
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Setting Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Taman Kanak-Kanak Setia Kawan Panjang

Bandar Lampung. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena melihat

pertimbangan  sebagai berikut:

a. Lokasi sekolah dekat dengan tempat tinggal dan menjadi

tempat mengajar

b. Taman Kanak-Kanak tersebut sudah lama berdiri

c. Kondisi ekonomi anak beragam

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dipilih untuk melakukan penelitian dilakukan pada tahun

pelajaran 2014-2015. Waktu tersebut terbagi menjadi beberapa tahap,

yaitu:

a. Menyusun proposal dan berbagai instrument

b. Seminar proposal

c. Pengumpulan data
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d. Analisis, pembahasan dan laporan penelitian

3.2 Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan yang ada pada

anak kelompok B7 yang mempunyai kapasitas anak sebanyak 15 anak

yang terdiri dari 7 anak laki-laki 8 anak perempuan

3.3 Sumber Data

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan tertuju pada anak, karena penelitian

itu dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan yang ada pada anak. Sumber

data yang dijadikan bahan penelitianpun bersumber pada anak, yang sering

juga disebut data primer, berbentuk portofolio hasil berbagai pekerjaan anak

Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan guru dan evaluasi diri anak

serta catatan anecdot, daftar ceklis, dan skala penilaian

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Ada beberapa alat teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut :

3.4.1 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan penelitian yang dilakukan

dengan mengamati prilaku dan aktivitas anak dalam suatu waktu atau

kegiatan. Dalam melakukan observasi ini dapat dilengkapi dengan

beberapa alat rekam data, antra lain: catatan ankdot, daftar ceklis, dan

skala penilaian
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3.4.2 Daftar Cek (Check List )

Daftar cek dapat digunakan sebagai alat rekam data yang disesuaikan

dengan Rencana Kegiatan Harian (RKH). Daftar cek yang telah diisi

oleh guru harus dimaknai atau diinterpretasi oleh guru sendiri

memperoleh nilai. Menginterpretasikanya dengan cara

mengkonsultasikan data dengan kriteria yang telah ditetepkan. Hal ini

dilakukan dengan memberi kesimpulan apakah anak didik telah berhasil

atau belum dalam kegiatan belajar hari itu, dan dapat dilakukan dalam

bentuk diskripsi.

3.4.3 Portofolio

Hasil berbagai pekerjaan anak, catatan guru dan evaluasi diri anak

3.5 Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menghitung peningkatan kemampuan kognitif

anak dalam mengenal lambang huruf vokal dan konsonan. Pengukuran

pengamatan terhadap anak pada lembar observasi dibagi menjadi 4 (empat)

kriteria penilaian, yaitu :

1. BB (Belum Berkembang).

2. MB (Mulai Berkembang).

3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan ).

4. BSB (Berkembang Sangat Baik).
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Menurut M. Ali (2003) bahwa analisis persentase dapat menggunakan rumus

sebagai berikut :

X% = n x 100%

N

Keterangan :
X% = Persentase yang dicari
n = Jumlah kemampuan yang diperoleh
N = Skor maksimal

Setelah dianalisis dengan rumus persentase di atas, maka peneliti memberikan

indikator keberhasilan peningkatan kemampuan kognitif anak dalam mengenal

lambang huruf vokal dan konsonan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh  anak.

Tabel di bawah ini merupakan rentang nilai yang menjadi indikator penilaian

peneliti :

Tabel. 3.1. Tabel Persentase Kategori Penilaian

Jenis Penilaian Nilai Persentase

BB ( Belum Berkembang )
MB ( Mulai Berkembang )
BSH ( Berkembang Sesuai Harapan )
BSB ( Berkembang Sangat Baik )

0% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%

Data yang diperoleh untuk mengetahui keberhasilan pada indikator yang

diberikan:

1. Anak dikatakan belum berkembng (BB) jika nilai yang diperolehnya 0% -

25%.

2. Anak dikatakan mulai berkembang (MB) jika nilai yang diperolehnya 26%

- 50%.

3. Anak dikatakan berkembang sesuai harapan (BSH) jika nilai yang

diperolehnya 51% - 75%.
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4. Anak dikatakan berkembang sangat baik (BSB) jika nilai yang

diperolehnya 76% - 100%).

3.6 Langkah Langkah Penelitian Tindakan Kelas

Langkah Langkah penelitian tindakan kelas terdiri dari :

1. Tahap perencanaan

a. menyusun jadwal penelitian dan instrument untuk memperoleh

data

b. Menentukan Tingkat Pencapaian Perkembangan (TTP) yang

akan digunakan

c. Menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH)

d. Media Pembelajaran

e. Lembar Observasi

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan

a. Kegiatan awal

b. Kegiatan Inti

c. Kegiatan Penutup

3. Tahap Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat dengan pedoman

pada instrument observasi. Tahap Observasi ini dilakukan bersamaan

dengan tindakan pada setiap siklus

4. Tahap Refleksi

Refleksi dilakukan berdasarkan penelitian kinerja guru, keberhasilan

tindakan ini sangat dipengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan
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rencana tindakan. Dengan demikian penilaian kinerja guru hanya

berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan refleksi dan tidak

dijadikan sebagai variable penelitian.

3.7 Definisi Konseptual dan Oprasional

3.7.1 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual perkembangan kognitif pada anak usia dini adalah suatu

proses berfikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai

dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Jean Piaget

bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahap yakni

1. Asimilasi adalah proses penyatuan (pengintegrasian) informasi baru

ke struktur kognitif yang sudah ada pada benak anak.

2. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif kedalam stimulasi

yang baru

3. Equlibrasi penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan

akomodasi (Hamzah B. Uno, 2008)

3.7.2 Definisi Oprasional

Sementara perkembangan kognitif dalam penelitian ini dihubungkan

pada hasil belajar anak yaitu dapat mengenal lambang huruf vokal dan

konsonan, dapat membedakan lambang huruf vokal dan konsonan,

dapat menunjukan lambang huruf vokal dan konsonan, dan dapat

mengelompokan lambang huruf vokal dan konsonan melalui permainan

jaga benteng.
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3.8 Indikator Keberhasilan

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator keberhasilannya adalah sebagai

berikut:

1. Anak sudah dapat menyebutkan huruf vokal dan konsonan.

2. Anak dapat membedakan huruf vokal dan konsonan.

3. Anak menujukan huruf vokal dan konsonan.

4. Anak dapat mengelompokan huruf vokal dan konsonan.


