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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1  Metode Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peningkatan aktivitas bermain melalui belajar 

kelompok pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Abadi Penawar Jaya 

Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian dilakukan

dengan tindakan kelas, di mana peneliti membangun kerja sama dengan pengelola 

dan guru dalam upaya meningkatkan kinerja dengan tindakan merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, memperdalam pemahaman 

terhadap proses pembelajaran serta melakukan upaya perbaikan kondisi pada

praktek pembelajaran tersebut dilakukan, terutama agar aktivitas bermain sambil 

belajar meningkat.

Penelitian tindakan yang dilakukan dirancang dalam tiga siklus atau tiga kali 

tindakan pembelajaran, di mana peneliti tetap bertindak sebagai peneliti dan 

bukan pelaksana. 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pendidikan Anak Usia Dini nonformal (kelompok 

bermain) Abadi yang  terintegrasi dengan Posyandu melati, PAUD ini berlokasi di 

kampung Penawar Jaya Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2010.



70

3.3 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan

a. Lama Tindakan

Penelitian dilakukan dalam tiga siklus, dan peneliti tidak menekankan panelitian 

pada totalitas hasil belajar, akan tetapi pada proses pembelajaran sehingga hasil 

dari penelitian sangat tergantung dengan pengamatan dan hasil refleksi dari 

pelaksanaan tindakan yang telah dijalankan dengan menekankan pada aktivitas 

anak dan aktivitas guru dalam proses pembelajaran. Pada setiap siklus dilakukan 

satu kali pertemuan, setelah didapatkan hasil yang akurat dari setiap siklus serta 

dilakukan richek dan kroschek terhadap apa yang dilakukan, kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan dan dibuat pelaporan, ukuran waktu sangat tergantung dari 

pelaksanaan siklus dan pengambilan kesimpulan.

b. Indikator Keberhasilan

Tindakan yang dilakukan selama penelitian berlangsung diharapkan memiliki 

nilai tambah, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tindakan yang dilakukan 

maka di buat indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari tindakan yang 

dilakukan meliputi.

1. Guru telah mampu menyusun kegiatan pembelajaran yang mengarah 

pada upaya peningkatan aktivitas bermain pada pendidikan anak usia 

dini melalui belajar kelompok yang dibuktikan dengan Rencana 

Kegiatan Harian (RKH). Alat ukur yang digunakan adalah format Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG), dengan interprestasi sebagai 

berikut a). nilai  86-100   = sangat baik, b). nilai  71-86 = baik, c). nilai  
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56-70  = sedang, d). nilai  41-55  = kurang, e). nilai  ≤ - 40 = sangat 

Kurang  (Wardani, 2007:43) siklus dihentikan jika nilai RPP sudah 

mencapai kiteria baik dengan nilai  71 – 85.

2. Proses pembelajaran mengacu pada pendekatan belajar kelompok, 

ukurannya adalah siswa dibagi mejadi beberapa kelompok dan jumlah 

kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 6 anak.

3. Guru/kader membuat rancangan atau sistem evaluasi yang dilakukan 

pada proses belajar kelompok di PAUD Abadi, untuk mengukur 

peningkatan aktivitas bermain.

4. Adanya peningkatan aktifitas bermain anak setelah belajar kelompok,

meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, pengembangan fisik, 

pengembangan bahasa, pengembangan kognitif, pengembangan sosio-

emosional, dan pengembangan seni (Depdiknas 2002:13). Peningkatan 

aktivitas diukur dengan format Lembar Observasi Pembelajaran (LOP), 

dengan kriteria/klasifikasi sebagai berikut, a)  1  -  26 = rendah/kurang,  

b) 27  - 52 = sedang dan c) 53 – 78 = tinggi/baik. Kemudian siklus akan 

dihentikan jika nilai aktivitas bermain siswa dalam proses pembelajaran 

sudah mencapai kriteria tinggi/baik dengan nilai 53-78.  

3.4 Rancangan Penelitian

Penelitian tindakan yang dilaksanakan berbentuk siklus (tindakan). Metode siklus 

yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk spiral yang dikembangkan oleh 

Kemmis dan McTaggart (Aqib, 2007:22)  Penelitian tindakan dilakukan dengan 

beberapa langkah siklus, hingga tercapai tujuan yang diinginkan. Langkah-
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langkah penelitian terdiri atas empat komponen penelitian tindakan (perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi) dalam suatu sistem spiral yang saling berkait, 

selanjutnya pada siklus kedua dan seterusnya jenis kegiatan yang dilaksanakan 

peneliti bersama guru mitra adalah memperbaiki rencana (revised plan), 

pelaksanaan (act), pengamatan (observe) dan refleksi (reflect). Demikian 

seterusnya, siklus akan terus berulang hingga pembelajaran dirasakan berhasil.

Tahap-tahap dalam Penelitian Tindakan yang diadaptasi dari Hopkins dalam 

Aqib, (2007:31) dapat dilihat dalam gambar  berikut :

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

OBSERVASI

REFLEKSI Siklus  I

PERENCANAAN 

ULANG
AKSI

Siklus  II

IDENTIFiKASI MASALAH

OBSERVASI
REFLEKSI

Dan seterusnya jika dipandang perlu
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Table 3.1

Siklus  I (pertama)

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi

1. Membuat skenario 
pembelajaran

2. Menyiapkan 
instrumen yang akan 
digunakan

1. anak-anak dibagi 
menjadi beberapa 
kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 4 
dan 5 anak.

2. masing-masing 
kelompok diberi 
gambar yang sama 
berjumlah 4-6 gambar

3. kemudian guru 
menjelaskan nama 
gambar serta kegunaan 
dan pertumbuhannya.

4. guru bertanya 
kepada masing-masing 
kelompok tentang 
gambar yang mereka 
lihat.

5. anak-anak 
menceritakan tentang 
gambar yang mereka 
lihat.

1. mengamati 
pelaksanaan 
pembelajaran

2. mengamati 
kegiatan siswa, 
guru, situasi  
social selama 
proses 
pembelajaran

3. mengamati 
efektifitas media 
yang digunakan

4. mengamati 
tingkat 
pemahaman 
masing-masing 
anak dalam 
menguasai materi 

1. menganalisis 
proses pembelajaran

2. mendiskusikan 
permasalahan 
dengan guru/kader 
untuk memberikan 
perbaikan pada 
siklus selanjutnya
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Table 3.2

Siklus  II (kedua)

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi

1. Membuat skenario 
pembelajaran dari 
hasil perbaikan

2. Memadukan hasil 
refleksi siklus 1 agar 
siklus 11 lebih 
efektif

1. anak-anak kembali 
dibagi menjadi 
beberapa kelompok, 
setiap kelompok terdiri 
dari 4 dan 5 anak, 
tetapi berbeda anggota 
dengan siklus 1

2. masing-masing 
kelompok diberi 
gambar yang berbeda 
berjumlah 4-6 gambar

3. kemudian guru 
menjelaskan nama 
gambar serta kegunaan 
dan pertumbuhannya.

4. guru bertanya 
kepada masing-masing 
kelompok tentang 
gambar yang mereka 
lihat.

5. anak-anak 
menceritakan tentang 
gambar yang mereka 
lihat.

1. mengamati 
pelaksanaan 
pembelajaran

2. mengamati 
kegiatan siswa, 
guru, situasi  
social selama 
proses 
pembelajaran

3. mengamati 
efektifitas media 
yang digunakan

4. mengamati 
tingkat 
pemahaman 
masing-masing 
anak dalam 
menguasai materi 

1. menganalisis 
proses pembelajaran

2. mendiskusikan 
permasalahan 
dengan guru/kader 
untuk memberikan 
perbaikan pada 
siklus selanjutnya
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Table 3.3

Siklus  III (ketiga)

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi

1. Membuat skenario 
pembelajaran dari 
hasil perbaikan 
siklus ke 2

2. Mengoptimalkan 
waktu yang tersedia

1. anak-anak kembali 
dibagi menjadi 
beberapa kelompok, 
setiap kelompok terdiri 
dari 4 dan 5 anak, yang 
berbeda dengan siklus 
II

2. masing-masing 
kelompok diberi 
gambar yang sama 
dengan siklus ke 2

3. guru bertanya 
kepada masing-masing 
kelompok tentang 
gambar yang mereka 
lihat.

4. anak-anak 
menceritakan tentang 
gambar yang mereka 
lihat.

5. guru bersama
peneliti dan pengelola 
menarik kesimpilan

1. mengamati 
pelaksanaan 
pembelajaran

2. mengamati 
kegiatan siswa, 
guru, situasi  
social selama 
proses 
pembelajaran

3. mengamati 
efektifitas media 
yang digunakan

4. mengamati 
tingkat 
pemahaman 
masing-masing 
anak dalam 
menguasai materi 

5 mengamati 
catatan dari 
pemahaman 
masing-masing 
siswa

1. mendiskusikan 
permasalahan 
dengan guru/kader 
untuk memberikan 
perbaikan pada 
siklus selanjutnya 
jika masih 
dipandang perlu.
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3.5  Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.5.1 Definisi Konseptual 

1) Rencana Kegiatan Harian (RKH)

Rencana Kegiatan Harian (RKH) disusun untuk dapat dilaksanakan dalam 

satu kali pertemuan atau lebih, guru merancang penggalan RKH untuk setiap 

pertemuan yang disesuaikan dengan penjawalan di satuan pendidikan 

(Peraturan Mendiknas No. 41/2007:8). Komponen RKH terdiri atas (a) 

menentukan bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan, b) memilih dan 

mengorganisasikan materi, media dan sumber, c) merancang skenario 

pembelajaran, d) merancang pengelolaan kelas, e) merancang prosedur dan 

mempersiapkan alat penilaian (Wardani, 2004:10)

2) Proses Belajar Kelompok

Proses belajar kelompok dalam pembelajaran mengacu pada teori cooperative 

learning yaitu suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri 

dari 3 sampai 6 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen, 

dimaksudkan agar diantara anak-anak memiliki sikap dan rasa saling 

ketergantungan dan saling mendukung satu sama lain (Slavin dalam Atin dan 

Raharjo, 2009:4)

3) Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi yang digunakan adalah dengan membuat kartu tumbuh 

kembang anak dengan bobot yang telah disesuaikan dengan mengacu pada:

1. kemampuan berbahasa (berkomunikasi)

2. kemampuan motorik kasar dan halus
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3. kemampuan bersosialisasi (bergaul)

4. kemampuan mengungkapkan pendapat (pikiran)

5. kemampuan mengenali lingkungan sekitar

6. kemandirian

7. kemampuan keaksaraan (menulis nama sendiri dan lain-lain)

8. kemampuan menggambar (luar ruangan) bayangan yang sudah ada

9. pengembangan moral agama dan budi pekerti.

4) Peningkatan Aktivitas Bermain

Peningkatan aktivitas bermain dalam proses pembelajaran adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung, meliputi 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang  lain.

b. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

c. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan uraian, percakapan 

diskusi, musik, pidato.

d. Writing activities, seperti misalnya, menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin.

e. Drawing activities, misalnya : menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram.

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain : melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model, reparasi, bermain, berkebun, 

berternak.
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g. Mental activities, sebagai contoh misalnya : menanggap, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.

h. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. (Hamalik, 

2008:172)

3.5.2  Definisi Operasional

1) Rencana Kegiatan Harian (RKH)

Rencana Kegiatan Harian (RKH) diukur dengan APKG, setiap 

komponen dinilai dengan skala 1-5, rumus penentuan nilai akhir adalah 

sebagai berikut :   R = A+B+C+D+E+F x  100 % =
      6

Keterangan  R =  Rata-rata butir

A-F = Komponen 1-6 pada format APKG

Interprestasi kualitas RPP sebagai berikut :

a). nilai  86-100   = sangat baik

b). nilai  71-86     = baik

c). nilai  56-70     = sedang

d). nilai  41-55     = kurang

e). nilai ≤ - 40     = sangat Kurang  (Wardani, 2007:43)

2) Proses Belajar Kelompok

Proses belajar kelompok dilaksanakan dengan membagi jumlah anak 

berdasarkan kelompok usia, untuk anak dengan usia 2 sampai 4 tahun dibuat 

kelompok tersendiri, untuk anak yang berusia 4 sampai 6 tahun dibuat 

kelompok dengan jumlah kelompok 4 anak sampai dengan 6 anak dalam 
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setiap kelompoknya. Pada setiap kelompok diberikan media atau alat 

permainan yang sama bentuk dan jumlahnya. dengan belajar kelompok ini 

diharapkan anak-anak dalam satu kelompok memiliki pengertian yang lebih 

berfariasi terhadap media dan alat yang ada pada kelompoknya. 

3) Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi mencakup memeriksa, mengkritik dan mengkomentari, yang 

dibingkai dengan membuat kartu tumbuh kembang anak dengan bobot yang 

telah disesuaikan dengan mengacu pada konsep yang ada, kartu tumbuh 

kembang dimaksud berisi :

1. Secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran

2. Lamanya waktu untuk berkonsentrasi

3. Memberikan komentar terhadap permainan yang di pelajari

4. Kreatifitas dalam mengembangkan topik

5. Kecepatan dalam merespon topik pembelajaran

6. Dalam proses pembelajaran terjadi keributan

7. Kenyamanan siswa dalam proses belajar

8. Menggunakan bahasa Indonesia dalam menjelaskan suatu hal terkait 

dengan topik

9. Berani mengemukakan pendapat

10. Keterlibatan secara penuh terhadap proses pembelajaran

11. Memperhatikan pernyataan dari kawan-kawan



80

4) Peningkatan Aktivitas Bermain

Peningkatan aktivitas bermain anak dalam proses pembelajaran dilihat dari

A.  Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru.

B.  Bertanya kepada guru.

C.  Menjawab pertanyaan guru.

D.  Aktif penyelesaian tugas kerja kelompok.

E.  Bekerja sama dengan teman sekelompok.

F.  Menanggapi presentasi kelompok lain.

G.  Melakukan kegiatan untuk memecahkan masalah kelompok.

H.  Mengikuti setiap kegiatan kelompok.

I.  Aktif dalam diskusi kelompok.

J.  Menerangkan hasil kerja kelompok.

Peningkatan aktivitas bermain anak dalam proses pembelajaran diukur 

menggunakan format Lembar Observasi Pembelajaran (LOP) dengan nilai 1-4. 

nilai akhir ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

R : ∑X x 100%  =

                               ∑N

Keterangan R =  nilai akhir

   ∑X  =  nilai Perolehan

   ∑N =  nilai maksimum

Interprestasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

a. 53  -  78  =  tinggi



81

b. 27  -  52  =  sedang

c. 1   -  26  =  rendah/kurang (Yustisia dalam Sunargianto 2010:76)

3.6   Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Karena fokus penelitian adalah upaya peningkatan aktivitas bermain sambil 

belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka instrumenya adalah 

peneliti sebagai instrumen utama (Key Instrumen). Peneliti sebagai observer

langsung turun ke lapangan secara aktif dengan terlebih dahulu menyiapkan alat 

pengumpul data. Untuk mempermudah proses pembuatan serta menunjang 

relevansi, objek dan responden dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3.4    Kisi-kisi Instrument APKG

No Jenis 
Instrumen

Indikator/Aspek Sasaran

1 Alat Penilaian 
Kemampuan 
Guru (APKG)

1.1 Menentukan bahan pelajaran dan 
merumuskan tujuan

1.2 Memilih dan mengorganisasikan materi

1.3 Merancang skenario pembelajaran

1.4 Merancang pengelolaan kelas

1.5 Merancang prosedur dan mempersiapkan 
alat penilaian

1.6 Kesan umum RKH

RKH

Tabel 3.4 di atas memberikan gambaran bahwa, proses pengumpulan data 

dilakukan sejak tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaana proses 
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pembelajaran hingga pelaksanaan penilaian terhadap peningkatan aktivitas anak 

melalui observasi/pengamatan. 

3.5 Kisi-kisi instrumen Proses Pembelajaran

No Jenis 
Instrumen

Indikator/Aspek Sasaran

2 Belajar 
Kelompok

2.1 Merumuskan tujuan pembelajaran

2.2 Menentukan besarnya kelompok belajar

2.3 Menentukan anak dalam kelompok

2.4 Menentukan tempat duduk anak

2.5 Merancang bahan untuk meningkatkan saling 
ketergantungan

2.6 Menentukan peranan anak untuk menunjang 
saling ketergantungan

2.7 Menjelaskan tugas akademik

2.8 Mengkomunikasikan kepada anak tentang 
tujuan dan keharusan bekerja sama

2.9 Menyusun akuntabilitas individual

2.10 Menyusun kerjasama antar kelompok

2.11 Menjelaskan kreteria keberhasilan

2.12 Mendefinisikan perilaku yang diharapkan

2.13 Memantau perilaku anak

2.14 Memberi bantuan kepada anak dalam 
menyelesaikan tugas

2.15 Intervensi untuk mengajarkan keterampilan 
bekerja sama

2.16 Menutup pelajaran

2.17 Mengevaluasi kualitas dan kuantitas belajar 
anak

2.18 Mengevaluasi kebagusan berfungsinya 
kelompok belajar

Proses 
pembelajaran



83

Tabel 3.6  Kisi-kisi instrumen Evaluasi

No Jenis 
Instrumen

Indikator/Aspek Sasaran

3 Evaluasi 3.1 Secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran

3.2 Lamanya waktu untuk 

berkonsentrasi 

3.3 Memberikan komentar terhadap 

permainan yang di pelajari

3.4 Kreatifitas dalam mengembangkan 

topik 

3.5. Kecepatan dalam merespon topik 

pembelajaran 

3.6. Dalam proses pembelajaran terjadi 

keributan

3.7. Kenyamanan siswa dalam proses 

belajar

3.8. Menggunakan bahasa Indonesia 

dalam menjelaskan suatu hal terkait 

dengan topik

3.9. Berani mengemukakan pendapat

3.10. Keterlibatan secara penuh terhadap 

proses pembelajaran

3.11. Memperhatikan pernyataan dari 

kawan-kawan

Administrasi 

tumbuh 

kembang
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Tabel 3.7  Kisi-kisi Instrumen Peningkatan Aktivitas Bermain

No Jenis 
Instrumen

Indikator/Aspek Sasaran

4 Aktivitas 
Bermain

1. Aktivitas Visual meliputi eksperimen, 
melihat gambar-gambar, membaca, 
demonstrasi, mengamati orang lain 
bekerja atau bermain.  

2. Aktivitas Lisan meliputi mengemu-
kakan suatu fakta atau prinsip, 
menghubungkan suatu kejadian, 
mengajukan pertanyaan dan memberi 
saran.

3. Aktivitas Mendengarkan meliputi 
mendengarkan penyajian bahan, 
mendengarkan percakapan atau 
mendengarkan diskusi kelompok.

4. Aktivitas motorik meliputi melakukan 
percobaan, memilih-milih alat, unjuk
kemampuan, bermain, berkebun dan 
membuat konstruksi.

Aktivitas anak

Tabel 3.8  Kisi-Kisi Pedoman  Observasi Proses Pembelajaran  dengan fokus guru

No Aktivitas yang Diamati Banyaknya butir

1. Penggunaan media 2

2. Penggunaan metode, dan waktu 7

3. Aktivitas pembelajaran 4

4. Komunikasi 1

Jumlah 14
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3.7  Instrumen Penelitian

Dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa untuk memperoleh data penelitian 

digunakan berbagai instrument sebagai alat pengumpul data, instrument dimaksud 

terdiri atas :

1.  Alat Penilaian Kemampuan Guru

Instrumen Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) diadopsi dari FKIP 

Universitas Terbuka Jakarta, dengan menyesuaikan seperlunya guna mengikuti 

perkembangan terkini, namun secara subtansial dan prinsip tidak berubah, APKG 

digunakan untuk mengukur Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang disusun guru 

dalam setiap siklus.

2. Lembar Observasi 

Digunakan untuk menjaring data aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, 

baik secara individual maupun kelompok.

3.  Kartu Tumbuh Kembang 

Digunakan untuk mengetahui peningkatan aktivitas bermain melalui belajar 

kelompok.

4.  Catatan Lapangan

Merupakan rekaman atas berbagai fenomena yang berkembang dan fakta yang 

muncul dan belum tercakup dalam alat-alat pengumpul data lainnya. 

Instrumen ini digunakan untuk mencatat segala peristiwa penting yang terjadi 
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selama proses penelitian berlangsung, baik pada tahap perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi.

5.  Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar siswa yang telah 

terekam dalam buku daftar nilai guru, RKH, dokumen pelaksanaan, profil 

sekolah, absensi, data siswa, identifikasi kolaborasi dan pelaku tindakan.

3.8 Teknis Analisis Data

Data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat bentuk, yaitu: 

1. Rencana Kegiatan Harian  (RKH) diukur dengan Alat Penilaian Kemampuan 

Guru APKG, setiap komponen dinilai dengan skala 1-5, dengan penentuan nilai 

akhir adalah sebagai berikut :  

R = A+B+C+D+E+F x  100 % =
6

Keterangan  R =  Rata-rata butir

A-F = Komponen 1-6 pada format APKG

Interprestasi kualitas RPP sebagai berikut :

a). nilai  86-100   = sangat baik

b). nilai  71-86     = baik

c). nilai  56-70     = sedang

d). nilai  41-55     = kurang

e). nilai ≤ - 40     = sangat Kurang  (Wardani, 2007:43)
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2. Proses Belajar kelompok dalam pembelajaran terdapat delapan belas indikator 

pencapaian, pengukuran observasi mengunakan rating scale dengan skala 1-4, 

nilai akhir ditentukan dengan hitungan sebagai berikut :

R : ∑X x 100%  =
      ∑N

       Keterangan     R =  nilai akhir

   ∑X  =  nilai Perolehan

   ∑N =  nilai maksimum

Interprestasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

a. 53 % -  78 %  =  tinggi

b. 27 % -  52  % =  sedang

c. 1  % -  26 % =  rendah/kurang

3.  Sistem evaluasi pada peningkatan aktivitas belajar melalui belajar kelompok 

terdapat sebelas indikator pencapaian, pengukuran observasi mengunakan rating 

scale dengan skala 1-4, nilai akhirnya ditentukan dengan hitungan sebagai berikut 

R : ∑X x 100%  =
      ∑N

       Keterangan     R =  nilai akhir

   ∑X  =  nilai Perolehan

   ∑N =  nilai maksimum

Interprestasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

a. 53%  -  78%  =  tinggi

b. 27%  -  52%  =  sedang

c. 1 %  -  26%   =  rendah/kurang
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4. Peningkatan aktivitas bermain anak dalam proses pembelajaran diukur 

menggunakan sepuluh indikator aktivitas. pengukuran observasi mengunakan 

rating scale dengan skala 1-4, nilai akhir ditentukan dengan hitungan sebagai 

berikut :

R : ∑X x 100%  =
            ∑N

Keterangan R =  nilai akhir

∑X  =  nilai Perolehan

  ∑N =  nilai maksimum

Interprestasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

d. 53%  -  78% =  tinggi

e. 27%  -  52%  =  sedang

f. 1% -  26 % =  rendah/kurang (Yustisia dalam Sunargianto 

2010:76)


