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BAB 3  

METODE PENELITIAN  

3.01. Jenis Penelitian yang Digunakan  

 Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan kuantitatif. Menurut 

Yusuf (2017) pendekatan kuantitatif dianggap sebagai tingkah laku manusia dapat 

diramalkan dan realita sosial. Selain itu juga pendekatan ini dapat diukur dan 

objektif. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sarmanu (2017) bahwa tujuan dari penelitian 

kuantitatif yaitu untuk menguji teori yang sudah ada apakah teori tersebut benar 

atau salah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional. Dijelaskan 

lagi oleh Yusuf (2017) bahwa penelitian korelasional adalah salah satu tipe dari 

pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lainnya.  

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian  

 Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa variabel penelitian merupakan 

segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut 

sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi tentang hal tersebut lalu ditarik 

kesimpulan.  

 Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :  

1. Variabel Bebas :     Dukungan sosial 

2. Variabel Tergantung : Penerimaan diri orangtua dengan anak        

berkebutuhan     khusus 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.03.01. Penerimaan Diri Orangtua dengan Anak Berkebutuhan Khusus 

Penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus adalah 

pengetahuan yang dimiliki oleh ayah atau ibu yang memiliki anak dengan 
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penanganan khusus untuk mengetahui karakteristik pribadinya sehingga mereka 

bisa menghargai dirinya sendiri dan orang lain serta tidak memandang buruk 

dirinya sendiri ketika dihadapkan pada tekanan sosial. 

Data terkait penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus 

diungkap dengan menggunakan Skala Penerimaan Diri Orangtua dengan Anak 

Berkebutuhan Khusus dengan aspek pembukaan diri, penerimaan terhadap 

orang lain, yakin akan kemampuan dirinya, menganggap dirinya berharga, dan 

mampu menerima pujian atau celaan secara objektif.  

Semakin tinggi skor yang didapatkan maka akan semakin positif 

penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus dan sebaliknya. 

3.03.02. Dukungan Sosial  

Dukungan sosial adalah suatu transaksi interpersonal yang dapat 

membantu seseorang untuk percaya bahwa mereka dicintai, dipedulikan, 

dihormati, dihargai, merasa nyaman, dan merupakan bagian dari suatu komunitas 

baik secara formal maupun informal. 

Data terkait dengan dukungan sosial akan diungkap dengan menggunakan 

Skala Dukungan Sosial yang meliputi dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan 

persahabatan. 

Semakin tinggi skor yang didapatkan maka semakin tinggi pula tingkat 

dukungan sosial dan begitu pula sebaliknya.  

3.04. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015) populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

tidak hanya terdiri dari subjek tetapi juga objek yang memiliki jumlah dan 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh sang peneliti untuk dipelajari lebih 
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lanjut dan diambil kesimpulannya. Populasi tidak hanya orang atau mahluk hidup 

tetapi juga benda-benda alam lainnya. Dijelaskan lagi oleh Sugiyono (2015) bahwa 

sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan di AGCA Center Semarang 

dan sebagai populasinya adalah orangtua yang memiliki anak berkebutuhan 

khusus di AGCA Center Semarang. Subjek pada penelitian ini adalah ayah dan 

ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan bersekolah di AGCA Center 

Semarang.  

3.05. Teknik Pengumpulan Data  

3.05.01. Alat Pengumpulan Data   

 Data terkait penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus 

dan dukungan sosial diungkapkan dengan menggunakan skala. Menurut Azwar 

(2011) istilah skala kerap digunakan untuk menamakan alat ukur aspek afektif.  

3.05.02. Blueprint dan Cara Penilaian  

 Pada penelitian ini digunakan dua macam skala yang berbeda yaitu Skala 

Penerimaan Diri Orangtua dengan Anak Berkebutuhan Khusus dan Skala 

Dukungan Sosial. Kedua skala ini disusun dengan dua jenis item dengan 

pernyataan favorable dan unfavorable. 

1. Skala Penerimaan Diri Orangtua dengan Anak Berkebutuhan Khusus 

Pada skala penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus 

memiliki empat aspek yaitu pembukaan diri, penerimaan terhadap orang lain, yakin 

akan kemampuan yang dimiliki, menganggap dirinya berharga, dan menerima 

pujian atau celaan secara objektif.  

Rancangan item skala penerimaan diri orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus dapat dilihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Rancangan Jumlah Item Skala Penerimaan Diri Orangtua dengan 
Anak Berkebutuhan Khusus 

 

Aspek Jumlah Item Total  
Favorable Unfavorable  

Pembukaan diri  3 3 6 
Penerimaan terhadap orang lain 3 3 6 
Yakin akan kemampuan yang 
dimiliki 3 3 6 
Menganggap dirinya berharga 3 3 6 
Meneriman pujian atau celaan 
secara objektif 3 3 6 
Total  15 15 30 

2. Skala Dukungan Sosial 

Pada skala dukungan sosial terdapat lima jenis yaitu dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan 

dukungan persahabatan. 

Rancangan item skala dukungan sosial dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Rancangan Jumlah Item Skala Dukungan Sosial  

Aspek Jumlah Item Total  
Favorable Unfavorable  

Dukungan emosional  3 3 6 
Dukungan penghargaan 3 3 6 
Dukungan Instrumental 3 3 6 
Dukungan Informasi 3 3 6 
Dukungan persahabatan 3 3 6 
Total  15 15 30 

Terkait dengan sistem penilaian pada Skala Penerimaan Diri Orangtua 

dengan Anak Berkebutuhan Khusus dan Skala Dukungan Sosial didasarkan pada 

cara sederhana dengan menerapkan empat kategori. Kategori-kategori tersebut 

antara lain:  

Sangat Sesuai (SS)  : hal ini menyatakan bahwa pernyataan atau 

pertanyaan tersebut sangat sesuai dengan keadaan 

yang ada.  
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Sesuai (S)  : hal ini menyatakan bahwa pernyataan atau 

pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan yang 

ada.  

Tidak Sesuai (TS)  : hal ini menyatakan bahwa pernyataan atau 

pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan keadaan 

yang ada. 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : hal ini menyatakan bahwa pernyataan atau 

pertanyaan tersebut sangat tidak sesuai dengan 

keadaan yang ada. 

Pada pernyataan yang bersifat favorable, subjek akan mendapatkan skor 

empat (4) apabila pernyataan tersebut sangat sesuai (SS), skor tiga (3) apabila 

pernyataan sesuai (S), skor dua (2) apabila pernyataan tersebut tidak sesuai (TS), 

skor satu (1) apabila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai (STS). Sebaliknya 

pada pernyataan yang bersifat unfavorable, subjek akan mendapatkan skor satu 

(1) apabila pernyataan tersebut sangat sesuai (SS), skor dua (2) apabila 

pernyataan sesuai (S), skor tiga apabila pernyataan tersebut tidak sesuai (TS), 

skor empat (4) apabila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai (STS). 

3.06. Uji Coba Alat Ukur  

3.06.01. Validitas Alat Ukur  

 Azwar (2011) menjelaskan bahwa validitas merupakan ketepatan dan 

kecermatan pada skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya atau dengan 

kata lain sejauh mana skala tersebut mampu untuk mengukur atribut yang telah 

dirancang untuk mengukurnya. Pada penelitian ini untuk menguji validitas item 

pada skala penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus dan 
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dukungan sosial adalah dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

dari Karl Pearson dan selanjutnya dikoreksi dengan korelasi Part-whole. 

3.06.02. Reliabilitas Alat Ukur  

 Reliabilitas menurut Suryabrata (2000) merupakan suatu alat ukur yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dengan 

alat tersebut dapat dipercaya. Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk 

menghitung reliabilitas yakni dengan menggunakan koefisien reliabilitas Alpha 

yang dikembangkan oleh Cronbach.  

3.07. Metode Analisis Data  

 Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode statistik. 

Analisis statistik yang dipakai adalah statistik parametrik dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson. Hal tersebut berguna untuk 

mengetahui korelasi antara dukungan sosial dan penerimaan diri orangtua dengan 

anak berkebutuhan khusus. 
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