BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode dan Prosedur Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kesadaran
fonologi dan fonemik anak di TK Lab. School UPI Bandung serta tindakan yang
guru lakukan dalam upaya pengembangan kesadaran fonologi anak yang terdapat
di lapangan. Berdasarkan tiga indikasi tersebut serta referensi lain yang sejalan,
selanjutnya dirumuskan suatu rumusan tentang kajian kesadaran fonologi anak di
TK Lab. School UPI Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
Deskriptif dimaksudkan menggambarkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena
empiris. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan hal yang saat ini terjadi.
Strauss & Corbin, 2007, hlm. 4 (dalam Putra & Dwi Lestari, 2012, hlm. 66),
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian
yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk
hitungan lainnya.
Pelaksanaan penelitian dilakukan tiga tahap yakni persiapan, pengumpulan
data dan pelaporan. Tahap persiapan mencakup kegiatan-kegiatan: (1) studi
literatur, serta (2) pengembangan instrumen. Kedua tahap ini dirancang secara
tertulis pada proposal penelitian. Mengembangkan instrumen dengan menyusun
instrumen selanjutnya instrument tersebut divalidasi langsung oleh pembimbing
kemudian direvisi dan diuji cobakan.
Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Sesuai dengan jenis dan
responden penelitian, pelaksanaan pengumpulan data dilakukan

dengan

menempuh dua tahap kegiatan. Tahap pertama (April 2014) pada bulan April ini
peneliti mengumpulkan data awal melalui observasi awal di TK Lab. School, di
kelas TK A dengan jumlah anak 10 yang terdiri dari delapan laki-laki dan dua
perempuan berumur 5-6 tahun. Selain observasi dikelas peneliti juga
mengumpulkan data berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru di TK Lab.
School UPI, mengenai TK Lab. School UPI. Namun, berjalannya waktu karena
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kondisi waktu agar peneliti dapat mengambil data dengan waktu yang cukup lama
dan tidak terburu-buru, maka peneliti meneliti di kelas B dengan jumlah anak 22,
(7 laki-laki dan 15 perempuan), mayoritas berumur 5-6 tahun. Selanjutnya yaitu
memberikan unjuk kerja awal pada anak di kelas B. Pada tahap ini dilakukan pada
tanggal 28 April-8Mei 2014.

Diskusi juga dilakukan dengan guru sehingga

peneliti dapat diberi penjelasan tentang komentar-komentar guru khususnya
berkenaan dengan komentar tambahan yang tidak dimuat secara tertulis. Unjuk
kerja awal bertujuan untuk menyeleksi subjek mana yang akan dijadikan
penelitian. Setelah mendapatkan subjek yang akan diteliti dari hasil unjuk kerja
anak maka akan mengacu kepada tahap kedua, yaitu tahapan penelitian di mana
peneliti bisa terjun langsung untuk melakukan penelitian dengan pengumpulan
data observasi lapangan, unjuk kerja anak, wawancara guru dan orang tua melalui
audio rekaman. Pengumpulan ini dilakukan pada bulan Mei 2014 sampai data
yang didapat terpenuhi yaitu pada akhir Agustus 2014. Pengumpulan data ini
diambil ketika anak berada di kelas TK A dan berlanjut ketika anak memasuki TK
B dengan anak yang sama.
Selanjutnya tahap pelaporan hasil penelitian yang mencakup dua aktivitas
utama, yakni analisis data dan penulisan akhir. Tahap pelaporan ini agak
tersendat-sendat pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan kemampuan peneliti
sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama.

B. Subjek Penelitian
Penelitian ini melibatkan tiga responden, yakni anak-anak di TK B Lab.
School UPI Bandung. Jumlah anak di TK A yaitu 22 anak yang terdiri dari 15
perempuan dan 7 laki-laki. Responden anak mempunyai karaketristik anak yang
relatif sama seperti rentang usia yang sama yaitu rata-rata 5-6 tahun. Responden
anak adalah beberapa anak TK A di Lab. School UPI Bandung yang mempunyai
tingkat kesadaran fonologi yang cukup baik dan banyak mendapatkan stimulus
untuk berkomunikasi, serta yang kaya akan bunyi-bunyian. Dari jumlah anak 22
tersebut ada dua orang anak yang tidak sekolah lagi dan sakit, dan empat anak
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yang jarang sekolah sehingga peneliti merasa kesulitan untuk mendapatkan data.
Dengan memperhatikan masukan dari guru kelas dan hasil unjuk kerja awal anak,
akhirnya teridentifikasi 16 anak yang dianggap mewakili mampu dalam kesadaran
fonologi. Responden anak yang dimaksud adalah anak TK A Lab. School UPI
Bandung:

Tabel 3.1
Responden Anak
No

Nama Kode

No

Nama Kode

1

AP

9

HZ

2

CC

10

NN*

3

EC

11

NL

4

DM

12

SL

5

FL

13

AG*

6

KN

14

YS*

7

LY

15

AL

8

RJ

16

RN*

Jumlah

16

Catatan: * pada masing-masing responden ada empat anak yang pindah ketika naik di kelas A

Berdasarkan

tabel

di

atas

tampak

meskipun

responden

yang

memungkinkan untuk dijadikan subjek penelitian hanya 16 anak (72,72%) kalau
dilihat dari segi jumlah anak-anak tersebut tampak cukup mewakili. Responden
berikut yaitu guru di kelas TK A yang terdiri dari tiga guru, dengan kode yaitu
GR-1, GR-2, dan GR-3. Masing-masing guru tersebut terdiri dari guru inti, guru
media, dan guru yang membantu. Guru inti yaitu GR-1, yang memegang kelas A
bertugas untuk mengajar anak di kelas. GR-1 adalah sosok guru yang sangat ideal
menjadi guru TK yang mempunyai pengalaman yang cukup lama selama tujuh
tahun di TK Lab. School ini, di mana berlatar pendidikan S-1 PAUD UPI
Bandung. Berikutnya dengan kode GR-2 adalah guru media di mana menyiapkan
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media-media yang diperlukan anak untuk pembelajaran walaupun dari segi umur
cukup tua namun semangat untuk dedikasinya ke anak-anak masih bisa diacung
jempol.

GR-2

berlatarkan

pendidikan

psikologi

dan

telah

mempunyai

pengalaman yang sangat lama 20 tahun menjadi guru TK. Berikutnya yaitu GR-3
yaitu guru yang baru mengajar sekitar sembilan bulan. GR-3 adalah sosok yang
ingin belajar walaupun sedikit pemalu namun sangat baik untuk diajak kerja sama.
Latar belakang pendidikan bunda GR-3 yaitu S-1 PAUD UPI Bandung. Berikut
responden yang tertera pada tabel:

Tabel. 3.2
Responden Guru
No.

Nama Kode Guru

1

GR 1

2

GR 2*

3

GR 3

Jumlah

3 orang

Catatan: * pada masing-masing responden terdapat satu guru yang tidak dapat diwawancarai.

Responden berikutnya yaitu orang tua dari masing-masing anak. Masingmasing orang tua mempunyai latar belakang pendidikan, ekonomi, status sosial
yang bervariasi. Oleh karena itu, orang tua merupakan responden pendukung
dalam penelitian ini.

C. Instrument Pengumpul Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan
naturalistik untuk menggali dan mendeskripsikan kesadaran fonologi anak.
Berdasarkan karakteristik paradigma kualitatif dan pendekatan naturalistik maka
peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Sebagai instrumen
pendukung digunakan unjuk kerja, observasi, audio rekaman dan wawancara.
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Sesuai dengan keadaan responden yang ada, karena responden adalah anak
TK maka anak tidak bisa diberi tes karena tes digunakan untuk tingkat sekolah
dasar. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan kata unjuk kerja untuk responden
anak. Unjuk kerja adalah penilaian yang menuntut anak didik untuk melakukan
tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, misalkan menyanyi, memperagakan
sesuatu. Dalam penelitian ini unjuk kerja yang dilakukan berbentuk penugasan
anak untuk mendeteksi dan memanipulasi kata (Wahyudin & Agustin, 2010, hlm.
78). Dalam unjuk kerja ini yang menugaskannya adalah guru. Selanjutnya peneliti
menggunakan lembar observasi anak dan guru sebagai alat dan teknik pengumpul
data. Berikutnya yaitu wawancara dengan guru dan orang tua anak. Unjuk kerja,
observasi dan wawancara dibantu dengan menggunakan alat perekam handycame. Dengan kata lain, pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini
dilakukan dengan cara self-report.
Observasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti agar dapat mengetahui
perubahan yang terjadi pada anak dalam satu waktu tertentu. Teknik ini dilakukan
dengan hanya mengamati dan tidak melakukan percakapan atau wawancara
dengan anak yang sedang di amati. Proses pengamatan yang dilakukan agar lebih
terarah harus menggunakan pedoman observasi berupa instrumen penelitian.
Observasi pertama yaitu untuk pengamatan pada anak, memuat aspek-aspek
berikut: (1) level kesadaran fonologi anak pada kata, suku kata, onset-rime dan
bunyi dalam hal ini mengacu pada (2) komponen kesadaran fonemik yaitu
memisahkan, menggantikan, menggabungkan, membagikan, dan menghilangkan
bunyi. Terhadap level kesadaran fonologi ini beserta rincian yang bisa dilakukan
anak mencakup pada, anak bisa mulai dari tahapan mengenal, selanjutnya anak
bisa menghasilkan bunyian, dan tahap yang paling tinggi anak dapat
mengidentifikasi. Sedangkan terhadap komponen kesadaran fonemik ini beserta
rincian yang bisa dilakukan anak mencakup pada bagaimana anak bisa
memanipulasi dalam memisahkan, menggantikan, menggabungkan, membagikan,
dan menghilangkan bunyi kata. Berikut lampiran instrumen observasi anak.
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Tabel. 3.3
Kisi-Kisi Observasi Anak
Variabel penelitian

Indikator

Deskripsi

Kesadaran fonologi

Irama lagu

Mengenal irama lagu
Mengikuti irama lagu
Memnghasilkan kata yang berirama
Membunyikan kata dalam kalimat
Mendeteksi bunyi awal, tengah dan
akhir kata
Membagi suku kata
Menghitung junlah suku kata
Mendeteksi bunyi awal yang sama
Mendeteksi bunyi akhir yang sama
Memisahkan bunyi
Menggantikan bunyi
Menggabungkan bunyi
Membagikan bunyi
Menghilangkan bunyi

Kata

Suku Kata
onset-rime
Kesadaran fonemik

Memisahkan
Menggantikan
Mencampur
Membagikan
Menghilangkan

Total
item
1
1
1
1
1

No.
item
1
2
3
4
5

2
1
1
1
1
1
1
1
1

6-7
8
9
10
11
12
13
14
15

Instrumen observasi di atas dikembangkan dengan menempuh lima tahap.
Pertama, menelaah referensi-referensi yang ada dan berkaitan dengan materi yang
akan dimuat dalam observasi. Kedua, berdasarkan referensi-referensi yang
ditelaah kemudian merumuskan konstruk observasi dan mewujudkannya dalam
bentuk kisi-kisi instrumen. Ketiga, mendiskusikan kisi-kisi angket dengan dua
orang dosen pembimbing. Keempat, menulis item-item pernyataan observasi
berdasarkan kisi-kisi tersebut. Kelima, memperbanyak lembar observasi sesuai
dengan kebutuhan pengamatan.
Instrumen pengumpulan data selanjutnya yaitu pengamatan unjuk kerja.
Unjuk kerja ini terdiri dari tiga kali penugasan yang diberikan pada anak. Unjuk
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kerja adalah penilaian yang menuntut anak untuk melakukan tugas dalam
perbuatan yang dapat diamati, misalnya praktek menyanyi, membunyikan huruf
dalam kata, memperagakan sesuatu. Selama kegiatan tersebut direkam
menggunakan alat perekam (Handycam). Selanjutnya, semua rekaman tersebut
dibuatkan transkrip rekaman. Unjuk kerja terdiri dari sembilan (empat level dan
lima komponen). Unjuk kerja tersebut mengacu pada indikator penelitian yaitu
level kesadaran fonologi pada kata, suku kata, onset-rime dan lima komponen
kesadaran fonemik. Unjuk kerja tersebut masing-masing mempunyai tujuan dan
aturan yang berlaku dan unjuk kerja yang diberikan berbentuk kata-kata yang
dikumpulkan yang disesuaikan dengan indikator dari kesadaran fonologi. Dari
kedua instrumen observasi dan unjuk kerja tersebut bersamaan menggunakan
handycam untuk merekam perjalanan kesadaran fonologi anak. Berikut tabel kisikisi unjuk kerja anak:

Tabel. 3.4
Kisi-Kisi Pengamatan Unjuk Kerja Anak
Variabel penelitian

Indikator

Deskripsi

Kesadaran fonologi

Kata
Suku kata
Onset-rime

Kesadaran fonemik

Memisahkan
Menggantikan
Mencampur
Membagikan
Menghilangkan
Total

Pelaksanaan

Mengenal sajak

Total
item
1

Membagi suku kata
Mendeteksi onset
Mendeteksi rime
Memisahkan bunyi
Menggantikan bunyi

1
1
1
1
1

@3
@3
@3
@3
@3

Menggabungkan bunyi
Membagikan bunyi
Menghilangkan bunyi

1
1
1
9

@3
@3
@3
27

@3

Berdasarkan data observasi dan pengamatan unjuk kerja anak tentang
kesadaran fonologi maka dibantu dengan data pendukung yaitu lembar wawancara
orang tua anak di mana terdiri dari empat bagian yaitu informasi tentang anak dan
orang tua, informasi tentang penglihatan serta pendengaran anak, komunikasi
anak dan orang tua, tanggapan tentang kualitas hubungan interaksi orang tua dan
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anak khususnya berkaitan dengan aktivitas kesadaran fonologi, ketersediaan
fasilitas yang mendukung pengembangan kesadaran fonologi anak, tanggapan
orang tua terhadap anak dan guru. Berikut tabel pedoman wawancara orang tua
anak:

Tabel. 3.5
Pedoman Wawancara Orang Tua Anak
Informasi tentang orang tua dan anak
a. Latar belakang pendidikan orang tua
b. Anggota keluarga yang mengalami keterhambatan dalam penglihatan dan
pendengaran
Informasi tentang penglihatan serta pendengaran anak
a. Status penglihatan dan pendenganran anak
b. Penyebab anak mengalami kurangnya penglihatan dan pendengaran
Komunikasi anak dan orang tua
a. Bahasa yang digunakan anak di rumah
b. Bahasa yang digunakan dengan ayah, ibu dan saudara kandung
Tanggapan mengenai kualitas hubungan interaksi orang tua dengan anak khususnya yang
berkaitan dengan aktivitas kesadaran fonologi
a. Keluarga yang paling dekat dengan anak
b. Waktu orang tua bersama anak di rumah
c. Intensitas belajar bersama anak
d. Kegiatan yang biasa dilakukan bersama anak
e. Pengamatan orang tua terhadap fonologi anak di TK
f.
Alokasi waktu untuk membacakan buku ke anak
g. Pendapat orang tua tentang anak mengenai membaca
Ketersediaan fasilitas yang mendukung untuk pengembangan kemampuan kesadaran fonologi
anak
a. Jumlah buku (cerita anak) yang dimiliki dan Sajak
b. CD interaktif atau lagu-lagu anak
c. Puzzle atau huruf dan kosa kata atau mainan edukatif
Tanggapan orang tua terhadap anak
a. Aktivitas yang paling disukai anak di rumah
b. Respon anak saat diajak belajar (mendengar cerita/ mengenal bunyi huruf dan kata
dll).
Tanggapan orang tua terhadap guru
a. Kualitas guru dalam mengajar
b. Kepedulian guru terhadap hambatan anak (mengkomunikasikan hambatan dan
memberikan saran dan mengenai bagaimana membantu anak di rumah).
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Penelitian ini juga dibutuhkan jawaban tindakan yang guru lakukan dalam
upaya pengembangan kesadaran fonologi anak sehingga instrumen yang
dibutuhkan yaitu wawancara. Instrumen wawancara yang digunakan adalah
instrumen wawancara semi terstruktur. Dalam list wawancara ini mengutarakan
tentang bagaimana pengetahuan guru terhadap kesadaran fonologi, pengetahuan
guru tentang anak, aktivitas yang memperkaya kesadaran fonologi anak di kelas,
tanggapan guru terhadap anak yang memiliki hambatan kesadaran fonologi dan
tanggapan guru tentang orang tua anak. Tindakan yang guru lakukan dalam upaya
pengembangan kesadaran fonologi, dalam hal ini juga diperkuat oleh pengamatan
peneliti secara langsung di dalam kelas. Berikut tabel kisi-kisi pedoman
wawancara guru:

Tabel. 3.6
Pedoman Wawancara Guru
Pengetahuan guru tentang anak
a. Jumlah anak
b. Anak yang mempunyai kecakapan bahasa yang baik
c. Gambaran kemampuan bahasa anak
Tanggapan mengenai aktivitas kesadaran fonologi
d. Pemahan guru tentang kesadaran fonologi
e. Aktivitas yang sering dilakukan berhubungan dengan kesadaran fonologi
f. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan kesadaran fonologi
g. Aspek yang dikembangkan dari kesadaran fonologi
h. Anak yang memiliki kecakapan dalam bahasa lisan
i. Perkembangan anak terhadap lagu yang dilaksanakan pada hari kamis
j. Lagu yang sering dinyanyikan di hari kamis pada kelas musik
Tanggapan guru terhadap murid yang memiliki hambatan kesadaran fonologi
k. Hambatan dalam fonologi anak
l. Perhatian anak di kelas
m. Kualitas interaksi anak dengan guru, anak dengan teman
n. Pemahaman guru tentang bahasa lisan anak
o. Anak yang aktif dan tidak aktif
Tanggapan guru mengenai orang tua anak
p. Kondisi sosial-ekonomi
q. Kepedulian oran tua terhadap pendidikan anak
r. Perhatian terhadap hambatan yang dimiliki anak (aktif bertanya atau
berkomunikasi mengenai perkembangan atau yang dimiliki anak).
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D. Analisis Data
Semua rekaman video-tape disimpan dalam sebuah External hardisk untuk
keamanan data. Rekaman kegiatan dibuat dalam bentuk transkrip. Setiap rekaman
kegiatan dan unjuk kerja dari tiap responden dan tiap item diberi label atau inisial.
Analisis data penelitian tidak memisahkan perbedaan antara data unjuk kerja dan
observasi. Data hasil unjuk kerja diposisikan untuk mendukung atau menegaskan
data observasi. Analisis data penelitian khususnya untuk menjawab pertanyaan
penelitian menggunakan pendekatan naturalistik. Hasil utama penelitian yang
menggunakan pendekatan naturalistik adalah memuat kategori minimal tentang
aspek yang akan dikaji.
Ada tiga kelompok data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data
observasi, hasil unjuk kerja anak dan wawancara orang tua berikutnya yaitu data
wawancara guru. Data pertama diolah dengan cara pengamatan terhadap
kesadaran fonologi anak yang muncul. Lebih jelasnya, pengolahan data ke dua
dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut: pertama, memverifikasi
data untuk menentukan data yang dapat diolah dan yang tidak dapat. Kedua,
mengelompokkan data

berdasarkan kesamaan masing-masing level

dan

komponen kesadaran fonologi. Ketiga, menelaah hasil pengkategorisasian
masing-masing

level

dan

komponen

kesadaran

fonologi.

Keempat,

mendeskripsikan hasil telaahan tersebut dalam suatu rumusan tentang kajian
kesadaran fonologi anak. Berikutnya data observasi ini didukung hasil wawancara
orang tua masing-masing anak dengan mendeksripsikan hasil wawancara tersebut.
Data kedua yaitu pengamatan unjuk kerja anak, pada dasarnya diolah
secara kuantitatif, yakni dengan menggunakan perhitungan statistik sederhanafrekuensi. Data pertama dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
pertama, peneliti mendesain unjuk kerja bersama guru dan memberikan unjuk
kerja pada anak. Kedua, data dikumpulkan dari hasil unjuk kerja anak dari
masing-masing responden. Ketiga, hasil perhitungan didapat dari jawaban setiap
masing-masing skor. Rata-rata skor unjuk kerja anak merupakan data kesadaran
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fonologi anak yang diinterpretasikan menjadi bentuk kualitatif. Dari data unjuk
kerja dan observasi anak dapat dimunculkan level mana kesadaran fonologi anak
lebih muncul.
Data ketiga yaitu wawancara guru. Pengolahan data wawancara dilakukan
dengan mengikuti langkah-langkah berikut: pertama, peneliti membuat panduan
wawancara terbuka. Kedua, panduan tersebut diberikan pada guru sehingga
peneliti mendapatkan jawaban apa yang ditanyakan dalam lembar wawancara
tersebut. Selain wawancara informasi yang didapat yaitu melalui pengamatan
secara langsung. Dari data tersebut dideskripsikan dalam suatu rumusan tentang
tindakan yang guru lakukan dalam upaya pengembangan kesadaran fonologi anak.
Ketiga data tersebut dibahas dan dideskripsikan secara kualitatif untuk
memberi gambaran tentang aspek kajian kesadaran fonologi anak di TK Lab.
School UPI Bandung. Penelaahan data seperti dideskripsikan di atas, masingmasing dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, kedua dan
ketiga. Dari masing-masing data tersebut dapat disimpulkan bahwa data observasi
akan menjawab pertanyaan penelitian pertama, kedua dan ketiga, namun didukung
atau diperkuat oleh data pengamatan unjuk kerja dan wawancara ke orang tua
anak. Sedangkan data wawancara terbuka guru serta pengamatan secara langsung
akan menjawab pertanyaan penelitian ketiga.
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