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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di TK Cempaka Indah Kecamatan 

Campaka Kabupaten Purwakarta. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 

ajaran 2012/2013 dengan waktu efektif selama tiga bulan, mulai bulan Agustus-

Oktober 2012. 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah anak yang akan diberikan tindakan dalam 

pembelajaran perkembangan kemampuan membaca dini anak kelompok B TK 

Cempaka Indah Kecamatan Campaka Purwakarta yang terdiri dari 19 anak (anak 

laki-laki berjumlah 11 orang, dan anak perempuan berjumlah 7 orang). 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menempuh tahapan-tahapan yang berurutan dalam 

pengembangan setiap siklus, model siklus yang digunakan dalam melakukan 

tindakan adalah seperti yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc. Taggart 

(Kasbolah, 1997/1998: 14) menyatakan bahwa:  

Penelitian tindakan juga digambarkan sebagai proses yang dinamis dimana 

keempat aspek, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi harus 

dipahami bukan sebagai langkah-langkah yang statis, terselesaikan dengan 

sendirinya, tetapi lebih merupakan momen-momen dalam bentuk spiral 

yang menyangkut perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 
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Keempat aspek tindakan yang merupakan langkah-langkah dalam 

penelitian dilaksanakan dalam satu siklus atau putaran. Empat komponen tindakan 

yang dilaksanakan dalam penelitian mulai dari perencanaan (plan), pelaksanaan 

(acting), pengamatan (observe) dan refleksi (reflect).  

 Rencana tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini berdasarkan pada 

upaya peningkatan kemampuan membaca dini anak TK melalui penerapan metode 

multi sensori pada siswa TK kelompok B, dan pelaksanaannya dilakukan secara 

kolaborasi dengan mitra penelitian yang juga merupakan guru TK di TK Cempaka 

Indah Kecamatan Campaka Purwakarta.  

 Pada tahap pelaksanan tindakan dalam penelitian ini adalah implemetasi 

dari apa yang sudah direncanakan. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh 

peneliti mengacu pada rumusan masalah yang sudah ditentukan. Pelaksanaan 

tindakan dalam penelitian tindakan kelas yang dirancang secara sistematis 

digerakan ke arah lebih terciptanya keaktivan kegiatan anak dalam proses 

pembelajaran, sebagai upaya peningkatan atau perbaikan kemampuan membaca 

dini anak TK B melalui penerapan metode multisensori.  

Kegiatan observasi dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian 

yang telah disiapkan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yaitu untuk 

mengumpulkan data tentang proses yang berupa perubahan kinerja dan hasil 

kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan refleksi merupakan analisis sintesis, interpretasi dan eksplanasi 

(penjelasan) terhadap  informasi yang didapat dalam pelaksanaan tindakan yang 

telah dilakukan apakah sudah tercapai atau tidak, dari hasil refleksi dapat 
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diketahui kelemahan atau kekurangan serta kelebihan pada pelaksanaan tindakan 

dalam proses pembelajaran, yang  selanjutnya dikaji oleh peneliti dan mitra 

penelitian. Prosedur yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

pelaksanaan siklusnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Siklus Penelitian Tindakan Kelas  

Model Spiral Kemmis dan Mc.Taggart (Kasbolah, 1998/1999). 

 

C. Metode Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menyajikan data hasil penelitian secara deskriftif berupa pemaparan dari data 

yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) atau yang disebut Classroom Action Research yang mengacu kepada 
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tindakan guru ketika melaksanakan pembelajaran sebagai upaya untuk 

memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penelitian ini 

melibatkan teman sejawat atau seseorang guru sebagai observer yang nantinya ini 

digunakan peneliti untuk membantu melakukan observasi pada saat proses 

pembelajaran mengajar berlangsung.  

Penelitian Tindakan Kelas ini merupakan penelitian yang bersifat reflektif 

yang bertujuan agar guru dapat memperbaiki kelemahan dan kekurangan di dalam 

menyajikan pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil belajar dalam 

kemampuan membaca dini. Hal ini dikarenakan bahwa permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini menyangkut kinerja guru dan aktivitas anak secara klasikal. 

Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa PTK yang digunakan sesuai dengan 

karakter permasalahan yang diteliti. Menurut Kemmis dan Taggart (Wibawa, 

2003:7) PTK adalah “suatu bentuk refleksi diri kolektif yang dilakukan oleh 

peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan 

keadilan praktik-praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukan praktik-praktik 

tersebut.”  

 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran yang berbeda, 

maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode multisensori dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

membaca dini yang mendasarkan pada asumsi bahwa anak dapat belajar 

dengan baik apabila materi pengajaran disajikan dalam berbagai modalitas alat 
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indera. Modalitas/indra yang dipakai adalah visual, auditoris, kinestetik, dan 

taktil, atau disingkat dengan VAKT. Pembelajaran membaca dini dengan 

metode membaca multisensori meliputi kegiatan menelusuri (perabaan), 

mendengarkan (auditoris), menulis (gerakan), dan melihat (visual). Untuk itu, 

pelaksanaan metode ini membutuhkan alat bantu (media) seperti kartu huruf, 

cat, huruf timbul, dan alat bantu lain yang sifatnya dapat diraba (konkret). 

2. Kemampuan membaca dini dalam penelitian ini adalah program pembelajaran 

yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dini pada saat anak-anak 

mulai memasuki belajar secara formal di TK. Pada tahap awal anak memasuki 

bangku sekolah di TK dalam membaca dini lebih diorientasikan pada 

kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melafalkan lambang-

lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. Kemampuan membaca dini 

dalam penelitian ini meliputi indikator: (a) Menyebutkan dan menunjukkan 

huruf/abjad dan simbol yang melambangkannya; (b) Merangkai suku kata 

menjadi kata (c) Menyebutkan kelompok gambar yang  memiliki bunyi/huruf 

yang sama (d) Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf 

(Depdiknas, 2009). 

 

E. Alat Pengumpulan Data 

 Dalam usaha untuk mengumpulkan data menggunakan sumber data 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan langsung/observasi 

Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati semua kegiatan 

pembelajaran anak dalam pembelajaran membaca dini dengan menggunakan 
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metode multisensori untuk mengetahui sikap anak selama pembelajaran 

berlangsung dan dampak pembelajaran yang diperlukan untuk dapat menata 

langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada proses berikutnya. 

2. Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan adalah, catatan tertulis berupa data-data tentang apa yang 

dilihat, didengar, dialami, dan difikirkan oleh peneliti selama melakukan 

penelitian dalam mengumpulkan data. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

instrumen non tes dengan format observasi untuk menilai perkembangan 

kemampuan membaca dini anak Taman Kanak-kanak. Instrumen yang 

dikembangkan meliputi instrumen non tes untuk mengobservasi perkembangan 

kemampuan membaca dini anak TK, dan instrumen observasi kegiatan guru 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran.  

Kisi-kisi instrument yang digunakan digunakan untuk mengobservasi anak 

dalam penelitian ini dapat ditampilkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Pembelajaran Membaca Dini Anak Tk  Kelompok B 

TK Cempaka Indah Kecamatan Campaka Purwakarta. 

Variabel Sub Variabel Indikator Item 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

Kemampua

n membaca 

dini 

A. Menyebutkan 

dan 

menunjukkan 

huruf/ abjad dan 

simbol yang 

melambangkan

nya 

1. Menyebutkan 

huruf /abjad yang 

ada pada kartu kat  

2. Menunjukan 

simbol huruf / 

abjad yang ada 

pada kartu kata  

1-16 

 

17-32 

 

 

 

 

Non Tes 

Hasil 

observasi 

Anak 
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Variabel Sub Variabel Indikator Item 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

B. Merangkai suku 

kata menjadi 

kata  

3. Menyusun huruf  

menjadi kata 

sesuai gambar 

4. Menyusun suku 

kata menjadi kata 

sesuai gambar 

33-38 

 

39-42 

Non Tes Hasil 

observasi 

Anak 

C. Menyebutkan 

kelompok 

gambar yang  

memiliki 

bunyi/huruf 

yang sama 

5. Menyebutkan 

kata-kata yang 

mempunyai huruf 

awal yang sama 

6. Menyebutkan 

kata-kata yang 

mempunyai huruf 

akhir yang sama 

43-45 

 

 

46-50 

 

 

 

 

 

Non Tes 

 

Hasil 

observasi 

Anak 

D. Memahami 

hubungan 

antara bunyi 

dan bentuk 

huruf 

7. Membaca  gambar  

yang memiliki kata 

sederhana  

8. Meniru  

tulisan/kata  yang 

sudah dilihatnya 

9. Meniru tulisan 

kata yang ada di 

bawah gambar 

51-56 

 

57 

 

 

58-62 

 

 

 

 

 

Non Tes 

Hasil 

observasi 

Anak 

 

Berdasarkan kisi-kisi instrumen di atas, selanjutnya disusun instrumen 

kemampuan membaca dini anak TK, sebagai pedoman dalam melakukan 

observasi untuk mengetahui perkembangan kemampuan membaca dini anak TK, 

yang disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Instrumen Kemampuan Membaca Dini Anak Taman Kanak-kanak 

 

No Aspek yang dinilai Item BB MB BSH BSB 

1 Menyebutkan huruf 

/abjad yang ada pada 

kartu kata 

1. Menyebutkan huruf  a     

2. Menyebutkan huruf  i     

3. Menyebutkan huruf  e     
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No Aspek yang dinilai Item BB MB BSH BSB 

4. Menyebutkan huruf u     

5. Menyebutkan huruf o     

6. Menyebutkan huruf  b     

7. Menyebutkan huruf d     

8. Menyebutkan huruf  h     

9. Menyebutkan huruf  j     

10. Menyebutkan huruf k     

11. Menyebutkan huruf m     

12. Menyebutkan huruf n     

13. Menyebutkan huruf p     

14. Menyebutkan huruf r     

15. Menyebutkan huruf t     

16. Menyebutkan huruf  y     

2 Menunjukan simbol 

huruf / abjad yang ada 

pada kartu kata  

17. Menujukkan huruf  a     

18. Menunjukkan huruf   i     

19. Menunjukkan huruf  e     

20. Menunjukkan huruf u     

21. Menunjukkan huruf o     

22. Menunjukkan huruf  b     

23. Menunjukkan huruf d     

24. Menunjukkan  huruf  h     

25. Menunjukkan huruf  j     

26. Menunjukkan huruf k     

27. Menunjukkan huruf m     

28. Menunjukkan huruf n     

29. Menunjukkan huruf p     

30. Menunjukkan huruf r     

31. Menunjukkan huruf t     

32. Menunjukkan huruf  y     

3 Menyusun huruf  

menjadi kata sesuai 

gambar 

33. Merangkai kata: a – y - a - m     

34. Merangkai kata: i – k – a - n     

35. Merangkai kata: u -  l – a - r     

36. Merangkai kata: k- u – t – u     

37. Merangkai kata: r -  u – s - a     

38. Merangkai kata: s – a – p - i     

4 Menyusun suku kata 

menjadi kata sesuai 

gambar 

39. Merangkai  kata :   sa – p i     

40. Merangkai  kata :   ga – jah     

41. Merangkai  kata :  dom – ba     

42. Merangkai  kata :   pan - da     

5 Menyebutkan kata-kata 

yang mempunyai huruf 

awal yang sama 

43. Menyebutkan kata yang huruf  

awalnya: a= ayam-angsa 

    

  44. Menyebutkan kata yang huruf  

awalnya: g= gajah-gorila 
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No Aspek yang dinilai Item BB MB BSH BSB 

45. Menyebutkan  kata yang 

huruf awalnya: i= ikan - itik 

    

46. Menyebutkan  kata yang 

huruf  awalnya: k= kuda-

kelinci 

    

45    Menyebutkan kata yang  

        huruf  awalnya: u= ulat-ular 

    

6 Menyebutkan kata-kata 

yang mempunyai huruf 

akhir yang sama 

47. Menyebutkan kata yang huruf 

akhirnya: ba=domba-laba-

laba 

    

48. Menyebutkan  kata yang 

huruf akhirnya: da= kuda-

panda 

    

49. Menyebutkan  kata yang 

huruf  akhirnya: ah= gajah-

jerafah 

    

50. Menyebutkan kata yang huruf 

akhiranya: an=ikan-macan 

    

7 Membaca gambar yang 

memiliki kata 

sederhana 

51. Membaca kata: sapi     

52. Membaca kata: ayam     

53. Membaca kata: kuda     

54. Membaca kata: domba     

55. Membaca kata: gajah     

56. Membaca kata: rusa     

8 Meniru tulisan/kata 

yang sudah dilihatnya 

57. Menirukan kembali tulisan 

/kata yang sudah dilihatnya 

    

9 Meniru tulisan kata 

yang ada di bawah 

gambar 

58. Meniru tulisan kata: ayam     

59. Meniru tulisan kata: kuda     

60. Meniru tulisan kata: domba     

61. Meniru tulisan kata: gorila     

62. Meniru tulisan kata: panda     

 

Keterangan : 

BB :  Belum Berkembang 

MB :  Masih berkembang 

BSH :  Berkembang sesuai harapan 

BSB :  Berkembang sangat baik  Depdiknas (2009) 

Sedangkan format untuk observasi kegiatan guru adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Pedoman Observasi Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Membaca 

Dini Dengan Metode Multisensori 

Dimensi Kategori Kegiatan 
Pengamatan 

Komentar 
Ya Tidak 

Perencanaan  

Kegiatan  

1. Memetakan bidang kemampuan 

sesuai dengan kurikulum 
   

2. Membuat rencana kegiatan 

mingguan dan rencana kegiatan 
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Dimensi Kategori Kegiatan 
Pengamatan 

Komentar 
Ya Tidak 

harian 

3. Merumuskan tujuan pembelajaran    

4. Menyusun kegiatan peningkatan 

kemampuan membaca dini sesuai 

dengan perkembangan anak 

   

Seting Kelas  

 

 

 

1. Mempersiapkan alat untuk kegiatan    

2. Penataan kelompok untuk 

memudahkan pemantauan 

   

3. Ruang kelas ditata ulang sesuai 

dengan tema 

   

Kesiapan Guru 1. Kesiapan untuk memberikan materi    

2. Guru menguasai materi    

3. Guru memberikan bimbingan    

Kegiatan 

Pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan anak    

2. Melakukan apersepsi melalui tanya 

jawab 

   

3. Mengenalkan huruf vocal dan 

konsonan 

   

4. Mengarahkan anak unutk merangkai 

kata sesuai gambar 

   

5. Mengarahkan anak untuk 

menyebutkan kata-kata yang 

mempunyai huruf awal dan huruf 

akhir yang sama. 

   

6. Memberi kesempatan kepada anak 

untuk melakukan sendiri 

menyebutkan merangkai huruf 

   

Media  1. Kartu huruf  kasar    

2. Kartu huruf timbul    

3. Gambar-gambar    

Evaluasi  1. Memberi penguatan kepada anak    

2. Menilai anak dalam menyebutkan 

huruf, menyusun kata sesuai gambar 

   

3. Menilai hasil kerja anak    

4. Melakukan evaluasi setiap hari    

5. Melakukan evaluasi setiap minggu    

 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap Pengolahan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan, mengklasifikasi dan mengidentifikasi hasil observasi 

kemampuan membaca dini anak TK kelompok B TK Cempaka Indah 

Kecamatan Campaka Purwakarta. 
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2. Mengidentifikasi hasil data isian yang dilakukan oleh objek penelitian kedua, 

guru mitra penelitian. 

3. Menganalisa data dari berbagai sumber yang terkumpul serta 

mengelompokkannya. 

Menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan suatu langkah yang 

penting dan mutlak untuk memberi arti terhadap data yang diperoleh. Untuk 

mengolah data yang terkumpul sehubungan dengan peneltian tindakan kelas ini 

perlu dilakukan validasi data. Validasi data pada penelitian ini merujuk kepada 

pendapat Hopkins (Wiriaatmadja, 2005:168) yaitu dilakukan dengan: 

a. Memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi yang diperoleh 

selama observasi dengan cara mengkonfirmasikan dengan guru, praktisi, mitra 

peneliti, dan anak melalui tanya jawab di akhir tindakan. 

b. Memeriksa kebenaran data yang diperoleh peneliti dengan membangdingkan 

terhadap hasil yang diperoleh mitra peneliti secara kolaboratif. 

c. Mengecek kebenaran prosedur dan metode yang dipakai peneliti serta 

kesimpulan yang diambil oleh peneliti dengan cara mendiskusikannya 

bersama guru, dan pembimbing. 

 

H. Validasi Data 

Hasil analisis data dilaporkan secara tertulis dan diolah dengan 

menggunakan model analisis deskriptif. Sesuai dengan pendapat Hopkin (1993) 

dalam Kunandar (2008:107-108) yang menyatakan bahwa, untuk menguji derajat 

kepercayaan atau kebenaran penelitian, ada beberapa bentuk validasi yang dapat 

dilakukan dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 
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1. Member-Chek 

Member-Chek, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh selama 

observasi untuk mengetahui keterangan atau informasi itu tetap sifatnya atau tidak 

berubah sehingga dapat dipastikan keajegannya dan data itu diperiksa sebenarnya. 

Melakukan Validasi dengan triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran dan 

memungkinkan untuk mendapatkan informasi dari sumber lain mengenai 

kebenaran tentang data penelitian melalui kegiatan diskusi yang dilakukan setiap 

akhir pelaksanaan tindakan. Triangulasi dilakukan berdasarkan tiga sudut 

pandang, yakni sudut pandang guru sebagai peneliti, sudut pandang anak sebagai 

subjek dalam penelitian dan sudut pandang mitra peneliti yang melakukan 

pengamatan atau observasi. 

2. Audit Trail 

Audit Trail, yakni memeriksa kesalahan-kesalahan dalam metode atau 

prosedur yang digunakan peneliti dan di dalam pengambilan kesimpulan. Selain 

itu, peneliti juga memeriksa catatan yang ditulis untuk peneliti atau mitra peneliti. 

Peneliti dapat mendiskusikan pada tahap ini dengan teman sejawat yang memiliki 

wawasan tentang pembelajaran kemampuan sains. 

3. Expert Opinion 

Expert Opinion, yakni dengan meminta kepada orang yang dianggap ahli 

atau pakar penelitian untuk memeriksa semua tahapan-tahapan kegiatan dan 

memberikan arahan atau judgements terhadap masalah-masalah penelitian yang 

dikaji. Misalnya dengan pembimbing maupun dosen mata kuliah bahasa untuk 

Anak Usia Dini. 


