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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2014:61) menjelaskan variabel penelitian merupakan suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

3.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel 

bebas dalam penelitian ini yaitu penerapan metode suku kata dengan 

reposisi bunyi melalui aplikasi CTT. 

3.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak tunagrahita ringan di 

sekolah Hayat School Bandung. Dimana indikator dalam membaca 

permulaan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Membaca huruf vokal (tunggal dan rangkap/diftong). 

2) Membaca huruf konsonan. 

3) Membaca suku kata berpola konsonan-vokal (KV). 

4) Membaca kata berpola konsonan-vokal-konsonan-vokal (KV-KV). 

5) Membaca kata berpola konsonan-vokal-konsonan-vokal-konsonan-

vokal (KV-KV-KV). 

6) Menyusun kata berpola konsonan-vokal-konsonan-vokal (KV-KV). 

7) Menyusun kata berpola konsonan-vokal-konsonan-vokal-konsonan-

vokal (KV-KV-KV). 

8) Menyusun kalimat sederhana dengan pola dua kata. 
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3.2 Penerapan Metode Suku kata dengan reposisi bunyi melalui Aplikasi 

Complete The Text 

Tahapan penerapan metode suku kata dengan reposisi bunyi melalui 

aplikasi CTT yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap awal peserta didik diajarkan mengenai membaca suku kata dan 

menyusun suku kata menjadi kata yang berpola kv-kv menggunakan aplikasi. 

b. Peserta didik diminta untuk menyusun suku kata menjadi kata berpola kv-kv 

menggunakan aplikasi. 

c. Setelah peserta didik mampu menyusun kata berpola kv-kv dengan benar, 

selanjutnya peserta didik akan ditunjukkan 10 kalimat sederhana berpola kv-

kv. 

d. Peserta didik akan diminta untuk memilih satu kalimat sederhana. Kalimat 

tersebut akan diuraikan menjadi suku kata menggunakan aplikasi CTT. 

e. Tugas peserta didik yaitu menyusun suku kata tersebut melalui teknik 

reposisi bunyi untuk dapat menemukan kata baru dari hasil reposisi bunyi. 

f. Setelah peserta didik menemukan kata baru berpola kv-kv melalui reposisi 

bunyi, maka selanjutnya peserta didik akan melanjutkan tugasnya di tahap ke 

3. 

g. Tahap ke 3 merupakan tahap untuk menyusun suku kata yang berasal dari 10 

kalimat sederhana pada tahap 2. 

h. Tugas peserta didik dalam tahap 3 yaitu menemukan kata baru berpola kv-kv 

dari hasil reposisi bunyi. 

i. Setelah peserta didik menemukan banyak kata bermakna yang berpola –kv-

kv, selanjutnya peserta didik diminta untuk menyusun kalimat sederhana 

yang baru berdasarkan kata-kata yang telah peserta didik temukan di tahap-

tahap sebelumnya. 
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3.3 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Untuk dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan maka 

diperlukan sebuah metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang akan 

diteliti. Menurut Arikunto (2002:136) metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Oleh karena 

itu untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dalam penelitian, maka 

penelitian mengenai penerapan metode suku kata dengan reposisi bunyi melalui 

media pembelajaran aplikasi CTT dalam belajar membaca permulaan bagi 

peserta didik tunagrahita ringan ini termasuk ke dalam metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai keterlaksanaan penerapan metode suku kata 

dengan reposisi bunyi melalui media aplikasi CTT dalam belajar membaca 

permulaan bagi peserta didik tunagrahita ringan. Dimana berbagai data yang 

didapat saat berada di lapangan akan dideskripsikan sesuai dengan kenyataan, 

Sudjana (2004:64) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi 

pada saat sekarang. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri bertindak sebagai alat 

pengumpul data utama. Hal ini dilakukan untuk mengadakan penyesuaian 

terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Maleong (2006:6) 

menyatakan bahwa: 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya: perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian 

ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan mengenai keterlaksanaan 

pengembangan metode suku kata melalui reposisi bunyi menggunakan media 

pembelajaran aplikasi CTT dalam belajar membaca permulaan bagi peserta didik 

tuna grahita ringan. 
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3.4 Subjek dan Lokasi Penelitian 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang peserta didik dari sekolah 

alam Hayat School dan dua orang peserta didik dari SLB-C Sukapura, 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Subjek Penelitian dan asal sekolah 

 

No Nama peserta didik Usia Kelas Asal Sekolah 

1 Gs 14 tahun 8 Hayat School 

2 Zr 12 tahun 6 Hayat School 

3 Zd 12 tahun 8 Hayat School 

4 Dd 14 tahun 8 SLB-C Sukapura 

5 Ad 11 tahun 6 SLB-C Sukapura 

 

Subjek penelitian tersebut menjadi informan dalam pengumpulan data 

penelitian. Kriteria subjek penelitian yang dilaksanakan adalah peserta 

didik yang mengalami hambatan tunagrahita ringan dan belum lancar 

dalam kemampuan membaca tahap permulaan. 

3.4.2 Lokasi 

Lokasi atau tempat penelitian adalah situs di mana proses penelitian 

berlangsung (Sukardi, 2010: 65). Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan 

di SLB-C Sukapura dan juga di Hayat School yang merupakan sekolah 

bersistem Home Schooling, yang terletak di jalan Cikoang No. 48, 

Cigending, Ujung Berung, kota Bandung.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik pengumpulan 

data ini dapat digunakan secara beruntun, hal ini dilakukan agar dapat saling 

melengkapi satu sama lain. Untuk memperoleh data sesuai dengan yang 
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diharapkan maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data 

sebagai berikut: 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh subyek 

yang diteliti. Menurut Afifuddin (2009: 138) observasi partisipasif yaitu 

peneliti datang ke lokasi penelitian hanya melihat. Observasi dilakukan 

langsung oleh peneliti untuk dapat mengamati berbagai hal yang terkait 

dengan proses belajar mengajar terhadap peserta didik tunagrahita ringan, 

dan untuk memperoleh data penggunaan metode yang selama ini 

digunakan dalam belajar membaca permulaan, serta media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru selama ini dalam belajar membaca permulaan.  

Observasi pada guru bertujuan untuk mengetahui metode membaca 

permulaan yang digunakan guru pada saat mengajarkan keterampilan 

membaca permulaan juga untuk mengetahui metode yang digunakan pada 

saat pembelajaran membaca permulaan. Selain itu observasi pada guru 

juga bertujuan untuk mengetahui aspek pembelajaran di kelas, aspek ini 

bertujuan untuk mengetahui sikap serta motivasi belajar peserta didik 

tunagrahita ringan. Pada aspek ini juga akan digali data mengenai apakah 

peserta didik mendapatkan nilai rendah di semua mata pelajaran atau 

hanya pada mata pelajaran tertentu. Apakah peserta didik jarang hadir ke 

sekolah ataupun peserta didik pernah mengalami tidak naik kelas, dan 

sebagainya. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti 

terhadap subyek penelitian dalam hal ini guru. Wawancara merupakan 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Achmadi dan Narbuko, 

2009: 70). Melalui kegiatan wawancara ini peneliti ingin memperoleh 
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informasi mengenai kemampuan peserta didik tunagrahita ringan, 

pemahaman dan penggunaan metode yang diajarkan guru dalam membaca 

permulaan selama ini, kendala yang dialami guru saat pembelajaran 

membaca permulaan pada peserta didik tunagrahita ringan, juga informasi 

mengenai penggunaan media pembelajaran yang digunakan selama ini dan 

apa saja kendalanya. Serta bertujuan untuk mengetahui keadaan dan juga 

perilaku peserta didik pada saat pembelajaran menurut guru mata 

pelajaran, menurut wali kelas peserta didik tunagrahita ringan, serta 

bagaimana kondisi peserta didik menurut guru olahraga. 

3.5.3 Dokumentasi 

Arikunto (2002: 206) mengatakan bahwa dokumentasi merupakan mencari 

data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, dan lain sebagainya. Sebagai penunjang hasil observasi 

dan wawancara, peneliti melakukan studi dokumentasi berupa video pada 

saat subjek peserta didik tunagrahita ringan sedang belajar membaca 

permulaan di sekolah. Data tersebut digunakan sebagai bahan analisis 

untuk memperoleh gambaran aplikasi yang akan digunakan untuk kegiatan 

belajar membaca. Selain video kegiatan pembelajaran, peneliti juga 

melakukan dokumentasi video asesmen dan juga video hasil asesmen 

peserta didik. Melalui dokumentasi ini peneliti bermaksud untuk 

memperoleh data mengenai kemampuan membaca permulaan yang 

berbentuk dokumen laporan hasil akademik peserta didik tunagrahita 

ringan dan juga mengenai dokumen bahan ajar dan data lain yang terkait 

dengan pembelajaran pada peserta didik tunagrahita ringan dalam belajar 

membaca permulaan sebelum menggunakan metode membaca suku kata 

yang dikembangkan melalui reposisi bunyi dan menggunakan aplikasi 

komputer yang disesuaikan. 

3.5.4 Asesmen 

Asesmen adalah suatu proses dimana informasi diperoleh berkaitan dengan 

tujuan pembelajaran (Kizlik, Bob: 2009).Agar dapat mengetahui 
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kemampuan peserta didik dalam membaca perrmulaan maka dilakukan 

melalui tes dalam membaca permulaan. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan atau mengetahui kemampuan dasar peserta didik dalam 

membaca permulaan. 

 

3.6 Pengembangan Kisi-kisi Instrumen 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen dan atau alat dalam 

penelitian tersebut. Pada tahap ini, kisi-kisi instrumen penelitian dikembangkan 

berdasarkan dari pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. 

Penyusunan instrumen bertujuan untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai 

pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah untuk menunjang 

pembelajaran membaca permulaan. Dengan mengacu pada pedoman wawancara 

dan pedoman observasi peneliti dapat mengumpulkan data dan juga melakukan 

inpretasi data yang didapat dari lapangan. Informan pada penelitian ini yaitu 

guru kelas dan peserta didik di sekolah. Berikut merupakan kisi-kisi yang 

disusun dan juga dikembangkan dalam penelitian ini. 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrument Penelitian 

Pertanyaan Penelitian Aspek Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

1. Kondisi anak 

tunagrahita ringan 

dalam membaca 

permulaan 

Mengenal dan 

menyebutkan 

bunyi huruf 

 Dapat membaca huruf 

vokal 

-. Huruf vokal kapital 

-. Huruf vokal kecil 

 Dapat membaca huruf 
konsonan 

-. Huruf konsonan 

kapital 

-. Huruf konsonan kecil 

 Observasi 

 Tes 

 Wawancara 

 Peserta 

didik 

 Guru 

Membaca 

nyaring suku 

kata dengan 

lafal yang tepat 

 Dapat membaca suku 

kata konsonan-vokal 

 Dapat membaca suku 
kata vokal-konsonan 

 Dapat membaca suku 
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kata konsonan-vokal-

konsonan 

Membaca 

dengan 

membentuk 

kata dengan 

lafal yang jelas 

 Dapat membaca kata K-
V-K-V 

 Dapat membaca kata K-

V-K-K-V-K 

 Dapat membaca kata K-
V-K-V-K 

 Dapat membaca kata K-
V-K-V-K-V 

 Dapat membaca kata K-
V-K-K-V-K-K 

Membaca 

kalimat dengan 

membentuk 

kalimat dengan 

lafal dan 

intonasi yang 

sesuai 

 Dapat membaca kalimat 
berita 

 Dapat membaca kalimat 

tanya 

 Dapat membaca kalimat 
perintah 

2. Kondisi 

pembelajaran 

membaca permulaan 

yang dilakukan guru 

di sekolah 

Perencanaan 

pembelajaran 

membaca 

permulaan 

 Materi pembelajaran 

 Metode membaca 
permulaan yang 

digunakan 

 Media pembelajaran 
yang digunakan  

 Teknik pembelajaran 

 Observasi 

 Wawancara 

 Guru  

Pelaksanaan 

pembelajaran 

permulaan 

 Kegiatan awal 
pembelajaran 

 Kegiatan inti 

pembelajaran 

 Kegiatan akhir 
pembelajaran 

Evaluasi 

pembelajaran 

membaca 

permulaan 

 Kesesuaian penilaian 

dengan tujuan 

pembelajaran 

3. Pengembangan 

metode suku kata 

melalui reposisi 

bunyi dengan 

menggunakan 

aplikasi CTT dalam 

membaca permulaan 

bagi anak 

Perumusan 

konten 

membaca 

permulaan 

melalui teknik 

reposisi bunyi 

melalui 

aplikasi di 

 Bentuk pengembangan 
metode suku kata 

melalui reposisi bunyi 

 Pembuatan rancangan 

aplikasi komputer 

sebagai media 

pembelajaran membaca 

permulaan 

 Studi literatur 

 Studi 

dokumentasi 

 Diskusi 

 Validasi 

 Peneliti 

 Para ahli 
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tunagrahita ringan komputer 

sebagai media 

pembelajaran 

membaca 

permulaan 

 Pembuatan aplikasi di 

komputer sebagai media 

pembelajaran membaca 

permulaan 

 Revisi aplikasi 

4. Keterlaksanaan 

metode suku kata 

melalui reposisi 

bunyi yang 

dikembangkan 

dengan aplikasi CTT 

dalam membaca 

permulaan anak 

tunagrahita ringan 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

membaca 

permulaan 

menggunakan 

media aplikasi 

di computer 

 Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran membaca 

permulaan metode suku 

kata melalui teknik 

reposisi bunyi 

menggunakan aplikasi di 

komputer sebagai media 

pembelajaran 

 Observasi 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

 Peserta 
didik 

 Guru 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, 

yang maksudnya adalah setelah seluruh data terkumpul maka peneliti melakukan 

analisis langsung secara kritis lalu kemudian ditafsirkan dengan perlahan-lahan 

dan akan ditarik kesimpulan secara bertahap sehingga tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, mengelompokkan dan 

memilih hal-hal yang pokok antara data yang dibutuhkan dan tidak 

dibutuhkan. Dalam tahap ini peneliti mengelompokkan data mana yang 

sesuai dan yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian. Langkah-

langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau 

pengkategorisasian kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3.7.2 Display Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Display data yaitu menggambarkan keadaan penelitian baik secara 

keseluruhan maupun secara bagian-bagian agar mudah dibaca, dipahami, 

dan dikelompokkan. Display data yang paling sering digunakan untuk 
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Koleksi 

Data 

Display Data 

(Penyajian 

Data) 

Kesimpulan/ 

Verifikasi 

Reduksi 

Data 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan Text yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. 
3.7.3 Verifikasi dan Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan mulai dilakukan setelah data terkumpul dan akan selalu 

berubah apabila diperoleh data baru, dan akan berakhir apabila data-data 

yang telah terkumpul mampu menjawab pertanyaan penelitian yang 

diperoleh sampai data terakhir. Setelah dilakukan kesimpulan maka 

dilakukan verifikasi. Verifikasi merupakan suatu langkah untuk memeriksa 

data yang telah terkumpul untuk mengetahui kebenarannya, baik data, 

proses, maupun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. 

Proses analisis data pada penelitian ini jika dibuat ke dalam bentuk bagan 

maka akan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini dilaksanan dalam tiga tahap. Alur 

pelaksanaan penelitian tersebut jika dijelaskan menggunakan gambar maka akan 

seperti berikut: 
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Prosedur Penelitian 

 

Tahap 1  Tahap 3 

Studi Pendahuluan 

Subjek 

Asesmen 

& 

Observasi 

Kemampuan dan 

hambatan dalam belajar 

membaca permulaan 
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3.8.1 Penjelasan Prosedur Penelitian 

Berikut merupakan penjelasan tahapan prosedur dari penelitian yang 

akan dilakukan pada subjek peserta didik tunagrahita ringan, yaitu sebagai 

berikut: 

3.8.1.1 Studi Pendahuluan 

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi dan juga asesmen 

untuk mengetahui kemampuan awal membaca permulaan yang 

dimiliki oleh peserta didik tunagrahita ringan. Dalam tahap ini 

peneliti juga melakukan wawancara kepada guru untuk mengetahui 

kendala yang dialami guru dalam pembelajaran dan juga alasan 

guru memilih metode dalam membaca permulaan serta media yang 

digunakannya selama ini dalam pembelajaran membaca permulaan. 

3.8.1.2 Merancang Pengembangan 

Setelah tahap studi pendahuluan dan melakukan kajian pustaka 

selesai dilaksanakan, peneliti melakukan tahapan yang berikutnya 

yaitu tahap merancang pengembangan. Dalam tahap ini peneliti 

memilih untuk menggunakan metode suku kata untuk pembelajaran 

membaca permulaan untuk peserta didik tunagrahita. Dimana 

pengembangan metode suku kata ini akan dilakukan melalui 

reposisi bunyi terhadap suku kata dari kata yang diajarkan oleh 

guru. Tujuan reposisi bunyi untuk mendapatkan kata baru juga 

peserta didik dapat menyusun kalimat sederhana dari kata baru 

yang telah ditemukan melalui reposisi bunyi suku kata. Pada tahap 

ini juga peneliti akan membuat satu media pembelajaran berbasis 

aplikasi komputer, tahapan pembuatan media pembelajaran ini 

akan disesuaikan dengan tahapan pada pengembangan metode suku 

kata dengan reposisi bunyi. 

3.8.1.3 Keterlaksanaan 

Pada tahap ini yaitu tahap keterlaksanaan dari pengembangan 

metode suku kata dengan reposisi bunyi melalui aplikasi CTT, 
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dalam hal ini guru diajarkan terlebih dahulu bagaimana proses yang 

ada pada aplikasi CTT, kemudian peserta didik diajarkan 

bagaimana penggunaan dan pembelajaran membaca permulaan 

melalui metode suku kata dengan reposisi bunyi juga bagaimana 

menggunakan media pembelajaran aplikasi CTT. Kemudian 

peneliti juga melakukan analisis dari keterlaksanaan yang telah 

dilakukan di sekolah. 


