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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan bentuk penelitian tindakan kelas “Penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan 

memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik belajar”. 

Carr dan Kemmis dalam McNiff (1988 : 2) mengemukakan bahwa penelitian 

tindakan adalah :  

“... a form of self – reflective inquiry undertaken by participants (teachers, 

student of principals, for example) in social (including educational) situations 

in order to improve the rationality and justice of (a) their own social or 

educational practices, (b) their understanding of these practices, and (c) the 

situations (and institutions) in which these practise are carried out”.  

 

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian tindakan kelas dapat 

diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran atau memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran.  

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah peserta didik dari Kelompok A1 TK Bahrul 

Ulum Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 15 

peserta didik, 5 orang guru, 1 kepala sekolah yang berjumlah 21 orang. 

2.  Objek Penelitian  

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran 

penelitian ( Kamus Bahasa Indonersia, 1989: 622). Menurut (Supranto, 
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2000 : 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa 

orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas 

(Anto Dayan, 1986: 21), obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang 

hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun 

Obyek penelitian dalam tulisa ini adalah kemampuan membaca anak 

melalui permainan kartu huruf bergambar. 

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

desain penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Menurut 

Hopkins, sebagaimana yang di kutip oleh Rochiati Wiriatmaja (2005 : 11) 

PTK adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan 

tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang 

untuk memahami apa yang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses 

perbaikan dan perubahan. 

Menurut Kurt Lewin menyatakan bahwa PTK terdiri atas beberapa 

siklus, setiap siklus terdiri atas empat langkah, yaitu : 1) perencanaan, 2) aksi 

atau tindakan, 3) observasi, dan 4) refleksi. 

Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) biasanya meliputi beberapa siklus, 

sesuai dengan tingkat permasalahan yang akan dipecahkan dan kondisi yang 

akan ditingkatkan. Siklus-siklus tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut : 
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D. Langkah-langkah Penelitian  

Langkah-langkah tindakan kelas ini dalam melaksanakan PTK 

terbagi kedalam empat tahapan tindakan, yaitu tahap perencanaan (planning), 

tahap pelaksanaan (acting), tahap pengamatan (observing), serta tahap 

refleksi (reflecting). 

a. Siklus satu   

1. Tahap Perencanaan  

Perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Membuat rencana pembelajaran berupa RPPH (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian) 

b. Menyiapkan sarana pendukung atau media pembelajaran berupa 

kartu huruf bergambar 

c. Guru menerangkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

bersama anak 
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d. Menyiapkan lembaran observasi, lembaran wawancara dan 

dokumentasi 

e. Membuat dan menyiapkan format penilaian awal dan akhir guna 

menetapkan indikator keberhasilan 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Rincian pembelajaran yang telah di rancang pada tahap perencanaan, 

seperti melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

langkah-langkah yang mengacu pada kurikulum yang berlaku.  

3. Tahap Pengamatan  

Melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya kegiatan 

pengamatan dilakukan dari awal sampai akhir proses pembelajaran. 

Tujuan pengamatan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

melakukan refleksi pada tahap selanjutnya pengamatan dilakukan 

secara menyeluruh ketika proses pembelajaran secara langsung, dan 

hasil tindakannya akan dicatat langsung melalui lembar observasi. 

4. Tahap Refleksi  

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh 

tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, 

kemudian dilakukan evaluasi. Dalam penelitian tindakan kelas ini, 

peneliti melakukan refleksi dari mulai siklus I, II, dan III sampai 

tercapainya suatu perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang baik. 

Refleksi dilaksanakan oleh peneliti sebagai guru juga sebagai 

pelaksana tindakan dengan melihat tindakan yang telah dilakukan. 
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b. Siklus II  

1. Tahap perencanaan 

Pada tahapan siklus yang ke-II ini mengikuti tahapan pada siklus I, 

Siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. Artinya rencana tindakan 

siklus II disusun berdasarkan hasil refleksi pada siklus I.  

Kegiatan selanjutnya peneliti membuat skenario pembelajaran, 

meliputi : 

a. Membuat rencana pembelajaran berupa RPPH (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian) 

b. Menyiapkan sarana pendukung atau media pembelajaran berupa 

kartu huruf bergambar 

c. Guru menerangkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

bersama anak 

d. Menyiapkan lembaran observasi, lembaran wawancara dan 

dokumentasi 

e. Membuat dan menyiapkan format penilaian awal dan akhir guna 

menetapkan indikator keberhasilan 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Tahap ini merupakan tahapan pelaksanaan dari rencana yang telah 

dibuat pada tahap perencanaan. 

Dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 
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3. Tahap Pengamatan  

Melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya kegiatan 

pengamatan dilakukan dari awal sampai akhir proses pembelajaran. 

Tujuan pengamatan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

melakukan refleksi pada tahap selanjutnya pengamatan dilakukan 

secara menyeluruh ketika proses pembelajaran secara langsung, dan 

hasil tindakannya akan dicatat langsung melalui lembar observasi. 

4. Tahap Refleksi  

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi terhadap tahapan-tahapan yang 

telah dilalui. Menganalisis dan merefleksi perencanaan serta proses 

pembelajaran dan hasil belajar. Hasil analisis tersebut digunakan 

sebagai dasar dalam pelaksanaan siklus III jika memang diperlukan, 

yakni untuk mengetahui hal mana yang perlu mendapat perbaikan. 

Apabila siklus II dirasa cukup dan menunjukan hasil baik, maka 

siklus III tidak diperlukan.   

E. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, penulis 

menggunakan beberapa teknik sebagai alat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 :  104) 
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Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk mengamati dalam 

memperoleh data terhadap aktivitas dan kreatifitas peserta didik dalam 

pelaksanaan pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas.  

2. Teknik Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan untuk mengumpulkan data lisan dari sumber data 

atau subjek penelitian secara langsung.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap guru sebagai 

tutor dan kepala sekolah sebagai pengelola. 

3. Teknik Studi Literatur 

Studi literarur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau 

sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam 

suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, 

buku dokumentasi, internet dan pustaka. 

4. Teknik Dokumentasi  

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen juga dapat berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, dan 

lain-lain.  

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dipilih oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian, disebut juga dengan teknik penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilaksanakan guru ketika proses belajar mengajar 
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berlangsung, namun tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran, karena 

guru dalam konteks PTK berperan ganda sebagai pengajar dan peneliti.  

Instrumen yang dibuat merujuk pada kriteria kemampuan dasar membaca 

untuk membaca permulaan. 

Menurut Sabarti Akhadiah, dkk (1993 a : 11) mengungkapkan bahwa 

pengajaran permulaan lebih ditekankan pada kemampuan dasar membaca. 

Anak dituntut untuk menyeruakan huruf, suku kata, kata dan kalimat yang 

disajikan dalam bentuk tulisan ke dalam bentuk lisan.  

Adapun aspek yang akan diamati dalam kemampuan membaca 

permulaan pada anak Kelompok A1 TK Bahrul Ulum Sukarapih Kecamatan 

Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, yakni berupa kemampuan untuk 

melafalkan huruf, membaca huruf, merangkai huruf menjadi suku kata, dan 

merangkai suku kata menjadi kata.  

Instrumen penelitian yang dipergunakan antara lain : 

1. Lembar Observasi Kemampuan Membaca 

Adapun indikator dalam kemampuan membaca permulaan yang akan di 

observasi adalah : 1) mampu melafalkan huruf, 2) mampu membaca huruf, 

3) mampu merangkai huruf menjadi suku kata, 4) mampu merangkai suku 

kata menjadi kata.  
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Tabel 3.1  

Lembar Observasi Kemampuan Membaca 

 

No Aspek yang diamati 
Hasil Penilaian 

*1 *2 *3 *4 

1 Mampu melafalkan huruf     

2 Mampu membaca huruf     

3 Mampu merangkai huruf menjadi suku kata      

4 Mampu merangkai suku kata menjadi kata      

Keterangan :  *1 = Belum Berkembang (BB)    

   *2 = Mulai Berkembang (MB) 

   *3 = Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 

   *4 = Berkembang Sangat Baik (BSB) 

 

2. Lembar Hasil Penilaian Kemampuan Membaca  

Mendeskripsikan kemampuan belajar siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya, dan aspek yang akan di nilai sesuai dengan 

indikator, antara lain : 1) mampu melafalkan huruf, 2) Mampu membaca 

huruf, 3) Mampu merangkai huruf menjadi suku kata, 4) Mampu 

merangkai suku kata menjadi kata. 

Penilaian tingkat keberhasilan untuk mengukur kemampuan anak 

menggunakan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Lembar Hasil Penilaian Kemampuan Membaca 

No Aspek yang diamati Skor Deskripsi 

1 Mampu melafalkan 

huruf 

1 Mampu melafalkan huruf belum 

berkembang 

2 Mampu melafalkan huruf mulai 

berkembang 

3 Mampu melafalkan huruf 

berkembang sesuai harapan  

4 Mampu melafalkan huruf 

berkembang sangat baik  

2 Mampu membaca 

huruf 

1 Mampu membaca huruf belum 

berkembang 

2 Mampu membaca huruf mulai 

berkembang 

3 Mampu membaca huruf berkembang 

sesuai harapan  

4 Mampu membaca huruf berkembang 

sangat baik 

3 Mampu merangkai 

huruf menjadi suku 

kata 

1 Mampu merangkai huruf menjadi 

suku kata belum berkembang 

2 Mampu merangkai huruf menjadi 

suku kata mulai berkembang 

3 Mampu merangkai huruf menjadi 

suku kata berkembang sesuai 

harapan  

4 Mampu merangkai huruf menjadi 

suku kata berkembang sangat baik 

4 Mampu merangkai 

suku kata menjadi 

kata 

1 Mampu merangkai suku kata 

menjadi kata belum berkembang 

2 Mampu merangkai suku kata 

menjadi kata mulai berkembang 

3 Mampu merangkai suku kata 

menjadi kata berkembang sesuai 

harapan  

4 Mampu merangkai suku kata 

menjadi kata berkembang sangat 

baik 

 

G. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 99) variabel penelitian adalah 

objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.  
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Dalam penelitian ini memakai dua variabel yaitu variabel bebas (x) 

dan variabel terikat (y) 

 

 

 

Variabel bebas (x) = permainan kartu huruf bergambar 

Variabel terikat (y) = kemampuan membaca permulaan 

H. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2011 : 80) 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik Kelompok A1 di TK Bahrul Ulum 

Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 15 peserta 

didik, 5 orang guru, dan 1 kepala sekolah dengan jumlah semuanya 21 orang. 

Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah 

anggota populasi (total populasi). 

Menurut Arikunto (2006), “Sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti”. Bahwa sampel yang jumlahnya sebesar populasi 

sering kali disebut sample total. Pengambilan sample total ini dilakukan atas 

dasar pertimbangan bahwa jumlah responden relatif sedikit dan dengan tujuan 

Variabel x 

Permainan 

kartu huruf 

bergambar 

Variabel y 

Kemampuan 

membaca 

permulaan 
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agar data yang diperoleh dapat terungkap secara mendalam sesuai dengan 

tujuan penelitian yang ditetapkan. 

I. Teknik Analisis Data  

Menurut Trip dalam Sukidin (2002 : 111) dalam Destrina Garnida 

(2011 : 49) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses menguraikan 

sesuatu kedalam bagian-bagian yaitu identifikasi data dan membuat 

interpretasi. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis 

data kualitatif, dimana hasil yang diperoleh yaitu dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

J. Indikator Keberhasilan  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 indikator 

keberhasilan, yaitu:  

1. Anak mampu melafalkan huruf, kemampuan ini dapat dilihat saat anak 

mampu menyebutkan simbol huruf yang terdapat pada kartu huruf 

bergambar dengan tepat.  

2. Anak membaca huruf, kemampuan ini dapat dilihat saat anak memaknai 

huruf sehingga anak dapat menyebutkan huruf depan dari makna sebuah 

gambar yang terdapat pada kartu dengan tepat.  

3. Anak mampu merangkai huruf menjadi suku kata, kemampuan ini dapat 

dilihat saat anak merangkai huruf menjadi suku kata dengan tepat. 

4. Anak mampu merangki suku kata menjadi kata, kemampuan ini dapat 

dilihat saat anak mampu merangkai suku kata menjadi kata dengan tepat.  
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Penelitian ini dikatakan berhasil apabila 80% kemampuan anak 

dalam membaca huruf pada Kelompok A1 TK Bahrul Ulum Desa Sukarapih 

Kecamatan Sukarame meningkat melalui metode bermain kartu huruf 

bergambar. Hal ini terlihat dari persentase pencapaian pada semua indikator 

yang tertera dalam instrumen penelitian. Suharsimi Arikunto (Sukarta, 2003 : 

43) menginterpretasikan skala keberhasilan menjadi empat tingkatan 

diantaranya:  

1. Kriteria baik, yaitu apabila hasil penilaian kemampuan membaca huruf 

bergambar yang diperoleh anak antara 76-100%.  

2. Kriteria cukup, yaitu apabila hasil penilaian kemampuan membaca huruf 

bergambar 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%.  

Hasil kemampuan membaca huruf bergambar pada satu pertemuan, yaitu 

dihitung dari persentase rata-rata dari jumlah keseluruhan yang diperoleh 

anak dalam satu kelas. Hasil persentase rata-rata kemampuan membaca huruf 

bergambar pada Siklus I dan Siklus II, yaitu diperoleh dari hasil pertemuan 

akhir, karena pada pertemuan ke tiga hasil persentase rata-rata mencapai hasil 

tertinggi dibandingkan hasil persentase rata-rata pada pertemuan pertama dan 

pertemuan ke dua. Hasil akhir persentase peningkatan kemampuan membaca 

huruf bergambar, yaitu diambil dari menghitung selisih hasil persentase rata-
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rata pada Pra Siklus dengan hasil persentase rata-rata pada Siklus I, dan 

menghitung selisih dari hasil persentase rata-rata pada Siklus I dengan hasil 

persentase rata-rata pada Siklus II.  

K. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-kanak Bahrul Ulum Desa 

Sukarapih Kecamatan Sukarame. Adapun waktu penelitian direncanakan 

selama 4 bulan mulai bulan September 2016 sampai dengan Desember 2016 

dengan tahapan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Jadwal Penelitian 

 

Jenis Kegiatan 
Jadwal Penelitian 

September Oktober November Desember  

Survei dan mengadakan 

studi pendahuluan 
√    

Penyusunan proposal 

penelitian  

 
√ 

  

Pembuatan alat ukur dan 

pelaksanaan penelitian 

  
√ 

 

Pembuatan laporan hasil 

penelitian 

   
√ 

 

Keterangan : 

1. Pada bulan September 2016, mengadakan studi pendahuluan, yaitu 

pembuatan judul penelitian sebagai bahan persiapan untuk di seminarkan. 

2. Penyusunan proposal penelitian pada bulan Oktober 2016, sebagai syarat 

dan nantinya dijadikan sebagai bahan pembuatan skripsi. 

3. Pada bulan November 2016, pembuatan alat ukur (wawancara) dan 

pelaksanaan penelitian melalui wawancara untuk pengolahan data yang 

dituangkan pada Bab IV. 
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4. Pada bulan Desember 2016, pembuatan penyusunan dan laporan hasil 

penelitian. 


