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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

upaya guru terhadap anak hiperaktif di taman kanak-kanak. Berdasarkan 

tujuan tersebut maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif, 

menurut Sukmadinata (2012, hlm. 60) adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok.  

 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Menurut Bugin (2008, 

hlm. 67), berdasarkan pengalaman dalam melakukan berbagai penelitian 

kualitatif, maka format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, 

yaitu format deskriptif, format verifikatif, dan format grounded research. 

Ketiga format tersebut memiliki model yang tidak sama antara yang satu 

dengan yang lainnya. Format deskriptif lebih banyak atau masih 

dipengaruhi oleh paradigma positivistik, sehingga format ini dominan 

menggunakan paradigma fenomenologis. Sedangkan, format verifikatif 

bersifat induktif dan berparadigma fenomenologis, tetapi perlakuannya. 

Format grounded researchjuga bersifat induktif dan berparadigma 

fenomenologis, serta tertutup terhadap teori pada awal penelitian. 

Perbedaan format penelitian kualitatif ini dapat memengaruhi model 

penelitian, sehingga hasil-hasil penelitian yang diperoleh juga akan 

berbeda-beda sesuai dengan format metodologisnya. 

 Berdasarkan uraian tersebut, desain penelitian ini menggunakan 

desain deskriptif kualitatif. Desain deskriptif kualitatif ini lebih 

memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. 

Fenomena yang dimaksud yaitu fenomena mengenai kesalahan berbahasa 

dalam bahasa tulis, yaitu dalam bentuk teks atau karangan. 

 Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, 

yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. 

Tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya 
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menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala/ keadaan 

(Arikunto, 2009, hlm. 234). Penelitian deskriptif cenderung tidak mencari 

atau menjelaskan hubungan dan menguji hipotesis. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara alamiah 

mengenai upaya guru dalam mengatasi anak hiperaktif di taman kanak-

kanak. Penelitian ini dimulai dengan meneliti subjek yang nampak 

memiliki ciri-ciri hiperaktif, upaya guru terhadap anak hiperaktif,serta 

hambatan permasalahan yang dihadapi dalam mengatasi anak hiperaktif. 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

1. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah anak di PAUD Bani Shaleh 

dengan subjek 1 orang anak,guru. Dari POS PAUD Miana V 

dengan subjek 1 orang anak, guru. Sedangkan di TK Kemala 

Bhayangkari 19 Lembang dengan subjek 1 orang anak, guru. 

Subjek yang diteliti 3 orang anak beserta guru yang bersangkutan 

dalam pembelajaran dengan pertimbangan memilih subjek 

penelitian ini adalah bahwa anak di taman kanak-kanak tersebut 

memiliki perilaku hiperaktif dan upaya yang dilakukan guru 

dalam menangani perilaku tersebut. 

2. Tempat penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah di 

PAUD Bani Shaleh Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari 

Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Ajudan Jendral No. 27.  POS 

PAUD Miana V berlokasi di Jl. Pak Gatot Raya No. 1s 

Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan 

TK  Kemala Bhayangkari 19 Lembang. 

 

C. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahapan Persiapan 

Pada tahap ini, ada yang harus dipersiapkan oleh peneliti 

diantaranya : 

a. Pra penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara mengenai 

gambaran tentang kondisi perilaku hiperaktif 

b. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan ketika pra 

lapangan, peneliti menyusun prosedur pelaksanaan 

penelitian. Penelitian difokuskan sesuai dengan rumusan 
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masalah, yaitu tentang upaya guru dalam mengatasi 

perilaku hiperaktif di taman kanak-kanak. 

 

 

2. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian di taman kanak-

kanak di kec. Sukasari dengan pengambilan data di 3 TK 

diantaranya PAUD Bani Shaleh, POS PAUD Miana V, dan TK  

Kemala Bhayangkari 19 Lembang. Dalam hal ini, peneliti 

melakukan penelitian dengan wawancara dan observasi. Dalam 

wawancara, peneliti melakukan wawancara langsung yang 

dilakukan kepada pihak sekolah yaitu guru yang bersangkutan di 

tiap sekolah. 

3. Tahap Analisis Data  

Pada tahap ini, setelah data yang diperoleh akan dianalisis. 

Semua data yang sudah terkumpul melalui wawancara, observasi 

dan studi dokumentasi. Kemudian data tersebut direduksi dengan 

memilih dan menyesuaikan data sesuai dengan rumusan masalah. 

Setelah data tersebut direduksi dengan memilih dan 

menyesuaikan data sesuai dengan rumusan masalah. 

4. Tahap Laporan 

Laporan penelitian ini adalah ringkasan hasil penelitian yang 

disajikan dalam bentuk tulisan. Penulisan laporan penelitian 

merupakan langkah terakhir dan seluruh rangkaian kegiatan  

penelitian. 

 

D. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Upaya guru 

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI) 

diartikansebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, 

pikiran untuk mencapaisuatu tujuan.Upaya juga berarti usaha, 

akal, ikhtiar untuk mencapai suatumaksud, memecahkan 

persoalan mencari jalan keluar. (Depdikbud, 2002, hlm. 1250) 

2. Perilaku Hiperaktif 

Hiperaktif adalah suatu peningkatan aktivitas motorik hingga 

pada tingkatan tertentu dan menyebabkan gangguan perilaku 

yang terjadi pada dua tempat dan suasana yang berbeda. 

Aktivitas anak tidak lazim, cenderung berlebihan dan ditandai 

dengan gangguan perasaan gelisah,selalu menggerak-gerakkan 
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jari-jari tangan, kaki, pensil, tidak dapat duduk dengan tenang, 

dan selalu meninggalkan tempat duduknya meskipun seharunya 

ia duduk dengan tenang. (Prasetyono, 2008, hlm. 100-101). 

 

 

E. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang ditentukan sesuai dengan kondisi dan 

situasi yang ada di taman kanak-kanak sebagai objek penelitian. Disini 

pengumpulan data yang digunakan peneliti ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Alat Pengumpulan Data 

No Teknik 

pengumpul

an data 

Aspek yang dicapai Alat pengumpulan 

data 

Sumber 

informasi 

yang akan 

dicapai 

1 Observasi 1. Perilaku hiperaktif 

yang sering 

muncul 

2. Upaya guru 

mengatasi 

perilaku hiperaktif 

-Pedoman 

Observasi 

-Pedoman 

Observasi 

-Anak 

-Guru 

2 Wawancara 1. Upaya guru 

mengatasi 

perilaku 

hiperaktif 

2. Kesulitan yang 

dihadapi serta 

solusi yang dapat 

diselesaikan 

-Pedoman 

Wawancara 

-Pedoman 

Wawancara 

-Guru 

 

1. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah 

laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung (Suwandi, 2008, hlm. 94). Adapun observasi 

yang dilakukan peneliti yaitu observasi langsung terhadap anak 

hiperaktif di taman kanak-kanak. Disini peneliti menggunakan 
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alat observasi berupa catatan lapangan. Menurut Bogdan dan 

Biklen (dalam Moleong, 2015), adalah catatan tertulis tentang 

apa yang didengar, dilihat, dialami,dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif. Peneliti melakukan pengambilan data yang berkaitan 

dengan permasalahan anak hiperaktif dengan upaya yang 

dilakukan oleh guru di 2 TK Kec. Sukasari dan 1 di 

lembangdengan membuat perencanaan sebelumnya. 

Tabel 3.2 

Contoh catatan lapangan  

Catatan lapangan Ke 1 

Hari dan tanggal : Senin, 11 September 2017 

Tempat   : Pos Paud Miana V 

Subjek penelitian : NR (nama samaran) 

Deskriptif 

 NR mengikuti upacara hari senin dan menjadi petugas 

upacara, saat pelaksanaan berlangsung NR sudah tidak bisa 

diam dalam barisan sehingga NR tidak mengikuti upacara 

sampai selesai. NR keluar dari barisan dan masuk kelas untuk 

bermain dengan anak PG yang terus keluar masuk, juga 

mengganggu teman yang sedang upacara. Melihat kondisi 

tersebut bunda sri memanggil NR. 

“ eh eh... NR jangan lari-larian” tegur bunda sri 

 NR tidak menghiraukan ucapan bunda sri, terus saja dia 

berlari kesana kemari, berputar, bermain di taman, serta 

mengganggu teman lainnya. 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh 

Licoln dan Guba (dalam Moleong, 2015), antara lain 

mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; 

merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 

dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan 

sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 
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datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi 

yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan 

manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan 

memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota. Dalam Penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara terhadap guru di 2 TK Kec. Sukasari 

dan 1 di lembang. 

 

F. Instrumen penelitian 

 Adapun instrumenpenelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu 

sendiri, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sugiyono 

(2012, hlm. 305) yang mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

Tabel 3.3 

Contoh Pedoman Wawancara Guru 

No  Masalah Penelitian  Aspek Penelitian Jawaban 

1 Upaya guru 

mengatasi perilaku 

hiperaktif 

a. Apa yang akan 

dilakukan jika 

terdapat adanya 

perilaku hiperaktif? 

b. Bagaimana 

pendekatan yang 

dilakukan? 

c. Apakah ada waktu 

yang digunakan 

untuk mengatasi 

perilaku hiperaktif? 

d. Siapa saja yang 

terlibat dalam 

mengatasi perilaku 

hiperaktif? 

e. Bagaimana interaksi 

antara guru dan 

teman sebaya? 

f. Bagaimana respon 
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yang terjadi sebelum 

dan sesudah 

penanganan? 

2 Hambatan  guru 

dalam menangani 

perilaku hiperaktif 

a. Apakah kesulitan 

yang dihadapi dalam 

menangani perilaku 

hiperaktif? 

b. Bagaimana solusi 

untuk 

menyelesaikan? 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011, hlm. 244) 

berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan mnyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain. 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam 

Moleong, 2015) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensitntesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik dalam analisis data yaitu : 

1. Reduksi data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan,pengabstrakan, dan tranformasi data yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data 

berlangsung, dengan reduksi data, data kualitatif dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam 

cara  melalui reduksi ketat, melalui ringkasan atau singkat, 

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. 

2. Display data 

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
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tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data 

kualitatif adalah bentuk teks naratif. 

3. Kesimpulan dan verifikasi 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti 

pola-pola, penjelasan, susunan-susunan yang mungkin alur-alur 

sebab-akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan merupakan 

sebagian dari suatu kegiatan dari susunan (konfigurasi) yang 

utuh (Patilima, 2011, hlm. 100-101).  


