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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

D. Hasil Penelitian  

Dalam penlitian ini untuk melakukan uji korelasi hipotesis mayor 

dilakukan dengan menggunakan rumus analisis regresi. Sedangkan uji 

korelasi untuk melihat hubungan hipotesis minor digunakan rumus  

kendal tau.  

Berdasarkan Hasil uji korelasi hipotesis mayor dilakukan maka 

didapatkan hasil Freg sebesar 9, 29168028 sedangkan F tabelnya 

adalah sebesar 8,02 (F reg > F tabel). Artinya terdapat hubungan yang 

sangat signifikan antara inteligensi dan pola asuh neglectful dengan 

perilaku sosial anak IDD.  

Sedangkan hasil uji korelasi hubungan antara inteligensi dan 

perilaku sosial anak IDD diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,01) dengan koefisien korelasi 0,937. Artinya terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara inteligensi dengan perilaku sosial 

anak IDD, semakin tinggi inteligensi maka semakin tinggi perilaku sosial 

anak IDD  

Selain itu berdasarkan hasil uji korelasi hubungan antara pola asuh 

neglectful dan perilaku sosial anak IDD diperoleh taraf signifikansi 

sebesar 0,000 (p<0,01) dengan koefisien korelasi -0,884. Artinya 

terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara pola asuh 



56 
 

 
 

neglectful dengan perilaku sosial anak IDD, semakin rendah pola asuh 

neglectful maka semakin tinggi perilaku sosial anak IDD. 

 
E. Pembahasan  

Dalam penelitian ini validitas serta reliabilitasnya tidak dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus secara statistik. Hal ini 

dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian non parametrik 

sehingga validitas dan reliabilitas yang dapat dipakai berupa validitas isi 

dan reliabilitas isi. Kendati demikian untuk uji hipotesis mayor dan uji 

hipotesis minor tetap dapat dilakukan dengan uji statistik. 

Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara inteligensi dan pola asuh neglectful dengan perilaku 

sosial anak IDD. Ini berarti hipotesis mayor yang menyatakan ada 

hubungan antara inteligensi dan pola asuh neglectful dengan perilaku 

sosial anak IDD diterima. Deswita (2006) yang mengatakan jika  

ineligensi (faktor internal) dan pola asuh (faktor eksternal) berperan 

dalam membentuk perilaku sosial seseorang. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Vasconcelos (2004) yang menunjukan IDD merupakan 

gangguan perkembangan yang ditandai dengan adanya gangguan 

fungsi intelektual dan defisit dalam perilaku sosial sehari-hari, hal ini 

dikarenakan tingkat intelligensi berpengaruh pada kemampuan belajar 

dan adaptasi yang berdampak pada perilaku sosialnya. Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan hasil penelitian Rose (2010) yang menunjukan 

jika gangguan inteligensi berkaitan dengan kemampuan mengambil 



57 
 

 
 

keputusan dan inisiatif yang berdamapak pada perilaku sosial 

seseorang. Sedangkan hasil penelitian Jannah (2012) menunjukan jika 

terdapat hubungan antara pola asuh dan perilaku sosial anak, penelitian 

ini menunjukan jika pola asuh neglectful berpengaruh dalam 

pembentukan moral dan perilaku seseorang.  

Selain itu hasil penelitian menunjukan jika ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara inteligensi dengan perilaku sosial anak 

IDD. Dengan demikian maka hipotesis minor 1 yang menyatakan ada 

hubungan positif antara Inteligensi dengan perilaku sosial anak IDD 

diterima. Hasil ini sejalan hasil penelitian Tasse (2016) yang menunjukan 

jika tingkat inteligensi pada anak yang mengalami gangguan 

perkembangan IDD mempengaruhi perilaku sosial anak tersebut. Selain 

itu hasil penelitian Belanger (2012) juga menunjukan jika tingkat 

inteligensi seseorang berkaitan dengan kemampuan dan 

kematangannya dalam berperilaku sosial, ini dikarenakan inteigensi 

berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk belajar, beradaptasi, 

mencari alasan akan suatu hal, dan memecahkan masalah. 

Hasil penelitian ini juga menunjukan ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara dukungan pola asuh neglectful dengan perilaku 

sosial anak IDD. Dengan demikian maka hipotesis minor 2 yang 

menyatakan ada hubungan negatif antara pola asuh neglectful dengan 

perilaku sosial anak IDD diterima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sunarti (2016) yang menunjukan 
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jika pola asuh neglectful dapat menghambat perkembangan anak dalam 

bidang kemandirian yang berdampak pada perilaku sosial anak tersebut. 

Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan pernyataan King (2014) yang 

menyatakan jika pola asuh neglectful dapat berdampak pada proses 

tumbuh kembang anak. Pola asuh neglectful dapat membuat anak 

tumbuh menjadi pribadi yang kurang kasih sayang, kurang bisa 

bertanggung jawab, serta memiliki masalah dalam interaksi sosialnya. 

Hasil penelitain ini menunjukan semakin tinggi inteligensi anak IDD 

maka semakin tinggi pula skor perilaku sosialnya. Selain itu hasil 

penelitian juga menunjukan semakin rendah skor pola asuh neglectful 

maka semakin tinggi skor perilaku sosial anak IDD. Dengan demikian 

dapat disimpulkan baik inteligensi maupun pola asuh neglectful berkaitan 

dengan perilaku sosial anak IDD. 

Adapun kelemahan dalam penlitian ini adalah tidak dilakukannya uji 

coba sebelum penelitian. Sedangkan uji coba sebelum penelitian ini 

berguna bagi keakuratan data penlitian. Dalam penelitian ini juga tidak 

ada stimulus yang memungkinkan anak IDD memunculkan aspek-aspek 

perilaku sosial yang ada. Selain itu dalam mengambil data yang 

melibatkan partisipan, peneliti juga kurang memperhatikan aktifitas yang 

sedang atau akan dilakukan para partisipan. Hal ini dapat berdampak 

pada terganggunya aktifitas yang sedang atau akan dilakukan para 

partisipan penelitian. 


