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BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

 

Dalam Bab III ini akan diuraikan setting dan subjek penelitian serta metode 

dan prosedur penelitian yang meliputi; (1) Lokasi Penelitian; (2) metode 

penelitian; (3) desain penelitian; (4) prosedur penelitian; (5) variabel penelitian; (6) 

instrumen penelitian; dan (7) teknik pengolahan dan analisis data.  

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Mutiara Bunda yang 

beroperasional di bawah Yayasan Keluarga Cahaya Mutiara yang berdiri sejak 

1995. Sekolah tersebut  beralamat di Jl. Arcamanik Endah no. 3 Arcamanik, Kota 

Bandung    Telp.(022) 721 6578     Fax.(022) 720 4123. Berikut akan 

dideskripsikan profil SD Mutiara Bunda yang dikutip dari http:// 

sekolahmutiarabunda. wordpress.com dan http://el-shalih. blogspot.com 

Visi SD Mutiara Bunda adalah “Mewujudkan/ menyelenggarakan sebuah 

lembaga pendidikan yang bernuansa Islami dan berwawasan global 

sehingga menghasilkan individu yang siap menghadapi berbagai tantangan 

hidup di era globalisasi nanti, menjaga lingkungannya dan bermanfaat bagi 

masyarakat.”  

 

Misi SD Mutiara Bunda adalah “Mengembangkan semaksimal mungkin 

potensi yang ada pada individu dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. Membantu orang tua untuk menyiapkan anak-anak dalam 

menghadapi era globalisasi dengan dasar agama dan kepribadian yang baik. 

Memberikan lingkungan yang beragam bagi anak-anak agar lebih peka 

terhadap lingkungannya yang penuh keberagaman.” 

 

http://el-shalih/
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Lingkungan belajar di SD Mutiara Bunda adalah Pendidikan Inklusif: siswa 

belajar memahami banyaknya perbedaan yang ada di sekitarnya (sifat, budaya, 

kemampuan dsb), dan juga belajar untuk beradaptasi terhadap banyaknya 

perbedaan tersebut.   

Kerja sama yang kuat antara sekolah dan orang tua.  Komunikasi antara 

pihak sekolah dan orang tua terjalin secara harmonis melalui berbagai sarana 

diskusi dan presentasi.  Setiap perbedaan akan dibicarakan demi tercapainya solusi 

yang terbaik bagi kepentingan siswa. 

Lingkungan Islami dengan berpedoman pada uswah Rasulullah swa. yang 

akan meningkatkan akhlakul karimah sehingga siswa akan menjadi individu yang 

tangguh dan tidak mudah berpengaruh oleh arus informasi negatif yang sedemikian 

derasnya saat ini. 

Kurikulum SD Mutiara Bunda memakai kurikulum nasional dengan 

pengayaan untuk setiap mata pelajaran.  Kurikulum nasional ini dipadukan dengan 

kurikulum luar untuk memperluas wawasan siswa dengan menggunakan 

pendekatan belajar aktif (active learning).  Di mana siswa banyak melakukan 

penelitian, observasi, eksperimen, diskusi, presentasi dan belajar mengambil 

kesimpulan terhadap apa yang ditemuinya.  Siswa dirangsang untuk selalu 

memiliki rasa ingin tahu yang besar dan setiap pelajaran tidak sekedar bersifat 

menghafal atau mencatat. 

Integrasi kurikulum dan pendekatan tematik membuat siswa belajar secara 

tuntas, ditunjang dengan pemilihan topik-topik pembelajaran yang dapat menggali 
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kemampuan siswa secara optimal.  Dengan pendekatan belajar aktif, siswa 

diharapkan dapat menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri sehingga tumbuh rasa 

tanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. 

Segala penemuan-penemuan mereka dihubungkan dengan kebesaran Allah 

swt. sebagai Pencipta, sehingga para siswa belajar kebesaran-Nya melalui kegiatan 

sehari-hari di sekolah dalam segala aspek dan berharap tercermin di dalam perilaku 

setiap siswa. 

Materi Pengajaran di SD Mutiara Bunda adalah: 

 Agama Islam 

 Budi Pekerti (Kewarganegaraan) 

 Bahasa Inggris 

 Ilmu Sosial 

 Ilmu Pengetahuan Alam 

 Bahasa Indonesia 

 Budaya Jawa Barat 

 Matematika 

 Art 

 Teknologi 

 Musik 

 Olah Raga dan Kesehatan 

 Personality Development 
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Berdasarkan deskripsi profil di atas, maka alasan penelitian 

diselenggarakan di SD Mutiara Bunda sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Di 

samping itu, di SD tersebut terdapat anak yang mengalami gangguan disleksia. 

Adapun data siswa yang mengalami disleksia tersebut adalah sebagai berikut. 

 

B. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini berjumlah 4 orang yang tersebar di kelas 2 (dua orang, 

kelas 3 (satu orang), dan 5 (satu orang). Berikut akan dituangkan dalam tabel 

berikut data awal kemampuan membaca dari masing-masing subjek penelitian. 

 

TABEL 3.1 

Data Subjek Penelitian 

No. Nama Kelas Umur 
Jenis  

Kelamin 

Data Kemampuan 

Membaca 

1. A 2 (Berkuda) 8 Laki-laki 

Kurang lancar dalam 

membaca dan belum bisa 

memahami isi cerita sesuai isi 

bacaan 

2. V 2 (Bersepeda) 8 Laki-laki Masih menebak kata yang 

akan dibacanya. 

3. R 5 (Boling) 11 Laki-laki 
Ketika membaca intonasinya 

masih belum jelas dan masih 

terbata-bata. 

4. MA 5 (Golf) 11 Laki-laki 
Masih harus diingatkan ketika 

menjawab pertanyaan sesuai 

dengan isi bacaan.  
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C. Waktu Penelitian 

Jangka waktu penelitian adalah dari Januari 2011 s.d. April 2011. Tahap 

prapenelitian dilakukan pada 20 Januari s.d. 3 Pebruari 2011.  Tahap mendesain 

rancangan metode dilakukan pada 4 s.d. 11 Pebruari 2011.  Tahap uji kelayakan 

metode dilakukan pada 15 s.d. 28 Pebruari 2011. Tahap perbaikan rancangan 

metode dilakukan pada 1 s.d. 7 Maret 2011. Dan tahap penelitian dilakukan pada 9 

Maret s.d. 8 April 2011. Adapun jadwal pertemuan setiap subjek berbeda, tapi 

secara umum  tercantum dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 3.2 

 

Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 

Jadwal kegiatan 

Kondisi Sesi Waktu  Materi 

1 2 3 4 

BASELINE-1 

(A1) 

1 Maret 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

2 Maret 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

3 Maret 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

4 Maret 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

 

 

 

 

5 Maret 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

6 Maret 2011 1.Unsur suprasegmental dalam 
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INTERVENSI 

(B) 

 

 

 

 

 

 

 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

7 Maret 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

8 Maret 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

9 Maret 2011 1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

10 Maret 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

 

1 2 3 4 

 

11 April 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

12 April 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

BASELINE-2 

(A2) 

13 April 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

14 April 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

15 April 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

16 April 2011 

1.Unsur suprasegmental dalam 

membaca. 

2. Pemahaman isi teks bacaan. 

 

 

D. Metode Penelitian 

Surakhmad (1982:131) menjelaskan bahwa “metode merupakan cara utama 

yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Berhasil atau tidaknya suatu tujuan 



102 

 

Agus Supriatna, 2012 
Penerapan Teknik Multisensori Bagi Peningkatan Keterampilan Membaca Aspek 

Pemahaman Dan Aspek Suprasegmental Siswa Berkebutuhan Khusus Disleksia Di Sekolah 

Dasar Inklusi Kota Bandung 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

 

begantung pada metode penelitian yang digunakan”. Dengan demikian, metode 

dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu 

agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen, sedangkan untuk menggali data 

subjek penelitian menggunakan penelitian subjek tunggal (Single Subject  

Eksperiment). Sunanto (2005:56) menjelaskan bahwa: 

Penelitian subjek tunggal memfokuskan pada data individu sebagai sampel 

penelitian. Perbandingan tidak dilakukan antar individu maupun kelompok, 

tetapi dibandingkan pada subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda dan 

yang dimaksud kondisi di sini adalah kondisi baseline dan kondisi eksperimen 

(intervensi). 

 

Pandangan di atas, diperkuat  Sukmadinata (2005:59) yang menjelaskan 

bahwa: 

 … eksperimen subjek tunggal merupakan eksperimen yang dilakukan 

terhadap subjek tunggal. Dalam eksperimen subjek tunggal, subjek atau 

partisipannya bersifat tunggal, bisa satu orang, dua orang, atau lebih. Hasil 

eksperimen disajikan dan dianalisis berdasarkan subjek secara individual. 

Adapun karakteristik dari penelitian ini adalah (1) perlakuan (treatment atau 

intervention) dilakukan secara berulang dan berkelanjutan; (2) tidak 

menggunakan kelompok control; dan (3) pengukuran terhadap variabel terikat 

(dependent variabel) dilakukan secara berulang dan berkelanjutan 

(continuous). 

 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka alasan penelitian ini 

menggunakan eksperimen subjek tunggal adalah subjek yang diteliti adalah 

individu yang memiliki karakteristik kesulitan membaca yang berbeda, sehingga 

memerlukan pendekatan individual. Di samping itu, sesuai dengan tujuan yang 
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akan dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan kompetensi membaca anak 

berkebutuhan khusus disleksia dengan pendekatan individual melalui teknik 

multisensori. 

 

1. Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang akan digunakan adalah Desain A-B-A.  Dengan 

membandingkan dua kondisi baseline, sebelum dan sesudah intervensi, keyakinan 

adanya pengaruh intervensi lebih dapat diterima. Jadi, penambahan kondisi 

baseline A2 dimaksudkan sebagai kontrol untuk fase intervensi sehingga 

memungkinkan untuk menarik simpulan adanya hubungan fungsional antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Desain A-B-A mempunyai tiga tahap, yaitu A-

1 (Baseline-1), B (Intervensi), A2 (baseline-2). Gambarnya dapat dilihat di bawah 

ini. 

 

A-1 (Baseline 1) 

(Sesi 1-4) 

B (Intervensi) 

(Sesi 5-12) 

A-2 (Baseline 2) 

(Sesi 13-15) 

                

      0     1      2       3       4         5       6      7       8       9      10     11    12     13    14     15  16 

Sesi  

 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian A1-B-A2 
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A 1 = Baseline 1,  adalah kondisi kemampuan keterampilan membaca pada subjek 

penelitian sebelum dilakukan intervensi (praintervensi). 

B   = Intervensi, adalah kondisi intervensi keterampilan membaca pada subjek 

penelitian  dengan menerapkan teknik multi sensori.  

A-2 = Baseline 2, adalah kondisi keterampilan membaca pada subjek penelitian 

setelah dilakukan intervensi (pascaintervensi). 

 

Berkenaan dengan desain di atas, Sunanto, dkk. (2005:61) menjelaskan 

prosedur desain A-B-A adalah sebagai berikut. 

1) target behavior diukur secara kontinyu pada kondisi baseline (A1) dalam  

periode waktu tertentu sampai data menjadi stabil; 

2) pengukuran dilanjutkan pada kondisi intervensi (B) secara terus menerus 

sampai data mencapai kecenderungan level data yang jelas; dan 

3) pengukuran kembali dilakukan pada kondisi baseline (A2). 

 

 

 

2. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian ini secara garis besar mencakup lima tahapan, yakni: 1) 

tahap prapenelitian, 2) tahap mendesain rancangan Program Pembelajaran 

Individual dengan teknik multi sensori, 3) tahap uji kelayakan Program 

Pembelajaran Individual dengan teknik multi sensori, 4) tahap perbaikan 

rancangan Program Pembelajaran Individual dengan teknik multi sensori, dan 5) 

tahap penelitian. Prosedur penelitian dapat digambarkan di bawah ini. 

 

 

 

1. Tahap 
Prapenelitian 

a. Kajian Pustaka 

Interpretasi 

2. Tahap 
Mendesain 
Rancangan Teknik 

a. Tujuan  
b. Bahan 
c. PPI 
d. Media 
d. Evaluasi 

b. Studi 
Lapangan 
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Gambar 3.2 

Prosedur Penelitian Program Pembelajaran Individual dengan teknik multi sensori 

untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Anak Disleksia 

1) Tahap Prapenelitian 

a. Kajian Pustaka 

 Pada tahap ini peneliti melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Studi 

pustaka dilakukan untuk mencari, menganalisis, dan menginterpretasi teori-teori 

yang berkaitan erat dengan penelitian yang mencakup; (1) teori perkembangan 

bahasa anak; (2) tahap perkembangan membaca anak; (3) teori membaca; (4) anak 

berkebutuhan khusus; (5) jenis-jenis kesulitan pada anak berkebutuhan khusus; (6) 

teori disleksia; (7) program pembelajaran membaca bagi anak disleksia; (8) 
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pengertian program pembelajaran individual; (9) dan teori metodologi penelitian 

khususnya SSR.  

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk menemukan; (1) menemukan siswa 

disleksia di sekolah-sekolah inklusi; (2) masalah-masalah keterampilan membaca 

siswa disleksia yang dapat dijadikan peluang penelitian; dan (3) potensi 

keterampilan membaca yang dapat dikembangkan.   

 Fokus kajiannya adalah menggali data; (1) identitas sekolah yang meliputi 

data  kepala sekolah,  keadaan guru,  keadaan siswa,  kurikulum, buku sumber, 

media pembelajaran, alokasi waktu pelajaran bahasa Indonesia, cakupan materi 

bahasa Indonesia,  cakupan materi keterampilan berbicara, dan teknik 

pembelajaran membaca yang sudah diterapkan; (2) identifikasi anak berkebutuhan 

khusus disleksia; dan (3) mengungkap penyelenggaraan pembelajaran membaca di 

sekolah yang dijadikan tempat penelitian.  

Data-data tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga berhasil 

diungkap data sekolah mana yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian ini, 

data anak-anak disleksia yang akan dijadikan subjek penelitian, dan data 

penyelenggaraan pembelajaran membaca. Adapun teknik pengumpulan data 

mencakup; (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) studi dokumentasi terhadap data 

yang ada di sekolah.  

  

2) Tahap Mendesain Rancangan Teknik Multi Sensori 
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 Dalam tahap mendesain rancangan teknik multi sensori, akan diuraikan 

tentang: (a) penyusunan tujuan pembelajaran; (b) penyusunan bahan/materi 

pembelajaran; (c) penyusunan program pembelajaran individual; (d) membuat 

media pembelajaran; dan (e) penyusunan evaluasi. 

 

(a) Menetapkan Tujuan Pembelajaran 

 Berdasarkan standar isi SD mata pelajaran bahasa Indonesia materi 

membaca kelas II (dua) semester dua dan hasil asesmen di lapangan terhadap 

subjek penelitian, maka tujuan pembelajaran terdiri atas tujuan jangka panjang dan 

tujuan jangka pendek.  

Adapun yang termasuk tujuan jangka panjang adalah siswa mampu; (1) 

menceritakan 20 gambar dan kata kerja dengan lancar, (2) mengingat sepuluh 

gambar yang telah ditutup dengan benar, (3) membaca kalimat dan cerita 

sederhana dengan lancar, (4) memahami isi cerita dengan tepat, (5) meningkatkan 

kemampuan membaca kata benda, kerja, kerja, dan sifat, serta (6) meningkatkan 

kemampuan membaca kata  benda,  kerja,  kerja  dan  sifat  dalam konteks kalimat 

sederhana, meningkatkan kemampuan membaca cerita sederhana dan mampu 

menceritakan kembali.   

 Adapun yang termasuk tujuan jangka pendek adalah siswa mampu; (1) 

melafalkan kata yang mengandung bunyi diftong, (2) melafalkan kata yang 

mengandung konsonan rangkap, (3) mengucapkan kata-kata dalam kalimat, (4) 

menyebutkan tokoh dan waktaknya, (5) menyebutkan tempat kejadian, (6)  
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membaca kata  benda, kerja, dan sifat, serta (7) membaca kalimat yang 

mengandung kata benda, kerja, dan sifat, tanpa menebak kata.  

 Berdasarkan standar isi SD mata pelajaran bahasa Indonesia materi 

membaca kelas V (lima) semester dua dan hasil asesmen di lapangan terhadap 

subjek penelitian, maka tujuan pembelajaran terdiri atas tujuan jangka panjang dan 

tujuan jangka pendek. 

 Adapun yang termasuk tujuan jangka panjang adalah siswa mampu; (1) 

membaca kata benda, kerja, sifat, dan nominal dengan tepat, (2) membaca kalimat 

luas S-P-O-K dengan lancar, (3) membaca cerita sederhana dengan lancar, (4) 

membaca kata abstrak, (5) memahami kalimat yang mengandung makna abstrak, 

serta, (6) menyusun kalimat dari teks yang dibaca.  

 Adapun yang termasuk tujuan jangka pendek adalah siswa mampu; (1) 

membaca kata benda, kerja, sifat dengan lancar, (2) membaca kalimat luas S-P-O-

K dengan lancar, (3) membaca kata abstrak, (4) memahami kalimat yang 

mengandung makna abstrak, serta (5) memahami cerita yang mengandung makna 

abstrak.    

 

(b) Menyusun Bahan Pembelajaran  

Bahan pembelajaran membaca berupa teks narasi yang dikemas 

berdasarkan hasil asesmen dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan 

keterampilan membaca anak disleksia, baik siswa kelas II maupun kelas IV.  
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(c) Menyusun Program Pembelajaran Individual 

 Komponen-komponen PPI yang disusun ini mencakup; (1) identitas anak, 

(2) deskripsi kondisi anak saat ini, (3) tujuan jangka panjang dan pendek, (4) 

teknik , (5) media, (6) evaluasi, dan (7) pelaksanaan pembelajaran. 

 

(d) Membuat Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran yang dibuat berupa; (1) kartu-kartu huruf, (2) kartu-

kartu kata, (3) kartu-kartu kalimat. Media pembelajaran ini sangat diperlukan 

sekali dalam teknik multi sensori ini, karena dengan adanya media pembelajaran 

berupa benda tiga dimensi, proses pembelajaran membaca menjadi lebih menarik 

minat anak (media pembelajaran terlampir). 

 

(e) Menyusun Evaluasi 

 Dua variabel membaca yang akan dievaluasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. Variabel pertama unsur suprasegmental yang mencakup; 

kelancaran membaca, ketepatan intonasi, serta ketepatan pelafalan fonem dan kata, 

sedangkan variabel kedua yaitu aspek pemahaman isi cerita yang mencakup; 

menyebutkan tokoh, watak, tempat kejadian, dan menceritakan kembali isi cerita. 

Evaluasi untuk variabel unsur suprasegmental  menggunakan instrumen tes 

dengan sistem penyekoran menggunakan skala Likert dengan rentang skor antara 

1-15. Semua jawaban siswa akan dikonversi dengan pendekatan angka-angka 
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tersebut. Evaluasi untuk variabel pemahaman isi teks bacaan ini menggunakan 

instrumen tes berupa tes rumpang dan esay terbatas.  

 

3) Tahap Uji Kelayakan Teknik Multisensori 

 Pengujian kelayakan teknik ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni: a) 

analisis kualitas teknik multi  sensori, dan b) uji coba lapangan.  

 

a. Analisis Kualitas Teknik 

 Tujuan analisis kualitas teknik ini adalah untuk menguji kelayakan 

rancangan teknik multisensori yang dilakukan dengan cara mengkaji isi setiap 

komponen, serta melihat kesinambungan dan keterkaitan antara komponen yang 

satu dengan komponen lainnya.  

 Analisis kualitas teknik dilakukan dengan  mengkaji ulang teknik 

multisensori yang dikembangkan, mengadakan diskusi dengan ahli bahasa, ahli 

psikologi, ahli anak berkebutuhan khusus, dan ahli metode SSR. Diskusi dilakukan 

untuk mendapatkan masukkan, tanggapan, saran, pemecahan masalah, terhadap 

teknik  yang sedang dikembangkan.  

  

 

 

b. Uji Coba Lapangan 
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 Uji coba teknik multisensori ini dilakukan kepada siswa, baik kepada ke 

empat subjek penelitian, maupun kepada siswa yang dulunya pernah mengalami 

disleksia yang berada di lingkungan SD Mutiara Bunda Kota Bandung.  

 

4) Tahap Perbaikan Rancangan Teknik Multisensori 

 Berdasarkan hasil uji coba di lapangan, maka rancangan teknik 

multisensori mengalami perbaikan untuk penyempurnaan. Rancangan perbaikan 

teknik multisensori tersebut, diawali dengan divalidasi oleh pembimbing 

penelitian. 

 

5) Tahapan Penelitian Subjek Tunggal A-B-A 

 Secara garis besar tahapan penelitian eksperimen subjek tunggal A-B-A ini 

mencakup; (a) tahap 1 (A-1, baseline 1); (b) tahap B (intervensi); dan (c) tahap 2 

(A-2, baseline 2). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.3 

Tahap Penelitian Eksperimen Subjek Tunggal Desain A-B-A  
  

No. Tahap 1 

A-1 (Baseline 1) 

1 2 

1. Menetapkan perilaku belajar yang akan diubah sebagai target behavior, yaitu 

peningkatan keterampilan membaca  melalui teknik multisensori, yang dibatasi 

pada unsur: 1) suprasegmental, dan 2)  pemahaman isi teks bacaan. 

2. Untuk mengambil data baseline 1, maka langkah pelaksanaannya adalah: 

a. guru melaksanakan kegiatan pembelajaran membaca sebanyak  empat sesi;  
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b. subjek melaksanakan kegiatan membaca dalam situasi pembelajaran yang  

1 2 

 biasa, tanpa menerapkan teknik multisensori. 

c. Dua orang observer merekam dan melaksanakan penilaian dalam dua unsur 

yakni: 1) suprasegmental, dan 2) pemahaman isi cerita berdasarkan instrumen 

yang telah disediakan. 

d. Hasil penilaian dicatat dalam format data penilaian. 

 B (Intervensi) 

1.  Dilaksanakan teknik multi  sensori terhadap empat subjek penelitian selama 

delapan sesi, masing-masing sesi @ 30 menit (2 x jam pelajaran).  Teknik 

multisensori akan dijelaskan pada bagian lain.  

2.  Untuk mengambil data pada tahap intervensi ini, maka dilakukan tahap kegiatan 

yang dilakukan antara lain: 

a. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran membaca dengan teknikmulti  

sensori sebanyak delapan sesi, masing-masing sesi @ 30 menit. 

b. Subjek melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan teknik multisensori. 

c. Dua orang observer melaksanakan kegiatan: mencatat kemampuan membaca 

siswa, dan melakukan penilaian dalam dua unsur: 1) suprasegmental, dan 2) 

pemahaman isi teks bacaan. 

d. Hasil rekaman dan penilaian dicatat dalam format data penilaian. 

3. Hal tersebut di atas dilakukan untuk mengukur tingkat kestabilan kondisi subjek. 

 Tahap  2 

A-2 (Baseline 2) 

1.  Melakukan pengukuran kembali tentang: 1) unsur suprasegmental, dan 2) 

pemahaman isi teks bacaan setiap subjek setelah mengalami delapan sesi 

intervensi.  
2. Prinsip pengukuran pada tahap ini sama dengan tahap baseline 1 (A-1).  Adapun 

langkah pelaksanaan tahap ini adalah:  

a. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran membaca sebanyak  empat sesi 

selama  30 menit untuk tiap sesi. 

b. Subjek melaksanakan kegiatan membaca dalam situasi pembelajaran yang 

biasa, tanpa menerapkan teknik multisensori; 

c. Dua orang observer melaksanakan penilaian dalam dua aspek yakni: 1) 

suprasegmental, dan 2) pemahaman isi teks bacaan berdasarkan instrumen 

yang telah disediakan; 

d. Hasil penilaian dicatat dalam format penilaian; dan 

e. Pada akhir kegiatan eksperimen, peneliti melakukan wawancara  untuk 

mendapatkan refleksi dan umpan balik dari guru. 
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E. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian ini mencakup variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebasnya adalah penerapan teknik multisensori yang diterapkan dalam 

pembelajaran membaca di SD Mutiara Bunda Kota Bandung.  

Variabel terikatnya adalah hasil belajar yang berupa peningkatan 

keterampilan membaca, baik aspek suprasegmental maupun aspek pemahaman. 

Varibel terikat pertama, aspek suprasegmental yang mencakup; kelancaran 

membaca, ketepatan intonasi, dan ketepatan pelafalan fonem dan kata. Varibel 

terikat kedua, aspek pemahaman isi teks bacaan yang mencakup; menyebutkan 

tokoh, watak, tempat, dan menceritakan kembali isi teks bacaan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, observasi, 

angket, dan wawancara yang dilakukan peneliti terjun langsung untuk memperoleh 

data-data melalui instrumen-instrumen tersebut. Berikut akan dijelaskan dari setiap 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

1) Instrumen Tes 

 Instrumen tes digunakan untuk mengetahui aspek suprasegmental, dan 

pemahaman isi teks bacaan. Instrumen tes terdiri atas prates (pretest) dan pascates 
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(posttest). Prates diberikan pada kondisi baseline-1, yaitu kondisi pada saat siswa 

belum dilakukan intervensi. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan 

sejauh mana pengetahuan awal siswa. Selanjutnya tes diberikan juga pada saat 

terjadinya pelaksanaan intervensi (tes dalam proses PBM). Tes ini bertujuan untuk 

melihat kondisi dan kestabilan siswa pada saat memperoleh intervensi. Pascates 

diberikan pada kondisi baseline-2 untuk mengevaluasi sejauh mana terjadi 

peningkatan kemampuan aspek unsur suprasegmental  dan pemahaman isi teks 

bacaan setelah dilepas tanpa intervensi.  

Perangkat soal tes, baik jenis soal maupun jumlah soal pada setiap tes  

sama. Instrumen tes tersebut digunakan setelah memenuhi kriteria validasi dan 

reabilitas. Untuk mendapatkan validasi isi dan tampilan, alat tes ini dikonsultasikan 

dulu kepada pembimbing penelitian. Untuk mendapatkan tingkat reabilitas dan 

validasi yang memenuhi standar, alat tes ini diujicobakan pada siswa kelas dua dan 

lima SD Mutiara Bunda Kota Bandung. Kisi-kisi tes dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini.  

 

Tabel 3.4 

 

Kisi-kisi Soal Tes 

 

No. Komponen Indikator 

1.  

 

 

 

 

 

 

Suprasegmental 

 

 

 

 

 

 

1. Kelancaran membaca, tanpa adanya penundaan ataupun 

pengulangan baik kata, atau kalimat yang sama pada 

saat membaca. 

2. Kemampuan penggunaan intonasi (nada) suara yang 

tepat saat membaca. 

3. Ketepatan melafalkan fonem dan kata dengan benar 

tanpa menebak.  
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2. Pemahaman isi 

teks bacaan. 

1. Kemampuan menyebutkan tokoh beserta wataknya 

dalam isi teks bacaan.   

2. Kemampuan menyebutkan waktu dan tempat kejadian 

dalam teks bacaan.  

3.Kemampuan memahami makna kata abstrak yang 

terdapat dalam isi teks bacaan.  

 

 

a) Instrumen Tes Membaca Unsur Suprasegmental 

Berdasarkan kisi-kisi di atas, maka dibuatlah instrumen pedoman penilaian 

keterampilan membaca untuk unsur suprasegmental yang meliputi kelancaran 

membaca kata dan kalimat tanpa terputus-putus atau pengulangan kata, kalimat 

yang sama, ketepatan intonasi, dan ketepatan pelafalan fonem dan kata seperti 

tercantum dalam lampiran. 

 

b) Instrumen Tes Membaca Unsur Pemahaman Isi Teks Bacaan 

 Instrumen tes membaca unsur pemahaman menggunakan instrumen tes 

berupa tes rumpang dan esay terbatas. Tes tersebut diujikan pada kondisi baseline 

1, kondisi intervensi, dan kondisi baseline 2 dengan soal yang sama. Adapun 

lembar tes tersebut terlampir. 

 

2) Instrumen Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan penerapan teknik 

multisensori di SD Mutiara Bunda Kota Bandung. Observasi dilakukan terhadap 

kegiatan guru dan kegiatan siswa. Isi instrumen observasi berupa tahapan dan 
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indikator penerapan teknik multisensori yang dilakukan guru dan siswa. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi. Instrumen observasi tersebut 

tertuang dalam lampiran. 

 

 

 

3) Instrumen Angket 

Angket digunakan dalam studi lapangan prapenelitian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi  dan menetapkan sekolah inklusi yang ada di Kota Bandung yang 

memungkinkan dilakukannya penelitian Teknik multisensori bagi siswa disleksia. 

Isi angket menggali data mengenai; identitas sekolah,  kepala sekolah,  

keadaan guru,  keadaan siswa,  kurikulum, buku sumber, media pembelajaran, 

alokasi waktu pelajaran bahasa Indonesia, cakupan materi bahasa Indonesia,  

cakupan materi keterampilan membaca, dan strategi pembelajaran bahasa yang 

sudah diterapkan. Data-data tersebut dianalisis sehingga berhasil diungkap data 

sekolah mana yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian ini. Instrumen 

angket tersebut tertuang dalam lampiran. 

 

4) Instrumen Wawancara 

Wawancara dilakukan pada guru-guru yang terlibat dalam program 

pembelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui apakah teknik 

multi sensori untuk siswa disleksia ini mudah atau sulit dilakukan? Hambatan apa 
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yang muncul dalam pembelajaran? Bagaimana tanggapannya pada media 

pembelajaran yang digunakan? Menarikkah startegi ini? Instrumen wawancara 

tersebut tertuang dalam lampiran. 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Teknik pengolahan dan analisis data penelitian dilakukan secara kuantitatif 

dan kualitatif. Secara kuantitatif, data keterampilan membaca siswa aspek 

suprasegmental  dianalisis berdasarkan pedoman penilaian keterampilan berbicara 

dengan skala Likert 1 s.d. 5. Aspek-aspek suprasegmental siswa yang dianalisis 

meliputi: 

1) kelancaran membaca; 

2) ketepatan intonasi; dan 

3) ketepatan pelafalan. 

Adapun indikator-indikator yang termasuk aspek suprasegmental meliputi; 

(1) kelancaran membaca, tanpa adanya penundaan ataupun pengulangan kata yang 

sama pada saat membaca; (2) kemampuan penggunaan intonasi (nada) suara yang 

tepat saat membaca; dan (3) ketepatan melafalkan fonem dan kata dengan benar 

tanpa menebak. Sebagai bahan perhitungan dari skor angka, maka disusun skala 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.5 

 

Patakoan Skala Lima, Interval, dan Kriteria Aspek Suprasegmental 
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Skala Interval Kriteria 

1 2 3 

1 13-15 

Sangat lancar ketika membaca, tanpa adanya penundaan ataupun 

pengulangan kata yang sama dan mampu menggunakan intonasi 

dengan tepat serta sangat tepat melafalkan diftong, konsonan, kata 

tanpa menebak. 

2 8,99-12,99 

Lancar ketika membaca, ada penundaan dan pengulangan kata 

yang sama sebanyak  1 kali, dan mampu menggunakan intonasi 

dengan tepat serta tepat melafalkan diftong, konsonan, kata, dan 

menebak kata sebanyak 1kali. 

3 8-10 
Cukup lancar ketika membaca, ada penundaan dan pengulangan 

kata yang sama sebanyak  2-4 kali, dan cukup mampu  

1 2 3 

  
menggunakan intonasi dengan tepat serta cukup tepat melafalkan 

diftong, konsonan, kata, dan menebak kata sebanyak 2-4 kali. 

4 5,99-7,99 

Kurang lancar ketika membaca, ada penundaan dan pengulangan 

kata yang sama sebanyak 5-7 kali, dan kurang mampu 

menggunakan intonasi dengan tepat serta kurang tepat melafalkan 

diftong, konsonan, kata, dan menebak kata sebanyak 5-7 kali. 

5 < 3,99 

Tidak lancar ketika membaca, ada penundaan dan pengulangan 

kata yang sama sebanyak 8-10 kali, dan tidak mampu 

menggunakan intonasi dengan tepat serta tidak tepat melafalkan 

diftong, konsonan, kata, dan menebak kata sebanyak 8-10 kali. 

 

Pengolahan dan analisis data membaca pemahaman isi teks bacaan yaitu 

sebagai berikut. Kelas II untuk tes rumpang dengan jumlah soal 10 dan setiap soal 

diberi bobot skor 1 bagi siswa yang menjawab benar, sedangkan untuk esay 

terbatas dengan jumlah soal 10 dan setiap soal diberi bobot skor 2 bagi siswa yang 

menjawab dengan benar.  Jadi, skor maksimal yang diperoleh siswa 30. 
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Kelas IV untuk tes rumpang dengan jumlah soal 20 dan setiap soal diberi 

bobot skor 1 bagi siswa yang menjawab benar, sedangkan untuk esay terbatas 

dengan jumlah soal 10 dan setiap soal diberi bobot skor 1 bagi siswa yang 

menjawab dengan benar.  Jadi, skor maksimal yang diperoleh siswa 30. 

Adapun penentuan patokan hasil pensekoran di atas, ditentukan dengan 

berdasarkan pada perhitungan untuk skala lima sebagai berikut. 

 

 

 

 

Tabel 3.6 

 

Patokan Skala Lima Membaca Pemahaman 

 

Skala Lima Keterangan 

25 – 30 Sangat Mampu 

19,99 – 24,99 Mampu 

13 – 18 Cukup Mampu 

7,99 – 12,99 Kurang Mampu 

< 7 Tidak Mampu 

 

Setelah diperoleh data awal, maka langkah-langkah pengolahan data  

tersebut sebagai berikut: 

a) penyekoran; 

b) mean/rata-rata penguasaan; 

c) rentang stabilitas; 

d) batas atas; 
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e) batas bawah; 

f) trend stabilitas; 

g) change in level; 

h) level stabilitas & range; 

i) level change; dan 

j) grafik kemampuan membaca. 

Secara kualitatif data hasil tes siswa, data hasil observasi terhadap kegiatan 

siswa dan guru dalam mempraktikkan teknik multi sensori, data awal penelitian 

dalam angket, dan data hasil wawancara dengan guru, dideskripsikan, dianalisis, 

kemudian ditafsirkan sesuai dengan teori-teori pendukung, pemikiran, dan 

penilaian peneliti.     


