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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi variabel penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metoe penelitian kuantitatif. Menurut Supratiknya (2015) metode 

penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang datanya berupa 

angka-angka. Metode penlitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan 

antara variabel-variabel yang ada. Variabel-variabel tersebut harus dapat 

diukur sehingga data numerik yang dihasilkan dapat dianalisa secara 

statistik. 

 

B. Identifikasi variabel penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat satu variable terikat dan dua variabel 

bebas: 

Variabel terikat  :Perilaku sosial anak IDD 

Variable bebas 1  : Inteligensi 

Variabel bebas 2  : Pola asuh neglectful 

 

C. Definisi operasional 

1. Perilaku sosial anak IDD 

perilaku sosial anak IDD merupakan kondisi dimana anak IDD 

menjalin hubungan dengan orang lain yang mana anak IDD tersebut 

menunjukan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, 
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serta melaksanakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kondisi 

lingkungan. 

Dalam penelitian ini perilaku sosial anak IDD dapat diketahui 

dengan skala, yaitu dengan cara menuliskan jumlah kemunculan 

perilaku pada masing-masing aspek perilaku sosial. Semakin tinggi 

skor perilaku sosial berarti semakin baik perilaku sosial subjek, 

sedangkan semakin rendah skor perilaku sosial berarti semakin buruk 

perilaku sosial subjek. Skala ini diisi oleh observer dari fakultas 

psikologi yang berjumlah dua orang. Adapun aspek-aspek perilaku 

sosial adalah berbagi, kerjasama, menolong, kejujuran, peduli. 

2. Inteligensi pada anak IDD 

Inteligensi pada anak IDD merupakan kondisi dimana anak 

memiliki keterbatasan kemampuan dalam belajar dan adaptasi. Dalam 

konteks sosial kemampuan untuk belajar dan adapatasi ini merupakan 

hal yang berkaitan pada perilaku sosial seseorang. 

Tingkat inteligensi subjek diketahui dengan menggunakan tes 

Stanford – Binet yang diberikan pada subjek penelitian, yaitu anak 

IDD. Semakin tinggi skor IQ berarti semakin baik perilaku sosial 

subjek, sedangkan semakin rendak skor IQ berarti semakin buruk 

perilaku sosial subjek. Skor IQ yang akan dipakai dalam penelitian ini 

adalah ≤ 69. 
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3. Pola asuh neglectful 

pola asuh neglectful merupakan cara pengasuhan anak yang 

ditandai dengan kurangnya keterlibatan orangtua dalam proses 

tumbuh kembang anak. Dalam pola asuh ini orangtua terkesan 

kurang/tidak peduli kepada anaknya. Pola asuh ini cenderung 

membiarkan anak berbuat semaunya dan berkembang dengan peran 

yang minim dari orangtua. Dalam konteks sosial, kurangnya 

keterlibatan orangtua ini dapat membuat anak tidak memiliki 

kesempatan yang cukup untuk belajar mengenai perilaku sosial dari 

orangtua.  

Dalam penelitian ini pengukuran variabel pola asuh neglectful 

dilakukan dengan menggunakan skala pernyataan-pernyataan yang 

berkaitan dengan polas asuh neglectful. Skala ini diberikan dan diisi 

oleh para orangtua anak IDD. Semakin tinggi skor pola asuh neglectful 

berarti semakin buruk perilaku sosial subjek, sedangkan semakin 

rendak skor pola asuh neglectful berarti semain baik perilaku sosial 

subjek. Adapun aspek-aspek pola asuh neglectful adalah kurangnya 

kasih sayang, kurangnya pemenuhan kebutuhan, dan kurangnya 

perhatian. 
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D. Populasi dan metode pengambilan sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi penelitian berhubungan dengan kumpulan subjek yang 

hendak diteliti. Menurut Azwar (2015) populasi penelitian merupakan 

kelompok subjek yang hendak diteliti. Populasi berkaitan dengan 

besarnya jumlah anggota populasi serta cakupan wilayah penelitian. 

Populasi penelitian merupakan jumlah keseluruhan subjek dalam 

sebuah penelitian. populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

anak di SLB Swadaya Semarang. 

2. Sampel penelitian 

Agar dapat melakukan penelitian secara lebih efektif dan efisien 

maka digunakan sampel penelitian. Azwar (2015) menjelaskan jika 

sampel penelitian merupakan sebagian dari anggota populasi yang 

akan diambil dengan menggunakan teknik pengambilan data tertentu 

yang disebut teknik sampling. Teknik sampling ini berguna untuk: (1) 

mereduksi anggota dari populasi menjadi sampel yang dapat mewakili 

populasinya (representatif), sehingga kesimpulan terhadap populasi 

yang ada dapat dipertanggungjawabkan. (2) ketelitian dalam 

menghitung lebih akurat yang sedikit dibandingkan yang banyak, (3) 

untuk menghemat tenaga, waktu, dan biaya.  

Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berupa teknik purposive sampling yaitu dengan cara mencari subjek 



40 
 

 
 

penelitian dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria subjek penelitian ini 

adalah sbb:  

a. Anak yang didiagnosa mengalami gangguan perkembangan IDD 

b. Memiliki skor IQ ≤ 69 

Penelitian ini sendiri merupakan penelitian non parametrik 

dimana dalam penelitian ini jumlah subjek yang akan dipakai adalah 

dua belas subjek.  

 

E. Pengambilan data. 

1. Skala perilaku sosial anak IDD  

Metode pengambilan data perilaku sosial anak IDD akan 

dilakukan dengan menggunakan skala. Yaitu dengan mencatat jumlah 

kemunculan setiap aspek melalui observasi. Observasi ini sendiri 

akan dilakukan oleh dua orang rekan peneliti. 

 

Tabel 2. Blue Print Perilaku Sosial  

No Aspek Indikator 

1 Berbagi   Merupakan kesediaan anak untuk mau memberi 
sebagian miliknya pada orang lain. 

2 Kerjasama  Merupakan kesediaan mau melakukan kegiatan 
bersama individu/kelompok lain di lingkungannya 

3 Menolong   Berupa tindakan untuk membantu orang lain yang 
membutuhkan. 

4 Kejujuran  Kejujuran adalah merupakan bentuk perilaku yang 
tidak dibuat-buat dan tidak berbohong. 

5 Peduli  Berkaitan dengan kesediaan mau memperhatikan 
sesama. 
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2. Pengukuran inteligensi 

Metode pengumpulan data untuk inteligensi dilakukan dengan 

menggunakan tes Stanford - Binet. Dalam penggunaan tes Stanford - 

Binet tingkat inteligensi seseorang dapat diketahui dari skor IQ yang 

dihasilkan.  

3. Skala pola asuh neglectful 

Metode pengumpulan data untuk melihat mengenai pola asuh 

neglectful digunakan teknik skala. Dalam hal ini jawaban juga bersifat 

tertutup untuk memudahkan orangtua memberi jawaban. 

Pernyataan-pernyataan dalam skala ini disusun oleh peneliti dan 

menggunakan skala Likert dengan 4 kategori jawaban, yakni Sangat 

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

(STS). Selain itu angket juga disusun berdasarkan item favorable dan 

unfavorable, berikut ini adalah penilaian atas item favorable dan 

unfavorable. Nilai item dalam item favorable adalah sebagai berikut 

SS=4, S= 3, TS=2, STS= 1. Sedangkan nilai item dalam item 

unfavorable adalah sebagai berikut: SS=1, S=2, TS=3, STS=4.  
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Tabel 3. Blue Print Pola Asuh Neglectful 

No Aspek Indikator  unfavorable favorable Total 

1 Kurangnya 
kasih 
sayang  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondisi dimana 
anak tidak / 
kurang 
mendapat 
cinta, kasih 
saying, dan 
kepedulian 
yang diberikan 
orangtua 
kepada anak. 
 

4 4 8 

2 Kurangnya 
pemenuhan 
kebutuhan 
 
 
 
 
 
 
 

Berupa 
pemenuhan 
kebutuhan 
fisiologis yang 
dibutuhkan 
anak namun 
kurang 
dipenuhi oleh 
orangtua. 
 

4 4 8 

3 Kurangnya 
perhatian 
 
 
 
 
 

Merupakan 
kurangnya 
kesediaan 
orangtua untuk 
memberikan 
waktu kepada 
anaknya. 

4 4 8 

                     TOTAL 12 12 24 

 

F. Validitas dan reliabilitas alat ukur 

Dalam sebuah penelitian diperlukan alat ukur yang valid dan juga 

realibel. Ini diperlukan untuk mengungkap variabel – variabel yang ingin 

diteliti, sehingga diharapkan tidak mengalami kesalahan dalam 

menyusun kesimpulan penelitian dan diharapkan tidak memberikan 

gambaran yang jauh dibandingkan keadaan sebenarnya (Azwar, 2015). 
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1. Validitas  

Validitas berkaitan dengan apakah sebuah instrumen yang 

dipakai dalam penelitian valid. Azwar (2015) mengatakan jika validitas 

berkaitan dengan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipakai untuk 

mengukur apa yang akan diukur. Dalam penelitian non parametrik ini 

validitas yang akan dipakai adalah berupa validitas isi, Menurut 

Kerlinger (2004) validitas isi merupakan merupakan kesesuaian 

antara variabel yang dirumuskan secara teoritis/konseptual dan 

operasionalnya.  

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan dosen pembimbing 

sebagai konsultan yang berperan untuk melihat kesesuaian antara 

aspek teoritis validitas isi dengan skala penlitian perilaku sosial dan 

pola asuh neglectful. Sedangkan untuk alat tes inteligensi yang akan 

dipakai merupakan alat tes yang telah terstandarisasi.  

2. Reliabilitas  

Reliabilitas berkaitan dengan sejauh mana Instrumen yang 

dipakai dalam penelitian harus dapat dipercaya sebagai alat untuk 

pengumpulan data dan dapat digunakan untuk mengungkap informasi 

yang sebenarnya sesuai kenyataannya dilapangan. Azwar (2015) 

menjelaskan jika suatu alat ukur dalam sebuah penelitian dikatakan 

reliabel jika alat tersebut dapat menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukurannya dapat memberikan hasil yang dapat dipercaya. Dalam 
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penlitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan uji interater yang 

melibatkan dua orang mahasiswa psikologi.  

G. Analisis data 

Dalam penelitian ini uji korelasi untuk hipotesis penelitian dilakukan 

dengan menggunakan rumus analisis regresi. Sedangkan perhitungan 

akan dilakukan dengan bantuan statistical product and service solutions 

(SPSS). 


