pelaksanaan Siklus II 

  Pada siklus II pun kegiatan pembelajaran akan 

dilakukan sama seperti pada siklus I hanya saja peneliti  

menambahkan satu step metode menghitung dan mengurutkan 

angka 1-10 sebelum kegiatan bermain Puzzle pecah telur pada 

3 anak yang mendapat perlakuan khusus dengan cara bermain 

puzzel pecah telur secara individu dulu sebelum bermain 

secara kelompok. Kegiatan-kegiatan yang di dalam siklus II 

dimaksudkan sebagai perbaikan model pembelajaran pada 

siklus I. Pelaksanaan siklus II dirancang apabila siklus I belum 

memenuhi atau belum mencapai indikator keberhasilan yang 

sudah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan di dalam siklus II 

merupakan penyempurnaan model pembelajaran yang sudah 

dilakukan pada siklus sebelumnya. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data (Sugiyono, 2009).  

Data dapat diketahui berdasarkan penelitian sesuai hipotesis 

yang dibangun atau tidak, oleh karena itu pentingnya pengumpulan 

data inilah yang dipandang perlu untuk menentukan alat pengumpul 

data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedangkan yang 

menjadi sasaran penelitian untuk memperoleh data adalah : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan di kelas dengan subjek siswa RA 

Mamba’ul Hisan, pada waktu proses pembelajaran mengenal bilangan 

1-10 dengan menggunakan permainan Puzzle pecah telur di kelompok 

B RA Mamba’ul Hisan Salatiga. Observasi dilakukan melalui melihat 

dan mengamati kegiatan yang anak lakukan secara langsung. Peneliti 

dapat menyimpulkan hasil penelitian serta tidak menekankan pada 

salah satu segi saja dari kemampuan ataupun prestasi anak. Dalam 

penelitian ini menggunakan lembar observasi kemampuan Anak. 

Lembar observasi kemampuan anak bertujuan untuk mengukur hasil 

peningkatan kemampuan anak dalan mengenal bilangan yang diukur 

dalam pencapaian indikator yang sudah ditentukan. 

Menurut peraturan menteri pendidikan nasional tentang standar 

pendidikan nasional (PERMENDIKBUD 137 tahun 2014) terdapat 
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beberapa indikator dalam lingkup perkembangan kognitif pada usia 5-

≤6 tahun dalam lingkup perkembangan konsep bilangan, yaitu: 

 

1) Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2) Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 

Berdasar dari acuan Permendikbud 137 tahun 2014, 

permasalahan yang terjadi di kelompok B RA Mamba’ul Hisan 

Salatiga, peneliti mengembangkan indikator yang akan diteliti, yaitu 

No Indikator  

1  Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2 Mencocokkan banyak benda dengan lambang 

bilangan  

3 Mengenal konsep lebih banyak dan lebih sedikit 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

berupa RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian), hasil 

evaluasi pembelajaran, dan foto pada saat proses belajar mengajar 

pembelajaran pengenalan bilangan 1-10 dengan menggunakan 

permainan Puzzle pecah telur di kelompok B RA Mamba’ul Hisan 

Salatiga. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan lanjutan dari kegiatan pengumpulan 

data. Peneliti perlu memahami teknik analisis data yang tepat agar 

manfaat penelitiannya memiliki nilai yang tinggi. Analisis data ini 

dapat dihitung menggunakan rumus statistik sederhana yaitu dengan 

mencari presentase kemampuan anak dalam mengenal konsep 

bilangan. (Istiamah, 2012): 

P= x 100% 

Keterangan: 

P : Presentase  

f  : frekwensi nilai keseluruhan yang diperoleh anak 

N: number of cases (jumlah banyaknya individu) 

Tehnik analisis dalam penelitian ini berupa diskriptif kualitatif 

yang didukung data kwantitatif yang membandingkan hasil setiap 

siklus dengan indikator keberhasilan. 

 

3.7 Indikator Keberhasilan 

Untuk mengetahui apakah sebuah penelitian tindakan berhasil 

mencapai tujuannya perlu dituliskan indikator keberhasilan. Dengan 

indikator keberhasilan maka seorang peneliti dapat mengukur apakah 

pengenalan bilangan 1-10 dengan menggunakan permainan dakon 

sudah dianggap berhasil. Asmani (dalam Yarli, 2011) Jika indikator 

keberhasilan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥     

80% (                   ), dari subjek penelitian sudah dapat menyebutkan 
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bilangan dengan benar, sudah dapat membedakan simbol bilangan 

dengan benar, dan membilang dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


