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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kombinasi, atau lebih dikenal dengan mixed 

method research, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell (2010, hlm. 5) penelitian campuran 

merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian 

kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Sedangkan Sugiyono (2011:404) 

menyatakan bahwa  

Metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang 

mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dan 

metode kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu 

kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, 

reliabel dan objektif. 

 

Selain itu, Nusa dan Hendarman (2013, hlm.49) mengatakan 

Penelitian campursari (mixed methods) merupakan perpaduan penelitian 

kuantitatif dan kualitatif mulai dari tataran atau tahap pengumpulan dan 

analisis data, penggunaan teknik-teknik penelitian, rancangan penelitian, 

sampai pada tataran pendekatan dalam satu penelitian tunggal. 

 

Penelitian campuran (mixed methods) merupakan penelitian yang 

menggabungkan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif untuk 

mengumpulkan, menganalisis dan menghasilkan data penelitian yang saling 

melengkapi. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential 

eksploratoris. Desain ini melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif 

pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data 

kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil tahap pertama 

(Creswell. 2010, hlm.317). 
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Tahapan dari penelitian ini terdiri dari dua bagian. Pertama yaitu penelitian 

kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang 

berkenaan dengan kurikulum PAUD, serta merancang draf asesmen 

perkembangan kognitif tahap pra operasional dan operasional kongkrit. Bagian 

kedua merupakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menguji coba 

instrumen asesmen perkembangan kognitif tahap pra operasional dan operasional 

kongkrit untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan kognitif dan 

pergeseran rentang usia tahapan perkembangan kognitif Anak dengan Hambatan 

Perkembangan Bahasa usia pra sekolah di PAUD. 

B. Lokasi dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di PAUD ALHADI di Kota Bandung. 

Sekolah tersebut telah menerima dan memberikan layanan pendidikan untuk 

Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa usia pra sekolah.  

C. Strategi Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan Data Kualitatif 

a. Studi Literatur 

Kajian utama dalam studi literatur ini adalah tentang aspek 

perkembangan kognitif Piaget yang ditekankan pada tahapan 

perkembangan Pra Operasional dan Operasional Kongkrit. Literatur yang 

digunakan terdapat dalam buku-buku yang membahas tentang 

perkembangan anak, psikologi perkembangan, dan psikologi pendidikan. 

b. Studi Delphie 

Teknik Delphie merupakan sebuah komunikasi interaksi yang 

terstruktur antara peneliti dan ahli di lapangan dalam rangka 

mengembangkan tema, kebutuhan, arahan dan prediksi suatu topik 
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(delphiestudy.org/abaout.html). Teknik ini bertujuan untuk mengungkap 

tentang kondisi dan kelayakan intrumen asesmen perkembangan kognitif 

tahap pra operasional dan operasional usia pra sekolah yang 

dikembangkan  peneliti dan dinilai oleh pakar dan ahli di bidang terkait. 

Pemilihan kelompok Delphie dilakukan dengan memilih individu 

yang mempunyai pengetahuan dan keilmuan yang diperlukan. Peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih kelompok 

Delphie. Peneliti dapat menggunakan pertimbangan untuk memilih sampel 

yang paling tepat berdasarkan permasalahan yang diteliti.  

Teknik pengumpulan data dan instrumen pada tahapan ini adalah 

dengan cara merumuskan teori perkembangan kognitif yang kemudian 

dirumuskan kedalam draf instrumen asesmen perkembangan kognitif. 

Draf instrumen ini berupa angket yang akan dinilai oleh para ahli dalam 

tahap teknik Delphie ini. 

c. Observasi 

Observasi secara umum diartikan sebagai kegiatan pengumpulan 

data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek 

atau objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan 

observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau 

kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku 

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek 

tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.  

Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti 

langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas 

individu-individu di lokasi penelitian (Cresswell, 2010:267). Pencatatan 
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dalam pengamatan ini dapat dilakukan dengan terstruktur maupun semi 

terstruktur. Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

melengkapi data analisis kurikulum PAUD dan juga untuk mengumpulkan 

data tentang proses penerapan kurikulum yang  dilakukan di sekolah 

tersebut. Hal-hal yang diobservasi adalah kegiatan penerapan kurikulum 

Taman Kanak-Kanak yang berupa proses pembelajaran yang berlangsung 

di sekolah tersebut.  

d. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi 

dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang 

terbatas (Sugiyono, 2012:137). Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, tatap muka maupun melalui telepon. 

Wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

melengkapi analisis kurikulum dan mengumpulkan data tahap penerapan 

kurikulum yang dilakukan di sekolah tersebut.  

e. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta 

dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama 

data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang 

kepada peneliti untuk mengetahui secara kontekstual tentang data yang 

ingin diperoleh. 

Selama proses penelitian, pengumpulan dokumen-dokumen yang 

diperlukan juga menjadi penting untuk dilakukan. Creswell (2010:267) 

mengemukakan bahwa dalam proses penelitian peneliti juga bisa 
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mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Pada penelitian ini, 

pengumpulan dokumen-dokumen adalah poin utama yang menunjang 

pengumpulan data penelitian tahap selanjutnya.  

Ada dua dokumen yang dikumpulkan pada tahap ini. Pertama, 

dokumen kurikulum PAUD, yaitu kurikulum Nasional dan juga 

Kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh sekolah. Kedua, dokumen 

penerapan kurikulum di PAUD yang terdiri dari rancangan pembelajaran, 

jaringan tema, bidang pengembangan, kompetensi dasar, rencana kegiatan 

mingguan, rencana kegiatan harian dan hasil kerja anak. Dokumen yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian.  

Analisis pertama dilakukan terhadap dokumen kurikulum PAUD 

dengan mengelompokkan muatan atau bagian kurikulum yang dapat 

mengkonstruksi perkembangan kognitif anak. Dokumen Kurikulum 

Nasional diambil dari dua tingkatan PAUD, yaitu kelas A dan kelas B. 

Analisis kedua dilakukan terhadap dokumen pengembangan kurikulum 

yang terdapat di masing-masing tingkatan PAUD. Analisis dilakukan 

dengan cara mengelompokkan aspek-aspek penerapan kurikulum yang 

mengkonstruksi perkembangan kognitif anak. 

2. Pengumpulan Data Kuantitatif 

a. Teknik Sampling 

Pemilihan sampel pada tahap ini dilakukan dengan teknik Purposive 

sampling   atau  judgmental sampling. Penarikan sampel secara purposif 

merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memilih subjek 

berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Sampel yang 

peneliti gunakan yaitu Anak dengan Hambatan Perkembangan Bahasa 

usia Pra Sekolah yang berada di PAUD kelas A dan kelas B.   
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b. Teknik Instrumen 

Instrumen yang digunakan pada tahap ujicoba ini adalah instrumen 

asesmen perkembangan kognitif anak usia pra sekolah yang telah 

divalidasi oleh ahli melalui teknik Delphie. Teknik ini dilakukan dengan 

cara meminta kerjasama guru untuk melaksanakan kegiatan asesmen dan 

kemudian ikut membantu proses penilaian dari pelaksanaan asesmen 

tersebut. Untuk pengisian data ini, peneliti mengkuantifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Asesmen perkembangan kognitif tahap pra operasional 

a) Skor 0 diberikan pada anak yang tidak menunjukkan kriteria pada 

soal. 

b) Skor 1 diberikan pada anak kadang-kadang menunjukkan kriteria 

pada soal  

c) Skor 2 diberikan pada anak yang menunjukkan kriteria pada soal. 

2) Asesmen perkembangan kognitif tahap operasional kongkrit 

a) Skor 0 diberikan pada anak yang belum mampu melaksanakan 

perintah dengan benar dan tidak disertai dengan argument. 

b) Skor 1 diberikan pada anak yang melaksanakan perintah dengan 

benar dan tanpa disertai dengan argument.  

c) Skor 2 diberikan pada anak yang mampu melaksanakan perintah 

dengan benar dan disertai dengan argument.  

D.  Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kualitatif 

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2008: 245), analisis telah mulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, 

dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 
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Kegiatan dalam analisis data dalam penelitaian ini, 

yakni: pertama, kegiatan reduksi data (data reduction), pada tahap ini 

peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang di dapat dari lapangan, 

merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan 

polanya. Proses reduksi ini dilakukan secara bertahap, selama dan setelah 

pengumpulan data sampai laporan hasil. Kedua, penyajian data (data 

display), menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing 

topic, kemudian dipisahkan, dan topik yang sama disimpan dalam satu 

tempat, masing-masing tempat dan diberi tanda, hal ini untuk memudahkan 

dalam penggunaan data agar tidak terjadi kekeliruan. Ketiga, meneliti 

kembali dengan cermat data-data yang telah dikelompokkan dan 

dilengakapi. Keempat, setelah data dianggap cukup dan telah sampai pada 

titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan yang 

selanjutnya yaitu menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan simpulan.  

Analisis dilakukan lebih intensif setelah semua data yang diperoleh di 

lapangan sudah memadai dan dianggap cukup, untuk diolah dan disusun 

menjadi hasil penelitian sampai dengan tahap akhir yakni kesimpulan 

penelitian. 

2. Analisis data kuantitatif 

Realibilitas merupakan hal utama yang menjadi perhatian dalam 

pengujicobaan sebuah alat evaluasi agar mendapatkan kevalidannya. Untuk 

menguji realibilitas instrumen yang digunakan teknik perhitungan koefisien 

reliabilitas dengan ketetapan intern. Pada cara ini skor pada satu item 

instrumen dikorelasikan dengan skor pada item-item pertanyaan sisanya. 

Rumus yang dipakai adalah rumus korelasi Alpha Cronbach, dengan 

menggunakan bantuan software SPSS.  

Adapun langkah-langkah dalam analisis yaitu sebagai berikut: 
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a. Melakukan penskoran. 

b. Mentabulasikan data. 

c. Menguji reliabilitas instrumen secara keseluruhan dengan menggunakan 

bantuan soffware SPSS versi 17.0 for windows. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Reliabilitas instrumen 

Nilai korelasi dari hasil pengujian diinterpretasikan kedalam 

klasifikasi yang di buat oleh Guilford. Kriteria yang dibuat oleh Guilford 

(Suherman (2003) dalam Donna 2010) dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel.3.2 Kriteria Kategori Data  

Derajat Reliabilitas Interpretasi  

0,90 ≤ ᵣ₁₁ ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ ᵣ₁₁ ≤ 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ ᵣ₁₁ ≤ 0,70 Sedang 

0,20 ≤ ᵣ₁₁ ≤ 0,40 Rendah 

        ≤ ᵣ₁₁ ≤ 0,20 Sangat rendah  

 

b. Analisis butir insrumen 

r  > rₓ  = butir instrumen dihapus atau dibuang 

keterangan: 

r  = nilai alpha butir pertanyaan pada kolom Cronbach’s Alpha if Item 

Delete 

rₓ  = nilai alpha cronbach keseluruhan 
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E. Alur Penelitian 

 

Bagan 3.1., Alur Penelitian 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Kurikulum PAUD 

Kurikulum PAUD merupakan bahan yang dijadikan acuan untuk 

kegiatan pembelajaran yang membantu semua aspek perkembangan anak 

melalui kegiatan bermain. 

2. Perkembangan Kognitif Anak Usia Pra Sekolah 

Perkembangan kognitif merupakan proses perubahan dan peningkatan 

kemampuan anak dalam aspek kemampuan rasional. Kemampuan rasional ini 
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meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. 

Perkembangan kognitif anak usia pra sekolah pada penelitian ini difokuskan 

pada teori perkembangan kognitif pra operasional dan operasional kongkrit 

yang dikemukakan oleh Piaget. Perkembangan kognitif pra operasional 

merupakan pemikiran yang masih bersifat sentralisasi dan egosentris, 

sedangkan perkembangan kognitif operasional kongkrit adalah pemikiran 

yang sudah memahami konsep seriasi, klasifikasi, konservasi, Transitiviti, dan 

korespondensi 

3. Perkembangan kognitif anak dengan hambatan perkembangan bahasa 

Kemampuan kognitif anak yang mengalami hambatan perkembangan 

bahasa pada tahap pra operasional dan operasional kongkrit. 

4. Usia pra sekolah  

Anak usia pra sekolah adalah anak yang berada pada rentang usia 3-6 

tahun. 

5. Asesmen Perkembangan Kognitif anak dengan hambatan perkembangan 

bahasa 

Serangkaian proses pengumpulan data mengenai perkembangan kognitif 

anak dengan hambatan perkembangan bahasa usia pra sekolah, pada tahap 

perkembangan kognitif pra operasional dan operasional kongkrit.  

 


