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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Hopkins dalam 

Wiraatmaja (2007:12) menyebutkan bahwa penelitian tindakan kelas  adalah 

kajian yang sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh 

sekelompok guru dalam melaksanakan tindakan-tindakan dalam pembelajaran 

berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. 

 

Terdapat juga pengertian lain bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

yang dilakukan oleh guru  dalam kelasnya sendiri  melalui refleksi diri dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar sisiwa 

menjadi meningkat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

tentang bagaimanan praktik yang dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang dilakukan dalam siklus-siklus Wardhani (2008:14). 

 

Dari penjelasan tersebut di atas maka, penelitian tindakan kelas adalah sebuah 

upaya pengevaluasian yang dilakukan oleh guru sebagai subjek  dari proses 

pembelajaran atau pelaku penelitian terhadap lingkungan belajar.   Guru 

diharapkan mampu memahami kondisi kelas dan anak anaknya, juga proses 

berikut hasil yag diperoleh anak didiknya. Pendidik benar-benar mengetahui  

bagaimana  cara untuk melakukan berbaikan dan pada bagian mana yang harus 

diperbiki  untui peningkatan proses atau kualitas  pembelajaran. 
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Menurut Richart Winter  dalam Iskandar (2012:23),  terdapat enam karakteristik  

penelitian tindakan kelas, sebagai berikut: 1) kritik refleksi; refleksi yang 

dilakukan adalah refleksi dari hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu 

aksi. Ada upaya evaluasi atau penilaian dan memerlukan kritik sehingga 

dimungkinkan pada taraf evaluasi terdapat perubahan;kritik dialektis, penelitian 

bersedia melakukan kritik terhadap yang ditelitinya; 2) kolaboratif, diperlukan  

kerjasama dengan pihak-pihak lain; 3) resiko, ada resiko yang dimungkinkan akan 

ada yakni melesetnya hipotesa dan  tuntutan untuk melakukan transformasi; 4) 

susunan jamak, fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen agar 

komprehensif; 5) internalisasi teori dan praktik, dalam penelitian ini, keduannya 

merupakan dua tahap yang berbeda dan saling bergantung dan keduannya 

berfungsi untuk mendukung transformasi 

 

Dari penelitian tindakan kelas ini diharapkan akan memiliki kesimpulan apakah 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan sudah sesuai standar   

atau belum. Peneliti juga mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul 

dari observasi  yang telah dilakukan. Langkah berikutinya adalah  merumuskan 

dan melakuan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai dengan 

permasalahannya. 

 

Hamdani (2008:52-54) mengungkapkan bahwa  penelitian ini merupakan 

pemecahan masalah yang dimulai dari (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) pengamatan terhadap tindakan, (4) refleksi terhadap tindakan, yakni 

mengungkapkan kembali apa yang telah dilakukan.    
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Jadi, karakteristik  penelitian tindakan kelas adalah tindakan tindakan  dan 

pengamatan secara konfrehensif  terhadap proses pembelajaran sampai dicapainya 

sebuah tujuan pembelajaran. Perbaikan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap 

yang sistematis. Dimulai dari pengidentifikasian masalah, dilanjutkan dengan  

langkah-langkah yang diperlukan dan disesuaikan dengan permasalahan-

permasalahan yang muncul. Tujuannya adalah dapat dilaksanakan perbaikan dan 

mampu meningkatkan kemampuan motorik halus anak didik. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PAUD Kelompok Bermain Ummul Quro’ Trimurjo 

Lampung Tengah, pada kelompok B sebanyak 20. Kegiatan penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2013-2014. 

 

3.3 Rancangan Penelitian Tindakan  

Rancangan  penelitian dibuat untuk menjadikan peneliti mampu menjawab 

pertanyaan (masalah) penelitian dengan valid, objektif, tepat dan efisien,  

Setyosari (2012:169).  Sehingga jika dihubungkan dengan jenis penelitian maka 

keduannya  selaras karena penelitian tindakan kelas adalah sebuah upaya yang 

sistematis untuk memecahkan  atau mencari solusi dari permasalahan yang ada 

maka sudah tentu penelitian ini memiliki proses atau langkah-langkah tertentu. 

Kekhasan dari penelitian tindakan kelas adalah pelaksanaan uji coba  dilakukan 

secara berulang-ulang  demi mendapatkan pemecahan masalah yang paling tepat, 

sehingga dari penelitian tersebut perbaikan demi perbaikan dapat dilakukan.  
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Gambar  3.1 Rancangan Penelitian Tindakan 

 

Model Lewin yang dimodifikasi oleh Kemmis diatas dalam Setyosari (2012:55), 

memiliki beberapa siklus kegiatan; perencanaan, tindakan atau pelaksanaan, 

observasi . Siklus dasar kegiatan peneliti adalah  mengidentifikasi gagasan umum, 

menyusun rencana umum, mengembangkan langkah pertama, 

mengimplementasikan pada langkah kedua, mengevaluasi dan memperbaiki 

rancangan umum.  Melalui siklus dasar atau siklus pertama tersebut,  peneliti 

dapat menilai adanya keskeliruan atau kekurangan. Selanjutnya hal tersebut 
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diperbaiki  pada siklus kedua. Apabila pada siklus kedua masih terdapat kesalahan 

dan kekurangan, peneliti kembali  memperbaiki  pada siklus ketiga, begitu 

seterusnya hingga didapatkan peningkatan dari proses tindakan-tindakan tersebut.. 

 

3.4 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan 

Tindakan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus.  Setiap siklus terdiri 

dari dua kali pertemuan dengan tetap melibatkan hal-hal penting dalam penelitian, 

seperti perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi atau evaluasi. 

Sebagaimana mestinya maka penelitian ini akan disudahi jika terpenuhinya hal-

hal berikut ini. 

 

3.4.1  Rencana Kegiatan Harian 

Terdapatnya peningkatan dalam Penilaian Kemampuan Guru I (PKG-1) dalam 

aspek secara keseluruhan dari setiap siklusnya 

 

3.4.2 Proses Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran  disebut berhasil jika  prosentase  pada anak 

yang aktif meningkat setiap aspek kemampuannya. 

 

3.4.3 Sistem Penilaian 

Penilaian dilakukan setelah setiap kali pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan 

pelaksanaan tergolong berhasil jika prosentase setiap kemampuan pada anak 

meningkat berikut jumlah anaknya. 
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 3.4.4 Kemampuan Motorik Halus 

Capaian perkembangan dikatakan berhasil jika tingkat capaian perkembangan 

motorik halus pada anak-anak mengalami peningkatan jumlah anak. Jumlah 

tersebut dilihat dari jumlah sebelum diberlakukan tindakan dan jumlah setelah 

diberlakukan tindakan.  

 

3.5  Definisi Konseptual dan Oprasional 

3.5.1 Definisi Konseptual (istilah) 

Definisi konseptual berisi penjelasan  beberapa istilah yang digunakan, tujuannya 

adalah  menyamakan persepsi dan penafsiran. Istilah yang akan didefiniskan 

adalah istilah yang berhubungan dengan dengan konsep pokok yang terdapat pada 

variabel penelitian.  

 

1) Rencana Kegiatan Harian 

Rencana kegiatan harian (RKH) adalah salah satu perangkat pembelajaran yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh guru. Di dalamnya memuat perencanaan atau 

pedoman berbagai aktivitas untuk dilaksanakan dalam satu hari, berikut jenis 

pelaksanaan kegiatan, apakah itu dilakukan perindividu atau berkelompok. RKH 

disusun sesuai dengan   tujuan pembekajaran (bermain).  

 

2) Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran adalah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dengan mengacu pada RKH yang telah dibuat. 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kertas sebagai media utama capaian 
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perkembangan motorik halus difokuskan pada penilaian aktivitas unjuk kerja  

anak didik selama proses pembelajaran berjalan. 

 

3) Sistem Penilaian 

Pelaksanaan penilaian adalah merupakan proses pengumpulan data dan 

pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. 

Penilaian dilakukan melalui pengamatan, penugasan  dan dokumentasi hasil karya 

anak.  

4. Kemampuan Motorik Halus 

Kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang dimiliki anak dalam : 1) 

menggambar sesuai gagasannya; 2) meniru bentuk; 3) melakukan eksplorasi 

dengan berbagai media dan kegiatan; 4) menggunakan alat tulis dengan benar; 5) 

menggunting sesuai dengan pola; 6) menempel gambar dengan tepat;  dan 7) 

Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail. 

 

3.5.2  Definisi Operasional 

Definisi operasional di dalam sebuah penilitian berisi penjelasan istilah yang 

terkandung dalam pertanyaan penelitian. Tujuannya adalah agar terdapat 

kesamaan  pengertian antara peneliti dan pembaca. 

 

1) Perencanaan Bermain  (pembelajaran) 

Rencana kegiatan harian (RKH) adalah serangkaian perencanaan bermain yang 

disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) menentukan alokasi waktu; 

2) memilih tema; 3) menyusun indikator; 4) pembagian kegiatan pembelajaran; 5) 
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menentukan alat atau media sebagai sumber pembelajaran; dan 6) menyiapkan 

alat penilaian dan sekaligus menetapkan hasil dari proses pembelajaran hari itu. 

 

2) Pelaksanaan Proses Bermain  

Pelaksanaan bermain adalah rangkaian kegiatan antara pendidik dan peserta didik. 

Dalam hal ini kegiatan dititikberatkan pada peningkatan kemampuan aktivitas 

anak dalam memaksimalkan motorik halusnya melalui media kertas. 

Pelaksanaannya tetap memperhatikan cara-cara belajar melalui bermain yang 

merupakan prinsip pembelajaran anak usia dini. Tujuannya tidak lain adalah  

memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran dengan menggunakan hal-hal yang 

menyenangkan. 

Beberapa  kegiatan yang dilakukan dalam melatih motorik halus: menggunting, 

menempel mewarnai 

 

3)  Sistem Penilaian   

Sistem penilaian adalah proses pengamatan, pencatatan dan pendokumentasian 

kenerja dan karya siswa serta bagaimana proses ia menghasilkan karya. Penilaian  

seperti yang  pelaksanaan sudah  diatur dalam Permendiknas No 58 tentang 

Standart PAUD maka penilaian merupakan proses yang dilakukan untuk 

mengetahui kondisi individu berdasarkan pada atribut-atribut atau aspek-aspek 

tertentu. Assesmen pada pembelajaran diPAUD adalah informasi yang 

komprehensif yang didapatkan dari proses tindakan yang telah dilakukan pada 

masing-masing siklus beserta hasilnya. Secara garis besar, maksud dari penilaian 
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ini adalah mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang berhasil 

dicapai oleh anak-anak selama proses pembelajaran berlangsung.  

 

4)   Tingkat Capaian Perkembangan Motorik Halus 

Capaian perkembangan motorik halus adalah sebuah perkembangan  tertentu yang 

bisa dicapai oleh anak secara individu setelah melalui proses bermain. Capaian 

perkembangan dapat diidentifikasi dan diikategorikan baik apabila jumlah anak 

didik bertambah, dari sebelum tindakan dengan setelah tindakan. Beberapa 

capaian perkembangan motorik halus tersebut adalah sebagai berikut;  

1) menggambar sesuai gagasasnnya; 2) meniru bentuk; 3) melakukan eksplorasi 

dengan berbagai  media dan kegiatan; 4) menggunakan alat tulis dengan benar;  

5) menggunting sesuai dengan pola; 6) menempel gambar dengan tepat; dan 7) 

mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Berbagai data yang diperoleh atau dihimpun melalui penelitian ini dimulai dari 

data hasil pengamatan atau observasi dan juga berupa dokumentasi. Adapun 

teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 

1).  Lembar PKG 

Penilaian terhadap perencanaan pembelajaran oleh guru akan menggunakan 

instrumen  Penilaian Kemampuan Guru (PKG-I) 

2). Observasi 

 Observasi ini dilakukan dengan melakukan tindakan secara langsung pada 

objek penelitian. Proses tersebut juga dilakukan pencatatan terhadap berbagai 
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kejadian yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Penilaian terhadap 

pelaksanaan pembelajatran oleh guru menggunakan instrumen observasi 

aktivitas unjuk kerja anak 

3). Dokumentasi  

 Dokumentasi yang digunakan berupa foto-foto dari proses bermain dan hasil 

karya dari proses tersebut. 

 

3.7    Kisi-kisi Instrumen  

3.7.1 Kisi-kisi Alat Penilaian Kemampuan Guru 

Kisi-kisi instrumen APKG disajikan pada tabel berikut. 

Tabel: 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Alat Penilaian Kemampuan Guru (PKG) 

No 
Indikator/Aspek yang dinilai 

Jumlah 

Pernyataan 
1 Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran, maksudnya adalah 

rumusan  hanya memiliki satu pernafsiran seperti dalam teks 

yang tersaji 

1 

2 Pemilihan materi pengajaran disesuaikan dengan tujuan dan 

karakteristik peserta didik 
1 

3 Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi 

dan  
1 

4 Pemilihan sumber atau media pembelajaran. Hal ini 

ndisesuaikan dengan tujuan, potensi dan karakteristik peserta 

didik 

1 

5 Kejelasan sekenario pembelajaran, yang didalamnya terdapat  

langkah-langkan kegiatan pembelajaran awal, inti dan 

penutup. 

1 

6 Rincian skenario pembelajaran, setiap siklus tersirat strategi 

atau metode beserta alokasi wakru di setiap tahap 
1 

7 Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan pembelajaran 1 

8 Kelengkapan instrumen, terdapat soal dan pedoman 

pensekoran 
1 

    Jumlah 8 

(Sumber: Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru   (PLPG)  

    tahun 2011) 
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3.7.2 Kisi-kisi Instrumen Aktivitas Anak 

Kisi-kisi aktivitas  anak didik  berisi tentang aktivitas yang dilakukan anak didik 

selama pembelajaran berlangsung, kemudian poin-poin tersebut dibawah akan 

diamati oleh kolaborator.  Poin-poin tersebut diantaranya: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen Aktivitas Anak 

No 
Unsur yang 

Dinilai 
Kriteria Penilaian Skor 

Skor 

Maks 

1 Aktivitas 

Visual 

 Seluruh anak memperhatikan 

 Terdapat 3-5 anak yang tidak 

memperhatikan 

 Ada 6-8 anak yang mengaibaikan 

pembelajaran 

 Ditemukan 9-11 anak yang tidak 

memperhatikan 

 Terdapat > 11 anak yang tidak 

memperhatikan 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

2 Aktivitas Lisan  Seluruh anak berani bertanya dan 

berpendapat 

 Ada 3-5  anak yang tak berani 

bertanya dan berpendapat 

 Didapat  6-8 anak yang tak berani 

bertanya dan berpendapat 

 Ada 9-11  anak yang tak berani 

bertanya dan berpendapat 

 Didapati  >11 anak yang tak berani 

bertanya dan berpendapat 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

3 Aktivitas 

Mendengarkan 

 

 

 

 Seluruh anak  intens 

mendengarkanpenjelasan guru 

 Didapati 3-5 anak   tidak intens 

mendengarkan penjelasan guru 

 

5 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

   Ada 6-8 anak  tidak intens 

mendengarkan penjelasan guru 

 Ada  9-11 anak  taidak fokus 

mendengarkan penjelasan guru 

 Didapati >11 anak  yang tidak 

intens mendengarkan penjelasan 

guru 

 

3 

 

2 

 

1 
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No Unsur yang 

Dinilai 

Kriteria Penilaian Skor Skor 

Maks 

 4

  

 4 

Aktivitas 

Menulis 

 Semua anak tampak mandiri  

menulis 

 Berkisar 3-5 tidak mandiri menulis 

 Ada 6-8 anak tidak madiri menulis 

 Ada 9-11 anak tidak tampak 

mandiri dalam menulis 

 Berkisar >11 anak tidak mandiri 

dalam menulis 

 

5 

 

4 

3 

 

2 

1 

 

5 

 

5 Aktivitas 

Emosi 

 Seluruh anak tertarik dan antusias 

 Berkisar 3-5 anak tidak tertarik dan 

antusias 

 Ada 6-8 anak  tidak tertarik dan 

antusias 

 Didapati 9-11 anak tidak berminat 

dan antusias 

 Berkisar > 11anak tidak tertarik  

dan antusias 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

6 Aktivitas 

Menggambar 

 Seluruh anak  terlihat mandiri 

dalam menggambar 

 Ada 3-5 anak  yang tidak terlihat 

mandiri dalam menggambar 

 Terdapat 6-8 anak   tidak mandiri 

dalam menggambar 

 Ada 9-11 anak  terlihat mandiri 

dalam menggambar 

 Ada >11  anak  terlihat mandiri 

dalam menggambar 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 

7 Aktivitas 

Motorik 

 Seluruh anak tampak aktif bergerak 

 Ada 3-5 anak tampak tak  aktif 

bergerak 

 Didapati 6-8 anak tampak tak aktif 

bergerak 

 Ada 9-11 anak tampak tidak aktif 

bergerak 

 Lebih dari 11 anak  tidak tampak 

aktif bergerak 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5 
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3.7.3 Kisi-kisi Kemampuan Motorik Halus 

Capaian perkembangan motorik halus dapat diidentifikasi baik apabila anak 

mampu memperlihatkan kemajuan dalam mencapai beberapa perkembangan. 

Pada saat bermain kertas anak-anak dapat menyelsaikan kegiatan dengan baik. 

Kriteria  tersebut adalah: 1) menggambar sesuai gagasasnnya; 2) meniru bentuk; 

3) melakukan eksplorasi dengan berbagai  media dan kegiatan; 4) menggunakan 

alat tulis dengan benar; 5) menggunting sesuai dengan pola; 6) menempel gambar 

dengan tepat; dan 7) mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara 

detail. Kisi-kisi peningkatan kemampuan motorik halus dapat didiskripsikan ke 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Peningkatan Kemampuan  Motorik Halus 

Capaian Perkembangan Kriteria Penilaian Skor 

 

Menggambar sesuai 

gagasannya 

 

 

 

 

Perkembangan anak dalam menuangkan 

gagasannya ke dalam gambar sangat baik 
4 

Perkembangan anak dalam menuangkan 

gagasannya ke dalam gambar sudah baik 
3 

Perkembangan anak dalam menuangkan 

gagasannya ke dalam gambar cukup baik 
2 

Perkembangan anak dalam menuangkan 

gagasannya ke dalam gambar kurang baik 

 

1 

 

 

Meniru bentuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meniru bentuk dengan kesamaan bentuk 

dan warna sangat baik 
4 

Meniru bentuk dengan kesamaan bentuk  

dan warna sudah baik 
3 

Meniru bentuk dengan kesamaan bentuk  

dan warna cukup baik 
2 

Meniru bentuk dengan kesamaan bentuk  

dan warna kurang baik 
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Capaian Perkembangan 

 

Melakukan eksplorasi 

dengan berbagai  media 

dan kegiatan 

Kriteria Penilaian Skor 

Melakukan eksplorasi dengan berbagai  

media dan kegiatan sangat baik 
4 

Melakukan eksplorasi dengan berbagai  

media dan kegiatan sudah baik 
3 

Melakukan eksplorasi dengan berbagai  

media dan kegiatan cukup baik 
2 

Melakukan eksplorasi dengan berbagai  

media dan kegiatan kurang baik 

1 

Menggunakan alat tulis 

dengan benar 

Menggunakan alat tulis dengan benar 

sangat baik 
4 

Menggunakan alat tulis dengan benar 

sudah baik 
3 

Menggunakan alat tulis dengan benar 

cukup baik 
2 

Menggunakan alat tulis dengan benar  

kurang baik 
1 

Menggunting sesuai 

dengan pola 

Menggunting sesuai dengan pola Sangat 

baik  
4 

Menggunting sesuai dengan pola sudah 

baik 
3 

Menggunting sesuai dengan pola cukup 

baik 
2 

Menggunting sesuai dengan pola kurang 

baik 
1 

Menempel gambar 

dengan tepat 

Menempel gambar dengan tepat sangat 

baik 
4 

Menempel gambar dengan tepat  sudah 

baik 
3 

Menempel gambar dengan tepat cukup 

baik 
2 

Menempel gambar dengan tepat kurang 

baik 
1 

Mengekspresikan diri 

melalui gerakan 

menggambar secara 

detail.  

 

Mengekspresikan diri melalui gerakan 

menggambar secara detail tepat sangat 

baik 

 

Mengekspresikan diri melalui gerakan 

menggambar secara detail sudah baik 
3 

Mengekspresikan diri melalui gerakan 

menggambar secara detail cukup baik 
2 

Mengekspresikan diri melalui gerakan 

menggambar secara detail kurang baik 
1 
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3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini akan digunakan sebagai penghimpun data-data yang 

diperoleh dari penelitian. Selain itu, data juga dihkumpulkan dari hasil yang 

terbaca dari lembar observasi yang disediakan. Misalnya saja mengenai proses 

pembelajaran (bermain) dengan menggunakan kertas  untuk meningkatkan 

kemampuan motorik  halus anak didik. 

 

3.8.1 Lembar Penilaian Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

RKH adalah merupakan seperangkat pembelajaran  yang dimanfaatkan sebagai 

acuan guru dalam memberikan pengajaran dan itu disusun setiap pertemuan pada 

elompok bermain. Selanjutnya, isntrumen yang akan digunakan untuk menilai 

RKH adalah Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). 

 

3.8.2   Lembar Observasi Kegiatan Anak  

Lembar observasi kegiatan anak digunakan  sebagai panduan untuk mengamati 

aktivitas anak dan untuk mendapatkan gambaran umum ketercapaian indikator 

keberhasilan kemampuan anak didik dalam menggunakan motorik halusnya 

selama pembelajaran berlangsung. 

 

3.8.3 Validasi Instrumen 

Validasi instrumen  non tes diawali dengan pemberian skor yang dilakukan oleh 

dua rater terhadap dua instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan 

data, yaitu onstrumen observasi aktivitas dan kemampuan menggunakan motorik 

halusnya secara terarah. Kedua instrumen tersebut dimanfaatkan untuk 

mendapatkan data tentang aktivita pembelajaran yang dilakukan oleh guru.  
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Instrumen yang dihadirkan, baik observasi kegiatan anak maupun kemampuan 

menggunakan motorik halusnya secara tepat dan terarah akan dinilai oleh tim 

yang dianggap kompeten dengan subtansi. Prosedur penilaian dilakukan  dengan 

skala 5 untuk aktivitas anak dan sekala 4 untuk kemahiran menggunakan motorik 

halusnya. Hasil penilaian instrumen observasi pada kegiatan anak akan dilakukan  

rater 1 dan rater 2 dengan mengikutkan kriteria yang nantinya akan muncul 

setelah tindakan. Begitupun dengan  hasil penelitian  untuk instrumen kemampuan 

menggunkan motorik halusnya  pun akan dimunculkan kriteria sebagai hasilnya, 

yakni baik atau buruk  dalam prosentase. Hasilnya akan disebiut valid jika rater 1 

dan rater 2 memiliki kesejajaran. Bagaimana perhitungan rata-rata dari kedua rater 

akan dimunculkan pada lampiran. 

 

3.9  Teknik Analisis Data 

Analisis data data  dilakukan setelah semua data-data terkumpul  dari setiap 

tahapan penelitian. Mengingat ini adalah penelitian tindakan kelas maka analisis 

data dilakukan secara terus menerus  sampai berhasil mendapatkan pembelajaran 

yang menarik dan efektif melalui  metode atau media pembelajaran yang  tengah 

digunakan guru. Sedangkan untuk aspek-aspek yang akan dianalisis diantaranya 

mengenai : 

 

3.9.1 Analisis Rencana Kegiatan Harian  

Rencana kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh guru juga akan mempengaruhi 

alur pembelajaran. Rencana kegiatan tersebut akan diukur dengna menggunakan 

Alat Penelitian Kemampuan Guru I (APKG-I) lembar penilaian kemampuan  
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membuat rencana dalam pembelajaran.  Rumus perhitungan nilai yang digunakan 

dalam skala 0-100 sebagai berikut: 

 

 

              (Sumber: Arikunto, 2007:236) 

 

3.9.2  Analisis Aktivitas Anak 

Dalam penelitian tindakan, yang tersaji dalam proses pembelajaran akan 

diinfentarisir dan digunakan sebagai data. Kemudian, data-data tersebut akan 

dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa. Proses tersebut dilakukan secara kontinyu 

atau terus menerus. Selama proses tersebut berlangsung, perbaikan-perbaikan 

selalu dilakukan untuk menemukan pembelajaran yang paling efektif, sehingga 

dapat menghasilkan sebuah peningkatan hasil. Pada umumnya, hasil dari proses 

pembelajaran disederhanakan dan dituangkan dalam tabel atau grafik tanpa 

mengurangi atau menghilangkan  data-data yang didapatkan dari beberapa proses 

pembelajaran. 

 

3.9.3 Analisis Kemampuan Menggunakan Motorik Halus 

Terdapat langkah penilaian sebelum menganalisis kemampuan anak dalam 

menggunakan motorik halusnya, dalam hal ini adalah peningkatannya. Penilaian 

terhadap hal tersebut dilakukan setiap kali proses pembelajaran berakhir pada 

setiap siklus. Metode yang digunakan adalah observasi terhadap objek penelitian 

(anak) dan lembar kerja anak yang syarat dengan indikator capaian 

perkembangan.  

 Skor yang diperoleh 
N=  Skor Maksimum X  100 % 
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Hasil dari  analisis tersebut  digunakan sebagai refrensi dalam melakuan refleksi 

dan akan diteruskan dalam perencanaan dan pada siklus berikutnya. Ada beberapa 

kriteria tingkat keberhasilan dapat diperoleh dari peningkatan jumlah anak didik 

yang dapat mencapai tingkat perkembangan tertentu dalam setiap tindakan 

penelitian. Prosentase, sebagai berikut hanyalah sebagai rujukan tertulisnya.  

Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Keberhasilan Anak dalam Persen: 

Tingkat Keberhasilan Kategori 

85-100% 

75-84% 

60-74% 

40-59% 

0-39% 

Baik sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal 

 (Sumber: Diadaptasi dari Suharsimi Arikunto, 2007: 245) 

 

Namun dalam proses bermain (pembelajaran) tingkat kanak-kanak usia dini 

prosentase ini tidak sepenuhnya dapat digunakan. Mengingat tidak ada angka-

angka bagi anak yang digunakan sebagai kelulusan minimal sehingga 

keberhasilan persentasenya pun dapat dihitung atau dikatagorikan seperti sumber 

tersebut. menilai adanya kesalahan atau kekurangan yang dapat diperbaiki  pada 

siklus kedua. Apabila pada siklus kedua masih terdapat kesalahan dan 

kekurangan, masih bisa diperbaiki atau ditingkatkan pada siklus ketiga, begitu 

seterusnya. 

 

 

 

 

 

 


