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Penelitian dilaksanakan dengan tujuan mendiskripsikan (1) persiapan pembelajaran 
melalui belajar kelompok, (2) proses belajar kelompok yang dapat meningkatkan 
aktivitas bermain, (3) sistem evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran. (4) 
peningkatan aktivitas bermain sesudah belajar kelompok.

Penelitian dilakukan dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dirancang 
melalui perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi pada PAUD Abadi 
Penawar Jaya. Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus. Siklus I dilaksanakan 
dengan belajar kelompok berjumlah 4 dan 5 anak, siklus II dilaksanakan dengan 
belajar kelompok berjumlah 4 dan 5 anak yang berbeda dengan siklus I, dan siklus 
III juga dilaksanakan dengan belajar kelompok berjumlah 4 dan 5 anak yang 
berbeda dengan siklus I dan II. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 
pedoman observasi. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan instrument 
Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) dan Lembar Observasi Pembelajaran 
(LOP).

Kesimpulan penelitian meliputi : 1) Kualitas Rencana Kegiatan Harian (RKH) 
yang disusun pada siklus pertama kategori sedang, siklus kedua baik dan siklus 
ketiga baik. 2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan belajar kelompok. Pada 
siklus pertama tercapai 44 % kategori sedang, pada siklus kedua tercapai 66,6 % 
kategori baik, dan siklus ketiga tercapai 77,7 % kategori baik. 3) Sistem evaluasi 
dilakukan dengan 11 indikator, pada siklus pertama tercapai 5 indikator, setara 
dengan 44 % kategori sedang, siklus II tercapai 7 indikator, setara dengan 64% 
kategori baik, dan siklus III tercapai 10 indikator, setara dengan 90% kategori baik. 
4) Terjadi peningkatan aktivitas bermain melalui belajar kelompok, kelompok I, 
siklus pertama aktivitas rendah, pada siklus kedua aktivitas cukup dan pada siklus 
ketiga semua menunjukkan aktivitas cukup. Sedangkan pada kelompok II, siklus 
pertama aktivitas rendah, siklus kedua aktivitas cukup dan pada siklus ketiga 
aktivitas tinggi.
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