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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Secara umum bab III ini merupakan pemaparan mengenai metodologi yang 

digunakan oleh penulis dalam melakukan terapi ortografi pada anak 

penyandang disleksia.  

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan desain subjek 

tunggal (single subject). Prinsip penggunaan menekankan bahwa penelitian 

linguistik harus didasarkan pada data penggunaan aktual, seperti pengamatan 

pada korpus penggunaan bahasa atau yang dapat dicapai melalui survei dan 

eksperimen (Glynn, 2010, hlm. 10; Janda, 2016, hlm. 130 ). (Tummers et al., 

2005, hal. 229). Prinsip dasar pendekatan berbasis penggunaan terhadap 

bahasa adalah bahwa penggunaan bahasa membentuk pengetahuan dan 

kekayaan linguistik penutur (Janda, 2016, hlm. 129-131). Penggunaan bahasa 

yang terus menerus oleh seorang pembicara untuk berkomunikasi dan 

menerima masukan linguistik juga melibatkan penyimpanan data kuantitatif 

tentang konteks, ketika sebuah kata digunakan dan frekuensi kemunculan 

bersama dari sekelompok kata dan konstruksi (Levshina, 2015, hal. 3). Kedua 

hipotesis ini dapat diselidiki secara eksperimental menggunakan banyak 

teknik, termasuk sebagai teknik eksperimental dan pendekatan linguistik 

korpus kuantitatif. 

Pendekatan subjek tunggal berbeda dari bentuk eksperimen lainnya. 

Karena jumlah individu yang sedikit, pendekatan ini tidak memisahkan 

kelompok menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Temuan 

eksperimental ditampilkan dan diperiksa untuk setiap peserta secara terpisah 

(Sukmadinata, 2005, hlm. 209). Untuk memastikan sejauh mana pengaruh 

terapi (pengobatan) yang diberikan kepada subjek secara berulang selama 

periode waktu yang telah ditentukan, penelitian subjek tunggal adalah studi 

eksperimental. (1984; Tawney dan Gas). Menganalisis perubahan perilaku 

subjek dari waktu ke waktu membutuhkan penelitian dengan subjek tunggal. 
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Ungkapan "perilaku target" digunakan dalam penelitian RSK. Untuk 

penelitian tentang modifikasi perilaku, kata "perilaku target" mengacu pada 

pikiran, emosi, atau perilaku apa pun yang dapat dilihat, diukur, dan 

didokumentasikan. Akibatnya, tujuan perilaku mungkin difokuskan pada 

domain kognitif, psikomotor, dan emosional taksonomi Bloom. 

3.2 Desain penelitian 

Desain penelitian subjek tunggal sering kali mencakup pengukuran 

variabel dependen atau perilaku yang diinginkan ("perilaku target") selama 

periode waktu tertentu (mingguan, harian, atau bahkan setiap jam). Orang 

yang sama diukur berkali-kali dalam berbagai pengaturan untuk 

membandingkan hasil. Baik keadaan "dasar" dan "intervensi" sedang dibahas. 

Sebuah baseline adalah penilaian pra-intervensi dari perilaku yang diinginkan 

dalam pengaturan alami. Ketika intervensi diberikan, perilaku yang 

diinginkan dapat dievaluasi dalam keadaan seperti itu. Setiap fase tunggal 

studi subjek tunggal akan mencakup penilaian dasar dari perilaku target dan 

setidaknya satu fase intervensi ketika perilaku diukur lagi. 

Desain pembalikan untuk studi dengan satu subjek datang dalam tiga 

varietas: (a) desain A-B, (b) desain A-B-A, dan (c) desain A-B-A-B. 

Hubungan kausal antara variabel dependen dan variabel independen yang 

lebih besar dengan adanya penambahan kondisi baseline setelah intervensi 

diberikan ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan desain A-B-A. 

Selain itu, karena durasi studi yang pendek, peneliti memutuskan untuk hanya 

menggunakan desain studi subjek tunggal ini hingga penyisipan kondisi dasar 

setelah pemberian intervensi (desain A-B-A). 

Sampai arah tren dan level data stabil, desain A-B-A dimulai dengan 

terus memantau perilaku tujuan pada baseline (A-1). Setelah itu, intervensi 

dimulai, dan pengukuran dilakukan terus menerus dalam keadaan ini (B) 

sampai hasil yang stabil diperoleh. Setelah penilaian kondisi intervensi, 

kondisi baseline (A2) diukur sebagai kontrol untuk kondisi intervensi untuk 

meningkatkan kepastian bahwa variabel independen dan variabel dependen 

memiliki hubungan fungsional. 

Struktur dasar desain A-B-A dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Desain A-B-A 

3.3 Variabel penelitian 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel dependen penelitian ini (Target behavior) adalah tingkat ketika 

murid disleksia yang diobati meningkatkan kemampuan menulis mereka. 

3.3.2 Variabel bebas 

Penggunaan terapi Ortografis untuk membantu anak disleksia 

meningkatkan kemampuan menulisnya merupakan variabel bebas atau 

intervensi dalam penelitian ini, dan pengaruhnya terhadap: (1) frekuensi 

anak melamun selama proses produksi tulisan Ada tiga hal yang tidak ada 

artinya hubungannya dengan pembelajaran: (2) seberapa sering Anda 

berbicara kepada diri sendiri, (3) kesalahan ejaan saat menggunakan 

pendekatan Ortografis. 

 

3.4 Subjek dan Lokasi Penelitian 
Subjek pada penelitian ini adalah anak disleksia. Peneliti 

membutuhkan informasi dan data yang konsisten dengan maksud dan tujuan 

penelitian untuk memahami bagaimana mengumpulkan dan memproses data. 

Nur Indrianto dan Bambang Supomo menulis, "Asal data dapat digunakan 

untuk mengevaluasi sistem pengumpulan daya dan metode pengambilan 

sampel" (2013: 142). Data primer adalah informasi yang dikumpulkan 

melalui wawancara atau observasi langsung (Sugiyono, 2014). Metode 
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pengumpulan data ini diperlukan agar peneliti dapat menyelesaikan studinya 

secara efisien. Peneliti kualitatif harus menyaring informasi berdasarkan fakta 

dan variabel. Data eksplorasi, dokumentasi, transkrip tanya jawab, dan 

penelitian kepustakaan mendukung kesimpulan ini. 

Penelitian ini menggunakan data dari penderita disleksia kelas enam di 

Babakan Surabaya, Bandung. Masalah bahasa penulisan data adalah 

fenomena psikolinguistik. 

Desain memiliki satu subjek dan satu set variabel. Variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen Anda. 

 

3.5 Tahapan dan prosedur penelitian 

Merujuk pada desain Single Subject Research yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu desain A-B-A, tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

a) Pertama, amati dan catat perilaku yang diinginkan (perilaku target) 

dalam situasi "A-1" (baseline pertama). Peneliti mencatat subjek 

menulis dan membaca selama lima sesi 15 menit. Sebelum kelas, siswa 

memeriksa WhatsApp untuk tugas. Sebelum pembelajaran yang 

sebenarnya, subjek biasanya menyesuaikan diri dengan mengungkapkan 

anekdot dan narasi pribadi kepada peneliti yang lebih menyenangkan. 

Kemudian Anda akan belajar, melamun, dan berbasa-basi tanpa arti. 

Subjek juga dapat berbicara dengan cepat dan tidak jelas, sehingga sulit 

untuk dipahami. 

b) Fase kedua mencakup 10 sesi B (intervensi). Terapi Ortografis akan 

digunakan untuk mengintervensi variabel terikat, dengan siswa 

mendapatkan 100 poin dan bintang. Subjek A kehilangan bintang karena 

melanggar aturan. 

c) Fase ketiga memperkenalkan kondisi tambahan untuk membuat 

kesimpulan; kondisi A-2 (baseline kedua) melibatkan pemberian 

perawatan dan perhatian yang sama kepada pasien seperti pada kondisi 

A-1 (baseline satu) selama 5 sesi, atau sampai data stabil diperoleh. Kita 

harus mengukur variabel dependen (dalam hal ini, kemampuan subjek 
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untuk fokus tanpa hadiah 100 bintang dan satu bintang) untuk 

menyimpulkan bahwa variabel independen berkorelasi dengannya. 
 

3.6 Teknik pengumpulan data 

Peneliti menggunakan metode seperti (1) pengamatan langsung, yang 

memerlukan pelacakan contoh variabel dependen yang bersangkutan. 

Interval waktu antara kejadian dicatat. Studi ini mengukur berapa lama 

perilaku tertentu dipertahankan dari waktu ke waktu. (2) Rekaman, dalam 

bentuk informasi yang dikumpulkan untuk mendukung temuan penelitian. 

 

3.7 Hasil Intervensi Tindakan 

Terapi Ortografis dapat meningkatkan perilaku pro sosial dan 

keterampilan menulis. Peneliti dan pembimbing akan menentukan 

keberhasilan penelitian. Keberhasilan dalam penelitian eksperimen ini adalah 

meningkatnya tulisan subjek setelah mendapat perlakuan atau intervensi. 

Peneliti menggunakan metode non tes berupa instrumen panduan 

observasi untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan menulis 

subjek disleksia. 

Definisi konseptual konsentrasi yang diperoleh digunakan untuk 

mengatur jenis tulisan yang diukur pada instrumen panduan observasi. 

1. Definisi Konseptual 

Menulis adalah kegiatan yang berfokus hanya pada satu tujuan pada satu 

waktu dan tidak membiarkan penulis terganggu oleh hal-hal lain, yang 

dapat menyebabkan informasi atau pengetahuan yang diperoleh tidak 

terkait dengan informasi atau pengetahuan lain yang diperoleh dalam 

prosesnya. Menulis menuntut fokus. Kegembiraan atau kesenangan yang 

datang dari melakukan subjek yang ada juga dapat berperan dalam 

kemampuan seseorang untuk fokus pada subjek itu. Ketika kegiatan 

belajar di kelas dimulai, perilaku yang meningkatkan konsentrasi termasuk 

membuatnya sulit untuk melamun atau terlibat dalam percakapan ekstensif 

yang tidak terkait dengan konteks pembelajaran. 

2. Definisi operasional 
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Peningkatan dalam menulis diukur dengan jumlah contoh perilaku 

maladaptif yang ditampilkan, seperti melamun, berbicara kepada diri 

sendiri di luar konteks saat menulis, dan membuat kesalahan menulis saat 

belajar, dengan penekanan utama ditempatkan pada pemanfaatan terapi 

Ortografis dalam hubungannya dengan imbalan. stiker bintang dengan 

nilai 100 . 

Tabel 3.1 

Kotak Instrumen 

Dimensi Indikator Perilaku Adaptif 

Peningkatan dalam menulis 

adalah banyaknya kemunculan 

perilaku maladaptif yang 

ditunjukkan seperti perilaku , 

melamun, berbicara sendiri di 

luar konteks saat menulis dan 

kesalahan menulis selama 

pembelajaran, fokus pada 

penggunaan terapi Ortografis 

dengan imbalan. stiker bintang 

dan nilai 100 . 
 

 Perilaku: 

a. Jangan melamun lebih 

dari 5 kali selama 

pelajaran. 

b. Jangan berbicara sendiri 

di luar konteks lebih 

dari 5 kali pada saat 

penulisan. 

c. Tidak ada kesalahan 

penulisan lebih dari 5 

kali pada saat penulisan. 

d. Fokus untuk 

memenangkan hadiah 

bintang dan 100 poin. 

 

3. Uji Validitas 

Berdasarkan desain yang digunakan yaitu desain A-B-A, maka 

pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a) mendefinisikan peningkatan menulis yang terlihat dan terukur. 

Peningkatan fokus anak-anak membantu menjelaskan 

perkembangan menulis ini. Perbaikan dalam menulis dalam 

penelitian ini meliputi lebih sedikit melamun, lebih sedikit 
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berbicara di luar konteks pembelajaran, dan lebih sedikit kesalahan 

yang dibuat saat memproduksi tulisan selama latihan menulis. 

Fokus pada hal yang benar untuk mendapatkan bintang dan skor 

100. 

b) Setidaknya selama lima sesi, atau sampai level data stabil, pantau 

dan kumpulkan data secara terus menerus pada kondisi A-1 

(baseline-1). Dalam studi ini, A-1 diukur dan data dikumpulkan 

selama 5 sesi. 

c) Setelah data pada kondisi baseline stabil, lakukan intervensi. 

Terapi Ortografis dengan hadiah bintang dan nilai 100 digunakan 

selama masa studi. kondisi intervensi (B) sedang diukur dan data 

dikumpulkan untuk waktu yang telah ditentukan terdahulu sampai 

data menjadi stabil. 

d) Dalam penelitian ini, pengukuran dan pengumpulan data tentang 

kondisi atau tahapan intervensi dilakukan selama sepuluh kali 

pertemuan atau sesi. 

e) Setelah level data dalam kondisi B (intervensi) stabil, ulangi 

kondisi A-2 (baseline-2). Pengulangan studi kondisi (A-2) 

berlangsung selama lima pertemuan atau sesi. 

 

3.8 Analisis Data dan Interpretasi Hasil Analisis 

menentukan apa artinya menulis untuk meningkatkan dengan cara yang 

dapat disaksikan dan dievaluasi. Kemampuan anak-anak untuk fokus telah 

meningkat, yang ditunjukkan dalam tulisan mereka. Dalam penelitian ini, 

para peserta meningkatkan tulisan mereka dalam beberapa cara: mereka 

mengurangi kecenderungan melamun saat menulis; mereka menghindari 

mengalihkan perhatian mereka dengan berbicara; dan mereka membuat lebih 

sedikit kesalahan saat menulis. Perhatikan topik Anda untuk mendapatkan 

bonus 100 dan bintang. 

Pertahankan pemantauan konstan kondisi baseline A-1 (baseline-1) 

selama setidaknya 5 sesi, atau hingga stabilitas data tercapai. Dalam 
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investigasi ini, 5 sesi digunakan untuk melakukan pengukuran dan 

mengumpulkan data dari A-1. 

Libatkan diri Anda setelah data pada kondisi baseline stabil. Selama 

jangka waktu ini, peserta mendapatkan perawatan Ortografis dengan insentif 

bintang 100 poin. Data kondisi intervensi (B) diukur dan dikumpulkan selama 

periode waktu yang telah ditentukan sampai stabilitas data tercapai. 

Dalam penelitian ini, kami mengukur hasil dan mengumpulkan data 

tentang kemajuan intervensi selama 10 sesi. 

Setelah jumlah data yang konsisten telah dikumpulkan di bawah 

Kondisi B (intervensi), ulangi Kondisi A-2 (dasar-2). Kondisi penelitian ini 

(A-2) diulang selama 5 sesi. 

Langkah-langkah dalam menentukan keenam komponen tersebut 

adalah sebagai berikut; 

Langkah pertama 

Berdasarkan kondisi (A-1) untuk baseline-1, (B) untuk intervensi, dan 

(A-2) untuk baseline-2, isilah baris pertama dengan huruf kapital. Desain A-

B-A studi ini memungkinkan untuk formulasi berikut: 

 

 

 

Langkah kedua 

menentukan durasi istirahat dan jumlah sesi yang ada di negara bagian. 

Pada penelitian ini digunakan desain A-B-A dengan lama sesi 5 sesi (A-1), 

(B) 10 sesi, (A-2) 5 sesi. Oleh karena itu, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Kondisi A-1 B A-2 

1. Panjang Kondisi 5 10 5 

 

Langkah ketiga 

Dengan menggunakan pendekatan split-middle pada grafik, seseorang 

dapat menentukan arah tren dan apakah garis cenderung naik atau turun pada 

setiap tahap yang diukur. 

 

Kondisi A-1 B A-2 



34 

 

Asep Mardianto, 2022 

PENGARUH TERAPI ORTOGRAFIS DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PADA ANAK 

PENYANDANG DISLEKSIA (PENELITIAN SUBJEK TUNGGAL PADA ANAK KELAS 6 SD) 

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

 

Langkah keempat 

Jika kecenderungan stabilitas antara 85% dan 90%, itu dianggap 

stabil; jika lebih rendah dari itu, dianggap tidak stabil (variabel). 

Langkah kelima 

menentukan tren jejak data. Setiap perilaku diukur dalam tahapan 

A-1, B, dan A-2. Akibatnya, ia menampilkan hasil yang sama dengan arah 

tren. 

Langkah keenam 

Tentukan tingkat kestabilan dan jangkauan dengan menuliskan data yang 

dihasilkan. 

Langkah ketujuh 

Tandai data pertama dan data terakhir, kemudian tentukan derajat 

perubahannya menggunakan metode ini. Hitung selisih antara kedua 

kumpulan data tersebut, tentukan apakah selisihnya bertambah atau 

berkurang, dan tunjukkan arah perubahannya dengan tanda tambah (+) jika 

nilainya meningkat, tanda minus (-) jika nilainya memburuk, dan tanda 

sama dengan (=) jika tidak ada perubahan. 

Format dan analisis dalam kondisi yang digunakan untuk 

menganalisis data subjek dapat dibuat setelah proses komponen analisis 

dijelaskan di bawah kondisi. 


