
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Setting Penelitian  

3.1.1 Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian Waktu yang dipilih untuk melakukan 

penelitian, dilakukan pada tahun pelajaran  2014 - 2015. Waktu 

tersebut  terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu penyusunan  

proposal dan berbagai instrument seminar proposal pengumpulan data 

analisis, pembahasan, dan pelaporan hasil penelitian, karena untuk 

mengetahui perkembangan anak . 

 

3.1.2 Tempat Penelitian 

 

Tempat  Penelitian yang dilakukan di TK Anisa Metro  

Kecamatan Metro Timur. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena 

melihat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut  : Lokasi Sekolah 

dekat dengan tempat tinggal dan menjadi tempat mengajar TK Anisa 

Metro, memiliki letak yang strategis yaitu berada di pinggiran Kota . 

Disebelah timur TK Anisa Metro  terdapat kolam renang stadion 24  
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dan lapangan tempat pemain bola  dan di sebelah utara adalah Pasar  

pagi dan sudah berdiri 5 tahun ini di TK  Anisa Metro.  

 

3.2 Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian ini adalah anak di TK Kelas B1 TK Anisa Metro 

Kecamatan Metro Timur, Yang berjumlah 27 anak  yang terdiri dari 9 

perempuan dan 18 laki laki. Mereka kebanyakan berasal dari keluarga yang 

berekonomi menengah ke bawah. Tetapi pada umumnya mereka termasuk 

anak didik yang ceria dan bersemangat mengikuti kegiatan. 

 

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 penelitian pun 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 anekdot, daftar ceklis, dan skala 

penilaian. 

 

3.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data  

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

Ada beberapa alat teknik dalam pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a. Observasi atau pengamatan merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan mengamati perilaku dan aktivitas anak dalam  suatu waktu  
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atau  kegiatan. Dalam melakukan observasi ini dapat dilengkapi 

dengan beberapa alat rekam data, antara lain : catatan anekdot, 

daftar ceklis, dan skala penilaian 

b.   Daftar Cek (check list)Daftar cek dapat digunakan sebagai alat 

rekam data yang disesuaikan dengan suatu kegiatan harian (SKH). 

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 

c.  Penilaian Diri Sendiri. Penilaian diri sendiri adalah penilaian 

tentang kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Penilaian 

tersebut meliputi semua hasil kerja anak. Anak dimintai oleh guru 

untuk menilai karya, baik berupa hasil ataupun saat proses 

d.   Portofolio  hasil berbagai pekerjaan anak, catatan guru dan 

evaluasi diri anak 

e.   Analisis Dokumentasi dilakukan agar tidak terjadi perubahan 

dalam menganalisi ulang. 

 

3.5 Analisis Data 

 

Teknik analisis data disesuaikan dengan datanya. Pada umumnya data 

yang berbentuk  kuantitatif dianalisis dengan analisis deskriptif komparatif, 



23 

yaitu membandingkan data kuantitatif dari kondisi awal, siklus I, siklus II, 

dan siklus III dengan rumus sebagai berikut :  

    
                    

                          
        

                      

 

Nilai rata-rata hasil belajar anak dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

    
∑ 

∑ 
        

Keterangan : 

X     = Nilai rata – rata 

Σ X  = Jumlah semua nilai siswa  

Σ N  = Jumlah siswa  

( Adaptasi dari Aqib, dkk. 2009; 40) 

Setelah semua data dianalisis dengan rumus persentase tersebut, maka 

peneliti memberikan indikator keberhasilan peningkatan kemampuan 

kognitif anak dalam mengenal konsep bilangan sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh setiap anak. Tabel dibawah ini merupakan rentang nilai 

yang menjadi indikator penilaian peneliti  

Tabel 1 

Persentase indikator penilaian 

Jenis penilaian Nilai persentase 

BB (belum berkembang) 

MB (Mulai berkembang) 

BSH (berkembang sesuai harapan) 

BSB (Berkembang sangat baik) 

0% - 25% 

25% - 50% 

51% - 75% 

76% - 100% 
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Adapun dalam memperoleh data untuk mengetahui keberhasilan pada 

indikator yang diberikan : 1) anak dikatakan belum berkembang (BB) 

apabila nilai yang diperolehnya 0% - 25% .  2) anak dikatakan mulai 

berkembang (MB) apabila nilai yang diperolehnya 25% - 50%. 3) anak 

dikatakan berkembang sesuai harapan (BSH) apabila yang diperolehnya 

51% - 75%. 4) anak dikatakan berkembang sangat baik (BSB) apabila nilai 

yang diperolehnya 76% - 100%.  

Teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Data berbentuk bilangan / kuantitaif dianalisis secara deskriptif yaitu 

dengan membandingkan data kuantitatif dari kondisi awal, yaitu dari 

siklus ke 1 sampai siklus ke 3. 

2. Data yang berbentuk kualitatif dianalisis secara kualitatif berdasarkan 

hasil observasi/pengamatan dan refleksi dari kondisi awal yaitu siklus ke 

1 sampai siklus ke 3. 

 

3.6 Indikator Keberhasilan  

Setelah siswa mengikuti permainan kelereng melalui mengenal 

lambang bilangan  sebagai berikut : 

a. Anak sudah dapat Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 

anak senang dengan menyebutkan lambang bilangan melalui kelereng 

dengan itu anak dapat mengenal angka. 

b. Anak sudah dapat Menunjuk lambang bilangan 1-10. 

anak senang dengan  menujuk bilangan yang sudah dihitung melalui 

kelereng. 
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c. anak sudah dapat menghitung bilangan secara berututan. 

anak senang berhitung dengan kelereng yang berada dalam gelas. 

d. Anak sudah dapat meniru lambang bilangan 1-10 

Anak senang meniru lambang bilangan yang sesuai hitungan isi kelereng 

hasil tersebut ditulis. 

  


