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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak dengan gangguan 

perkembangan IDD beserta dengan orangtuanya. Sebagai responden 

penelitian diambil sampling dengan jumlah dua belas anak IDD. 

Penelitian ini sendiri dilakukan di sebuah SLB di Kota Semarang 

bernama SLB Swadaya. 

SLB Swadaya merupakan sekolah untuk anak-anak bekebutuhan 

khusus yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Swadaya. 

Pendidikan di sekolah ini ditujukan untuk anak-anak yang memiliki 

inteligensi dibawah rata-rata, atau dalam dunia pendidikan biasanya 

disebut dengan SLB C. Sekolah ini beralamat di Jl. Seteran Utara II No. 

2 Semarang.  

SLB Swadaya memiliki visi: mendidik dan melayani anak sehingga 

potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal disesuaikan 

dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan misi 

sekolah ini adalah: 

1. Melayani anak secara individual sesuai kemampuannya 

2. Menggali potensi anak sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. 

3. Mengembangkan kemampuan anak agar dapat mendiri. 

4. Membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk dapat hidup 

mandiri. 
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SLB Swadaya menerima siswa dari TK hingga SMA. Di sekolah ini 

ada beberapa anak yang selama jam pelajaran ditunggu oleh 

orangtuanya dari masuk sekolah hingga pulang sekolah. Kendati 

demikian ada juga orangtua yang hanya mengantar dan menjemput 

anaknya.  

Gangguan perkembangan anak-anak di sekolah ini dibagi 

menjadi dua, yaitu IDD dan ASD. Sedangkan dalam penelitian ini anak 

dengan gangguan perkembangan IDD akan dijadikan subjek penelitian. 

Selain itu para orangtua juga akan diminta kesediaannya untuk ikut 

berpartisipasi dalam proses penelitian dengan cara mengisi skala 

penelitian tentang pola asuh neglectful. Para orangtua yang akan 

diminta berpartisipasi dalam penelitian ini bekerja dalam berbagai 

bidang. Mereka diantaranya bekerja sebagai karyawan toko, pekerja 

pabrik, hingga membuka usaha warung. 

Untuk mendapatkan subjek yang dapat terjangkau maka dalam 

proses penelitian ini subjek penelitian yang diambil adalah subjek yang 

bedomisili di Semarang. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan 

dapat lebih efektif, serta efisien baik dalam hal waktu, dan juga tenaga. 
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B. Persiapan Penelitian 

1. Perijinan  

Persiapan dalam penelitian ini sendiri meliputi tahapan sebagai 

berikut : 

a. mengurus surat permohonan ijin untuk mengambil data dari 

fakultas guna melaksanakan penelitian di SLB C Swadaya. 

b. Menghubungi penanggung jawab Sekolah SLB C Swadaya guna 

menjajagi kemungkinan untuk melaksanakan penelitian dengan 

membawa surat pengantar dari fakultas psikologi dan menunjukan 

instrumen yang akan dipakai untuk penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti memohon ijin untuk mengambil subjek penelitian yang 

berjumlah 12 anak beserta dengan orangtuanya. 

c. Mendiskusikan dengan penangung jawab di Sekolah tentang waktu 

dan juga tata cara pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan 

instrumen penelitian berupa tes Stanford - Binet, skala, dan tabel 

observasi. Tes Stanford - Binet akan dipakai untuk mengetahui 

inteligensi dari anak yang diteliti. Skala akan dipakai guna melihat skor 

pola asuh. Sedangkan tabel observasi akan dipakai untuk melihat 

frekuensi jumlah kemunculan aspek-aspek perilaku sosial anak IDD. 
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Untuk melihat tingkat inteligensi anak IDD digunakan alat tes 

psikologi, yaitu tes Stanford - Binet. Melalui tes ini tingkat inteligensi 

seseorang dapat diketahui dalam bentuk skor IQ 

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 dalah 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 4. Sebaran Skala Pola Asuh Neglectful 

No Aspek Indikator  
Item 

unfavorable 
    Item favorable 

1 Kurangnya 
kasih 
sayang 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 

2 Kurangnya 
pemenuhan 
kebutuhan 
 
 
 
 
 
 
 

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

 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 

3 Kurangnya 
perhatian 
 
 
 
 
 

Merupakan 
kurangnya 
kesediaan 
orangtua untuk 
memberikan 
waktu kepada 
anaknya. 

 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 

                     TOTAL 12 12 

 

Sedangkan untuk mengamati perilaku sosial anak IDD dilakukan 

dengan menggunakan skala, yaitu dengan frekuensi jumlah 

kemunculan perilaku. Adapun aspek-aspek perilaku sosial yang akan 

diobservasi adalah berbagi, kerjasama, menolong, kejujuran, peduli. 
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Tabel 5. Sebaran Skala 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. 

   

 

3. Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 21 Januari hingga 

30 januari 2019  pukul 07.30-12.30 di SLB Swadaya. Dalam penelitian 

ini anak yang dapat dijadikan partisipan adalah anak dengan 

gangguan IDD.  

Dalam penelitian ini Teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling. Sedangkan subjek yang akan dipakai dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 5-6 SD di SLB Swadaya. Jumlah anak 

yang diambil untuk subjek penelitian berjumlah dua belas orang. 

Selain itu para orangrtua dari anak-anak tersebut juga dimohon 

kesediaannya oleh peneliti untuk mengisi kuisioner penelitian. 

Dalam memberikan Tes Stanford - Binet pada anak peneliti 

dibantu oleh seorang rekan dari Fakultas Psikologi. Dalam hal ini 
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peneliti berperan sebagai tester sedangkan rekan peneliti membantu 

dalam merapikan alat agar tidak berantakan selama sesi tes 

berlangsung. Tes Stanford - Binet yang dilakukan ini berlangsung 

dalam kurun waktu empat hari. 

Agar waktu pelaksanaan praktik lebih efisien maka pada saat 

Tes Stanford - Binet berlangsung dilakukan juga penyebaran kuisioner 

mengenai pola asuh neglectful yang diberikan pada para orangtua 

anak. Dalam hal ini peneliti dibantu dua orang mahasiswa Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata untuk menyebarkan kuisioner ini pada 

para orangtua. Penyebaran kuisioner ini seharusnya dapat selesai 

dalam waktu satu hari, namun dikarenakan para orangtua anak yang 

tidak selalu mengantar anaknya ke sekolah karena bekerja maka 

penyebaran kuisioner ini baru selesai dalam waktu tiga hari. 

Setelah Tes Stanford - Binet dan penyebaran kuisioner selesai 

dilakukan maka pada hari berikutnya dilakukan observasi mengenai 

perilaku sosial anak IDD. Observasi ini dilakukan selama tiga hari oleh 

rekan peneliti dari Fakultas Psikologi Unika Soegijapraata berjumlah 

dua orang. observasi ini dilakukan dengan cara memberikan tanda 

turus pada aspek-aspek perilaku sosial (berbagi, kerjasama, 

menolong, kejujuran, peduli) setiap perilaku yang berkaitan dengan 

aspek-aspek tersebut muncul. Pengambilan data dilakukan pada saat 

di kelas, saat istirahat, ketika olahraga, dan pada saat jam seni tari.  
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C. Uji validitas dan Reliabilitas  

1. Uji Validitas  

Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan 

menggunakan validitas isi. Menurut Kerlinger (2004) validitas isi 

merupakan merupakan kesesuaian antara variabel yang dirumuskan 

secara teoritis/konseptual dan operasionalnya. Dengan demikian 

variabel yang diaplikasikan secara operasional dalam penelitian harus 

sesuai dengan perumusan teori atau konseptualnya. Alasan 

penggunaan validitas isi ini dikarenakan penelitian ini merupakan 

penelitian non parametrik sehingga tidak memungkinkan dilakukan uji 

validitas secara statistik. Untuk mengkoreksi tentang validitas isi ini 

maka peneliti meminta bantuan dari pembimbing serta psikolog 

sebagai professional judgement. 

a. Perilaku sosial anak IDD 

Perilaku sosial anak IDD merupakan salah satu variabel yang 

dipakai dalam penelitian ini. Instrumen yang dipakai untuk 

mengukur perilaku sosial anak IDD dengan menggunakan skala 

yaitu melalui frekuensi kemunculan perilaku. Obervasi ini sendiri 

ditujukan pada subjek anak-anak IDD. Agar observasi yang 

dilakukan dapat sesuai dengan rumusan teoritis maka pengambilan 

data dilakukan dengan pedoman yang sesuai dengan dasar teori 

aspek-aspek perilaku sosial. Aspek-aspek perilaku sosial yang 
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dipakai dalam penelitian ini sendiri adalah berbagi, kerjasama, 

menolong, kejujuran, peduli. 

b. Pola asuh neglectful 

Pola asuh neglectful adalah variabel yang ada dalam 

penelitian ini. Untuk mengukur pola asuh neglectful digunakan 

instruemen berupa kuisioner yang diisi oleh orangtua anak IDD. 

Instrumen ini disusun dengan beberapa pernyataan yang sejalan 

dengan aspek-aspek pola asih neglectful yang ada. Aspek-aspek 

tersebut adalah kurangnya kasih sayang, kurangnya pemenuhan 

kebutuhan, dan kurangnya perhatian. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan tingkat kepercayaan dalam 

sebuah penelitian. Menurut Suryabrata (2004) reliabilitas berkaitan 

dengan sejauh mana suatu alat ukur penelitian apat diandalkan atau 

dipercaya. Instrumen yang dipakai dalam penelitian harus dapat 

dipercaya sebagai alat untuk pengumpulan data dan dapat digunakan 

untuk mengungkap informasi yang sebenarnya sesuai kenyataannya 

dilapangan.  

a. Perilaku sosial anak IDD 

Pengambilan data perilaku sosial anak IDD dilakukan dengan 

cara observasi. Observer dalam penlitian ini sendiri adalah 

mahasiswa psikologi Soegijapranata berjumlah dua orang. 

Observer dari Fakultas Psikologi dipilih dengan alasan karena 
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penelitian ini berkaitan dengan dunia psikologi sehingga 

diharapkan para observer lebih mudah memahami tentang tujuan 

penelitian.  

Untuk mengetahui apakah ada kesesuaian hasil observasi 

antara kedua observer maka harus dilakukan uji interrater. 

Berdasarkan perhitungan statistik didapatkan nilai kappa sebesar 

0,813 (koefisien kappa > 0,75), menurut Santoso (2003) dalam 

sebuah penelitian jika nilai kappa lebih dari 0,75 berarti terdapat 

kesesuaian data yang baik. Hal ini berarti terdapat kesesuaian yang 

baik antara kedua observer, maka dalam penelitian ini data hasil 

pengamatan observer dapat digunakan.  

 


