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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang hendak dilakukan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) Kolaboratif yang dalam pelaksanaannya terdapat kolaborasi 

atau kerjasama anatara dengan guru kelas. PTK timbul dan dilaksanakan 

karena adanya kesenjangan atau perbedaan antara harapan dan kenyataan, 

sehingga setelah PTK ini dilaksanakan diharapkan kesenjangan tersebut 

tidak ada. Rencana tindakan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas model Kemmis & Mc Taggart dalam 

Arikunto (2007). 

3.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa TK Dharma Wanita 04 Ngraji 

yang berjumlah 14 siswa terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 7 siswa 

perempuan. 

3.3 Variabel penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi objek 

penelitian, yaitu : 

1. Variabel Terikat adalah variabel yang dipengaharui oleh 

variabel lain yang sifatnya tidak berdiri sendiri. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variable terikat adalah kemampuan 

mengenal lambang bilangan 1-10. 
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2. Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaharui variabel 

lain yang sifatnya berdiri sendiri. Dalam penelitian ini variable 

bebasnya adalah melalui permainan lotto angka. 

Definisi Operasional dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Variabel terikat: kemampuan mengenal lambang bilangan 

merupakan kemampuan anak yang telah dapat  menyebutkan 

bilangan dengan benar, membedakan bilangan dan dapat 

mengurutkan bilangan dengan benar.  

2. Variabel bebas: permainan lotto angka adalah permainan yang 

menggunakan papan lotto angka sebagai media permainan 

untuk mengenal angka yang bersifat menyenangkan, anak 

tidak mudah bosan, anak juga bisa memasangkan, 

mengucapkan dan memainkan lotto angka. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Proses penelitian tindakan merupakan kerja berulang atau siklus, 

sehingga diperoleh metode permainan media permainan lotto angka dapat 

meningkatan kemampuan mengenal bilangan. Penelitian ini terdapat 

rencana, tindakan, observasi dan refleksi. Langkah-langkah PTK dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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1. Rencana 

Menyediakan perangkat penelitian meliputi: 

1) Rencana pembelajaran yang berisikan tentang :  

a) Pokok Bahasan 

b) Sub Pokok  Bahasan 

c) Tujuan Pembelajaran 

d) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

e) Sumber / Alat / Metode 

f) Penilaian 

2) Lembar Observasi siswa 

3) Hasil Kerja Siswa 

2. Pelaksanaan Tindakan 

1) Menyampaikan materi pokok bahasan kegiatan mengenal 

bilangan dengan metode permainan lotto angka. 

2) Memberi instruksi dan contoh kegiatan mengenal bilangan 

dengan metode permainan lotto angka yang akan dilakukan. 

3) Masing-masing anak melakukan seperti yang sudah 

dicontohkan.  

4) Melakukan penilaian terhadap kinerja anak. 

3. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan pada siswa dalam pembelajaran 

mengenal bilangan melalui metode permainan lotto angka: 
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1) Pendahuluan  

Meliputi :  

a) Keaktifan 

b) Pemahaman 

2) Kegiatan inti 

Meliputi :  

a) Memperhatikan uraian guru. 

b) Mengerjakan kegiatan atau percobaan tepat waktu. 

c) Mengerjakan percobaan dengan memahami materi. 

d) Berani bertanya. 

e) Berani menjawab pertanyaan guru. 

f) Kurang memperhatikan seperti bercanda, minta izin. 

3) Penutup 

Meliputi : 

a) Merangkum pelajaran. 

4) Hasil Belajar 

Observasi yang dilakukan terhadap hasil belajar siswa adalah : 

a) Mendata hasil belajar siswa yang sudah mencapai hasil ≥ 

80 (bintang 1) dan yang belum mencapai 80. 

b) Menemukan kesulitan siswa dalam memahami materi 

mengenal bilangan. 
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5) Analisa 

Bedasarkan kegiatan anak dan hasil belajar anak, maka hasil 

analisa peneliti dapat digambarkan pada refleksi. 

6) Refleksi 

Berkaitan dengan hasil observasi tentang kegiatan dan hasil 

belajar anak di atas maka penelitian berkolaborasi dengan 

pengamat dan menetapkan :  

1. Apa yang belum dicapai siswa dalam keaktifannya 

melakukan mengenal bilangan? 

2. Apa yang telah dicapai anak dalam pemahaman 

tentang materi bilangan. 

3. Apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran 

dalam sikslus berikutnya. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian 

tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan 

model Kemmis & Mc. Taggart (dalam Hidayah, 2013) terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang keempatnya 

merupakan satu siklus. 

Beberapa tahapan atau dikenal dengan siklus dapat dilihat dalam 

beberapa diagram tahapan dalam PTK antara lain: 
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Gambar 3.1. Tahapan Penelitian 

Siklus PTK model Kemmis & Mc. Taggart (1988) 

 

Dari gambar di atas pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 4 tahap 

yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yaitu: 

1. Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, 

dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan ini merupakan implementasi penerapan isi rancangan, 

yaitu mengenai tindakan di kelas. 

  

 

 

Perencanaan Pengamatan 

Refleksi 

Siklus I 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pengamatan 

Refleksi 

Siklus II 

Pelaksanaan 
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3. Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua yang terjadi sehingga memperoleh hasil 

yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. 

4. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. Kemudian didiskusikan dengan peneliti. Tujuannya 

adalah untuk memecahkan masalah yang ada dalam memperbaiki proses 

belajar mengajar yang kurang tepat serta meningkatkan prestasi belajar 

anak khususnya dan mutu guru saat proses pembelajaran pada umumnya. 

Penelitian yang dilaksanankan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10 pada anak usia 4-5 tahun di 

TK Dharma Wanita 4 Ngraji melalui media permainan lotto angka. 

Penelitian dilasanakan melalui 2 siklus. Secara rinci, prosedur penelitian 

tindakan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

3.4.1 Pelaksanaan Siklus I 

  Pada pelaksanaan siklus I kegiatan yang dilakukan 

merupakan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul 

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

pertemuan, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Perencanaan Tindakan 

 Sebelum prencanaan dilaksanakan, perlu dilakukan survey 

di kelompok TK Dharma Wanita 4 Ngraji. Dalam survey 
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ditemukan beberapa kondisi kegiatan siswa terlihat kurang aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa tidak dapat 

membilang angka 1-10. Dari hasil wawancara dengan guru 

kelas, ternyata belum sepenuhnya di kenalkan lambang 

bilangan. 

 Dari kendala di atas maka , perencanaan pembelajaran yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Mengidentifikasi tingkat pencapaian anak. 

2) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi guru dan siswa 

saat pembelajaran. 

3) Membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang meliputi: 

merumuskan indikator yang akan dicapai, merancang 

pembelajaran dengan menggunakan media lotto angka, alat 

dan bahan yang diperlukan, membuat lembar observasi 

siswa dan guru untuk melihat kondisi pembelajaran saat 

tindakan berlangsung membuat lembar kerja evaluasi untuk 

melihat hasil yang telah dilakukan. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

 Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah 

menerapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang telah 

disusun dalam pembelajaran di kelas yang dilaksanakan 3 kali 

pertemuan. 
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3. Observasi 

Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung 

dengan tujuan sebagai upaya mengamati pelaksanaan tindakan. 

Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati jalannya 

pembelajaran berdasarkan lembar observasi yang telah 

disiapkan oleh peneliti. Kegiatan observasi dilakukan sebagai 

sarana pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tindakan penelitian yang meliputi observasi kegiatan guru dan 

siswa. 

4. Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan 

dan observasi pada siklus I. Pada tahap ini peneliti berdiskusi 

dengan guru mengenai hasil pengamatan yang dilakukan selama 

pembelajaran. Refleksi bertujuan untuk mengetahui kekurangan 

dan kelebihan yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Hasil 

refleksiberguna 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. 

3.4.2 Pelaksanaan Siklus II 

  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada siklus II 

dimaksudkan sebagai perbaikan pembelajaran pada siklus I. 
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Pelaksanaan siklus II dirancang apabila siklus I belum berhasil 

mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. Kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II merupakan penyempurnaan kekurangan dari 

pada siklus sebelumnya. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data 

dalam tindakan ini terdiri dari : 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi 

karena observasi merupakan suatu pengamatan yang melibatkan panca 

indra sehingga dapat digunakan sebagai metode pengumpulan data 

yang akurat serta komprehensif dan penelitian akan memperoleh hasil 

yang optimal. Sedangkan yang diobservasi dalam penelitian ini adalah 

segala hal yang berkaitan dengan kemampuan mengenal lambang 

bilangan 1-10 melalui media permainan lotto angka. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data. Data yang diambil 

adalah RKH (Rencana Kegiatan Harian), saat proses pembelajaran 

dan hasil karya siswa. 
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3. Wawancara 

Yaitu peneliti mewawancarai guru kelas tentang pembelajaran 

siswa yang dilakukan dalam mengenal lambang bilangan 1-10. 

 

3.6 Teknik Analisis 

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data disesuaikan dengan 

jenis permasalahan yang dikaji. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

untuk melihat perubahan pemberian tindakan melalui permainan lotto 

angka dalam meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10 

pada siswa TK A Dharma Wanita 4 Ngraji. 

Untuk itu seseorang peneliti perlu memahami teknis analisis data 

yang tepat agar penelitiannya memiliki nilai yang tinggi. Beberapa data 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data aktivitas guru dan aktivitas 

siswa terhadap model pembelajaran dengan menggunakan permainan lotto 

angka. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis. Analisia ini dapat 

dihitung dengan menggunakan statistik sederhana, yaitu : 

P = �
�

× 100% 

Keterangan :   

f : jumlah nilai kemunculan 

N : jumlah aspek yang diamati x Nilai tertinggi 

P : angka prosentase (Aqib, dkk 2009) 
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3.7 Indikator keberhasilan 

Indikator kinerja merupakan kondisi akhir atau target yang 

diharapkan/ dicapai. Indikator kinerja didasarkan pada pengalaman yang 

lalu dan hasil yang diperoleh pada saat melakukan tindakan. Dalam 

penetapannya perlu pertimbangan yang cermat (jangan terlalu tinggi 

maupun terlalu rendah).  Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, maka indikator kinerja penelitian ini adalah: 

1. Penggunaan permainan lotto angka dinyatakan dapat meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10 pada anak dalam 

bentuk seluruh siswa mampu menyebutkan lambang bilangan 1-10. 

2. Peningkatan rata-rata nilai hasil siswa diatas 80%. 


