
34	

BAB 4  

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN  

4.01. Orientasi Kancah  

 Peneliti menetapkan melakukan penelitian di AGCA Center yang 

merupakan bagian dari Yayasan Natanisha. Di AGCA Center menyediakan 

berbagai terapi khusus untuk anak dengan gangguan pekembangan seperti 

autisma, asperger, ADHD, ADD, Rett syndrome, speech delay dan lainnya. Selain 

itu di tempat ini juga menyediakan layanan untuk terapi perilaku, terapi okupasi, 

terapi wicara, fisioterapi, sensory integration, menjual alat peraga dan bahan 

makanan untuk penyandang autisma. AGCA Center terletak di tengah kota yang 

lebih tepatnya berada di Jalan Badak Timur V Nomor 55 Semarang. Saat ini AGCA 

Center telah memiliki lebih dari 10 cabang yang tersebar di Indonesia yang salah 

satunya ada di Semarang.  

 Di AGCA Center terdapat kurang lebih 40 murid dan memiliki 18 ruang 

kelas yang mana setiap kelasnya diisi oleh satu murid dan satu guru. Di tempat ini 

terdapat berbagai macam terapi yang ditelah ditetapkan dalam beberapa waktu 

yang berbeda. Terapi ini dibagi menjadi tiga sesi yaitu pagi, siang, dan sore. Terapi 

anak sesi pagi hari akan dimulai pada pukul 07.30 sampai 12.00 WIB. Pada siang 

hari akan dimulai pada pukul 12.30 sampai 17.00 WIB. Sedangkan terapi anak 

sesi sore akan dimulai pada pukul 17.00 sampai 18.00 WIB. 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian  

 Pada persiapan penelitian yang dilaksanakan, mencakup beberapa tahap 

sebagai berikut: 
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4.02.01. Penyusunan Alat Ukur  

Penenelitian ini menggunakan alat ukur berupa skala yang ditentukan 

sesuai dengan aspek-aspek dari setiap variabel pada teori yang sudah 

ditentukan. Terdapat dua jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Skala Penerimaan Diri Orangtua dengan Anak Berkebutuhan Khusus 

Skala penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus 

disusun berdasarkan aspek-aspek dari penerimaan diri yaitu pembukaan diri, 

penerimaan terhadap orang lain, yakin akan kemampuan yang dimiliki, 

menganggap dirinya berharga, dan menerima pujian atau celaan secara objektif. 

Pada skala ini secara keseluruhan terdapat 34 item, yang terdiri dari 17 item 

favorable dan 17 item unfavorable. Sebaran item skala penerimaan diri orangtua 

dengan anak berkebutuhan khusus dapat dilihat pada tabel 4.1  

Tabel 4.1 Sebaran Item Skala Penerimaan Diri Orangtua dengan Anak 
Berkebutuhan Khusus 

Aspek Jumlah Item Total  
Favorable Unfavorable  

Pembukaan diri  1, 11, 21 2, 13, 22  6 
Penerimaan terhadap orang lain 3, 12, 24, 31  4, 14, 23, 32 8 
Yakin akan kemampuan yang 
dimiliki 5, 15, 25 6, 17, 26 6 
Menganggap dirinya berharga 7, 16, 27, 34 8, 18, 28, 33 8 
Meneriman pujian atau celaan 
secara objektif 9, 19, 29 10, 20, 30 6 
Total  17 17 34 

 

2. Skala Dukungan Sosial  

Pada skala dukungan sosial ini disusun berdasarkan jenis-jenis dari 

dukungan sosial yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental, dukungan informasi dan dukungan persahabatan. Secara 

keseluruhan pada item ini terdapat 30 item yang terdiri dari 15 item favorable dan 
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15 item unfavorable. Sebaran item dari skala dukungan sosial dapat dilihat pada 

tabel 4.2 

Tabel 4.2 Sebaran Item Skala Dukungan Sosial 

Aspek 
Jumlah Item 

Total  
Favorable Unfavorable  

Dukungan emosional  1, 11, 21 6, 17, 30 6 

Dukungan penghargaan 9, 12, 26 2, 18, 22 6 

Dukungan Instrumental 3, 19, 23 7, 13, 27 6 

Dukungan Informasi  10, 16, 28 4, 14, 24 6 

Dukungan Persahabatan 5, 15, 25 8, 20, 29 6 

Total  15 15 30 

 

4.02.02. Tahap Perijinan Penelitian  

Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu peneliti mengajukan 

permohonan ijin kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

Permohonanan ijin dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:  

a. Meminta surat pengantar dari Ka. Progdi Sarjana Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yakni Ibu Dr. Suparmi, M.Si, untuk 

memohonkan ijin penelitian di AGCA Center Semarang. Surat permohonan 

ijin tersebut bernomor 1491/B.7.3/FP/IV/2019 tertanggal 16 April 2019.  

b. Memberikan proposal dan surat pengantar tersebut kepada pihak AGCA 

Center yakni Ibu Tuti Sri Lestari. Berdasarkan proposal dan surat 

permohonan ijin penelitian yang telah diberikan, pihak AGCA Center 

memberikan ijin secara lisan.  

4.03. Uji Coba Alat Ukur  

 Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah orangtua yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus di AGCA Center Semarang. Pada penelitian ini 

menggunakan try out terpakai. Data akhir dari try out terpakai akan dijadikan oleh 
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peneliti sebagai data penelitian. Hal ini dilakukan karena pertimbangan 

terbatasnya subjek penelitian. 

  Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS 

20.0 dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson dan 

selanjutnya dikoreksi dengan korelasi Part-whole. Uji validitas pada penelitian ini 

menggunakan taraf signifikan dengan koefisien validitas 0,2306 (N = 54). 

Sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan koefisien reliabilitas Alpha yang 

dikembangkan oleh Cronbach. Hasil yang diperoleh sebagai berikut :  

1. Uji Validitas  

Berdasarkan uji validitas, skala penerimaan diri orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus diperoleh hasil bahwa dari 34 item terdapat 30 item 

yang valid dan 4 item yang tidak valid (gugur) dengan koefisien validitas 

berkisar antara 0,261 – 0,716. Hasil perhitungan ini dapat dilihat pada 

lampiran C. Adapun item valid dan item tidak valid (gugur) dapat dilihat 

pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Validitas Item Skala Penerimaan Diri Orangtua Dengan  
Anak Berkebutuhan Khusus 

Aspek Jumlah Item Total  
Favorable Unfavorable  

Pembukaan diri  1, 11, 21 2, 13*, 22  6 
Penerimaan terhadap orang lain 3, 12, 24, 31  4, 14, 23, 32 8 
Yakin akan kemampuan yang 
dimiliki 5, 15, 25 6, 17, 26 6 
Menganggap dirinya berharga 7, 16, 27, 34 8, 18, 28*, 33 8 
Meneriman pujian atau celaan 
secara objektif 9, 19*, 29 10, 20*, 30 6 
Total  17 17 34 

Keterangan : Nomor dengan tanda (*) merupakan item yang tidak valid 

(gugur). 
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 Pada skala dukungan sosial diperoleh hasil bahwa dari 30 item terdapat 28 

item yang valid dan 2 item yang tidak valid (gugur) dengan koefisien validitas 

berkisar antara 0,298 – 0,694. Hasil perhitungan ini dapat dilihat pada lampiran C. 

Adapun item valid dan item tidak valid (gugur) dapat dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 Validitas Item Skala Dukungan Sosial 

Aspek 
Jumlah Item 

Total  
Favorable Unfavorable  

Dukungan emosional  1, 11, 21 6, 17, 30 6 

Dukungan penghargaan 9, 12, 26 2, 18, 22 6 

Dukungan Instrumental 3*, 19*, 23 7, 13, 27 6 

Dukungan Informasi  10, 16, 28 4, 14, 24 6 

Dukungan Persahabatan 5, 15, 25 8, 20, 29 6 

Total  15 15 30 

Keterangan : Nomor dengan tanda (*) merupakan item yang tidak valid 

(gugur). 

2. Uji Reliabilitas  

Pada skala penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus 

memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,917 dan pada skala dukungan 

sosial memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,907. Hal tersebut berarti 

bahwa kedua skala tersebut (skala penerimaan diri orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus dan skala dukungan sosial) reliabel atau dapat 

diandalkan untuk mengungkap penerimaan diri orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus dan dukungan sosial. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran C. 
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4.04. Pengumpulan Data Penelitian  

Penelitian ini dilakukan mulai dari hari Senin tanggal 29 April 2019 dengan 

memberikan skala sebanyak 80 bendel. Peneliti memberikan skala kepada pihak 

AGCA Center sehingga penyebaran skala dilakukan oleh pihak dari AGCA Center 

yang diberikan langsung kepada subjek penelitian pada saat subjek menjemput 

anaknya. Selain memberikan skala, peneliti juga memberikan sebuah bingkisan 

berupa botol minum yang akan diberikan kepada subjek sebagai bentuk tanda 

terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi skala tersebut.  

Skala yang diberikan oleh pihak AGCA Center kepada subjek akan diisi 

dirumah. Kemudian setelah selesai subjek akan mengembalikan kepada pihak 

AGCA Center. Setelah semua skala terkumpul pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, 

pihak AGCA Center menghubungi peneliti dan pada tanggal yang sama peneliti 

datang untuk mengambil skala tersebut. Dari 80 bendel skala ternyata hanya ada 

54 bendel skala yang kembali sehingga 26 bendel skala yang tidak kembali artinya 

mortal. 

Setelah semua skala terkumpul, skala tersebut kemudian diskoring dan 

ditabulasikan dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. Data uji coba skala 

penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus dan skala dukungan 

sosial dapat dilihat pada lampiran B. Selanjutnya setelah data diuji coba, data item 

yang tidak valid (gugur) akan disisihkan dan data item yang valid akan 

ditabulasikan ulang. Hasil data penelitian dapat dilihat pada lampiran D. 
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