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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu 

Kesehatan Anak khususnya sub bagian Tumbuh Kembang Anak dan Pediatri 

Sosial 

3.2 Tempat dan Waktu 

Penelitian akan dilikakukan di PAUD Setulus Hati Kecamatan Tembalang 

dan PAUD Tadika Puri Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dimulai dari 

bulan Februari  2016 sampai bulan Mei 2016. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan rancangan Quasi One 

Group Pre and Post Test Design karena dalam penelitian ini menggunakan satu 

kelompok subjek yang dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi. 

Dalam hal ini maka subjek diukur perkembangan bahasanya sebelum dan sesudah 

pemberian intervensi media interaktif selama 3 minggu.  

 

 

 

 

  

Gambar 3. Rancangan Penelitian 

O1	   O2	  X 
Pemberian stimulasi media 
interaktif selama 3 minggu 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Target 

Populasi target adalah kelompok anak usia 2 sampai dengan 3 tahun 

3.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau adalah kelompok anak usia 2 sampai 3 tahun yang 

selama periode penilitian tersebut tercatat sebagai siswa di PAUD Setulus Hati 

Kecamatan Tembalang dan PAUD Tadika Puri Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang  

3.4.3 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah kelompok anak usia 2 sampai 3 tahun yang 

selama periode penilitian tersebut tercatat sebagai siswa di PAUD Setulus Hati 

Kecamatan Tembalang dan PAUD Tadika Puri Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang  

3.4.3.1 Kriteria Inklusi 

1)  Batita usia 2-3 tahun 

2)  Memiliki Intelegensi yang normal dibuktikan dengan nilai  

  FSDQ > 75 yang didapatkan dari penilaian capute scale  

3.4.3.2 Kriteria Eksklusi 

1) Menderita penyakit genetik dan bawaan seperti Bibir sumbing, 

sindroma down dan fragile-X Syndrome 

2) Memiliki riwayat perinatal seperti Asfiksia, BBLR, dan 

Prematuritas 

3) Menderita  sakit kronis seperti HIV dan Epilepsi 
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4) Memiliki riwayat prenatal seperti ibu dengan preeklampsia atau 

eklampsia, Infeksi (TORCH, Rubella atau HIV), dan memiliki 

riwayat kosumsi tembakau serta alkohol 

 

3.4.3.3 Kriteria Dropout 

 Subyek yang termasuk dalam kriteria dropout merupakan subyek yang 

kurang dari 6 kali mendapatkan stimulasi media interaktif. 

 

3.4.4 Cara Sampling 

Pengambilan sample dilakukan dengan cara purposive sampling. Teknik 

ini mengambil sample dengan tidak berdasarkan randomisasi, stratifikasi maupun 

wilayah melainkan berdasarkan kehendak peneliti yang telah disesuaikan dengan 

kriteria dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih subyek 

penelitian anak usia 2 sampai 3 tahun yang selama periode penilitian tersebut 

tercatat sebagai siswa di PAUD Setulus Hati Kecamatan Tembalang dan PAUD 

Tadika Puri Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.  

 

3.4.5 Besar Sampel 

Besar sampel minimal untuk membuktikan hipotesis kemampuan bahasa 

akan meningkat setelah pemberian stimulasi media interaktif pada kelompok 

experimental didapatkan dengan menggunakan rumus untuk penelitian analitik 

berpasangan dengan variabel skala kategorik numeric yakni sebagai berikut :  

𝑛= (Z!+Zᵦ)S𝑋1−𝑋2

!
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Dari hasil penelitian sebelumnya oleh Widyatmoko, diketahui rerata skor 

hasil belajar pada kelompok eksperimental(x1) adalah 77 sedangkan pada 

kelompok control (x2) adalah 72 dengan simpang baku (S) sebesar 5.95. Karena 

terdapat perbedaan waktu penelitian antara penelitian sebelumnya dan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti, maka peneliti merumuskan bahwa selisih nilai yang 

diharapkan adalah 3 sedangkan pada penelitian sebelumnya bernilai 5. 

Nilai Zα = 1,96, Zβ = 0,842. Maka besar sampel adalah: 

n=
1,96+0,842 5,95

3

2

 

n=30,88 ≈ 31 

Berdasarkan perhitungan besar sample diatas maka sample minimal yang 
dibutuhkan adalah 31  

 
Apabila ada kemungkinan terjadi dropout yang besarnya diperkirakan 

sebesar 10% (DO=0,1). Besar sampel dengan koreksi drop out adalah: 

𝑛!" =
𝑛

1− 𝑑𝑜 =
31

1− 0,1 = 34,4 ≈ 34 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Bebas 

Stimulasi Media Interaktif 

3.5.2 Variabel Terikat 

Perkembangan Bahasa 

3.5.3 Variabel Perancu 

1) Pendapatan keluarga 

2) Pengasuhan anak 

3) Jenis Kelamin 
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4) Pendidikan Ibu 

5) Stimulasi orangtua 

6) Status Gizi 

 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 3. Definisi Operasional 

No Variabel Unit Skala 
1. Stimulasi Media Interaktif 

Stimulasi yang diberikan berupa Media 
Interaktif dalam bentuk CD interaktif 
dan DVD Edukasi. Stimulasi ini 
diberikan seminggu tiga kali dengan 
durasi 30 menit setiap pertemuan dan 
dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan 
saat kegiatan belajar mengajar di 
sekolah. Dalam pemberian stimulasi ini 
anak didampingi oleh guru. 
Variabel ini dikategorikan sebagai 
berikut : 
1) Sebelum pemberian stimulasi 
2) Setelah pemberian stimulasi 

_             Nominal 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemampuan Bahasa 
Kemampuan bahasa adalah 
kemampuan individu untuk membuat 
kata atau suara yang dikombinasikan 
menjadi suatu ucapan kalimat yang 
utuh yang dapat dimengerti oleh dirinya 
sendiri dan oranglain.  Kemampuan ini 
terdiri atas kemampuan represif dan 
ekspresif. 
Dalam penelitian ini, didefinisikan 
secara operasional sebagai hasil dari 
pengukuran instrumen caput scale. 
Dinyatakan dalam nilai 0 sampai tak 
terhingga 

 
 
- 

 
 

Rasio 

3.  Pendapatan Keluarga 
Pendapatan keluarga adalah seluruh 
pendapatan yang diterima oleh keluarga 
tersebut yang berasal dari orangtua, 
anak maupun pihak luar yang 

 
 
- 

 
 

Ordinal 
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memberikan pemasukan rutin setiap 
bulannya terhadap keluarga tersebut 
serta  dapat diukur dengan uang dan 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
bersama maupun perseorangan pada 
keluarga dalam 1 bulan.  
1)  Kelas 1 (Rp.2.600.000-5.200.000) 
2)  Kelas 2 (Rp. 5.200.000-7.800.000) 
3) Kelas 3 (Rp.7.800.000-13.000.000) 
4) Kelas 4 ( Rp.13.000.000-26.000.000) 

 
 
 

               

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimulasi Orangtua 
Stimulasi orangtua didefinisikan 
sebagai pengaruh yang diberikan olah 
orangtua yang berpengaruh terhadap 
perkambangan anak. Pengaruh 
stimulasi ini diukur dengan 
menggunakan kuisioner HOME-SF 
Interpretasi : 
1. Persentil 0-15     : Stimulasi kurang 
2. Persentil 15-85   : Stimulasi sedang 
3. Persentil 85-100 : Stimulasi Tinggi 

     -   Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. 
 
 
 

 
Jenis Kelamin 
Jenis kelamin dikategorikan menjadi: 
1. Laki-laki 
2. Perempuan 

   
  - 

 
               Nominal 

 
 
 

 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendidikan Ibu 
Pendidikan ibu didefinisikan sebagai 
pendidikan terakhir yang ditempuh oleh 
ibu responden. Pendidikan ibu 
dikategorikan sebagai 
1. Tidak tamat SD 
2. SD 
3. SMP 
4. SMA 
5. Perguruan Tinggi 

 
 

  - 

 
                  
                Ordinal 
 

7.  
 
 
 
 
 
 

Pengasuhan Anak 
Pengasuhan anak didefinisikan sebagai 
siapa yang berperan dalam mengasuh 
anak selama kurang lebih 10 jam setiap 
harinya.  
Pengasuhan anak dikategorikan sebagai 
berikut : 

   - 
 
 
 
 
 
 

        Ordinal 
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3.7  Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini seluruhnya adalah data 

primer yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti dari sampel penelitian. 

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :  

1. Menggunakan pengamatan langsung terhadap sampel dan melakukan 

penilaian dengan instrumentasi capute scale.  

2. Wawancara terarah serta pengisian secara mandiri oleh orangtua 

responden dengan menggunakan data kuisioner karaktreristik subjek, 

kuisioner untuk penilaian sosial ekonomi dan HOME SF untuk penilaian 

pengaruh stimulasi orangtua. 

 

3.8 Instrumen dan Alat Penelitian 

3.8.1 Instrumen Penelitian 

      1)  Media Interaktif 

 
 
 
 
 
8.  

1. Perawat / Suster / Asisten Rumah 
Tangga 
2.  Keluarga 
3.  Orangtua 
 
Status Gizi 
Penilaian status gizi dilakukan dengan 
menggunakan metode BB/U kemudian 
dianalsis nilai Z-Score dari perhitungan 
tersebut.  
1) Z-Score < -3 SD = Gizi Buruk 
2) Z-score -3 SD - -2 SD = Gizi Kurang 
3) Z-Score -2 SD - +2 SD = Gizi Baik  
4) Z-Score > +2 SD  = Gizi Lebih.  
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
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   Media Interaktif pada penelitian ini berupa CD Interaktif dan DVD 

Edukasi yang dibuat oleh salah satu perusahaan Multimedia di Indonesia. Produk 

tersebut telah memiliki lisensi oleh ahli psikologi anak. Judul dari CD Interaktif 

dan DVD Edukatif  tersebut adalah : 

a) Makasiiiiih 

b) Ci…Luk…Ba! 

      2)  Capute scale 

Capute scale adalah kuisioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya 

untuk pengukuran perkembangan bahasa anak. Kuisioner ini juga merupakan 

pengukuran yang sesuai dengan baku emas namun cepat dan mudah dalam 

pelaksanaannya. 

3) HOME-SF 

Kuisioner HOME-SF digunakan untuk pengukuran pengaruh stimulasi 

keluarga. 

3.8.2 Alat Penelitian 

1)  Timbangan 

 Timbangan digunakan untuk pengukuran berat badan anak. Berat Data 

berat badan anak diperlukan untuk penentuan status gizi. 

2)  Laptop 

 Laptop digunakan sebagai media untuk memainkan menampilkan CD 

Interaktif dan DVD Edukatif. 

3)  Proyektor 
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 Proyektor digunakan sebagai media untuk menampilkan CD Interaktif dan 

DVD Edukatif di dalam ruang kelas 

 

3.9  Cara Kerja 

1) Persiapan 

a. Mengajukan ijin pada PAUD terkait 

b. Mempersiapkan Alat dan Instrumen penelitian 

c. Menentukan jadwal sosialisasi 

d. Menentukan jadwal pretest, intervensi dan posttest 

2) Pelaksanaan Penelitian 

a. Pada awal penelitian dilakukan penjelasan kepada guru serta orangtua 

tentang tujuan,rencana pelaksanaan serta manfaat dari penelitian ini 

b. Pada orangtua responden yang setuju, bukti persetujuan tertulis 

dimintakan ke orangtua dengan membubuhkan tandatangan pada lembaran 

informed consent. 

c. Melakukan pengukuran status gizi pada anak dengan menggunakan 

patokan BB/U yang hasilnya di interpretasikan dalam Z-Score 

d. Orangtua yang telah memberikan persetujuan diwawancarai untuk mengisi 

kuisioner Status sosial ekonomi dan HOME-SF terkait dengan 

karakteristik subjek 

e. Melakukan pretest dengan cara pengukuran kemampuan bahasa dengan 

menggunakan Capute Scale 
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f. Pemberian stimulasi Media Interaktif dilakukan sebanyak 2 kali 

pertemuan dalam seminggu. Satu pertemuan diberikan intervensi selama 

30 menit. Intervensi dilakukan selama 3 minggu (6 kali intervensi). Dalam 

penggunaan media interaktif, anak didampingi oleh guru, orangtua 

ataupun peneliti. 

g. Setelah pemberian stimulasi selama 3 minggu dilakukan posttest dengan 

menggunakan instrumen caput scale 

h. Melakukan evaluasi, analisis data, dan membuat laporan penelitian. 
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3.10    Alur Penelitian 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Alur Penelitian 

	   Sosialisasi pada orangtua 
dan guru 

Penandatanganan informed consent oleh orangtua siswa 

Penilaian kemampuan bahasa dengan menggunakan Caput scale 
(Pretest) 

Dilakukan juga wawancara terhadap orangtua dan pengisian kuisioner 
secara mandiri  untuk mengukur status sosial ekonomi dan pengaruh 

stimulasi orangtua 

Siswa diberikan stimulasi Media Interaktif sebanyak 2 kali dalam satu 
minggu dan intervensi setiap pertemuan selama 30 menit dengan 
pendampingan guru dan peneliti 

Pengukuran kemampuan bahasa dengan menggunakan Caput scale 
(Posttest) 

    Analisis data 

3	  Minggu	  Intervensi	  

	  KRITERIA	  EKSKLUSI	  
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3.11   Pengolahan Data 
 

Dalam penelitian ini tahapan pengolahan data adalag sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan Data 

Pada tahap ini peneliti menelaah apakah ada kesalahan data yang sudah 

dimasukkan dengan melihat distribusi. Apabila sekiranya ada data yang 

salah dan missing maka peneliti akan memeriksa kembali kemungkinan 

coding ulang yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.  

2) Transformasi Data 

Pada langkah transformasi data, peneliti melakukan kategorikal pada 

variabel yang perlu untuk dikelompokkan atau di coding kembali sesuai 

dengan definisi operasional dan tujuan penelitian. 

3) Cleaning Data 

Peneliti melakukan kegiatan pengecekan kembali pada data setelah di-

coding sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada kesalahan 

dalam meng-coding serta melakukan pengecekan apakah data ada yang 

hilang ataupun adanya kesalahan dalam konsistensi dan variasi data. 

4) Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis univariat, analisis 

bivariate serta analisis multivariate 

a) Analisis Univariat 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui karakteristik responden. Data 

yang berebntuk skala kategorik seperti stimulasi media interaktif, jenis 

kelamin, pendidikan ibu, pengasuhan anak, status gizi, pendapatan 
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keluarga dan stimulasi orangtua diolah menjadi frekuensi dan proporsi. 

Data numerik seperti kemampuan bahasa dan usia disajikan 

menggunakan ukuran pemusatan data mean jika terdistribusi normal dan 

ukuran penyebaran berupa media jika tidak terdistribusi dengan normal 

serta ukuran penyebaran data berupa SD jika terdistribusi normal dan 

nilai maksimum dan minimum jika terdistribusi tidak normal. 

b) Analisis Bivariat 

Pada analisis bivariat dilakukan uji normalitas pada data untuk 

mengetahui distribusi data dilakukan dengan uji Saphiro- Wilk. Jika uji 

normalitas didapatkan distribusi data normal, maka dilakukan uji 

hipotesis menggunakan uji parametrik yaitu Paired T-Test sedangkan 

jika didapatkan uji normalitas dengan distribusi data tidak normal maka 

digunakan Wilcoxon untuk uji beda pada satu kelompok berpasangan. 

Sedangkan untuk uji beda dua kelompok uji hipotesis menggunakan uji 

parametrik yaitu Independent T-Test sedangkan jika didapatkan uji 

normalitas dengan distribusi data tidak normal maka digunakan Mann 

Whitney. Pada uji beda lebih dari dua kelompok uji hipotesis 

menggunakan uji parametrik yaitu Oneway Anova sedangkan jika 

didapatkan uji normalitas dengan distribusi data tidak normal maka 

digunakan Kruskal Wallis. Hail dikatakan signifikan jika nilai p < 0,05.  
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3.12  Etika  Penelitian 
 

Protokol penelitian akan dimintakan ethical clearance dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan fakultas kedokteran universitas diponegoro/RSUP Kariadi 

Semarang. Kemudian peneliti mengajukan ijin kepada Dinas Pendidikan Kota 

Semarang untuk melakukan penelitian di PAUD Setulus Hati Kecamatan 

Tembalang dan PAUD Tadika Puri Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 

dilanjutkan dengan pengajuan ijin penelitian di PAUD terkait. 

Seluruh calon subjek penelitian akan diberikan penjelasan lengkap tentang 

prosedur penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Apabila setuju untuk ikut 

serta dalam penelitian, subjek diminta persetujuannya dalam bentuk informed 

consent tertulis dengan dibubuhi tandatangan dari orangtua. Calon subjek 

penelitian bebas menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian ataupun keluar 

dari penelitian. Identitas subjek penelitian akan dirahasiakan dan tidak 

dipublikasikan tanpa seijin subjek penelitian. Biaya penelitian ditanggung oleh 

peneliti. Seluruh subjek penelitian akan diberikan imbalan sesuai dengan 

kemampuan peneliti. 
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3.13 Jadwal Penelitian 
Tabel 4. Jadwal Penelitian 
 

Kegiatan 
Bulan (tahun 2015-2016) 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

Studi literatur                                 
Penyusunan 
proposal 

                                

Seminar 
proposal 

                                

Ethical 
clearance 

                                

Persiapan alat 
bahan 

                                

Screening dan 
pengumpulan 
data 

                                

Pengambilan 
data pre 

                                

Perlakuan                                 
Pengambilan 
data post 

                                

Analisis data 
dan 
penyusunan 
hasil 

                                

Seminar hasil                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
	  
	  
	  


