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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian dan pengembangan atau di 

dalam bahasa Inggrisnya Research and Development. Metode penelitian ini digunakan 

untuk menghasilkan sebuah produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2012). Namun pada penelitian dan pengembangan ini peneliti memiliki 

sebuah batasan penelitian sehingga output yang akan dihasilkan merupakan desain produk 

yang kemudian divalidasi melalui forum diskusi dengan para ahli yang sesuai dengan 

topik penelitian. Metode penelitian ini diawali dengan analisis kebutuhan untuk 

menghasilkan sebuah desain produk sehingga penelitian ini biasanya bersifat longitudinal 

(bertahap).  

 

3.2 LANGKAH – LANGKAH PENELITIAN  

Berikut ini merupakan langkah – langkah penelitian dan pengembangan yang akan 

dilakukan yaitu :  

1. Melakukan observasi permasalahan pendidikan pada beberapa lembaga pendidikan 

khususnya KB/TK Bethany School Salatiga.   

2. Melakukan observasi lanjutan pada KB/TK Bethany School Salatiga sebagai populasi 

untuk membuat desain produk.   

3. Melalui hasil observasi yang telah di dapat, peneliti melakukan wawancara untuk 

mempertegas hasil catatan observasi yang telah diperoleh.  

4. Merancang desain P’LEARN yang sesuai dengan permasalahan yang ada.  

5. Melakukan validasi desain produk melalui konsultasi dan diskusi yang akan dilakukan 

pada 2 orang ahli yaitu  ahli pendidikan inklusi dan ahli kurikulum  2013.  

6. Meninjau kembali apakah desain produk telah siap untuk di uji cobakan (Revisi 

Desain). 

 

3.3 POTENSI DAN MASALAH 

Permasalahan yang sering ditemukan di dunia PAUD khususnya di Kota Salatiga 

adalah keadaan atau situasi kelas yang inklusi dimana di dalamnya terdapat murid – 

murid yang sangat beragam suku budaya dengan kondisi tumbuh kembang yang sangat 
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berbeda pula. Bahkan pada kelas tertentu terdapat anak berkebutuhan khusus yang 

membutuhkan metode penanganan khusus supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran 

secara optimal. Namun pada kenyataannya pemahaman guru – guru akan kelas inklusi 

masih seputar kelas yang terdapat anak berkebutuhan khusus, sehingga strategi 

pembelajaran yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini 

terlihat pada KB/TK Anak Terang (Bethany School) Salatiga khususnya di kelas 

Kindegarden A dan Kindegarden B. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini 

berlangsung dengan sebagian besar kegiatan bermain, namun strategi penyampaian materi 

pembelajaran belum sepenuhnya menjawab kebutuhan siswa secara optimal.   

 

3.4 DESAIN PRODUK  

Dalam bidang pendidikan produk yang akan dihasilkan dalam penelitian R&D ini 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Beberapa contoh produk yang 

dapat dihasilkan yaitu metode pengajaran, model dan kompetensi kependidikan, sistem 

evaluasi, dsb. Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian R&D ini adalah sebuah 

desain P’Learn yang layak untuk diuji coba pada kemudian hari.    

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara singkat dengan 

beberapa guru di lembaga PAUD Salatiga khususnya di KB/TK Anak Terang (Bethany) 

Salatiga maka disusunlah sebuah desain P’LEARN yang dikembangkan melalui  format 

Rancangan Program Pembelajaran Harian (RPPH) pada umumnya yang dikombinasi 

dengan Program Pembelajaran Individu (PPI) dengan meninjau Standar Pencapaian 

Perkembangan Anak yang terdapat pada Permendikbud No 146 tahun 2014 tentang 

Indikator Pencapaian Perkembangan Anak Usia Lahir – 6 Tahun.  

Dalam desain tersebut setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan selalu 

diberikan kegiatan alternatif tambahan dan indikator pencapaian yang digunakan juga 

dibedakan sesuai dengan keadaan dan kondisi siswa. Misalnya jika pada sebuah kegiatan 

pembelajaran bagi siswa TK akan menjawab indikator “Siswa mampu melakukan 

berbagai kegiatan terkoordinasi secara terkontrol, seimbang dan lincah” diberikan 

kegiatan siswa berlari memindahkan balok dengan cepat, bagi siswa TK yang memiliki 

keadaan khusus misal siswa dengan gangguan perkembangan motorik kasar maka 

indikator yang dipakai adalah indikator  perkembangan bagi siswa yang berusia dibawah 

TK misal “Siswa mampu berjalan sambil membawa benda ringan” atau “Siswa mampu 

berjinjit/melompat” atau kegiatan bagi siswa tersebut hanyalah melompat atau berjinjit 
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tanpa bantuan guru yang pada intinya menjawab sebuah kompetensi yang sama yaitu 

berkaitan dengan motorik kasar.  

Dalam desain P’LEARN juga terdapat beberapa pembagian tugas dan tanggungjawab 

guru, diversitas siswa yang disertai deskripsi siswa, serta keterangan tambahan bila perlu. 

(Contoh desain P’LEARN yang telah dirancang dalam pembelajaran terlampir dalam 

Lampiran I).  

 

3.5 POPULASI SAMPEL SUMBER DATA 

Populasi sampel sumber data yang akan di ambil adalah KB/TK Anak Terang 

(Bethany School) Salatiga khususnya guru – guru di Kindergarden A dan Kindergarden B 

yang berjumlah 8 orang.  

 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melalui observasi dan 

wawancara pada guru – guru yang terdapat di KB/TK Bethany School Salatiga. Observasi 

yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data awal permasalahan dalam topik 

penelitian. Wawacara dilakukan bertujuan untuk memperoleh data lanjutan (terperinci) 

berkaitan dengan situasi pembelajaran di sekolah khususnya keadaan siswa. Observasi 

dan wawancara terbatas pada situasi pembelajaran, keadaan siswa dan respon siswa di 

kelas Kindergarden A dan Kindergarden B. (Instrument observasi dan wawancara 

terlampir dalam lampiran II) 

Setelah seluruh data yang dibutuhkan telah terkumpul, peneliti akan merancang 

desain P’LEARN serta mencari 2 orang narasumber  atau ahli pada bidang Kurikulum 

dan Pendidikan Inklusi untuk berdiskusi dan melakukan validasi desain P’LEARN.  

Adapun kisi – kisi observasi dan wawancara yang akan dilakukan pada tabel 3.1  

Aspek Indikator 

Kuantitas  Jumlah guru dalam satu kelas  

Jumlah siswa dalam satu kelas 

Diversitas siswa dalam satu kelas  

Kualitas  Pembagian Jobdesc guru dalam kelas  

Keefektifan strategi pembelajaran  

Kendala dan permasalahan yang sering dihadapi 

Keefektifan media pembelajaran 
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Respon siswa terhadap pembelajaran  

Progress perkembangan siswa  

Tabel 3.1 

 

Proses validasi dengan narasumber atau ahli dilakukan dengan penyebaran angket 

tertutup dan diskusi singkat. Angket yang akan disebar terbatas pada kesesuaian teori 

terhadap desain produk yang akan divalidasi beserta analisis kesesuaian desain produk 

dengan situasi dan kondisi di lapangan penelitian.  

 

Adapun kisi – kisi angket tertutup yang akan disebar pada tabel 3.2 dan tabel 3.3  

Aspek Indikator 

Kualitas Isi dan Tujuan  Ketepatan  

Sasaran Capaian  

Kelengkapan  

Kesesuaian  

Tabel 3.2 Kisi – Kisi Angket untuk Ahli Inklusi 

 

Aspek Indikator 

Kualitas Teknis   Efisien  

Optimal 

Kesesuaian 

Sasaran Capaian  

Tabel 3.3 Kisi – Kisi Angket untuk Ahli Kurikulum 

 

3.5 INSTRUMEN PENELITIAN  

Terdapat beberapa indikator yang akan ditetapkan sebagai penguji apakah desain 

produk (P’LEARN) yang telah dirancang layak untuk diuji coba pada kemudian hari.  

Instrument penelitian akan dibuat berdasarkan beberapa acuan yaitu :  

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 

Tentang Kurikulum PAUD.  

b. Buku Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh 

Kembang Anak.  
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Instrumen penelitian yang akan disebar adalah angket tertutup kepada 2 orang ahli 

pada bidang Kurikulum 2013 dan Pendidikan Inklusi.  

(Instrumen penelitian terlampir dalam Lampiran III)  

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA   

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua data dari seluruh 

responden dan sumber lain terkumpul (Sugiyono, 2012). Teknik analisis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan statistif inferensial karena dalam proses 

penelitian dan pengembangan hingga hasil produk pada akhir peneliti akan melakukan 

berbagai uji coba untuk menguji apakah desain produk yang telah dihasilkan siap untuk 

diuji coba atau tidak.  

 

3.7 VALIDASI DESAIN  

Validasi desain merupakan sebuah proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk secara rasional akan efektif atau tidak. Dikatakan rasional karena masih bersifat 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional belum fakta lapangan (Sugiyono, 2012). 

Validasi desain dalam penelitian R&D ini akan dilakukan dengan cara berkonsultasi 

dengan beberapa narasumber atau ahli lalu kemudian meminta penilaian atas produk yang 

telah dihasilkan. Validasi desain akan dilakukan dalam bentuk diskusi, dimana peneliti 

akan mempesentasikan hasil produknya lalu kemudian dilakukan penilaian oleh 

narasumber atau ahli yang profesional dalam bidang tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


