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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016) menyebut metode penelitian kuantitatif 

sebagai penelitian yang menghasilkan data berupa angka. Penelitian kuantitatif 

berfokus pada pengolahan data yang menggunakan pengolahan statistik. Secara 

lebih jelas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. 

Penelitian korelasional merupakan penelitian yang bertujuan melihat keterkaitan 

dari variasi suatu variabel dalam suatu penelitian terhadap variasi pada satu atau 

lebih variabel lain.  

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel Tergantung  : Resiliensi pada ibu yang memiliki ABK di SLB C 

Variabel Bebas  : Dukungan Sosial 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional digunakan untuk membantu peneliti dalam mengukur 

suatu variabel. Adapaun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Resiliensi pada ibu yang memiliki ABK di SLB C 

Resiliensi pada ibu yang memiliki ABK di SLB C adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh ibu yang memiliki anak tunagrahita untuk dapat bertahan 
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dan mengatasi pengalaman hidup yang sulit, sehingga mampu beradaptasi 

dengan keadaan tersebut dan bangkit dari keadaan untuk menjadi lebih baik. 

Resiliensi akan diukur dengan menggunakan skala resiliensi yang disusun 

berdasarkan lima aspek, yaitu ketenangan hati, ketekunan, kemandirian, 

kebermaknaan dan kesendirian eksistensial. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh pada skala resiliensi ini, maka semakin tinggi pula resiliensi yang 

dimiliki oleh individu, demikian juga sebaliknya. 

2. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah bentuk kepedulian, cinta, dan penghargaan 

yang dirasakan oleh ibu yang memiliki ABK di SLB C sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungan sosial. Dukungan sosial diungkap dengan 

menggunakan skala dukungan sosial yang disusun berdasarkan empat jenis 

dari dukungan sosial, antara lain dukungan emosional atau dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasional dan dukungan 

jaringan sosial. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala dukungan 

sosial, maka mengindikasikan semakin besar dukungan dan bantuan yang 

diterima dari keluarga, teman dan lingkungan sosialnya, begitu juga 

sebaliknya. 

 

3.3. Subjek Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2016) merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari sekelompok objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas 

tertentu. Karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki ABK 

dan menyekolahkan anak di SDLB C. 
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3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel sering dikenal sebagai contoh atau sebagian dari anggota 

populasi. Pengambilan sampel menggunakan suatu teknik tertentu. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Incidental Sampling, 

dimana peneliti memilih sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang 

ditemui peneliti asalkan sesuai dengan karakteristik yang diperlukan.  

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala, 

tepatnya Skala Likert. Azwar (2015) mengatakan bahwa dengan Skala Likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, dimana indikator 

variabel ini menjadi acuan untuk menyusun item instrumen berupa pernyataan 

Bentuk skala ini berupa angka yang tersusun berjenjang yaitu dimulai dari yang 

sangat sesuai atau sangat mendukung (favourable) sampai sangat tidak sesuai 

atau sangat tidak mendukung (unfavourable). 

3.4.2. Blue Print dan Cara Penilaian  

Pada penelitian ini akan disusun dua buah skala, yaitu skala resiliensi dan 

skala dukungan sosial. 

1. Skala Resiliensi 

Skala resiliensi disusun berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan 

oleh Wagnild. Skala ini digunakan untuk mengungkapkan seberapa besar 

resiliensi yang dimiliki oleh ibu yang memiliki anak tunagrahita. Lima aspek 

tersebut antara lain: ketenangan hati, ketekunan, kemandirian, 
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kebermakanaan, kesendirian eksistensial. Rancangan skala resiliensi dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 berikut 

Tabel 3. 1.  Blue Print Skala Resiliensi 

Aspek 
Jumlah Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

Ketenangan Hati 2 3 5 

Ketekunan 3 2 5 
Kemandirian 2 2 4 
Tujuan 3 2 5 
Existential Aloneness 3 2 5 

Jumlah Item 13 11 24 

2. Skala Dukungan Sosial 

Skala dukungan sosial disusun berdasarkan jenis dukungan yang 

dikemukakan oleh Sarafino dan Smith (2011). Skala ini digunakan untuk 

mengungkap seberapa besar dukungan sosial yang diterima dari lingkungan. 

Jenis dukungan sosial  tersebut antara lain: dukungan emosional atau 

penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasional dan 

dukungan jaringan sosial. Rancangan skala dukungan sosial dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 berikut 

Tabel 3. 2. Blue Print Skala Dukungan Sosial 

Aspek 
Jumlah Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

Dukungan Emosional 2 2 4 

Dukungan Instrumental 2 2 4 
Dukungan Informasional 2 2 4 
Dukungan Jaringan Sosial 2 2 4 

Jumlah Item 8 8 16 

3. Cara Penilaian 

Cara penilaian skala resiliensi dan skala dukungan sosial dengan 

menggunakan skor 1-4. Setiap item memiliki empat alternatif jawaban, yaitu 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Untuk pernyataan favourable skor 4 diberikan untuk jawaban SS, skor 

3 untuk jawaban S, skor 2 untuk jawaban TS dan skor 1 untuk jawaban STS. 
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Sebaliknya, pada pernyataan unfavourable skor 4 diberikan untuk jawaban 

STS, skor 3 untuk jawaban TS, skor 2 untuk jawaban S, dan skor 1 untuk 

jawaban SS. 

3.5. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.5.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan data yang diperoleh peneliti (Sugiyono, 2016).  Validitas 

dalam penelitian ini diperoleh dari mengkorelasikan skor item dengan skor total 

yang menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson dan 

dikoresksi dengan analisis korelasi Part Whole. 

3.5.2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. 

Azwar (2015) mengatakan bahwa reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil 

dari suatu pengukuran dapat dipercaya berdasarkan ketetapan dan keajegan alat 

ukur tersebut. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji 

reliabilitas adalah teknik Alpha Cronbach. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah analisis korelasional Product Moment atau Korelasi 

Pearson. Analisis data dengan menggunakan analisis korelasi product moment 

bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu dukungan sosial 

dan resiliensi. 
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