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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian tentang Penggunaan Permainan Kotak Pos Dengan 

Menggunakan Media Kartu Gambar Dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Anak Usia Dini Melalui Virtual Learning. Bab ini antara lain akan menjelaskan 

tentang metode dan jenis penelitian, setting penelitian yang akan dijelaskan lebih rinci 

lagi tentang tempat penelitian, waktu pelaksanaan penelitian serta subjek dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan 

pengujian kebasakan data. 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengenai penggunaan permainan kotak pos dengan 

menggunakan media kartu gambar dalam pembelajaran keterampilan berbicara anak 

usia dini melalui pembelajaran jarak jauh (virtual learning) menggunakan metode 

pendekatan deskriptif pendekatan kualitatif . Penelitian deskriptif yaitu 

mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap 

objek penelitian, kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut untuk dicari 

peranannya (Arikunto, 2010). Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang 

yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan dan dan merupakan ide 

persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuannya tidak dapat 

diukur dengan angka, dalam penelitian ini teori yang digunakan tidak di paksakan 

untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan 

manusia yang telah diteliti (Creswell, 2016 ; Sulistyo & Basuki, 2006 dalam Heryanto, 

2013). 

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data yang 

berkaitan dengan cara menganalisis faktor yang berkaitan dengan objek penyajian data 

berupa kata-kata dan secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Metode 

penelitian ini yang dirasa cocok untuk mendeskripsikan dan membahas gambaran 

secara lebih jelas tentang penerapan permainan kotak pos dengan menggunakan media 
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kartu gambar dalam pembelajaran keterampilan berbicara anak usia dini melalui 

pembelajaran jarak jauh (virtual learning). 

3.2 Setting Penelitian 

Pembahasan mengenai para partisipan dan setting penelitian mencakup 

empat aspek yang dinyatakan oleh (Milles dan Huberman, 1994 dalam Creswell, 2016) 

diantaranya adalah lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, 

peristiwa atau kejadian, dan proses terjadinya (Milles dan Huberman, 1994 dalam 

Creswell, 2016). Diantara pembahasan tersebut lokasi dan waktu penelitian akan 

peneliti jelaskan dan gambarkan secara rinci sebagi berikut : 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RA Nurul Yaqin yang berlokasi di dusun 

Nagrak RT 02 RW 06 Desa Cikoneng Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten 

Sumedang dengan alasan dan pertimbangan adanya beberapa anak yang masih 

kekurangan dalam aspek perkembangan berbicaranya. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2020, pada waktu 

pelaksanaan penelitian sedang dalam masa pandemi Covid-19 hal tersebut yang 

melatar belakangi penelitian ini dilakukan secara daring (virtual learning) atau yang 

lebih dikenal sebagai pembelajaran di rumah/pembelajaran jarak jauh dengan 

pembagian waktu secara random atau acak karena melalui pemanfaatan media sosial, 

sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus 

Disease (Covid-19). 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah informan yang 

dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian yaitu anak yang diambil 

berjumlah 8 orang. Untuk subjek anak yang akan diteliti tidak hanya dalam satu 

kelompok usia saja (multiple age), diharapkan penelitian ini memiliki temuan baru 

untuk permasalahan yang diteliti. Sedangkan objek penelitian ini adalah permasalahan 

yang diteliti mengenai permainan kotak pos dengan media kartu gambar dalam 
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pembelajaran keterampilan berbicara anak usia dini melalui pembelajaran jarak jauh 

(virtual learning). 

3.4 Teknik Pengumpulan data  

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis 

strategi diantaranya adalah observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumentasi 

kualitatif, dan materi audio-visual (Creswell, 2016). Sesuai dengan rumusan masalah, 

maka untuk mendapatkan data dan informan yang memadai, peneliti menggunakan 

berbagai teknik. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan materi audio-visual  dengan keterangan sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah memahami pola, norma dan makna dari perilaku yang 

diamat, serta peneliti belajar dari informan dan orang-orang yang diamati. Dalam 

pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik secara terstruktur maupun 

semistruktur yakni mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui peneliti (Creswell, 

2016 ; Sugiyono dalam Djaelani, 2013). 

Observasi awal dilakukan dengan secara langsung mengunjungi Raudhatul 

Athfal untuk melihat pembelajaran langsung di RA Nurul Yaqin di Kabupaten 

Sumedang. Selain observasi langsung pada observasi tahap selanjutnya dilakukan 

menggunakan observasi secara tidak langsung atau melalui media elektronik 

dikarenakan adanya pandemi covid-19, pengambilan data melalui aplikasi Whatsapp 

(WA) dengan mengirim data yang diperlukan melalui Sent Picture.  

2. Wawancara 

Untuk memperjelas pengambilan data dilakukan dengan wawancara, 

wawancara dilakukan untuk mengungkapkan data yang tidak bisa diungkap melalui 

observasi. Peneliti melakukan wawancara secara tidak langsung melalui sambungan 

telepon maupun memanfaatkan media sosial yang ada sebagai sumber data (Creswell, 

2016; Sugiyono, 2012). 

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu jenis wawancara 

tidak langsung, wawancara dilakukan melalui Voice Note, Video call dan sambungan 

telepon (freecall) di dalam aplikasi whatsapp untuk memperoleh data secara rinci 
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maka wawancara jenis ini dilakukan karena tidak memungkinkan untuk melakukan 

wawancara langsung ditengah pandemi covid-19. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat besar, data dari 

dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang 

mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan 

dengan memanfaatkan pengiriman melalui aplikasi media sosial whatsapp karena pada 

penelitian ini tidak memungkinkan mengambil dokumentasi secara langsung karean 

tengah berada dalam masa pandemi covid-19 untuk membantu dalam mengalisis data 

penelitian (Subandi, 2011). 

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh melalui pemanfaatan media 

sosial kembali dengan mengirimkan file, gambar, catatan dari pihak RA melalui 

Sentpicture di aplikasi Whatsapp. Dokumen yang dikirim berupa lembar kerja anak 

untuk pengembangan keterampilan berbicara anak, video tutorial pembuatan media, 

dan gambar atau data dari pihak sekolah. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu pedoman 

observasi dan rancangan pembelajaran jarak jauh (virtual learning) sebagai berikut: 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara penelitian ini digunakan untuk pegambilan data, 

pedoman wawancara ini berupa pertanyaan yang nantinya akan ditranskip menjadi 

data deskriptif berupa narasi, dan teknik wawancara yang dilakukan melaui 

sambungan telepon (freecall), video call dan voice note dalam aplikasi Whatsapp, 

dengan subjek penelitian yakni Kepala sekolah RA Nurul Yaqin dan Guru Kelas RA 

Nurul Yaqin. 

  Wawancara 1 

       Tanggal : 01 Mei 2020 

  Informan : Kepala Sekolah / Guru Kelas RA Nurul Yaqin 

  Media yang digunakan : Perekam Suara Hp 

  Tabel 1. Kisi-kisi Wawancara 

No Pertanyaan Deskripsi 
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1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

Berapa jumlah siswa kelompok A dan 

Kelompok B di RA Nurul Yaqin ? 

Apakah ada anak yang memiliki 

gangguan dalam kemampuan berbicara? 

Media pembelajaran apa saja yang 

digunakan di RA untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara 

pada anak ? 

Upaya seperti apa yang dilakukan dalam 

mengembangkan kemampuan berbicara 

pada anak di RA Nurul Yaqin? 

Apakah ada faktor penghambat dalam 

mengembangkan keterampilan 

berbicara anak di RA Nurul Yaqin?   

Apakah pada saat masa pandemi Covid-

19 ini RA Nurul Yaqin melakukan 

pembelajaran jarak jauh dan bagaimana 

pelakasanaan pembelajarannya? 

Pada saat pembelajaran RA nurul Yaqin 

menggunakan kurikulum, RPPH, dan 

metode pembelajaran yang seperti apa? 

Apakah saat pembelajaran RA Nurul 

Yaqin pernah menggunakan permainan 

Kotak Pos dan menggunakan media 

kartu bergambar untuk 

mengembangkan keterampilan 

berbicara anak? 

Bagaimana kemampuan berbicara anak 

setelah meggunakan permainan kotak 

pos dan media kartu bergambar saat 

pembelajaran adakah perkembangan? 

Bagaimana hasil dari pembelajaran 

jarak jauh selama masa pandemi yang 

dilaksanakan dengan bantuan 

permainan kotak pos da media kartu 

bergambar?  

Apakah ada saran untuk pembelajaran 

yang dilakukan dengan bantuan 

permainan kotak pos dan media kartu 

gambar dari pohak RA Nurul Yaqin 

sebagai perbaikan? 

 

2. Pedoman Observasi 
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Pada pedoman observasi penelitian ini menggunakan observasi secara tidak 

langsung dengan memanfaatkan aplikasi media sosial untuk melihat keadaan di RA 

terkait penerapan permainan kotak pos dengan menggunakan media kartu gambar 

dalam pengembangan keterampilan berbicara anak usia dini melalui pembelajaran 

jarak jauh (virtual learning) dengan melakukan tiga tahap sesuai yang tertera pada 

rumusan masalah untuk mengumpulkan data yakni: 

a. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan permainan kotak pos menggunakan 

media kartu media kartu gambar dalam pengembangan keterampilan berbicara anak 

melalui pembeljaran jarak jauh (virtual learning). 

Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Observasi 

Perencanaan Pembelajaran 
Keterangan 

Deskripsi 
Ya Tidak 

1. Ijin melakukan penelitian 

2. Mediskukan RPPH dan Kurikulum 

yang digunakan RA Nurul Yaqin  

3. Mendiskusikan dan membuat jadwal 

pembelajaran untuk penelitian 

dengan pihak RA Nurul Yaqin 

4. Merancang RPPH untuk 

pembelajaran jarak jauh dan 

konsultasi dengan pihak RA Nurul 

Yaqin  

5. Membuat Skenario pembelajaran 

(Teacher talks) 

6. Melakukan perkenalan dan 

sosialisasi dengan anak dan orang 

tua melalui whatsapp grup 

7. Menjelaskan pembelajaran untuk 

hari pertama dan memperkenalkan 

permainan kotak posserta media 

kartu bergambar 

   

b. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan permainan kotak pos 

menggunakan media kartu media kartu gambar dalam pengembangan 

keterampilan berbicara anak melalui pembelajaran jarak jauh (virtual learning). 

Pelaksanaan yang dilaksanakan sebagai berikut : 
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Pembukaan Inti  Penutup 

1. Berdo’a, salam, 

menanyakan kabar, 

tepuk semangat. 

2.Memperkenalkan 

permainan kotak pos 

melaui video yang 

dikirim di whatsapp 

grup. 

3.Bercakap-cakap 

sesuai tema mengenai 

nama-nama buah, 

warna, bentuk, dan 

rasa. 

4.Guru menerangkan 

kegiatan-kegiatan 

yang akan anak-anak 

lakukan. 

1. Mengamati cara 

bermain kotak 

pos melalui 

video. 

2. Menonton video 

kotak pos melaui 

video di rumah. 

3. Menyimak 

penjelasan guru 

tentang 

permainan kotak 

pos dan tebak 

gambar dari 

media kartu 

gambar. 

4. Menyebutkan 

kembali nama-

nama buah 

dikirim melalui 

voice note. 

5. Melengkapi 

huruf dari media 

pmbelajaran 

wayang buah dan 

mengucapkan 

kembali huruf 

yang hilang 

melalui voice 

note.  

6. Bermain media 

kartu gambar 

diiringi nyanyian 

kotak pos dan 

memilih buah 

kesukaan melalui 

video call 

whatsapp.  

7. Bercerita tentang 

buah kesukaan 

melalui video call 

whatsapp. 

8. Membaca surat 

pendek (bebas) 

dikirim melalui 

voice note. 

1.  2. Diskusi tentang 

kegiatan hari ini. 

3. Menyampaikan 

kegiatan 

pembelajaran 

jarak jauh untuk 

esok hari. 

4. Berdo’a dan 

salam. 



31 
 

 
Ainur Farah Diba, 2020 

PENGGUNAAN PERMAINAN KOTAK POS DENGAN MEDIA KARTU GAMBAR DALAM 

PEMBELAJRAN KETERMAPILAN BERBICARA ANAK USIA DINI MELALUI VIRTUAL 

LEARNING 

Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

c. Evaluasi pembelajaran dengan menerapkan permainan kotak pos menggunakan 

media kartu media kartu gambar dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

anak melalui pembelajaran jarak jauh (virtual learning) Indikator yang 

digunakan untuk evaluasi pembelajaran dan Kriteria Penilaian sebagai berikut : 

Kompetensi 

Inti 
Kompetensi Dasar 

Penilaian 

BB MB BSH BSB 

 

 

 

BAHASA 

4.10. Menunjukan Bahsa Reseptif 

(Anak mampu menyimak dan 

membaca) 

    

4.11. Menunjukan bahasa ekspesif 

(menggungkapkan bahasa verbal 

dan non verbal) 

    

3.12. Mengenal keaksaraan awal 

melalui bermain 

    

4.12. Menjukan keaksaraan awal 

melalui berbagai karya 

    

 Keterangan : 

  BB : BelumBerkembang 

  MB : Mulai Berkembang 

  BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

  BSB : Berkembang Sangat Baik 

3.6 Teknik Analisis data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada umunnya dimaksudakan untuk 

menjabarkan data yang sudah diperoleh baik berupa teks atau gambar serta untuk 

mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar (Cresswell, 2016). Adapun analisis yang digunakan pada penelitian 

ini adalah analisis deskriptif Kualitataif dan teknik analisis datanya sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data berupa data observasi, data wawancara, dan data 

dokumentasi secara online melalui aplikasi whatsapp yang sudah dilaksanakan oleh 

peneliti untuk diolah menjadi data deskriptif yang berupa narasi. 

2. Reduksi data 

Reduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada 

hal-hal penting, dengan begitu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 
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jelas (Heriyanto, 2013). Dalam penelitian ini memfokuskan pada permainan kotak pos 

dengan media kartu gambar dapat menstimulus keterampilan berbicara anak melalui 

pembelajaran yang dilakukan jarak jauh (virtual learning). 

3. Penyajian data 

Setelah melakukan reduksi langkah selanjutnya yakni menyajikan data yang 

sudah ada. Data tersebut disajikan berupa bentuk teks bersifat naratif. Data disajikan 

dengan mengelompokan sesuai bab masing-masing. Data diambil dari hasil observasi 

secara online mengenai keadaan sekolah, RPPH yang digunakan, metode 

pembelajaran yangdigunakan di RA, bentuk penilaian yang digunakan, sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan pembelajaran, dan bahan ajar yang digunakan. Selain 

data yang diperoleh dari observasi penelitian ini juga menyajikan data yang diperoleh 

dari hasil wawancara secara online dengan pihak sekolah dan orang tua anak dan data 

lain diperoleh dari treetment yang digunakan untuk mengetahui pengaruh permainan 

kotak pos dengan media kartu gambar dalam menstimulus keterampilan anak melaui 

pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Pada penarikan kesimpulan diambil dari data yang sudah disajikan 

kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang menjabarkan temuan saat 

melakukan penelitian. Kesimpulan data yang diambil dari penelitian ini mengacu 

pada adakah pengaruh dari permainan kotak pos dengan media kartu gambar untuk 

menstimulus keterampilan berbicara pada anak di RA Nurul Yaqin. Setelah 

menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh peneliti membuat kesmipulan yang 

merupakan hasil dari penelitian. 

3.7   Pengujian keabsahan data 

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas, karena dalam penelitian kualitatif kriteria utama pada data 

penelitian adalah valid, reliabel, dan obyektif. Validitas merupakan salah satu 

kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuan yang 

didapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca (Creswell & 

Miller, 2000 dalam Creswell, 2016). Untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian 

melalui beberapa langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2012 dalam Heryanto, 2013): 
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1. Triangulasi 

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Pada penelitian ini pengecekan keabsahan data 

dilakukan dengan mengumpulkan data dari wawancara mendalam dengan pihak 

sekolah dan observasi secara online dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran dengan membandingkan data yang diberikan oleh guru kelas 

pada saat pembelajaran anak dikelas dan saat penelitian berlangsung sebagai penguat 

data yang akan disajikan. 

2. Analisis kasus negatif 

Peneliti harus mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. 

Apabila tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat 

dipercaya. 

3. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah sebagi pendukung data yang 

ditemukan, bahan referensi pada penelitian ini diambil dari data hasil wawancara 

dengan pihak sekolah secara online dan hasil observasi jarak jauh didukung dengan 

hasil rekaman dari wawancara yang dikirim melalui voice note aplikasi whatsapp. 

4. Menggunakan member check 

Mengadakan kesepakatan dengan informan bahwa data yang telah diterima 

sudah sesuai dengan hasil wawancara. Apabila data yang diambil sudah benar maka 

data sudah dianggap valid, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi 

data agar penafsiran akan data yang sudah ada disepakati bersama antara peneliti dan 

pemberi data. Pada penelitian ini member check dilakukan setelah data terkumpul 

dilanjutkan dengan pngecekan kembali dengan informan yang memberikan data. 

 


