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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup keilmuan : Ilmu Kesehatan Anak (bagian tumbuh kembang 

anak) 

 

3.2 Tempat dan Waktu Peneltian 

Ruang lingkup tempat : PAUD nonformal dan informal di Semarang 

Ruang lingkup waktu : Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada 

bulan Maret sampai Mei 2016  

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder 

di lapangan terhadap anak dan orang tua/pengasuh dengan sejumlah sampel tertentu 

di PAUD nonformal di Semarang. 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan penelitian cross-

sectional. Dimana observasi dan pengumpulan dilakukan bersama. Penelitian 

analitik menyangkut pengujian hipotesis, yaitu hubungan perkembangan 

kemampuan bahasa dengan PAUD nonformal pada anak usia 2-3 tahun yang akan 

diuji secara statistik menggunakan aplikasi pengolahan data statistik. 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Target 

Populasi target penelitian ini adalah semua anak usia 2-3 tahun yang 

terdaftar di beberapa PAUD nonformal dan PAUD informal. 

3.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau pada penelitia ini ialah anak usia 2-3 tahun yang 

terdaftar di beberapa PAUD nonformal dan PAUD informal di Semarang pada 

periode penelitian. 

3.4.3 Sampel 

Sampel penelitia diperoleh dari populasi sesuai dengan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

3.4.3.1 Kriteria Inklusi 

1) Anak Usia 2-3 tahun 

2) Status Sosial ekonomi tinggi 

3.4.3.2 Kriteria Eksklusi 

1) Didiagnosis sebagai gangguan perkembangan lain selain keterlambatan 

bicara (gangguan perkembangan, autisme, mutasi selektif, cerebral palsy, 

kelainan organ bicara, epilepsi, gangguan pendengaran, gizi buruk, 

penyakit kronis) 

2) Memiliki saudara kembar yang mengalami keterlambatan bicara 

3) Riwayat ibu mengalami penyakit kronik, penyakit menular seksual, 

anemia, perdarahan, preeklampsia/eklampsia saat kehamilan 

4) Riwayat ibu minum-minuman keras dan merokok saat kehamilan 
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5) Riwayat anak asfiksia, hiperbilirubinemia, BBLR saat melahirkan 

3.4.3.3 Kriteria Drop Out 

Nilai FSDQ < 75 

 

3.4.4 Cara Sampling 

Cara pengambilan sampel dilakukan secara consecutive sampling, yaitu 

anak usia 2-3 tahun di Semarang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, 

hingga sampel minimal terpenuhi. 

3.4.5 Besar Sampel 

Sesuai dengan rancangan penelitian yaitu cross-sectional dengan analisa 

kategorik-numerik tidak berpasangan, maka perhitungan besar sampel 

menggunakan rumus :  

  𝑛1 = 𝑛2 =  2(
(𝑍𝛼+ 𝑍𝛽)𝑆

𝑋1− 𝑋2
)

2

 

 

  𝑛1 = 𝑛2 =  2(
(1,645+0,842) 22,2

12
)

2

 

  𝑛1 = 𝑛2 = 42,337481805 

  𝑛1 = 𝑛2 = 42 

 Keterangan : 

 n1 dan n2 = Jumlah sampel PAUD nonformal dan informal 

 Zα = Kesalahan tipe I ditetapkan sebesar 5% (1,645) 

 Zβ = Kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 20% (0,842) 

 S = Simpang baku gabungan7 
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X1 – X2 = Selisih minimal rerata yang dianggap bermakna menurut peneliti 

adalah 12 

 Berdasarkan perhitungan di atas dibutuhkan minimal 42 anak berusia 2-3 

tahun yang mengikuti PAUD nonformal dan 42 anak usia 2-3 tahun yang mengikuti 

PAUD informal. 

3.5 Variabel Penlitian 

3.5.1 Variabel bebas 

Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendidikan anak usia 

dini. 

3.5.2 Variabel terikat 

Sebagai variabel terikat dalam penelitian ini adalah perkembangan 

kemampuan bahasa pada anak usia 2-3 tahun. 

2.5.3 Variabel Perancu 

Variabel perancu dalam penelitian ini adalah status gizi dan jenis kelamin. 

 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 5. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Hasil ukur Skala 

Perkembangan 

kemampuan 

bahasa 

Perubahan pada kemampuan 

berbahasa yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor. Diketahui dengan 

pemeriksaan menggunakan skrining 

perkembangan menggunakan alat 

ukur berupa Capute scales yang diisi 

oleh peneliti. 

Nilai DQ Numerik 

Pendidikan anak 

usia dini 

Penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan 

dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi 

motorik halus dan kasar), 

 PAUD 

nonformal 

(Kelompok 

bermain) 

Nominal 
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kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual), sosio emosional (sikap 

dan perilaku serta agama) bahasa 

dan komunikasi, sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui oleh 

anak usia dini. 

 PAUD 

informal 

(Keluarga) 

Status gizi Status gizi responden adalah status 

kesehatan yang dihasilkan oleh 

keseimbangan antara kebutuhan dan 

masukan nutrien. Status gizi diukur 

degan z score yang tipe weight/age. 

 < -2 dan > 

2 = 

Malnutrisi 

 (-2) – 2 = 

gizi baik  

Ordinal 

Jenis kelamin   Laki – laki 

 Peremuan 

Nominal 

 

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Bahan / Alat Penelitian 

1) Capute scales sebagai alat untuk pemeriksaan kemampuan bahasa dan 

visual-motor. 

2) Bistok saing sebagai alat yang digunakan untuk menilai status sosial 

ekonomi 

3) KMS sebagai alat yang digunakan untuk mengukur status gizi anak 

3.7.2 Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan Capute scale 

yang dilakukan oleh peneliti. 

Data sekunder berupa identitas responden, antara lain nama, usia, jenis 

kelamin, dan status gizi, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan 
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keadaan pada saat kehamilan. Gambaran umum lokasi penelitian juga merupakan 

bagian dari data sekunder. 

3.7.3 Cara Kerja 

1) Mengajukan izin ke tempat penelitian (PAUD nonformal dan 

informal). 

2) Memilih yang sesuai dengan kriteria inklusi. 

3) Pada tahap awal peneliti menjelaskan kepada orang tua responden 

tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian ini, prosedur wawancara, 

pengisian kuesioner, dan kerahasiaan data yang dikumpulkan peneliti. 

4) Setelah orang tua responden setuju, diminta bukti persetujuan tertulis 

dengan membubuhkan tanda tangan pada lembaran informed consent. 

5) Anak dari orang tua yang bersedia menjadi responden dilakukan 

pemeriksaan oleh peneliti dengan menggunakan Capute scales. 

6) Ibu yang bersedia menjadi responden diwawancarai mengenai kejadian 

pada masa kehamilanya yang beresiko mempengaruhi perkembangan 

bahasa anaknya. 
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3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur penelitian 

 

3.9 Analisa Data 

Data yang yang terkumpul akan dilakukan data cleaning, coding, tabulasi 

dan data entry ke dalam komputer. Analisa data meliputi analisa deskriptif dan uji 

hipotesis. Pada analisa deskriptif data yang berskala nominal akan dinyatakan 

dalam distribusi frekuensi dan persen dan data yang berskala numerik akan 

dinyatakan dalam rerata. 

Anak usia 2-3 tahun di Semarang 

Kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi 

Sosialisasi 

Pemeriksaan Capute scale dan 

wawancara kondisi saaat hamil 

 

 

Pengelolaan dan analisa data 

Memperoleh hasil Capute scale berupa angka 

Penyeusunan laporan 

Drop Out 

Tidak memenuhi 

kriteria 

PAUD Nonformal PAUD Informal 
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Data yang diperoleh dengan aplikasi pengolahan data statistk. Uji hipotesis 

akan dilakukan dengan uji bivariat menggunakan uji Spearman. Jik. Pemaknaan uji 

statistik uji Spearman dengan tingkat kepercayaan 95%. Uji Spearman 

menggunakan data Numerik (rasio dan interval) dan data kategorik (Nominal dan 

Ordinal), data tersebut diperoleh dari hasil perhitungan. Penetuan hasil dari kedua 

uji tersebut didapat dengan melihat nilai p dan r, 

 Jika p ≤ 0,05, maka terdapat hubungan bermakna antara variabel yang 

diuji 

 Jika p > 0,05, maka tidak terdapat hubungan bermakna antara variabel 

yang diuji 

 Jika r = 0,00 – 0,199, maka korelasi antar variabel sangat lemah 

 Jika r = 0,20 – 0,399, maka korelasi antar variabel lemah 

 Jika r = 0,40 – 0,599, maka korelasi antar variabel sedang 

 Jika r = 0,60 – 0,799, maka korelasi antar variabel kuat 

 Jika r = 0,80 – 1,000, maka korelasi antar variabel sangat kuat 

 

3.10  Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan usulan kepada Komite 

Etika Penelitian Kesehatan (KEPK) FK Universitas Diponegoro untuk 

mendapatkan surat keterangan ethical clearance. 

Responden diberi lembar informed consent sebelum penelitian dilakukan 

dan diberi jaminan kerahasiaan terhadap data-data yang diberikan serta berhak 

menolak menjadi responden. Semua biaya penelitian ditanggung oleh penelit 
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3.11  Jadwal Penelitian 

No

. 

Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 

1 Penyusunan proposal       

2 Ujian proposal       

3 Pengambilan data       

4 Analisa data dan evaluasi       

5 Penyusunan laporan hasil       

6 Seminar hasil penelitian       

 


