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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau 

pemecahan suatu masalah yang dihadapi dan dilakukan secara ilmiah, sistematis 

dalam suatu kegiatan penelitian. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen dengan desain penelitian subjek  tunggal/ Single Subject Research 

(SSR). Metode penelitian eksperimen adalah “metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali” (Sugiyono,  2013,  hlm. 72). Metode eksperimen dengan subjek 

tunggal (Single Subject Research), yaitu suatu metode yang bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu perlakuan (intervensi) yang diberikan, 

hal ini merupakan bagian yang integral dari analisis tingkah laku (Behavior 

Analytic). Dalam hubungan ini peneliti memanipulasi suatu perlakuan 

(intervensi), kemudian mengobservasi pengaruh atau perubahan yang diakibatkan 

oleh manipulasi secara sengaja dan sistematis. (Faisal, 1982, hlm. 76) 

Desain Single Subject Research merupakan bagian yang integral dari 

analisis tingkah laku (behaviour analytic). SSR mengacu pada strategi penelitian 

yang dikembangkan untuk mendokumentasikan tentang perubahan tingkah laku 

subjek secara individual khusususnya pada penelitian ini terhadap kemampuan 

membaca permulaan. 

Penelitian ini bermaksud membuktikan pengaruh penggunaan aplikasi 

Lexipal terhadap kemampuan membaca permulaan pada anak berkesulitan belajar 

membaca (disleksia verbal). Untuk itu, penelitian ini mengggunakan metode 

eksperimen dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi 

eksperimen.  

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian eksprimen secara garis besar dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok yaitu (1) desain kelompok (group design) dan (2) desain subjek 

tunggal (single subject design). Desain kelompok memfokuskan pada data yang 
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berasal dari kelompok individu, sedangkan desain subyek tunggal memfokuskan 

pada data individu sebagai sampel penelitian (Rosnow dan Rosenthal, 1999). 

Desain kelompok digunakan untuk membandingkan kinerja (performance) antara 

kelompok individu. Perbandingan antarkelompok tersebut sering menggunakan 

skor rata-rata (mean) dari variabel terikat yang sedang diteliti. 

Desain A-B-A merupakan salah satu pengembangan dari disain dasar A-B, 

desain A-B-A ini telah menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara 

variabel terikat dan variabel bebas. Prosedur dasarnya tidak banyak berbeda 

dengan disain A-B, hanya saja telah ada pengulangan fase baseline. Mula-mula 

target behavior diukur secara kontinyu pada kondisi baseline (A1) dengan periode 

waktu tertentu kemudian pada kondisi intervensi (B). Berbeda dengan disain A-B, 

pada disain A-B-A  setelah pengukuran pada kondisi intervensi (B) pengukuran 

pada kondisi baseline kedua (A2) diberikan. Penambahan kondisi baseline yang 

kedua (A2) ini dimaksudkan sebagai kontrol untuk fase intervensi sehingga 

memungkinkan untuk menarik kesimpulan adanya hubungan fungsional antara 

variabel bebas dan variabel terikat.   

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain A-B-

A. Desain ini terdiri dari tiga tahapan kondisi, yaitu: A-1 (Baseline), B 

(Intervensi),dan A-2 (Baseline). 

1) A-1 (baseline) adalah kondisi awal perilaku sasaran (target behaviour) 

sebelum mendapatkan perlakuan (intervensi). 

2) B (treatment) dimaksudkan dimana kondisi selama mendapatkan perlakuan 

(intervensi) 

3) A-2 (baseline 2) adalah kondisi pengulangan  baseline setelah diberikan 

perlakuan (intervensi). 

Sunanto (2005, hlm. 62) mengungkapkan untuk mendapatkan validitas 

penelitian yang baik, pada saat melakukan eksperimen dengan desain A-B-A, 

peneliti perlu memperhatikan hal berikut ini. 

1) Mendefinisikan target behavior sebagai perilaku yang dapat diukur secara 

akurat. 
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2) Mengukur dan mengumpulkan data pada kondisi baseline (A1) secara  

kontinu sekurang-kurangnya 3 atau 5 atau sampai trend dan level data 

menjadi stabil. 

3) Mengukur dan mengumpulkan data pada fase intervensi (B) dengan periode 

waktu tertentu sampai data menjadi stabil. 

4) Setelah kecenderungan dan level data pada fase intervensi (B) stabil, 

mengulang fase baseline (A2). 

Desain A-B-A  menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Desain A-B-A bertujuan untuk memperoleh 

data sebelum subjek mendapatkan perlakuan, saat mendapatkan perlakuan dan 

setelah diberikannya perlakuan, selanjutnya dilihat ada tidaknya pengaruh yang 

terjadi akibat perlakuan yang diberikan. Dalam desain A-B-A terdapat 

pengulangan kondisi baseline setelah intervensi, guna sebagai kontrol untuk 

kondisi intervensi sehingga keyakinan untuk menarik kesimpulan adanya 

hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat lebih kuat. 

(Sunanto, 2005, hlm. 61). 

Dengan penggunaan desain A-B-A peneliti mendapatkan data-data dari 

hasil tes dan diolah menjadi skor. Dalam penelitian digunakan bentuk instrumen 

berupa tes membaca permulaan. Tes memiliki arti “serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.” 

(Arikunto, 2013, hlm. 123) 

Grafik 3.1  
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Berikut adalah penjabaran desain A – B – A  

1) Baseline (A-1) 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan membaca permulaan 

anak penderita kesulitan belajar membaca (disleksia) sebelum dilakukan 

intervensi. Hal yang pertama dilakukan adalah mengondisikan tempat dan kondisi 

psikologis anak untuk melakukan baseline dengan ruangan yang hening dan anak 

sudah siap belajar, baru diberikan instrumen penelitian tes membaca permulaan. 

2) Intervensi 

Pada tahap intervensi ini kepada anak diberikan perlakuan dengan cara 

belajar membaca dengan menerapkan metode alfabet yang dibantu oleh aplikasi 

Lexipal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dalam 

setiapintervensi yang diberikan. 

Sebelum melakukan intervensi, terlebih dahulu  anak dikondisikan pada 

situasi belajar, sehingga proses intervensi dapat berlangsung dengan lancar  tanpa 

hambatan atau gangguan dari faktor luar. Proses intervensi dimulai dengan 

memperkenalkan aplikasi Lexipal, kemudian membuka aplikasi Lexipal tersebut 

dan mulai belajar membaca dengan metode alfabet sesuai dengan arahan dari 

aplikasi tersebut.  

3) Baseline (A-2) 

Pada baseline A-2 ini anak tidak diberi intervensi terlebih dahulu, 

melainkan langsung diberikan instrumen membaca permulaan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan urutannya. Hasil dari tahap ini kemudian  dibandingkan 

dengan hasil baseline A-1, jika terjadi selisih dimana skor baseline A-2 lebih 

besar dari skor baseline A-1, hal ini diasumsikan sebagai pengaruh dari intervensi 

yang telah diberikan.     

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek 1 

Nama   : Devin Alfatabina Supriyanto 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Kelas   : II 

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 31 Maret 2009 
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Keterangan : Masih kesulitan dalam belajar membaca 

permulaan 

Subjek 2 

Nama   : David  Maulana 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Kelas   : II 

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 01 Mei 2009 

Keterangan : Masih kesulitan dalam belajar membaca 

permulaan 

Subjek 3 

Nama   : Muhammad Agil Mandai 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Kelas   : IV 

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 08 Mei 2007 

Keterangan : Masih kesulitan dalam belajar membaca 

permulaan 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan pemberian tes. Tes merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan membaca permulaan pada anak penderita disleksia. “Tes 

yaitu serentetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahuan dan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok,” menurut Riduwan  (2004:76). 

Tes yang diberikan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan membaca permulaan anak-anak penderita disleksia pada subjek 

penelitian yang akan diberikan pada tiga fase, masing-masing fase tersebut adalah 

1) baseline-1 (A-1), untuk mengetahui kemampuan awal pada subjek, 2) 

intervensi (B), untuk menetahui ketercapaian keterampilan selama mendapatkan 

perlakuan, 3) baseline-2 (A-2),  untuk mengetahui kemampuan subjek setelah 

diberi perlakuan. 
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Adapun langkkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan format penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman untuk 

menilai kemampuan membaca permulaan pada subjek. Data yang diambil 

diperoleh dari hasil kemampuan membaca permulaan sesuai dengan 

instrumen. 

b. Menyiapkan media aplikasi Lexipal sebagai intervensi yang akan diberikan 

pada subjek. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan teori Creswell 

(dalam Sugiyono, 2015:117) menjelaskan bahwa ada strategi dalam prosedur 

pengumpulan data kualitatif, yaitu: 

1. Observasi 

Masalah yang diobservasi pada penelitian ini adalah hal yang berhubungan 

dengan kondisi siswa dan kondisi pembelajaran membaca di kelas. Observasi juga 

dilakukan pada tahap intervensi. Observasi dilakukan bertahap dan pencatatan 

hasil observasi dilakukan pada lembar observasi yang telah peneliti susun. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. (Sugiyono 2012:188) Definisi tersebut dapat diartikan bahwa 

wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan 

untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Atau bisa 

dikatakan wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan narasumber. 

Wawancara ada tiga jenis, yaitu: 1) wawancara terstruktur; 2) wawancara semi 

terstruktur; 3) waeancacara tidak terstruktur.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur, kegiatan wawancara menggunakan pedoman yang disusun secara 

sistematis. Dalam penelitian ini fokus wawancara adalah kepada guru dan orag tua 

siswa. Adapun aspek yang diwawancarai adalah tentang kondisi pembelajaran, 

wawancara tentang kondisi anak yang memiliki kesulitan belajar membaca 
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permulaan, dan profil lengkap anak yang memiliki kesulitan belajar membaca 

permulaan. 

3. Tes 

Pemberian tes dilakukan kepada anak yang mengalami kesulitan dalam 

belajar membaca permulaan. Tes yang diberikan meliputi tes kemampuan 

membaca permulaan untuk mengetahui kondisi objektif membaca permulaan 

anak. Tes dilaksanakan dengan memberikan instrumen tes membaca permulaan 

pada anak yang dikembangkan berdasarkan teori dan ruang lingkup membaca 

permulaan. Tes yang diberikan dibagi menjadi tiga tahap, tes membaca permulaan 

pada kondisi baseline A-1, tes membaca permulaan bada kondisi intervensi, dan 

tes membaca permulaan pada kondisi baseline A-2.     

 

E. Instumen Penelitian 

Pada dasarnya dalam melakukan penelitian adalah melakukan pengukuran, 

maka  dalam penelitian ini harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam suatu 

penelitian  biasanya dinamakan instrumen penelitian. Seperti yang diungkapkan 

oelh Sugiyono (2013, hlm. 102) bahwa, “instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.” 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa instrumen tes 

membaca kata atau membaca permulaan. Penggunaan instrumen dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan membaca anak dalam beberapa aspek 

yang telah ditentukan sesuai dengan hambatan dan kebutuhan anak. 

Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membuat 

instrumen penelitian. 

1. Membuat Peta Instrumen 

2. Membuat Kisi-Kisi 

3. Menyusun Pedoman Wawancara  

4. Menyusun Rencana Program Pembelajaran 

5. Menyusun Instrumen Tes Membaca Kata 

Langkah-langkah lengkap sebagai berikut. 
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1. Peta Instrumen 

Tabel 3.1 

No  Rumusan 

Masalah 

Tujuan Jenis 

Instrumen 

Sasaran Deskriptor 

1 Rumusan 

Masalah 1 

Profil siswa 

disleksia 

Mendeskripsikan:  

profil siswa yang 

mengalami kesulitan 

belajar membaca 

permulaan: 

1) Latar 

belakang/riwayat 

kelahiran 

2) Riwayat 

kesehatan 

3) Kebiasaan sehari-

hari 

4) Kondisi 

lingkungan 

5) Saudara  

 

Wawancara 

(tertutup 

dan 

terbuka) 

1) Guru 

2) Orang 

Tua 

- 

2 Rumusan 

Masalah 2 

Kemampuan 

awal membaca 

permulaan 

siswa sebelum 

mendapatkan 

intervensi 

Kemampuan awal 

membaca permulaan 

siswa yang 

mengalami kesulitan 

belajar membaca 

permulaan sebelum 

mendapatkan 

intervensi 

 

 

 

 

Tes  

membaca 

 

Anak 

disleksia 

1) Pema-

haman 

simbol 

bahasa 

(huruf) 

vokal. 

2) Pema-

haman 

simbol 

bahasa 

(huruf) 

konson
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Rumusan 

Masalah 4 

Kemampuan 

saat intervensi 

Kemampuan 

membaca permulaan 

siswa yang 

mengalami kesulitan 

belajar membaca 

permulaan saat 

diberi intervensi  

Jurnal atau 

catatan 

harian. 

 an. 

3) Memba

ca suku 

kata 

berpola 

4) Memba

ca 

kalimat 

sederha

na. 

 

Rumusan 

Masalah 5 

Kemampuan  

akhir membaca 

permulaan 

siswa setelah 

mendapatkan 

intervensi 

 

Kemampuan akhir 

membaca permulaan 

siswa yang 

mengalami kesulitan 

belajar membaca 

permulaan setelah 

mendapatkan 

intervensi 

 

Tes 

membaca 

 

Rumusan 

Masalah 6 

Peningkatan 

membaca 

permulaan 

siswa 

Peningkatan 

kemampuan 

membaca permulaan 

siswa yang 

mengalami kesulitan 

belajar membaca 

permulaan setelah 

mendapatkan 

intervensi 

 

 Hasil tes 

3 Rumusan 

Masalah 3 

Proses 

pelaksanaan 

intervensi  

1) Pengaplikasian 

metode alfabet 

berbantuan 

media aplikasi 

Lexipal 

2) Pelaksanaan 

1) Format 

penilaian 

RPP 

2) Lembar 

observasi 

 

Pengajar - 
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pembelajaran 

3) Penggunaan 

media aplikasi 

Lexipal dalam 

proses 

pembelajaran. 

      

 

a. Tes membaca permulaan. Dalam pembuatan tes untuk membaca permulaan 

ada dua tahapyang harus dilakukan yaitu membuat kisi-kisi dan selanjutnya  

membuat butir soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Pembuatan kisi-kisi ini 

dapat mengacu pada kurikulum yang digunakan atau bisa berdasarkan teori-

teori membaca permulaan. Butir soal dibuat berdasarkan kisi-kisi yang telah 

dirumuskan. Kisi-kisi instrumen membaca permulaan yang digunakan dalam 

penelitian ini diadaptasi dari langkah-langkah membaca permulaan oleh 

Ritawati (1996, hlm. 43) dengan beberapa perubahan yang telah disesuaikan 

dengan kemampuan anak  disleksia. 

Tabel 3.2 

KISI- KISI INSTRUMEN MEMBACA PERMULAAN 

Komponen Tujuan 
Ruang 

Lingkup 
Butir Soal 

Membaca 

Permulaan 1. Memahami/memiliki 

kemampuan membaca 

simbol bahasa (huruf) 

vokal cetak dari yang 

kecil, kapital, dan vokal 

rangkap. Membedakan 

vokal cetak kecil. 

1.1 

Pemahaman 

simbol bahasa 

(huruf) vokal. 

1.1. Identifikasi 

bahasa (huruf) 

vokal cetak. 

a) vokal cetak 

kecil 

b) vokal cetak 

kapital 

c) vokal cetak 

rangkap  

 2. Memahami/memiliki 

kamampuan membaca 

2.1 

Pemahaman 

2.1. Identifikasi 

bahasa (huruf) 
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simbol bahasa (huruf) 

konsonan cetak dari yang 

kecil, kapital, dan 

konsonan rangkap. 

Membedakan konsonan 

cetak kecil. 

simbol bahasa 

(huruf) 

konsonan. 

konsonan cetak. 

a) konsonan cetak 

kecil 

b) konsonan cetak 

kapital 

c) konsonan cetak 

rangkap  

 3. Memahami/memiliki 

kamampuan membaca 

suku kata berpola “KV” 

(konsonan-vokal), “VK” 

(vokal- konsonan), 

“KVK” (konsonan-

vokal-konsonan), “KV-

KV” (konsonan-vokal- 

konsonan-vokal), “KV-

KVK” (konsonan-vokal- 

konsonan-vokal-

konsonan), “KVK-

KVK” (konsonan-vokal-

konsonan- konsonan-

vokal-konsonan), “KV-

KV-KV” (konsonan-

vokal- konsonan-vokal- 

konsonan-vokal), “KVK-

KV” (konsonan-vokal-

konsonan- konsonan-

vokal).  

Membaca suku kata 

berpola “KV-KVKK” 

(konsonan-vokal- 

konsonan-vokal-

3.1 Membaca 

suku kata 

berpola 

3.1. Membaca 

suku kata berpola 

“KV” (konsonan-

vokal) 

3.2 Membaca suku 

kata berpola “VK” 

(vokal- konsonan) 

3.3. Membaca 

suku kata berpola 

“KVK” 

(konsonan-vokal-

konsonan) 

3.4. Membaca 

suku kata berpola 

“KV-KV” 

(konsonan-vokal- 

konsonan-vokal) 

3.5. Membaca 

suku kata berpola 

“KV-KVK” 

(konsonan-vokal- 

konsonan-vokal-

konsonan) 

3.6. Membaca 

suku kata berpola 
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konsonan- konsonan) KVK-KVK” 

(konsonan-vokal-

konsonan- 

konsonan-vokal-

konsonan) 

3.7. Membaca 

suku kata berpola 

“KV-KV-KV” 

(konsonan-vokal- 

konsonan-vokal- 

konsonan-vokal) 

3.8. Membaca 

suku kata berpola 

“KVK-KV” 

(konsonan-vokal-

konsonan- 

konsonan-vokal) 

3.9. Membaca 

suku kata berpola 

“KV-KVKK” 

 4. Memahami/memiliki 

kemampuan membaca 

kalimat sederhana 

4.1. Membaca 

kalimat 

sederhana 

4.1. Membaca 

kalimat sederhana 

dengan lafal dan 

intonasi yang tepat 

 

Kisi-kisi membaca permulaan yang mengacu pada adaptasi dari langkah-

langkah membaca permulaan oleh Ritawati, selanjutya dijadikan dasar sebagai 

pembuatan butir soal tes membaca permulaan. 

Tabel 3.3 

Butir Soal Tes Membaca Permulaan 

Ruang 

Lingkup 

Aspek 

Kemampuan 
Soal Skor 
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Pemahaman 

simbol 

bahasa 

(huruf) 

vokal 

Vokal cetak 

kecil 

Bacalah huruf vokal kecil berikut ini! 

 

Dibaca A i u E o 

Terbaca       
 

 

Vokal cetak 

kapital 

Bacalah huruf vokal kapital berikut ini! 

 

Dibaca A I U E O 

Terbaca       
 

 

Vokal cetak 

rangkap 

Bacalah huruf vokal rangkap berikut ini! 

 

Dibaca Terbaca 

Ai  

Ei  

Oi  

Au  
 

 

Pemahaman 

simbol 

bahasa 

(huruf) 

konsonan 

Konsonan 

cetak kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacalah huruf konsonan kecil berikut ini! 

 

Dibaca  Terbaca  Dibaca  Terbaca  

b  p  

c  q  

d  r  

f  s  

g  t  

h  v  

j  w  

k  x  

l  y  

m  z  

n    
 

 

Konsonan 

cetak kapital 

Bacalah huruf  konsonan cetak kapital 

berikut ini! 
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Dibaca  Terbaca  Dibaca  Terbaca  

B   P   

C   Q   

D   R   

F   S   

G  T   

H   V   

J   W   

K   X   

L   Y   

M   Z   

N     
 

Konsonan 

cetak rangkap 

Bacalah huruf  konsonan rangkap berikut 

ini! 

 

Dibaca  Ng ny kh sy 

Terbaca      
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola 

Membaca 

suku kata 

berpola “KV” 

(konsonan-

vokal)  

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca  Bu di pa re 

Terbaca      
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola “VK” 

(vokal- 

konsonan), 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca  Ar is eh id 

Terbaca      
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola 

Bacalah suku kata di bawah ini! 
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“KVK” 

(konsonan-

vokal-

konsonan) 

Dibaca  ban jam tak pir 

Terbaca      
 

Membaca 

suku kata 

berpola “KV-

KV” 

(konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal) 

 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

pa – ku  

to – pi  

sa – pi  

ko – pi  
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola “KV-

KVK” 

(konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal-

konsonan) 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

li – lin  

ge – las  

bu – lan  

se – mut  
 

 

 Membaca 

suku kata 

berpola 

KVK-KVK” 

(konsonan-

vokal-

konsonan- 

konsonan-

vokal-

konsonan) 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

kom – por  

ban – tal  

kul – kas  

wor – tel  
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Membaca 

suku kata 

berpola “KV-

KV-KV” 

(konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal) 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

ke - la – pa  

pe - pa- ya  

bo- ne – ka  

se - pe – da  
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola 

“KVK-KV” 

(konsonan-

vokal-

konsonan- 

konsonan-

vokal) 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

tem – pe  

gar – pu  

kur – si  

pin – tu  
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola “KV-

KVKK” 

(konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal-

konsonan- 

konsonan) 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

hi – dung  

bu – rung  

sa – rung  

pi – ring  
 

 

Membaca 

kalimat 

sederhana 

Membaca 

kalimat 

sederhana 

Bacalah kalimat sederhana di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 
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dengan lafal 

dan intonasi 

yang tepat. 

Nama saya Andi  

Saya siswa kelas 

dua 

 

Sekolah saya 

dekat dengan 

rumah 

 

Saya selalu ke 

sekolah berjalan 

kaki 

 

Saya senang bisa 

bersekolah di 

SDN Cigudeg 01 

 

 

 

b) Lembar penilaian kemampuan membaca permulaan anak disleksia. Dalam 

penelitian ini setiap siswa dapat menjawab soal dengan benar maka aka 

medapatkan skor 1. Apabila siswa tidak dapat menjawab atau jawabannya tidak 

tepat maka skornya 0. 

Tabel 3.4 

Lembar Penilaian Kemampuan Membaca Permulaan 

Prates dan Pascates 

No.  Aspek Kompetensi Aspek Kemampuan Skor 

1. Pemahaman huruf vokal 

Identifikasi simbol bahasa 

(huruf) vokal cetak 

a. Vokal cetak kecil 

 

 

5 

b. Vokal cetak kapital 5 

c. Vokal cetak rangkap 4 

2. 
Pemahaman huruf 

konsonan 

Identifikasi simbol bahasa 

(huruf) konsonan cetak 

a. Konsonan cetak kecil 

 

 

21 

b. Konsonan cetak kapital 21 

c. Konsonan cetak 

rangkap 
4 
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3. Membaca suku kata 

berpola 

Membaca suku kata berpola 

“KV” (konsonan-vokal) 
4 

Membaca suku kata berpola 

“VK” (vokal- konsonan) 
4 

Membaca suku kata berpola 

“KVK” (konsonan-vokal-

konsonan) 

4 

Membaca suku kata berpola 

“KV-KV” (konsonan-vokal- 

konsonan-vokal) 

 

4 

Membaca suku kata berpola 

“KV-KVK” (konsonan-

vokal- konsonan-vokal-

konsonan) 

4 

Membaca suku kata berpola 

KVK-KVK” (konsonan-

vokal-konsonan- konsonan-

vokal-konsonan) 

4 

Membaca suku kata berpola 

“KV-KV-KV” (konsonan-

vokal- konsonan-vokal- 

konsonan-vokal) 

4 

Membaca suku kata berpola 

“KVK-KV” (konsonan-

vokal-konsonan- konsonan-

vokal) 

4 

Membaca suku kata berpola 

“KV-KVKK” (konsonan-

vokal- konsonan-vokal-

konsonan- konsonan) 

4 

4 Membaca kalimat Membaca kalimat sederhana 4 
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sederhana dengan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

JUMLAH SKOR 100 

 

c) Lembar observasi. Observasi ini digunakan untuk melihat proses pembelajaran 

membaca permulaan menggunakan metode alabet dengan media aplikasi Lexipal. 

Tabel 3.5 

Lembar Pedoman Observasi 

No.  Keterangan  Ya  Tidak  

1. 

Siswa antusias belajar membaca permulaan 

menggunakan metode alfabet dengan 

berbantuan media aplikasi Lexipal  

  

2. 

Siswa termotivasi belajar membaca 

permulaan dengan materi dan metode alfabet 

dengan berbantuan media aplikasi Lexipal 

  

3.  

Siswa responsif terhadap proses pembelajaran 

membaca permulaan dengan metode alfabet 

dengan berbantuan media aplikasi Lexipal 

  

4.  

Siswa terlihat kesulitan dalam memahami 

pembelajaran membaca permulaan dengan 

metode alfabet dengan berbantuan media 

aplikasi Lexipal   

  

5. 
Siswa dapat menggunakan metode alfabet 

dengan berbantuan media aplikasi Lexipal   

  

 

d) Pedoman wawancara 

Instrumen pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada alat identifikasi/ penyaringan anak berkebutuhan khusus yang ditulis oleh 

Dr. Dadang Garnida, M. Pd. (2015) dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Pendidikan Inklusif. 
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Tabel 3.6 

INFORMASI PERKEMBANGAN ANAK 

A. Identitas Anak 

 

1. Nama  :  

2. Tempat dan tanggal lahir/ umur :  

3. Jenis kelamin  :  

4. Agama  :  

5. Status anak :  

6. Anak ke dari jumlah saudara  :  

7. Nama sekolah :  

8. Kelas :  

9. Alamat   

   

 

B. Riwayat Kelahiran 

 

1. Perkembangan masa kehamilan :  

2. Penyakit pada masa kehamilan :  

3. Usia kandungan  :  

4. Riwayat proses kelahiran  :  

5. Tempat kelahiran :  

6. Penolong proses kelahiran   :  

7. Gangguan pada saat bayi lahir :  

8. Berat bayi :  

9. Panjang bayi :  

10. Tanda-tanda kelainan pada bayi :  

 

C. Perkembangan Masa Balita 

 

1. Perkembangan masa kehamilan :  



53 
 

Dwi Indriyanti, 2017 
PENGGUNAAN METODE ALFABET BERBANTUAN APLIKASI LEXIPAL DALAM PEMBELAJARAN 
MEMBACA PERMULAAN PADA ANAK PENDERITA KESULITAN BELAJAR MEMBACA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Penyakit pada masa kehamilan :  

3. Usia kandungan  :  

4. Riwayat proses kelahiran  :  

5. Tempat kelahiran :  

6. Penolong proses kelahiran   :  

7. Gangguan pada saat bayi lahir :  

8. Berat bayi :  

9. Panjang bayi :  

10. Tanda-tanda kelainan pada bayi :  

D. Perkembangan Fisik 

 

1. Dapat berdiri pada umur :  

2. Dapat berjalan pada umur :  

3. Naik sepeda roda tiga pada umur  :  

4. Naik sepeda roda dua pada umur :  

5. Kesulitan gerakan yang dialami :  

6. Status gizi balita (baik/kurang)   :  

7. Riwayat kesehatan (baik/kurang)   :  

8. Penggunaan tangan dominan :  

 

E. Perkembangan Bahasa 

 

1. Meraba/berceloteh pada umur :  

2. Mengucapkan satu suku kata  

    yang bermakna kalimat 

   (misal Pa berarti bapak) pada    

    Umur 

: 

 

3. Berbicara dengan satu kata pada  

    umur  
: 

 

4. Berbicara dengan kalimat legkap  

    sederhana pada umur 
: 
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F. Perkembangan Sosial 

 

1. Hubungan dengan saudara :  

2. Hubungan dengan teman :  

3. Hubungan dengan orang tua :  

4. Hobi :  

5. Minat khusus :  

 

G. Perkembangan Pendidikan 

 

1. Masuk TK umur :  

2. Lama pendidikan di TK :  

3. Kesulitan selama di TK  :  

4. Masuk SD umur  :  

5. Kesulitan selama di SD :  

6. Pernah tidak naik kelas   :  

7. Pelayanan khusus yang pernah  

    ditreima anak 
: 

 

8. Prestasi belajar yang dicapai :  

9. Mata pelajaran yang dirasa  

    paling sulit 
: 

 

10. Mata pelajaran yang dirasa  

    paling disenangi 
: 

 

11. Keterangan lain yang dianggap 

perlu 
 

 

 

........................., ....................... 2017 

Orang tua, 

 

 

(......................................) 
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Tabel 3.7 

DATA ORANG TUA/WALI SISWA 

(Diisi orang tua/ wali siswa) 

1. Nama  : ....................................................... 

2. SD  : ....................................................... 

3. Kelas   : ....................................................... 

INFORMASI PERKEMBANGAN ANAK 

A. Identitas Orang Tua/Wali 

Ayah:  

 

1. Nama ayah :  

2. Umur :  

3. Agama :  

4. Status ayah :  

5. Pendidikan tertinggi :  

6. Pekerjaan pokok  :  

7. Alamat tinggal :  

 

Ibu:  

 

1. Nama ibu :  

2. Umur :  

3. Agama :  

4. Status ibu :  

5. Pendidikan tertinggi :  

6. Pekerjaan pokok  :  

7. Alamat tinggal :  

 

Wali:  

 

1. Nama :  
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2. Umur :  

3. Agama :  

4. Status perkaawinan :  

5. Pendidikan tertinggi :  

6. Pekerjaan pokok  :  

7. Alamat tinggal :  

8. Hubungan keluarga   

 

B. Hubungan Orang Tua - Anak 

 

1. Kedua orang tua satu rumah :  

2. Anak satu rumah dengan kedua  

   orang tua 
: 

 

3. Anak diasuh oleh salah satu 

orang tua  
: 

 

4. Anak diasuh oleh wali/saudara :  

 

C. Sosial Ekonomi Orang Tua 

 

1. Jabatan formal ayah di kantor  

    (jika ada) 
: 

 

2. Jabatan formal ibu di kantor  

    (jika ada) 
: 

 

3. Jabatan informal ayah di luar  

    kantor (jika ada) 
: 

 

4. Jabatan informal ibu di luar  

    kantor (jika ada) 
: 

 

5. Rata-rata penghasilan (kedua  

    orang tua) perbulan 
: 

 

 

D. Tanggungan dan Tanggapan Keluarga 
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1. Jumlah anak :  

2. Ysb. Anak yang ke :  

3. Persepsi orang tua terhadap anak  

    ybs  
: 

 

4. Kesulitan orang tua terhadap  

    anak ybs 
: 

 

5. Harapan orang tua terhadap  

    pendidikan anak ybs 
: 

 

6. Bantuan yang diharapkan orang  

    tua untuk anak ybs 
: 

 

 

........................., ....................... 2017 

Orang tua, 

 

 

(......................................) 

 

Tabel 3.8 

INFORMASI PEMBELAJARAN MEMBACA 

A. Identitas Guru 

 

1. Nama :  

2. Jenis kelamin :  

3. Umur :  

4. Agama :  

5. Alamat :  

6. Pendidikan tertinggi  :  

7. Tempat mengajar :  

8. Lama mengajar :  

 

B. Proses Pembelajaran Membaca 
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1. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran membaca 
: 

 

2. Kelebihan dari metode yang 

digunakan 
: 

 

3. Kekurangan dari metode yang 

digunakan 
: 

 

4. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran membaca 
: 

 

5. Metode lain yang digunakan 

dalam pembelajaran membaca, 

misalnya metode alfabet 

(pernah/tidak pernah) 

: 

 

6. Media lain yang digunakan 

dalam pembelajaran membaca, 

misalnya aplikasi Lexipal 

(pernah/tidak pernah) 

: 

 

7. Kesulitan mengajar membaca 

anak disleksia 
: 

 

8. Ada perbedaan cara mengajar 

untuk setiap anak (ya/tidak) 
: 

 

 

Catatan lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandung, ................2017 

Orang tua,  

 

 

............................................. 
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e) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah    : SDN CIGUDEG 01 

Kelas/Semester : 1 / II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Waktu    : 2 X 35 menit 

Tahun Ajaran    : 2016 / 2017 

 

A. Standar Kompetensi 

Membaca permulaan (pengenalan huruf, suku kata, kata, dan kalimat 

sederhana). 

B. Kompetensi Dasar 

1. Membaca huruf vokal 

2. Membaca huruf konsonan 

3. Membaca suku kata 

4. Membaca kata 

5. Membaca kalimat sederhana 

 

C.  Indikator 

1. Memahami/memiliki kemampuan membaca simbol bahasa (huruf) vokal 

cetak dari yang kecil, kapital, dan vokal rangkap. Membedakan vokal cetak 

mulai dari yang kecil dan kapital. 

2. Memahami/memiliki kemampuan membaca simbol bahasa (huruf) konsonan 

cetak dari yang kecil, kapital, dan konsonan rangkap. Membedakan konsonan 

cetak mulai dari yang kecil dan kapital. 

3. Memahami/memiliki kemampuan membaca suku kata berpola. 

4. Memahami/memiliki kemampuan membaca kata. 

5. Memahami/memiliki kemampuan membaca kalimat sederhana. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat: 
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1. Memahami/memiliki kemampuan membaca simbol bahasa (huruf) vokal 

cetak dari yang kecil, kapital, dan vokal rangkap. Membedakan vokal cetak 

mulai dari yang kecil dan kapital. 

2. Memahami/memiliki kemampuan membaca simbol bahasa (huruf) konsonan 

cetak dari yang kecil, kapital, dan konsonan rangkap. Membedakan konsonan 

cetak mulai dari yang kecil dan kapital. 

3. Memahami/memiliki kemampuan membaca suku kata berpola. 

4. Memahami/memiliki kemampuan membaca kata. 

5. Memahami/memiliki kemampuan membaca kalimat sederhana. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Tabel 3.9 

 

Sesi Materi  

Intervensi-1 Belajar sambil bermain dengan aplikasi untuk 

mengenal huruf 

Intervensi-2 Belajar sambil bermain dengan aplikasi untuk 

mengenal huruf 

Intervensi-3 Belajar sambil bermain dengan aplikasi untuk 

mengenal suku kata 

Intervensi-4 Belajar sambil bermain dengan aplikasi untuk 

mengenal suku kata 

Intervensi-5 Belajar sambil bermain dengan aplikasi untuk 

mengenal kata 

Intervensi-6 Belajar sambil bermain dengan aplikasi untuk 

mengenal kata 

Intervensi-7 Belajar sambil bermain dengan aplikasi untuk 

mengenal kalimat sederhana 

Intervensi-8 Belajar sambil bermain dengan aplikasi untuk 

mengenal kalimat sederhana 
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F. Metode Pembelajaran 

Metode alfabet sebagai berikut. 

1. Memperkenalkan huruf alfabet. 

2. Merangkai huruf alfabet menjadi suku kata. 

3. Merangkai suku kata menjadi kata. 

4. Memperkenalkan kalimat sederhana. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Intervensi Sesi 1 

No. Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Awal  

a. Mengondisikan siswa pada situasi belajar.. 

b. Menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

salam. 

c. Berdoa sebelum belajar. 

d. Mengisi presensi siswa dengan menyebutkan 

nama siswa dan siswa mereaksi dengan 

menjawab atau mengangkat tangan. 

e. Memberitahukan tujuan dan garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

f. Mengadakan apersepsi. 

10 menit 

2.  Kegiatan Inti  

a. Peserta didik memperhatikan tentang 

penjelasan guru tentang huruf.  

b. Peserta didik menyebutkan huruf yang telah 

dijelaskan oleh guru. 

c. Peserta didik menunjukkan huruf  sesuai 

instruksi guru. 

d. Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

e. Peserta didik menunjuk huruf vokal dengan 

media aplikasi Lexipal. 

30 menit 
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f. Peserta didik belajar sambil bermain yaitu 

dengan mengoperasikan aplikasi Lexipal pada 

bagian belajar huruf. 

3.  Kegiatan Akhir  

a. Melakukan evaluasi dan memberikan 

rangkuman kegiatan di kelas. 

b. Melakukan tes membaca dan memberikan 

kesempatan peserta didik untuk menceritakan 

kembali hasil pembelajaran. 

c. Menutup kegiatan belajar dan berdoa bersama. 

30 menit 

 

Intervensi Sesi 2 

No. Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Awal  

a. Mengondisikan siswa pada situasi belajar.. 

b. Menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

salam. 

c. Berdoa sebelum belajar. 

d. Mengisi presensi siswa dengan menyebutkan 

nama siswa dan siswa mereaksi dengan 

menjawab atau mengangkat tangan. 

e. Memberitahukan tujuan dan garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

f. Mengadakan apersepsi. 

10 menit 

2.  Kegiatan Inti  

a. Peserta didik memperhatikan tentang 
30 menit 
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penjelasan guru tentang huruf.  

b. Peserta didik menyebutkan huruf yang telah 

dijelaskan oleh guru. 

c. Peserta didik menunjukkan huruf  sesuai 

instruksi guru. 

d. Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

e. Peserta didik menunjuk huruf konsonan  

dengan media aplikasi Lexipal. 

 

 

 

 

 

 

 

f. Peserta didik belajar sambil bermain yaitu 

dengan mengoperasikan aplikasi Lexipal pada 

bagian belajar huruf. 

3.  Kegiatan Akhir  

a. Melakukan evaluasi dan memberikan 

rangkuman kegiatan di kelas. 

b. Melakukan tes membaca dan memberikan 

kesempatan peserta didik untuk menceritakan 

kembali hasil pembelajaran. 

c. Menutup kegiatan belajar dan berdoa bersama. 

30 menit 

 

Intervensi Sesi 3 

No. Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Awal  

a. Mengondisikan siswa pada situasi belajar.. 

b. Menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

10 menit 
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salam. 

c. Berdoa sebelum belajar. 

d. Mengisi presensi siswa dengan menyebutkan 

nama siswa dan siswa mereaksi dengan 

menjawab atau mengangkat tangan. 

e. Memberitahukan tujuan dan garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

f. Mengadakan apersepsi. 

2.  Kegiatan Inti  

a. Peserta didik memperhatikan tentang 

penjelasan guru tentang suku kata. 

b. Peserta didik menyebutkan suku kata yang 

telah dijelaskan oleh guru. 

c. Peserta didik menunjukan suku kata  sesuai 

instruksi guru. 

d. Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

e. Peserta didik menunjuk suku kata  dengan 

media aplikasi Lexipal. 

 

 

 

 

 

 

f. Peserta didik belajar sambil bermain yaitu 

dengan mengoperasikan aplikasi Lexipal pada 

bagian pembelajaran suku kata. 

30 menit 

3.  Kegiatan Akhir  

d. Melakukan evaluasi dan memberikan 

rangkuman kegiatan di kelas. 

e. Melakukan tes membaca dan memberikan 

30 menit 
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kesempatan peserta didik untuk menceritakan 

kembali hasil pembelajaran. 

f. Menutup kegiatan belajar dan berdoa bersama. 

 

Intervensi Sesi 4 

No. Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Awal  

a. Mengondisikan siswa pada situasi belajar. 

b. Menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

salam. 

c. Berdoa sebelum belajar. 

d. Mengisi presensi siswa dengan menyebutkan 

nama siswa dan siswa mereaksi dengan 

menjawab atau mengangkat tangan. 

e. Memberitahukan tujuan dan garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

f. Mengadakan apersepsi. 

10 menit 

2.  Kegiatan Inti  

a. Peserta didik memperhatikan tentang 

penjelasan guru tentang suku kata. 

b. Peserta didik menyebutkan suku kata yang 

telah dijelaskan oleh guru. 

c. Peserta didik menunjukan suku kata  sesuai 

instruksi guru. 

d. Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

e. Peserta didik menunjuk suku kata  dengan 

media aplikasi Lexipal. 

 

 

 

 

30 menit 
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f. Peserta didik belajar sambil bermain yaitu 

dengan mengoperasikan aplikasi Lexipal pada 

bagian pembelajaran suku kata. 

3.  Kegiatan Akhir  

a. Melakukan evaluasi dan memberikan 

rangkuman kegiatan di kelas. 

b. Melakukan tes membaca dan memberikan 

kesempatan peserta didik untuk menceritakan 

kembali hasil pembelajaran. 

c. Menutup kegiatan belajar dan berdoa bersama. 

30 menit 

 

Intervensi Sesi 5 

No. Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Awal  

a. Mengondisikan siswa pada situasi belajar. 

b. Menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

salam. 

c. Berdoa sebelum belajar. 

d. Mengisi presensi siswa dengan menyebutkan 

nama siswa dan siswa mereaksi dengan 

menjawab atau mengangkat tangan. 

e. Memberitahukan tujuan dan garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

f. Mengadakan apersepsi 

10 menit 

2.  Kegiatan Inti  

a. Peserta didik memperhatikan tentang 
30 menit 
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penjelasan guru tentang kata. 

b. Peserta didik menyebutkan kata yang telah 

dijelaskan oleh guru. 

c. Peserta didik menunjukan kata  sesuai instruksi 

guru. 

d. Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

e. Peserta didik menunjuk kata  dengan media 

aplikasi Lexipal. 

 

 

 

 

 

 

f. Peserta didik belajar sambil bermain yaitu 

dengan mengoperasikan aplikasi Lexipal pada 

bagian pembelajaran kata. 

3.  Kegiatan Akhir  

a. Melakukan evaluasi dan memberikan 

rangkuman kegiatan di kelas. 

b. Melakukan tes membaca dan memberikan 

kesempatan peserta didik untuk menceritakan 

kembali hasil pembelajaran. 

c. Menutup kegiatan belajar dan berdoa bersama. 

30 menit 

 

Intervensi Sesi 6 

No. Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Awal  

a. Mengondisikan siswa pada situasi belajar. 

b. Menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

salam. 

10 menit 
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c. Berdoa sebelum belajar. 

d. Mengisi presensi siswa dengan menyebutkan 

nama siswa dan siswa mereaksi dengan 

menjawab atau mengangkat tangan. 

e. Memberitahukan tujuan dan garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

f. Mengadakan apersepsi. 

2.  Kegiatan Inti  

a. Peserta didik memperhatikan tentang 

penjelasan guru tentang kata. 

b. Peserta didik menyebutkan kata yang telah 

dijelaskan oleh guru. 

c. Peserta didik menunjukan kata  sesuai instruksi 

guru. 

d. Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

e. Peserta didik menunjuk kata  dengan media 

aplikasi Lexipal. 

 

 

 

 

 

 

f. Peserta didik belajar sambil bermain yaitu 

dengan mengoperasikan aplikasi Lexipal pada 

bagian pembelajaran kata. 

30 menit 

3.  Kegiatan Akhir  

a. Melakukan evaluasi dan memberikan 

rangkuman kegiatan di kelas. 

b. Melakukan tes membaca dan memberikan 

kesempatan peserta didik untuk menceritakan 

30 menit 
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kembali hasil pembelajaran. 

c. Menutup kegiatan belajar dan berdoa bersama. 

 

Intervensi Sesi 7 

No. Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Awal  

a. Mengondisikan siswa pada situasi belajar. 

b. Menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

salam. 

c. Berdoa sebelum belajar. 

d. Mengisi presensi siswa dengan menyebutkan 

nama siswa dan siswa mereaksi dengan 

menjawab atau mengangkat tangan. 

e. Memberitahukan tujuan dan garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

f. Mengadakan apersepsi. 

10 menit 

2.  Kegiatan Inti  

a. Peserta didik memperhatikan tentang 

penjelasan guru tentang kalimat sederhana. 

b. Peserta didik menyebutkan kalimat sederhana 

yang telah dijelaskan oleh guru. 

c. Peserta didik menunjukan kalimat sederhana  

sesuai instruksi guru. 

d. Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

e. Peserta didik menunjuk kalimat sederhana  

dengan media aplikasi Lexipal. 

 

 

 

 

 

30 menit 



70 
 

Dwi Indriyanti, 2017 
PENGGUNAAN METODE ALFABET BERBANTUAN APLIKASI LEXIPAL DALAM PEMBELAJARAN 
MEMBACA PERMULAAN PADA ANAK PENDERITA KESULITAN BELAJAR MEMBACA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

f. Peserta didik belajar sambil bermain yaitu 

dengan mengoperasikan aplikasi Lexipal pada 

bagian pembelajaran kalimat sederhana. 

3.  Kegiatan Akhir  

a. Melakukan evaluasi dan memberikan 

rangkuman kegiatan di kelas. 

b. Melakukan tes membaca dan memberikan 

kesempatan peserta didik untuk menceritakan 

kembali hasil pembelajaran. 

c. Menutup kegiatan belajar dan berdoa bersama. 

30 menit 

 

Intervensi Sesi 8 

No. Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Awal  

a. Mengondisikan siswa pada situasi belajar. 

b. Menyapa peserta didik dengan mengucapkan 

salam. 

c. Berdoa sebelum belajar. 

d. Mengisi presensi siswa dengan menyebutkan 

nama siswa dan siswa mereaksi dengan 

menjawab atau mengangkat tangan. 

e. Memberitahukan tujuan dan garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

f. Mengadakan apersepsi. 

10 menit 

2.  Kegiatan Inti  

a. Peserta didik memperhatikan tentang 

penjelasan guru tentang kalimat sederhana. 

b. Peserta didik menyebutkan kalimat sederhana 

yang telah dijelaskan oleh guru. 

c. Peserta didik menunjukan kalimat sederhana  

sesuai instruksi guru. 

d. Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan 

30 menit 
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yang diberikan oleh guru. 

e. Peserta didik menunjuk kalimat sederhana  

dengan media aplikasi Lexipal. 

 

 

 

 

 

f. Peserta didik belajar sambil bermain yaitu 

dengan mengoperasikan aplikasi Lexipal pada 

bagian pembelajaran kalimat sederhana. 

3.  Kegiatan Akhir  

a. Melakukan evaluasi dan memberikan 

rangkuman kegiatan di kelas. 

b. Melakukan tes membaca dan memberikan 

kesempatan peserta didik untuk menceritakan 

kembali hasil pembelajaran. 

c. Menutup kegiatan belajar dan berdoa bersama. 

30 menit 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat : Gambar- gambar bahan ajar 

Gambar huruf vokal 

          Media huruf  

          Aplikasi Lexipal 

2. Sumber Belajar : KTSP Sekolah Dasar Kelas I Semester I 

Buku Paket Bahasa Indonesia kelas I SD 

 

I. Penilaian 

Penilaian : 

a. Teknik Penilaian : Tes Lisan, Kinerja 

b. Bentuk Penilaian : Jawaban Singkat, Unjuk Kerja 
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J. Soal 

Butir Soal Tes Membaca Permulaan 

Ruang 

Lingkup 

Aspek 

Kemampuan 
Soal Skor 

Pemahaman 

simbol 

bahasa 

(huruf) 

vokal 

Vokal cetak 

kecil 

Bacalah huruf vokal kecil berikut ini! 

 

Dibaca a i u e o 

Terbaca       
 

 

Vokal cetak 

kapital 

Bacalah huruf vokal kapital berikut ini! 

 

Dibaca A I U E O 

Terbaca       
 

 

Vokal cetak 

rangkap 

Bacalah huruf vokal rangkap berikut ini! 

 

Dibaca Terbaca 

ai  

ei  

oi  

au  
 

 

Pemahaman 

simbol 

bahasa 

(huruf) 

konsonan 

Konsonan 

cetak kecil 

Bacalah huruf konsonan kecil berikut ini! 

 

Dibaca  Terbaca  Dibaca  Terbaca  

b  p  

c  q  

d  r  

f  s  

g  t  

h  v  

j  w  

k  x  

l  y  
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m  z  

n    
 

Konsonan 

cetak kapital 

Bacalah huruf  konsonan cetak kapital 

berikut ini! 

 

 

Dibaca  Terbaca  Dibaca  Terbaca  

B   P   

C   Q   

D   R   

F   S   

G  T   

H   V   

J   W   

K   X   

L   Y   

M   Z   

N     
 

 

Konsonan 

cetak rangkap 

Bacalah huruf  konsonan rangkap berikut 

ini! 

 

Dibaca  ng ny kh sy 

Terbaca      
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola 

Membaca 

suku kata 

berpola “KV” 

(konsonan-

vokal)  

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca  bu di pa re 

Terbaca      
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola “VK” 

(vokal- 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca  ar is eh id 
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konsonan), Terbaca      
 

Membaca 

suku kata 

berpola 

“KVK” 

(konsonan-

vokal-

konsonan) 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca  ban jam tak pir 

Terbaca      
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola “KV-

KV” 

(konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal) 

 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

pa - ku  

to - pi  

sa - pi  

ko - pi  
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola “KV-

KVK” 

(konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal-

konsonan) 

 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

li - lin  

ge - las  

bu - lan  

se - mut  
 

 

 Membaca 

suku kata 

berpola 

KVK-KVK” 

(konsonan-

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

kom - por  

ban - tal  
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vokal-

konsonan- 

konsonan-

vokal-

konsonan) 

kul - kas  

wor - tel  
 

Membaca 

suku kata 

berpola “KV-

KV-KV” 

(konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal) 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

ke - la - pa  

pe - pa - ya  

bo - ne - ka  

se - pe - da  
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola 

“KVK-KV” 

(konsonan-

vokal-

konsonan- 

konsonan-

vokal) 

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

tem - pe  

gar - pu  

kur - si  

pin - tu  
 

 

Membaca 

suku kata 

berpola “KV-

KVKK” 

(konsonan-

vokal- 

konsonan-

vokal-

Bacalah suku kata di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

hi - dung  

bu - rung  

sa - rung  

pi - ring  
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konsonan- 

konsonan) 

Membaca 

kalimat 

sederhana 

Membaca 

kalimat 

sederhana 

dengan lafal 

dan intonasi 

yang tepat. 

Bacalah kalimat sederhana di bawah ini! 

 

Dibaca Terbaca 

Nama saya Andi  

Saya siswa kelas 

dua 

 

Sekolah saya 

dekat dengan 

rumah 

 

Saya selalu ke 

sekolah berjalan 

kaki 

 

Saya senang bisa 

bersekolah di 

SDN Cigudeg 01 

 

 

 

 

b) Lembar penilaian kemampuan membaca permulaan anak disleksia. Dalam 

penelitian ini setiap siswa dapat menjawab soal dengan benar maka aka 

medapatkan skor 1. Apabila siswa tidak dapat menjawab atau jawabannya tidak 

tepat maka skornya 0. 
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Tabel 3.10 

Lembar Penilaian Kemampuan Membaca Permulaan 

No.  Aspek Kompetensi Aspek Kemampuan Skor 

1. Pemahaman huruf vokal 

Identifikasi simbol bahasa 

(huruf) vokal cetak 

d. Vokal cetak kecil 

 

 

5 

e. Vokal cetak kapital 5 

f. Vokal cetak rangkap 4 

2. 
Pemahaman huruf 

konsonan 

Identifikasi simbol bahasa 

(huruf) konsonan cetak 

d. Konsonan cetak kecil 

 

 

21 

e. Konsonan cetak kapital 21 

f. Konsonan cetak 

rangkap 
4 

3. Membaca suku kata 

berpola 

Membaca suku kata berpola 

“KV” (konsonan-vokal) 
4 

Membaca suku kata berpola 

“VK” (vokal- konsonan) 
4 

Membaca suku kata berpola 

“KVK” (konsonan-vokal-

konsonan) 

4 

Membaca suku kata berpola 

“KV-KV” (konsonan-vokal- 

konsonan-vokal) 

 

4 

Membaca suku kata berpola 

“KV-KVK” (konsonan-

vokal- konsonan-vokal-

konsonan) 

4 

Membaca suku kata berpola 

KVK-KVK” (konsonan-

vokal-konsonan- konsonan-

4 
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vokal-konsonan) 

Membaca suku kata berpola 

“KV-KV-KV” (konsonan-

vokal- konsonan-vokal- 

konsonan-vokal) 

4 

Membaca suku kata berpola 

“KVK-KV” (konsonan-

vokal-konsonan- konsonan-

vokal) 

 

Membaca suku kata berpola 

“KV-KVKK” (konsonan-

vokal- konsonan-vokal-

konsonan- konsonan) 

4 

4 Membaca kalimat 

sederhana 

Membaca kalimat sederhana 

dengan lafal dan intonasi 

yang tepat. 

4 

JUMLAH SKOR 100 

 

 

 

Mengetahui,  

Guru Pembimbing 

 

 

 

Ida, S.Pd. SD 

    NIP. 

  

Bogor, Juni  2017 

 

 

 

Dwi Indriyanti 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
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menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono,2013:335). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik deskriptif seperti grafik. Dengan menampilkan grafik, peneliti 

akan lebih mudah untuk menjelaskan pelaku subjek secara efsien, kompak, dan 

detail. Seperti yang diungkapkan oleh Sunanto (2005, hlm. 36), pembuatan grafik 

memiliki dua tujuan utama, yaitu, (1) untuk membantu mengorganisasi data 

sepanjang proses pengumpulan data yang nantinya akan memermudah untuk 

mengevaluasi, dan (2) untuk memberikan rangkuman data kuantitatif serta 

mendeskripsikan target behavior yang akan membantu dalam proses menganalisis 

hubungan antara variabel bebas dan terikat. 

Menurut Sunanto (2005, hlm.37) terdapat beberapa komponen yang harus 

dipenuhi dalam grafik garis antara lain sebagai berikut. 

1) Absis adalah sumbu X merupakan sumbu mendatar yang menunjukkan 

satuan variabel bebas (misalnya sesi, hari, tanggal). 

2) Ordinat adalah sumbu Y merupakan sumbu vertikal yang menunjukkan 

satuan variabel terikat (misalnya persen, frekuensi, durasi). 

3) Titik awal merupakan pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y sebagai titik 

awal satuan variabel bebas dan variabel terikat. 

4) Skala garis-garis pendek pada sumbu X dan sumbu Y merupakan ukuran 

(misalnya: 0%, 25%, 50%, 75%) 

5) Label kondisi, yaitu keterangan yang menggambarkan kondisi eksperimen, 

misalnya baseline atau intervensi. 

6) Garis perubahan kondisi, yaitu garis vertikal yang menunjukkan adanya 

perubahan kondisi ke kondisi lainnya. 

7) Judul grafik, judul yag mengarahkan pembaca agar segera diketahui hubugan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Adapun tujuan utama analisis data ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

dari pemberian intervensi yang diberikan. Pada teknik analisis akan dianalisis 

seluruh data yang diperoleh dengan cara deskripsi dan seluruh data yang telah 
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dianalisis akan digambarkan melalui grafik, maka akan diketahui apakah ada 

pengaruh dari intervensi tersebut. 

Langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengolahan data sebagai 

berikut: 

1) Melakukan penilaian pada kondisi baseline awal-1.  

2) Melakukan penilaian pada kondisi intervensi/treatment.  

3) Melakukan penilaian pada kondisi baseline akhir-2.  

4) Mengubah hasil penilaian dari tiap kondisi ke dalam sebuah grafik, sehingga 

perubahan dari tiap kondisinya bisa dilihat dengan jelas.  

5) Membuat analisis dalam kondisi berdasarkan grafik yang dibuat. Analisis 

data kondisi meliputi:  

a. panjang kondisi adalah panjang interval atau banyaknya sesi yang dilakukan 

pada tiap kondisi; 

b. kecenderungan arah bertujuan untuk melihat perkembangan kemampuan 

subjek penelitian pada setiap kondisi dengan menggunakan garis lurus; 

c. tingkat stabilitas untuk menunjukkan tingkat homogenitas data dalam suatu 

kondisi; 

d. tingkat perubahan yang bertujuan untuk menunjukkan besarnya perubahan 

antara dua data. Tingkat perubahan yaitu selisih antara data pertama dengan 

data terakhir pada setiap kondisi.  

6) Membuat analisis data antarkondisi yang meliputi keterkaitan antarvariabel, 

perubahan kecenderungan arah dan efeknya, perubahan level, dan data 

overlap.  

7) Membuat analisis rata-rata kemampuan membaca permulaan siswa pada tiap 

kondisi, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan 

kemampuan membaca permulaan siswa setelah dilakukan intervensi.  

8) Menguji hipotesis dengan menggunakan data overlap dan peningkatan 

kemampuan membaca permulaan siswa.  

9) Membuat kesimpulan, implikasi, dan saran berdasarkan hasil penelitian.  


