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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru serta mengatasi permasalahan 

kemampuan membaca melalui alat permainan edukatif magnetic alphabet di TK 

ANNUR. Hopkins dalam Sukidin (2002) untuk mencapai apa yang dimaksud, 

penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research), yakni sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Arikunto 

(2010) menjelaskan ada tiga makna kata yang membentuk pengertian dari 

Penelitian Tindakan Kelas adalah : 

a. Penelitian, suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan 

cara dan aturan metodologi untuk memperoleh data yang bermanfaat 

meningkatkan suatu hal yang menarik dan mutu bagi peneliti. 

b. Tindakan, kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan penelitian 

dilakukan melalui rangkaian siklus dan beberapa tindakan. 

c. Kelas, sekelompok siswa dalam waktu yang sama, menerima pelajaran 

yang sama dari guru yang sama.  

Tujuan penelitian tindakan kelas menurut Borg (1996) dalam Supardi dalam 

Arikunto (2010) menyebutkan secara eksplisit bahwa tujuan utama penelitian 

tindakan kelas ialah pengembangan keterampilan proses pembelajaran yang 

dihadapi oleh guru di kelasnya, untuk pencapaian pengetahuan umum dalam 

bidang pendidikan.  

Penelitian ini dari permasalahan atau fakta yang terjadi di kelas dalam 

pembelajaran sehari-hari. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, agar 

guru dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas dan bukan 

dari kelas yang lain. Dengan menerapkan ragam teori dan teknik pembelajaran 

yang kreatif, maka hasilnya adalah penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan 
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kemampuan membaca melalui alat permainan edukatif magnetic alphabet akan 

memberikan suatu pembelajaran yang menyenangkan (Arikunto 2010)  

Manfaat PTK adalah untuk membantu guru dalam memecahkan persoalan 

rendahnya kemampuan membaca, serta mencari solusi pembelajaran yang tepat 

dan sesuai dengan karakteristik anak. Sehingga melalui penelitian tindakan kelas 

dapat terjadi peningkatan dalam kemampuan membaca anak.  

Manfaat yang dapat dipetik guru adalah mampu melaksanakan PTK terkait 

dengan komponen pembelajaran 1) inovasi pembelajaran, 2) pengembangan 

kurikulum, dan 3) peningkatan profesionalisme guru (Sukidin, 2002:40)  

Priyonodalam Sukidin (2002 :11) menyatakan bahwa PTK adalah strategi 

pengembangan profesi guru karena a) menempatkan guru sebagai peneliti, bukan 

sebagai informan pasif, b) menempatkan guru sebagai agen perubahan dan c) 

mengutamakan kerja kelompok antara guru, siswa dan staff pimpinan sekolah 

lainnya dalam membangun kinerja sekolah yang lebih baik. 

2. Desain Penelitian 
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Bagan 1 

Riset aksi Model Kemmis dan Taggart 

(Suharsimi Arikunto, 2010 : 16) 

 

Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc 

Taggart yaitu merupakan model yang bagannya menggambarkan kegiatan spiral, 

dengan tahapan dua siklus. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran di kelas, maka penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(classroom action research).  

Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian 

tindakan kelas (classroom action research) yang dimaksudkan untuk mengungkap 

permasalahan tentang pengaruh penggunaan alat permainan edukatif magnetic 

alphabet di TK ANNUR. 

 

B. LOKASI SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di TK ANNUR dengan alamat :  Jl. Syech Quro Desa 

Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Subjek penelitian 

adalah Anak TK ANNUR Kelompok A usia 4 – 5 tahun yang berjumlah 17 orang 

anak, terdiri dari 11 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. 

Jadwal  Penelitian 

 

No 

 

Kegiatan 

 

Januari – Mei 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

Pembuatan Proposal 

BAB  I 

BAB  II 

BAB  III 

Instrumen 

 

BAB  IV 

BAB   V 

Januari  2014 

Minggu  I      Februari  2014 

Minggu  IV   Februari  2014 

Maret  2014 

Siklus   1  :   7 – 10   April  2014 

Siklus   2  :  22 – 25  April  2014 

Mei  2014 

Mei  2014 

 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Observasi 
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Selaras dengan pendapat Sukmadinata (2012 : 220) observasi (observation) 

merupakan suatu teknik atau cara menumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan berkenaan 

dengan cara guru mengajar, anak belajar dan Kepala Sekolah memberikan 

pengarahan. Oleh karenanya, observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau 

non partisipatif. 

Sebelum melakukan pengamatan sebaiknya peneliti atau pengamat 

menyiapkan pedoman observasi. Pedoman observasi dapat juga disusun dalam 

bentuk skala. Observer mengamatai proses pembelajaran dan mengumpulkan data 

mengenai segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran, baik pada guru 

maupun situasi kelas. Observer hanya mencatat yang dilihat dan didengar bukan 

memberikan penilaian atau mengganggu. Observer sebaiknya memberikan salinan 

catatan observasi kepada guru yang di observasi (Arikunto, 2010). 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada teknik pengamatan ini 

yaitu pedoman observasi kemampuan membaca pada Anak Kelompok A dan 

pedoman observasi untuk kegiatan pembelajaran dengan penggunaan Alat 

Permainan Edukatif Magnetic Alphabet.  

Observasi merupakan metode pengumpulan data menggunakan pengamatan 

terhadap obyek penelitian dan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak 

langsung. Marshall dalam Sugiyono (2012:310) menyatakan melalui observasi, 

peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. 

2. Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan adalah kegiatan untuk mencatat hasil temuan atau kejadian 

penting selama proses pembelajaran. Berbagai aspek pembelajaran di kelas, 

suasana kelas, pengelolaan kelas, hubungan interaksi siswa dengan siswa, iklim 

sekolah, leadership kepala sekolah, demikian pula kegiatan lain dari penelitian 

seperti aspek orientasi, perencanaan, pelaksanaan diskusi dan refleksi, semuanya 

di catat dalam catatan lapangan (Wiriaatmadja, 2008)  

Dalam kegiatan ini hasil temuan penulis dan guru didiskusikan setelah proses 

pembelajaran selesai dilaksanakan. Adapun yang di catat dan didiskusikan dalam 
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catatan lapangan adalah terkait dengan persepsi guru dan aktifitas anak dalam 

penggunaan alat permainan edukatif magnetic alphabet untuk meningkatkan 

kemampuan membaca anak serta evaluasi pembelajarannya. Dari hasil diskusi 

antara peneliti dan guru, lalu kemudian disimpulkan. 

 

3. Studi Dokumentasi 

Sukmadinata (2012:220) menyatakan bahwa studi dokumenter  merupakan 

suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.  

Dokumentasi yang dipelajari untuk penelitian ini memakai komponen 

perencanaan pembelajaran seperti kurikulum. Yaitu menggunakan RKH (Rencana 

Kegiatan Harian) dan RKM (Rencana Kegiatan Mingguan) yang biasa dibuat oleh 

guru setiap hari dan perminggunya (Sukmadinata, 2012). Dokumentasi adalah 

pengumpulan data dari informasi-informasi yang berada di lapangan bisa berupa 

dokumen tertulis ataupun dokumen yang langsung dari responden. Dokumen-

dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan isinya dengan tujuan pengkajian.   

Jadi studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan data menuliskan atau 

melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen. Untuk bagian-

bagian yang dipandang kunci disajikan dalam bentuk kutipan utuh, tetapi yang 

lainnya disajikan pokok-pokok dalam rangkaian hasil analisis kritis dari peneliti. 

 

D.  INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Kisi-Kisi Instrumen 

Meningkatkan Minat Membaca Melalui Penggunaan  Alat Permainan Edukatif 

Magnetic Alphabet  Pada Anak Kelompok A Di Tk An-Nur Lemahabang 

 

Teknik : Observasi 

Variabel Indikator Pernyataan 

Kemampuan 

Membaca 

Mengenal 

Simbol - 

simbol 

1. Anak dapat menghubungkan gambar dengan 

tulisan b-i-n-t-a-n-g  

2. Anak dapat menyebutkan huruf  vocal  a-i-u-o-e 

3. Anak dapat menghubungkan gambar dengan 

tulisan a-w-a-n  
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 Membuat 

coretan 

yang 

bermakna  

1. Anak dapat membuat coretan huruf  i  

2. Anak dapat membuat coretan garis mendatar 

3. Anak dapat membuat coretan huruf u 

 Meniru 

huruf 

1. Anak dapat menjiplak huruf b dan d 

2. Anak dapat menebalkan suku kata  p-e-t-i-r 

3. Anak dapat menulis dengan suku kata  b-u-m-i   

4. Anak dapat meniru tulisan  b-u-l-a-n 

Pedoman Observasi Penelitian 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui Penggunaan  Alat Permainan 

Edukatif Magnetic Alphabet  Pada Anak Kelompok A  

Di TK AN-NUR Lemahabang 

 

Nama Anak  :   ………………………………………… 

Kelompok  :   ………………………………………… 

Tanggal Observasi :   ………………………………………… 

No Pernyataan 
Hasil Penilaian 

BB MB BSH BSB 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Anak dapat menghubungkan gambar dengan 

tulisan b-i-n-t-a-n-g 

Anak dapat menyebutkan huruf vocal  a-i-u-o-e 

Anak dapat menghubungkan gambar dengan 

tulisan a-w-a-n  

Anak dapat membuat coretan huruf  ( i ) 

Anak dapat membuat coretan garis mendatar  

Anak dapat membuat coretan huruf  ( u ) 

Anak dapat menjiplak huruf  b   dan  d 

Anak dapat menebalkan suku kata  p-e-t-i-r 

Anak dapat menulis dengan suku kata  b-u-m-i   

Anak dapat meniru tulisan  b-u-l-a-n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :    

BB     =   Belum Berkembang 

MB    =   Mulai Berkembang 

BSH  =   Berkembang Sesuai Harapan 

BSB   =   Berkembang Sangat Baik 

 

E. PROSEDUR PENELITIAN   

Menurut Arikunto (2010) prosedur yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model siklus, pelaksanaannya dalam dua siklus secara berkelanjutan, tidak 

hanya berlangsung dalam satu kali melainkan beberapa kali sampai tercapainya 
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tujuan yang diinginkan. Pada tahap-tahap dalam siklus dilaksanakan peneliti dan 

guru yang sudah melibatkan diri secara aktif dalam rangkaian penelitian.  

1.   Perencanaan 

Pendapat Arikunto (2010:17) dalam perencanaan penelitian dilakukan secara 

berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dengan pihak yang 

mengamati jalannya tindakan. Istilah untuk cara ini adalah penelitian kolaborasi. 

Dalam penelitian kolanorasi pihak yang melakukan tindakan adalah guru itu 

sendiri. Sedangkan yang diminta melakukan pengamatan adalah peneliti, dan 

bukan guru yang sedang melakukan tindakan. Penelitian kolaborasi sangat 

disarankan kepada guru yang belum pernah atau masih jarang melakukan 

penelitian. Dalam perencanaan, peneliti menentukan titik atau fokus pada 

peristiwa yang mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat 

instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi 

selama tindakan berlangsung.  

Sukmadinata (2012) Perencanaan penelitian dimulai dengan merencanakan 

perangkat pembelajaran seperti Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana 

Kegiatan Harian (RKH), program semester dan program tahunan. Pembelajaran 

yang akan dilaksanakan harus direncanakan hal-hal yang akan di observasi dan 

juga refleksi dilakukan dengan cara berdiskusi dengan guru sebagai praktisi. 

2.   Pelaksanaan 

Penelitian tindakan adalah suatu pelaksanaan yang merupakan implementasi 

atau penerapan isi rancangan yaitu mengenakan tindakan di kelas. Hal yang perlu 

diingat dalam tahap ini pelaksana guru harus ingat dan berusaha mentaati apa 

yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus berlaku wajar dan tidak 

dibuat-buat. Pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan secara seksama 

agar sinkron dengan maksud semula. Bentuk dan isi laporannya harus sudah 

lengkap menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan, mulai dari persiapan 

sampai penyelesaian (Arikunto, 2010:19).  



51 

 

 
Prapti  Haryastuti, 2014 
Meningkatkan kemampuan membaca melalui penggunaan alat permainan edukatif magnetic 
alphabet  pada anak kelompok A di TK Annur Lemahabang 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Langkah-langkah pelaksanaan dimulai dari kegiatan pendahuluan, guru 

menyiapkan alat dan media yang akan diperlukan dalam pembelajaran magnetic 

alphabet, berikutnya menentukan tema yang akan digunakan. Kemudian peneliti 

memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan yaitu kemampuan 

membaca melalui alat permainan edukatif magnetic alphabet. Selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, guru mengamati aktifitas yang dilakukan anak-anak. 

Terakhir kegiatan penutup, guru atau peneliti mengadakan tanya jawab tentang 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Jadwal  Siklus 

SIKLUS  I SIKLUS  II 

Tindakan   1 

Tindakan   2 

 7   April  2014 

10  April  2014 

Tindakan   1 

Tindakan   2 

22   April   2014 

24   April   2014 

 

3.   Pengamatan atau Obsevasi 

Penelitian ini dilakukan suatu pengamatan terhadap berlangsungnya 

pembelajaran. Pelaksanaan tindakan ini menggunakan instrument pengumpulan 

data yaitu pedoman observasi kegiatan pembelajaran magnetic alphabet dari 

observasi kemampuan membaca sehingga diperoleh data tentang pelaksanaan 

tindakan dan hambatan-hambatan serta penerapan yang berkaitan dengan 

pembelajaran melalui alat permainan edukatif magnetic alphabet. 

Arikunto (2010) menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh 

pengamat atau observer ini tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dilakukan pada waktu tindakan berlangsung. Observer berperan 

melihat, mendengar dan mencatat segala yang terjadi selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung. Observer hendaknya tidak menyalahkan tetapi harus 

mendukung. Observasi dilakukan sebagai pengelompokan data. 

4.   Refleksi 

Menurut Arikunto (2010:20) pada tahap ini merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari 
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kata bahasa Inggris Reflection yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

pemantulan. Kegiatan refleksi sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah 

selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk 

mendiskusikan implimentasi rancangan tindakan.  

Guru pelaksana sedang memantulkan pengalaman pada peneliti yang baru saja 

mengamati kegiatan dalam tindakan. Apabila guru pelaksana berstatus sebagai 

pengamat dan mengamati apa yang ia lakukan maka refleksi dilakukan terhadap 

diri sendiri. 

Pendapat Sukmadinata (2012:140) penelitian tindakan tersebut adalah unsur 

untuk membentuk sebuah siklus yaitu satu putaran kegiatan beruntun yang 

kembali ke langkah semula. Satu siklus adalah dari tahap penyusunan rancangan 

sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah evaluasi. Bentuk penelitian 

tindakan tidak pernah merupakan kegiatan tunggal tetapi selalu harus berupa 

rangkaian kegiatan yang akan kembali ke asal dalam bentuk siklus. 

Refleksi dilakukan apabila peneliti merasa sudah mantap mendapat 

pengalaman dalam arti sudah memperoleh informasi yang perlu untuk 

memperbaiki cara yang telah dicoba (Arikunto, 2010) 

Hal-hal yang dianalisis yaitu kekurangan-kekurangan pada penerapan 

pembelajaran magnetic alphabet dengan meningkatkan kemampuan membaca. 

Keunggulan dari pembelajaran magnetic alphabet yang harus diperhatikan untuk 

perencanaan pembelajaran dalam siklus selanjutnya.  

Jujun S. Suriasumantri dalam Sugiyono (2012:9) menyatakan bahwa 

penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan 

pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian 

terapan adalah bertujuan untuk memecahkan masalah kehidupan praktis. 

Hubungan antara penelitian dasar, penelitian pengembangan (research and 

development) dan penelitian terapan.  

Selaras pendapat Arikunto (2010) apabila sudah diketahui tingkat keberhasilan 

dan hambatan dari tindakan yang baru selesai dilaksanakan satu siklus, guru 

menentukan rancangan untuk siklus kedua dan seterusnya. Hal yang penting yang 
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harus mendapatkan perhatian peneliti karena menjadi fokusnya adalah 

perencanaan siklus lanjutan, harus didasarkan hasil refleksi siklus sebelumnya. 

 

F. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi kemampuan membaca yang diteliti berdasarkan penelitian dilapangan 

bahwa membaca adalah suatu proses yang bersangkut paut dengan bahasa. Oleh 

karena itu anak-anak harus dibantu untuk menanggapi atau memberi respon 

terhadap lambang-lambang visual yang menggambarkan tanda-tanda oditori yang 

sama dimana telah anak-anak tanggapi atau ketahui sebelum itu. Sangat penting 

dalam membaca agar diingat setiap kesulitan yang berkenaan dengan bunyi, 

urutan bunyi, intonasi atau jeda haruslah dijelaskan sebelum membaca dalam hati 

atau membaca lisan. Hodgson dalam Tarigan (2013:9) membaca adalah : 

Suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang 

merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan 

makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak 

terpenuhi, pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak akan tertangkap atau 

dipahami dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan baik. 

 

Membaca semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin 

komplek. Setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca. Kemampuan 

membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-hari manusia. Membaca 

tetap memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena tidak semua 

informasi bisa di dapatkan dari media televise dan radio. Tiga istilah sering 

digunakan untuk memberikan komponen dasar dari proses membaca, yaitu 

recording, decoding dan meaning. Arti Recording merujuk pada kata-kata dan 

kalimat kemudian mengasosiakannya dengan bunyi-bunyi sesuai dengan sistem 

tulisan yang digunakan. Decoding (penyandian) merujuk pada proses 

menerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Dan Meaning adalah 

keterampilan memahami makna.  
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 Dalam penelitian ini berdasarkan definisi operasional diatas, peneliti dapat 

memperoleh sejumlah indikator dari veriabel kemampuan membaca dengan 

rincian berupa pernyataan-pernyataan sebagai berikut :  

Menurut Peraturan Menteri Nasional No : 58 dijelaskan beberapa indikator 

dari Aspek Pengembangan Bahasa (keaksaraan) 

1. Anak dapat menghubungkan gambar dengan tulisan b-i-n-t-a-n-g 

2. Anak dapat menyebutkan huruf   vocal  a – i – u – o – e 

3. Anak dapat menghubungkan gambar dengan tulisan a-w-a-n  

4. Anak dapat membuat coretan huruf  ( i ) 

5. Anak dapat membuat coretan garis mendatar  

6. Anak dapat membuat coretan huruf  ( u ) 

7. Anak dapat menjiplak huruf  b   dan  d 

8. Anak dapat menebalkan suku kata  p-e-t-i-r 

9. Anak dapat menulis dengan suku kata  b-u-m-i   

10. Anak dapat meniru tulisan  b-u-l-a-n 


