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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang 

utuh dan mendalam tentang pembelajaran membaca pada anak usia dini, termasuk bagaimana 

upaya yang dilakukan guru untuk mengajarkan membaca pada anak, metode yang digunakan, 

maupun kesulitan serta kendala yang dihadapi oleh guru. Hal ini sejalan dengan pengertian 

pendekatan kualitatif yang dikemukakan oleh Handini (2012) yaitu pendekatan kualitatif 

biasanya digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam tentang sikap, 

kepercayaan, motivasi dan perilaku tertentu. Peneliti dilakukan di salah satu kecamatan di 

provinsi Jawa Barat, tepatnya di kecamatan Cimahi Selatan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Penggunaan 

metode studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena membaca 

permulaan yang diterapkan oleh guru Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Cimahi 

Selatan. Tujuan penelitian ini sesuai dengan tujuan dari metode studi kasus sendiri menurut 

Sukmadinata (2012) yaitu untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang 

atau perspektif partisipan atau subyek penelitian. Creswell (2013) memiliki pandangan yang 

tidak jauh berbeda tentang studi kasus yang didefinisikan sebagai strategi penelitian yang 

dilakukan dengan menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau 

sekelompok individu. Dalam penelitian ini, penyelidikan yang cermat dilakukan terhadap 

proses mengajar guru di TK tempat penelitian berlangsung. Berikut ini akan dijelaskan 

langkah-langkah penelitian menggunakan metode studi kasus yang dilakukan peneliti yaitu 

sebagai berikut. 

1. Merencanakan Penelitian 

Langkah paling awal yang dilakukan peneliti sebelum memulai penelitian ini adalah 

menentukan tema penelitian. Tema penelitian ini yaitu membaca permulaan dipilih 

berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang menunjukkan berbagai pro kontra 

tentang membaca, juga ketertarikan peneliti sendiri terhadap tema tersebut. Pada tahap ini 

termasuk melakukan persiapan penelitian mulai dari pengurusan ijin ke lembaga terkait, 
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berkoordinasi dengan pihak sekolah, guru-guru dan pengenalan lokasi penelitian. Peneliti 

juga melakukan observasi awal, menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan 

termasuk tujuan penelitian dan membangun rapport dengan guru-guru yang menjadi 

subyek penelitian di TK Kartika X-8 dan TK Makedonia. Kemudian, peneliti 

mempersiapkan instrumen yang akan digunakan dalam penenlitian ini. 

2. Melaksanakan Penelitian 

Setelah menentukan tema penelitian, mempersiapkan penelitian dan instrumen, 

peneliti mulai melakukan pengambilan data di lapangan. Penelitian ini berlangsung 

selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Oktober-November 2015. Peneliti memulai penelitian 

dengan melakukan wawancara awal terhadap guru dan kepala sekolah di kedua TK. 

Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan guru kelas sebagai partisipan 

dalam penelitian ini, melakukan observasi di kelas selama proses pembelajaran 

berlangsung dan melakukan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap tiga guru, yaitu satu guru dari TK Kartika X-8 

dan dua guru dari TK Makedonia yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Peneliti 

melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sebelumnya telah 

dipersiapkan. Penelitian dilakukan sehubungan dengan proses mengajar yang 

dilakukan guru di sekolah, termasuk metode dan aktivitas yang dipilih untuk 

membantu anak memahami bagaimana membaca permulaan dimulai. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. 

Peneliti melakukan observasi di kelas B pada TK Kartika dan TK Makedonia. 

Observasi berlangsung mulai dari awal kegiatan sampai kegiatan berakhir, yaitu 

mulai dari rutinitas pagi, pembukaan di kelas, kegiatan inti, istirahat dan penutup. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan selama proses observasi dan wawancara dengan 

pengambilan foto, video rekaman observasi dan merekam proses wawancara. 

Dokumentasi juga dibuat sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan pengambilan 

data di TK Kartika X-8 dan TK Makedonia. 
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3. Melakukan Analisis Data 

Setelah semua data dari lapangan terkumpul, peneliti mulai mengolah dan melakukan 

analisis terhadap data yang diperoleh. Tahap analisis data merupakan tahapan paling 

penting dalam rangkainan penelitian karena tahapan ini yang menentukan bagaimana 

hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga peneliti harus teliti dan cermat 

selama melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis tematik.  

Proses paling awal dari teknik analisis tematik adalah menuliskan transkrip observasi 

dan verbatim wawancara. Setelah itu peneliti melakukan kategorisasi kode ke dalam tema 

yang didasarkan pada pertanyaan penelitian, kemudian peneliti mulai mengelompokkan 

tema-tema yang sesuai dengan teori yang telah dipilih. Selanjutnya tema-tema tersebut 

dijabarkan dalam penjelasan di laporan hasil penelitian. 

4. Menuliskan Laporan Penelitian 

Tahapan akhir yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah menuliskan 

laporan hasil penelitian. Setelah memperoleh hasil analisis dari transkrip observasi dan 

verbatim wawancara yang telah diolah, peneliti mulai menjabarkan semua hasil 

penelitian tersebut pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti juga 

mengumpulkan hasil dokumentasi yang dapat digunakan sebagai pelengkap data 

penelitian. 

 

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang pendekatan dan metode penelitian yang dipilih 

peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ingin menggali informasi tentang 

pembelajaran membaca yang diterapkan guru di sekolah, khususnya di tempat penelitian 

dengan menggunakan metode studi kasus. Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti dapat 

memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh serta data yang cermat dari fenomena 

membaca pada anak usia dini. 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua TK yang berada di daerah Cimahi Selatan, yaitu TK 

Kartika X-8 dan TK Makedonia. TK Kartika merupakan TK yang berlatar belakang yayasan 

yang dimiliki oleh Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI). TK ini berbasis pada agama 
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islam dan memiliki satu hari khusus untuk pembelajaran agama. Total murid pada kelompok 

TK B sebanyak 21 anak. Sedangkan TK Makedonia merupakan TK yang berada dibawah 

naungan gereja Kristen. Dalam pembelajaran TK ini berbasis agama kristen dan secara 

khusus memiliki satu hari untuk mempelajari agama kristen. Total murid di kelompok B TK 

Makedonia adalah 23 anak. Kedua TK tersebut baik TK Kartika maupun TK Makedonia 

berada di daerah Cibereum, Cimahi Selatan. Alasan peneliti memilih kedua sekolah ini 

sebagai lokasi penelitian karena kedua sekolah ini tidak memiliki metode khusus dalam 

mengajarkan membaca permulaan pada anak dan perangkat sekolah tersebut memberikan ijin 

kepada peneliti untuk melakukan penelitian di sekolahnya. 

Subyek penelitian ini terdiri dari 3 guru dari 2 sekolah, yaitu 1 wali kelas dari TK Kartika 

X-8 serta 2 guru dari TK Makedonia yang terdiri dari 1 wali kelas dan 1 guru pendamping. 

Ketiga subyek tersebut diwawancarai untuk memperoleh data terkait penelitian yang 

dilakukan. Peneliti juga melakukan observasi terhadap proses pembelajaran membaca yang 

dilakukan pada kelompok TK B dimasing-masing sekolah. 

 

 

 

C. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah perlu dilakukan agar penelitian ini bisa terfokus sesuai dengan tujuan 

penelitian, juga untuk memudahkan pembaca memahami maksud dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian. Penjelasan istilah penting dilakukan untuk memberikan pemahaman 

terhadap istilah-istilah yang digunakan dan dimaksudkan dalam penelitian ini sehingga setiap 

pembaca memiliki pemahaman yang sama dengan maksud dari penelitian yang dilakukan. 

Adapun dua istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini yaotu membaca 

permulaan pada anak usia dini dan pembelajaran membaca permulaan pada anak usia dini. 

Berikut akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut: 1) 

membaca permulaan pada anak usia dini merupakan kegiatan memperkenalkan bahasa 

tulisan pada anak sejak usia dini, untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Dalam 

penelitian ini membaca permulaan yang dimaksud adalah membaca permulaan yang 

diperkenalkan pada anak usia TK B dengan berbagai metode yang dipilih oleh guru yang 

disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan kemampuan kognitif anak; 2) pembelajaran 
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membaca permulaan pada anak usia dini adalah proses memperkenalkan tulisan kepada anak 

usia dini yang dilakukan oleh guru TK agar anak memiliki kemampuan untuk memahami 

bahasa tulisan.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca permulaan yang 

dimaksud dalam penelitian ini tidak memaksa anak untuk langsung bisa membaca secara 

lancar tapi lebih menekankan pada bagaimana cara guru memperkenalkan membaca pada 

anak. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan pendekatan dalam mengajarkan 

membaca permulaan pada anak usia dini dengan tetap memperhatikan kebutuhan, 

kemampuan dan perkembangan setiap anak. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi 

langsung dari lapangan terkait tema yang diteliti. Dalam penelitian, posisi peneliti sendiri 

merupakan instrument penelitian. Peneliti sering disebut sebagai human instrument. Konsep 

human instrument yang dimaksudkan dalam penelitian kualitatif (Satori dan Komariah, 2014; 

Alwasilah, 2012) adalah alat paling efektif yang dapat digunakan di lapangan untuk 

mengungkap fakta-fakta secara fleksibel dan tepat. Creswell (2010) menganggap peneliti 

sebagai key instrument dalam penelitin, karena peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lebih lanjut, Sugiono (2013) menjelaskan 

fungsi manusia sebagai human instrument yaitu menetapkan fokus penelitian, memilih 

subyek sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dengan berbagai kemampuan 

yang telah dimiliki oleh manusia dalam hal ini juga termasuk peneliti maka kemampuan-

kemampuan tersebut harus dimaksimalkan untuk membantu proses pengumpulan data. 

Ketika peneliti menyadari kemampuan dan posisinya dalam penelitian, peneliti dapat lebih 

berhati-hati ketika mengambil keputusan dalam proses pengumpulan data. 

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan permasalahan yang akan di teliti. Berikut ini akan dijelaskan teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Observasi 
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Observasi menurut Handini (2012: 59) adalah suatu cara pengumpulan data dimana 

peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena sosial maupun gejala psikis 

dari subyek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, observasi merupakan alat pengumpul data primer. Peneliti melakukan 

observasi pada aktivitas belajar di kelas ketika guru mengajarkan membaca pada anak. 

Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran proses mengajar 

membaca yang dilakukan oleh guru di dalam kelas.  

Teknik pengumpulan data dengan observasi yang dilakukan adalah dengan observasi 

non partisipan, dimana peneliti hanya melihat atau mengobservasi saja tanpa terlibat 

dalam proses atau kegiatan yang sedang diamati. Peneliti juga melakukan perekaman 

selama proses observasi agar peneliti dapat kembali melihat hasil rekaman observasi jika 

dibutuhkan. Rekaman observasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan crosscheck 

proses pengumpulan data yang dilakukan di sekolah tempat penelitian berlangsung 

sehingga jika ada data yang terlewatkan saat proses penelitian, peneliti dengan mudah 

dapat melihat kembali rekaman observasi yang ada. 

Jadwal observasi, jadwal wawancara, panduan wawancara dan format catatan 

lapangan secara lengkap dapat dilihat pada bagian lampiran. 

 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan alat pengumpul data sekunder dalam penelitian ini. Menurut 

Handini (2012) wawancara adalah teknik komunikasi secara langsung dimana peneliti 

mendapat keterangan secara lisan dari responden dengan cara berhadapan muka dan 

bercakap-cakap. Wawancara dilakukan pada tiga guru sebagai subjek penelitian.  

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara 

mendalam (indepth interview), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan 

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

(guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama (Bungin, 2007). Pedoman wawancara yang digunakan dalam jenis 

wawancara ini bisa mengacu pada teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.1  

Pedoman Wawancara 

 Nama guru : 

 Sekolah : 

 Hari, tanggal :  

 

No. Pertanyaan Deskripsi 

1. Apakah tujuan pembelajaran membaca 

permulaan pada anak usia dini? 

 

2. Materi apa saja yang diajarkan dalam 

pembelajaran membaca permulaan pada 

anak usia dini? 

 

3. Metode apa yang digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran membaca permulaan 

pada anak usia dini? 

 

4. Media apa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran membaca permulaan pada 

anak usia dini? 

 

5. Bagaimana evaluasi pembelajaran 

membaca permulaan pada anak usia dini 

yang telah dilakukan? 

 

6. Apa saja kendala yang dihadapi guru 

dalam pembelajaran membaca permulaan 

pada anak usia dini? 
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3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dimana peneliti 

melakukan pengambilan gambar, video, maupun data tertulis dari dokumen yang dimiliki 

oleh subyek dan masih berkaitan dengan penelitian. Menurut Satori & Komariah (2014) 

studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari pengumpulan 

data melalui metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data dokumentasi 

digunakan sebagai pelengkap sekaligus pembuktian bahwa penelitian ini telah dilakukan. 

Dokumentasi diambil dari aktivitas yang dilakukan di kelas maupun alat peraga yang 

digunakan untuk proses belajar membaca. 

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa peneliti memperoleh data melalui tiga cara, 

yaitu melalui observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Berikut akan dijelaskan 

secara rinci apa saja data yang diperoleh melalui tiap teknik pengumpulan data. 

 

Table 3.2 

Sumber Data 

No. Data yang Diperoleh Teknik Pengumpulan Data 

1. Tujuan pembelajaran membaca permulaan 

pada anak usia dini? 

Wawancara 

2. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran 

membaca permulaan. 

Observasi dan wawancara 

3. Metode yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran membaca permulaan. 

Observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi. 

4. Media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran membaca permulaan. 

Observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi 

 5. Evaluasi pembelajaran membaca 

permulaan pada anak usia dini? 

Wawancara 

6. Kendala yang dihadapi guru dalam 

pembelajaran membaca permulaan pada 

anak usia dini? 

Wawancara 
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E. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik.  

Menurut Daly, Kellehear & Gliksman (dalam Fereday & Cochrane, 2006) analisis tematik 

merupakan pencarian terhadap tema-tema penting yang muncul dan dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan fenomena yang sedang diteliti. Lebih lanjut Braun & Clarke (2008) 

menjelaskan analisis tematik sebagai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan melaporkan pola (tema) yang terkandung dalam data penelitian. Yona 

(2006) juga menjelaskan data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memberi kode dan 

menempatkan data tersebut sesuai dengan tema yang sama. Berdasarkan pengertian yang 

telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa analisis tematik merupakan upaya yang dilakukan 

oleh peneliti untuk memperoleh gambaran yang utuh dari hasil penelitian melalui proses 

identifikasi dan pencarian terhadap pola data melalui pengelompokan tema-tema penting dari 

data hasil penelitian. 

Analisis tematik yang dilakukan melibatkan identifikasi tema melalui proses membaca 

data secara cermat dan berulang-ulang sampai menemukan pola dari tema yang dapat 

dijadikan sebagai kategori untuk dianalisis. Boyatzis (dalam Fereday & Cochrane, 2006) 

menjelaskan tema sebagai pola dalam informasi yang dikumpulkan memiliki fungsi mulai 

dari menjelaskan dan mengatur proses pengamatan yang telah dilakukan sampai dapat 

menginterpretasi aspek-aspek dari fenomena yang diteliti.  

Hancock & Algozzine (2006) menjelaskan dalam penyusunan pertanyaan wawancara, 

dapat menggunakan pertanyaan penelitian sebagai acuan. Dalam penelitian ini, peneliti 

berfokus menggunakan pertanyaan penelitian acuan untuk mengumpulkan data hasil 

penelitian. Fereday & Cochrane (2006) menjelaskan lebih lanjut penelitian yang mereka 

lakukan menjadikan pertanyaan penelitian dan landasan teori sebagai dasar penelitian. 

Peneliti menggunakan pertanyaan penelitian yang dapat membantu peneliti untuk 

memperoleh gambaran tentang proses pembelajaran membaca permulaan yang dilakukan 

guru di sekolah dengan menggali berbagai hal yaitu metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam mengajarkan membaca permulaan pada anak, prosedur dan teknik 

pembelajaran membaca permulaan yang dilakukan oleh guru, bahan bacaan yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran membaca permulaan, alat dan media pembelajaran yang 

digunakan dalam proses mengajar membaca permulaan, kendala dan kesulitan yang dihadapi 
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guru dalam mengajarkan membaca permulaan pada anak, dan hasil pembelajaran membaca 

permulaan pada anak usia dini. Berikut ini akan dijelaskan tahapan analisi data yang 

dilakukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut (Alwasilah, 2012; Thomas & Harden, 

2007). 

1. Pemberian Kode (coding) terhadap Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan terlebih 

dahulu dituliskan dalam bentuk catatan lapangan dan hasil wawancara. Kemudian 

dilakukan proses coding atau memberikan kode pada data catatan lapangan dan hasil 

wawancara yang telah diperoleh tersebut. Boyatzis (dalam Fereday & Cochrane, 2006) 

menjelaskan proses coding melibatkan pengamatan yang teliti terhadap momen penting 

dari hasil observasi dan wawancara lalu dilakukan penyandian sebelum melakukan proses 

interpretasi. Melakukan coding terhadap informasi yang diperoleh dapat mengatur data 

sehingga memudahkan proses identifikasi dan pemberian tema terhadap data-data yang 

telah dikumpulkan. Berikut ini akan dijelaskan contoh dari pemberian kode pada data, 

yaitu sebagai berikut. 

 

Table 3.3 

Contoh coding 

Deskripsi Observasi Coding 

Saya pake metode membaca itu dengan bernyanyi, 

bermain kartu huruf, menebalkan huruf, menyanyinya 

itu menyanyi huruf, bermain kartu huruf itu caranya itu 

anak-anak saya bawa keluar, lalu nanti mereka ambil 

satu kartu saya sebarkan kartunya, anak-anak 

mengambil satu kartu nanti mereka sebutkan kartu apa 

yang mereka ambil, seperti itu. Trus keduanya lagi saya 

bagikan kartu, ada lima kartu yang saya bagikan, nah 

permainannya itu sama-sama dan bergantian, turukan 

kartu huruf A, nanti diturunkan kartu huruf A. jadi 

setiap anak lima huruf saya bagikan. Lalu saya akan 

bertanya sekarang siapa yang punya huruf A, turunkan 

huruf A, siapa yang punya huruf B turunkan huruf B, ya 

kayak gitu. 

 Bernyanyi untuk 

mengenalkan huruf 

 Menggunakan kartu untuk 

memperkenalkan huruf 

 Menulis untuk mengenalkan 

huruf dan suku kata 

 Permainan sebagai media 

pembelajaran 

 Bernyanyi sebagai media 

pembelajaran 

 Kartu sebagai media 

pembelajaran 

Awalnya kayak gitu, jadi ada dua bulan, dua bulan itu 

mereka bernyanyi huruf, pertama itu bernyanyi dulu, 

sesudah itu menyanyi huruf, menyanyi nama hari, bulan, 

kayak gitu, sesudah itu menulis, menulis huruf jadi anak-

 Bernyanyi untuk  
mengenalkan huruf 

 Menulis untuk mengenalkan 
huruf dan suku kata 
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anak menebalkan huruf, setelah menebalkan huruf baru 

bermain keluar. Saya pake metode itu, karena 

pengalaman tahun kemarin, jadi anak-anak selain 

menulis juga mereka harus memahami kartu apa, huruf 

apa ini yang mereka pegang. Jadi saya bisa melihat 

mengukur mereka, kemampuan mereka untuk mengingat 
huruf. Jadi diawal itu lebih ke bernyanyi, bermain, 

membaca huruf, trus menulis, menebalkan huruf, seperti 

ini. Kalau diluar lebih banyak bermain game huruf. Jadi 

anak-anak, saya lemparkan kartu, mereka ambil dua 

huruf nanti mereka sebutkan huruf apa yang mereka 

ambil, seperti itu.  

 Menggunakan permainan 
untuk mengenalkan huruf 

dan suku kata 

 Menggunakan kartu untuk 

memperkenalkan huruf 

 Permainan sebagai media 

pembelajaran 

 Bernyanyi sebagai media 
pembelajaran 

 Kartu sebagai media 
pembelajaran 

Selain melempar huruf, mereka mengambil huruf lalu 

mereka sebutkan huruf apa itu yang mereka ambil 

seperti itu. Makanya saya bikin huruf ini sebanyak-
banyaknya saya bikin untuk mengukur kemampuan anak, 

mengetahui huruf yang mereka pegang. Jadi membaca dulu 

didalam kelas, pengenalan huruf-hurufnya, bernyanyi 

dulu trus membaca, menulis, sudah jenuh keluar, 

bermain diluar pake metode ini kemarin itu. 

 Menggunakan permainan 

untuk mengenalkan huruf 
dan suku kata 

 Bernyanyi untuk 

mengenalkan huruf 

 Mengeja huruf  

 

 

Catatan lapangan, hasil wawancara, proses coding dan kategorisasi secara lengkap 

dapat dilihat pada lapiran 5 dan lampiran 6. 

 

2. Melakukan Kategorisasi Kode ke dalam Tema 

Setelah data diberikan kode tertentu maka tahapan selanjutnya adalah 

mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema atau yang sering disebut 

dengan kategorisasi. Tahap kedua ini harus dilakukan dengan teliti dan hati agar Proses 

kategorisasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Table 3.4 

Kategorisasi Kode 

Tema Kode yang Muncul 

 Tujuan pembelajaran membaca 

permulaan pada anak usia dini 

 Membekali anak dengan kemampuan 

membaca agar anak siap masuk ke jenjang 

SD 

 Materi pembelajaran membaca  Mengenal nama dan bentuk huruf 
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permulaan pada anak usia dini  Mengeja huruf 

 Membaca suku kata 

 Metode pembelajaran membaca 

 

 Bernyanyi untuk mengenalkan huruf 

 Menggunakan kartu untuk 

memperkenalkan huruf 

 Menulis untuk memperkenalkan huruf dan 

suku kata 

 Menggunakan permainan untuk 

mengenalkan huruf dan suku kata 

 Mengeja huruf 

 Membaca suku kata 

 Membacakan cerita bergambar 

 Menghubungkan gambar benda dengan 

nama benda 

 Melakukan pengulangan untuk 

mengingatkan pembelajaran 

 Melibatkan orangtua untuk membantu 

pengenalan huruf dan suku kata pada anak 

 Mengembangkan kemampuan berbahasa 

anak 

 Media yang digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran membaca 

permulaan pada anak usia dini. 

 Permainan sebagai media pembelajaran 

 Bernyanyi sebagai media pembelajaran 

 Kartu sebagai media pembelajaran 

 Buku sebagai media pembelajaran 

 Bercerita sebagai media pembelajaran 

 Menggunakan poster urutan alfabet 

sebagai media pembelajaran 

 Evaluasi pembelajaran membaca 

permulaan pada anak usia dini yang 

 Mengamati perkembangan kemampuan 

membaca anak 
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telah dilakukan  Melakukan evaluasi terhadap metode 

pembelajaran yang telah diterapkan 

 Kendala dan kesulitan yang dialami 

guru dalam pembelajaran membaca 

permulaan pada anak usia dini 

 Anak yang tidak melalui jenjang TK A 

 Anak yang susah fokus menjadi kendala 

pembelajaran 

 Perbedaan kemampuan kognitif anak 

 Kesulitan pendanaan untuk pengadaan 

media pembelajaran 

 Kurangnya media pembelajaran yang 

disediakan pihak sekolah 

 Tuntutan orangtua agar anak segera bisa 

membaca yang menjadi beban bagi guru 

 

F. Isu Etik dalam Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menghadapi berbagai hal tak terduga di lapangan 

seperti prosedur pengurusan izin penelitian yang lambat, kesulitan mengatur jadwal 

penelitian dengan pihak sekolah dan kendala bahasa. Hal-hal tersebut harus di atasi untuk 

dapat melakukan setiap tahapan pengumpulan data dengan baik. Dibutuhkan pula 

kemampuan untuk menempatkan diri dan kepekaan ketika berada dilingkungan tempat 

pengambilan data, agar keberadaan peneliti bisa terjaga tetap netral. Saat berada 

dilingkungan pengumpulan data, peneliti juga harus berhadapan dengan subyek penelitian 

sebagai individu yang memiliki hak-hak yang perlu dihormati sehingga peneliti harus 

berhati-hati ketika berhadapan dengan subyek penelitian.  

Posisi peneliti sebagai human instrument memberikan dampak positif maupaun negatif 

bagi proses penelitian ini. Dikatakan memberikan dampak positif karena sebagai human 

instrument, peneliti memiliki pengetahuan, kepekaan, dan fleksibilitas yang dapat 

dimanfaatkan untuk menggali informasi dari subyek penelitian, sedangkan dikatakan 

membawa dampak negatif ketika kemampuan-kemampuan tersebut digunakan secara tidak 

bertanggungjawab atau  ada pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subyek 

penelitian ketika proses penggalian data dilakukan. Maka dari itu, peneliti perlu 
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memperhatikan isu-isu etik berikut ini untuk menghindari terjadinya pelanggaran kode etik 

dalam pelaksanaan penelitian yaitu, sebagai berikut (Creswell, 2010; Denzin & Lincoln, 

2009). 

1. Masalah-masalah Etis dalam Pegumpulan Data 

Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti memastikan persiapan untuk 

proses pengumpulan data telah selesai dilakukan termasuk mengetahui data apa saja 

yang akan dikumpulkan di lapangan. Persiapan yang dilakukan mulai dari pengurusan 

ijin dengan lembaga terkait, pengurusan ijin dengan pihak sekolah, menjelaskan 

maksud dan tujuan dari penelitian dan melakukan pengumpulan data awal, 

memperkenalkan diri secara khusus pada wali kelas yang menjadi subyek penelitian 

dan menjelaskan tentang penelitian dan data apa saja yang dibutuhkan untuk dapat 

melengkapi penelitian ini juga mengenali lingkungan sekolah tempat penelitian akan 

dilakukan.  

Memperkenalkan diri secara khusus pada wali kelas sebagai subyek penelitian 

sangat penting dilakukan untuk membangun rapport awal dan menimbulkan rasa 

aman serta nyaman bagi subyek penelitian. Semua persiapan tersebut perlu dilakukan 

agar peneliti mendapatkan persetujuan dan kepercayaan dalam proses penelitian juga 

untuk menjaga agar hak-hak subyek tidak dilanggar sehingga proses penelitian dapat 

berjalan tanpa hambatan. Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan cara 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.  

Sebelum mengumpulkan data dengan masing-masing cara tersebut, peneliti 

terlebih dahulu meminta ijin dan kesediaan subyek penelitian agar setiap proses baik 

observasi, wawancara maupun dokumentasi dapat di video, direkam dan difoto. 

Setelah memperoleh ijin dari subyek baru peneliti mulai mendokumentasikan proses 

observasi dan wawancara. Setiap proses pengumpulan data harus dilakukan secara 

cermat dan hati-hati karena selama proses pengumpulan data paling sering terjadi 

pelanggaran kode etik penelitian khususnya pelanggaran terhadap hal-hak subyek 

penelitian. 

 

2. Masalah-masalah Etis dalam Analisis dan Interpretasi Data 
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Setelah mengumpulkan semua data dari lapangan, peneliti memulai melakukan 

analisa dan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Proses analisa dan 

interpretasi data merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian karena 

tahapan ini yang akan menentukan hasil akhir dari rangkaian proses penelitian yang 

telah dilakukan. Dalam proses analisis dan interpretasi data, peneliti tetap menjaga 

kerahasiaan identitas subyek dengan hanya menuliskan inisial subyek dalam laporan 

yang ditulis. Peneliti juga telah memperoleh ijin dari subyek untuk menuliskan inisial 

nama subyek dalam laporan penelitian ini. Peneliti juga melakukan triangulasi data, 

yaitu melakukan pengecekan data hasil penelitian dengan mencocokkan data yang 

diperoleh dengan berbagai cara pengumpulan data. Triangulasi data dilakukan untuk 

memastikan validitas data yang diperoleh peneliti. 

 

3. Masalah-masalah Etis dalam Menulis dan Menyebarluaskan Hasil Penelitian 

Setelah data hasil penelitian dianalisis, diinterpretasi kemudian ditulis dalam 

bentuk laporan penelitian, peneliti menggandakan laporan hasil penelitian untuk dapat 

dipublikasikan sehingga laporan hasil penelitian bisa terbaca oleh berbagai pihak. 

Proses menuliskan laporan hasil penelitian dan penyebaran hasil penelitian sering 

dianggap bebas dari pelanggaran isu etik sehingga tidak jarang peneliti kurang 

memberikan perhatian dan menjadi kurang teliti saat mengerjakan kedua proses ini. 

Padahal jika dicermati, masalah-masalah etis tidak hanya terjadi dalam proses 

pengumpulan data, analisis dan interpretasi data tetapi juga sampai pada tahapan 

akhir dari proses penelitian, yaitu penyebarluasan hasil penelitian.  

Ketika menuliskan hasil penelitian, peneliti harus bebas dari subjektifitas dan 

harus benar-benar dapat melaporkan hasil penelitian sesuai dengan data yang 

diperoleh di lapangan, bukan sesuai dengan apa yang peneliti mau dan harapkan. 

Peneliti juga harus menghindari memberikan judgement terhadap tindakan maupan 

penyataan subyek. Pemberian judgement secara subjektif dari peneliti dapat 

mengaburkan makna dari tindakan atau perilaku subyek yang sebenarnya. Peneliti 

harus selalu mengingatkan diri bahwa peneliti harus selalu profesional ketika berada 

disekitar lokasi penelitian. 

 


