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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Judul penelitian ini adalah “Hubungan antara inteligensi dan interaksi 

orangtua-anak dengan perilaku adaptif pada anak yang mengalami gangguan 

spektrum autis”. Berdasarkan judul tersebut, jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian korelasional, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Selain 

melihat bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung, 

penelitian ini juga ingin mencari tahu seberapa besar sumbangan masing-masing 

variabel bebas ataupun sumbangan semua variabel bebas secara bersama-

sama terhadap perubahan variabel tergantung.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Kriterium (Tergantung) 

Dalam penelitian ini, variabel tergantung yang digunakan adalah perilaku 

adaptif pada anak yang mengalami gangguan spektrum autis (Y). 

2. Variabel Prediktor (Bebas) 

Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah inteligensi (X1) 

dan interaksi orangtua-anak (X2) 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Adaptif pada Anak yang Mengalami Gangguan Spektrum Autis 
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Perilaku adaptif pada anak yang mengalami gangguan spektrum autis 

adalah tampilan perilaku anak yang telah didiagnosis mengalami gangguan 

spektrum autis, dalam aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan 

kemandirian pribadi, komunikasi, serta kecakapan dan tanggung jawab sosial 

yang dilihat berdasarkan tingkat usianya, serta budaya dan norma yang 

berlaku di lingkungan tempatnya berada. 

Perilaku adaptif pada anak yang mengalami gangguan spektrum autis 

diungkap dengan alat ukur berupa Skala Perilaku Adaptif Vineland (Vineland 

Adaptive Behavior Scale/VABS) yang disusun oleh Sparrow, Balla, dan 

Cicchetti (1984). Skala Perilaku Adaptif Vineland diisi dengan metode 

wawancara yang dilakukan terhadap orangtua, guru, atau significant other 

yang mengetahui kemampuan dan perilaku anak setiap harinya. 

Hasil dari pengisian Skala Perilaku Adaptif Vineland akan diperoleh 

skor mentah yang kemudian dikonversi menjadi skor standar yang 

disesuaikan dengan usia kronologis anak. Semakin tinggi skor standar yang 

diperoleh, maka semakin tinggi tingkat perilaku adaptif anak, begitu juga 

sebaliknya, semakin rendah skor standar yang diperoleh, maka semakin 

rendah tingkat perilaku adaptif anak. 

2. Inteligensi 

Inteligensi adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara 

tepat sesuai dengan stimulasi yang diterima, mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan secara efektif, serta memecahkan masalah baru yang 

dihadapinya. 

Inteligensi diungkap dengan alat ukur berupa tes WISC (Wechsler 

Intelligence Scale for Children). Hasil yang diperoleh dari tes WISC berupa 
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skor IQ skala lengkap. Semakin tinggi skor IQ skala lengkap yang diperoleh, 

maka semakin tinggi tingkat inteligensi, begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah skor IQ skala lengkap yang diperoleh, maka semakin rendah tingkat 

inteligensi anak. 

3. Interaksi Orangtua-Anak 

Interaksi orangtua-anak adalah hubungan antara orangtua dengan 

anaknya dimana aktivitas atau perilaku individu yang satu menjadi stimulus 

bagi munculnya perilaku individu yang lainnya. 

Interaksi orangtua-anak diungkap dengan alat ukur berupa Skala 

Interaksi Orangtua-Anak yang disusun berdasarkan dua faktor dari interaksi 

orangtua-anak yang dikemukakan oleh Lange, Evers, Jansen, dan Dolan 

(2002), yaitu: acceptance dan conflict resolution. 

Skala ini berbentuk pernyataan-pernyataan yang akan dijawab oleh 

ibu dari anak yang menjadi subjek penelitian, dengan cara memilih salah satu 

dari empat pilihan jawaban yang tersedia. Hasil dari pengisian skala ini 

berupa skor, dimana semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin 

tinggi tingkat interaksi orangtua-anak, begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah skor yang diperoleh, maka semakin rendah tingkat interaksi orangtua-

anak. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Penelitian ini akan dilakukan pada anak yang mengalami gangguan 

spektrum autis. Adapun karakteristik populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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a. Anak berusia 6-18 tahun. 

b. Anak mengalami gangguan spektrum autis berdasarkan diagnosis dari 

psikolog di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

c. Anak masih mempunyai orangtua.   

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Alasan menggunakan 

teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki 

kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti 

memilih teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-

sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah metode kuantitatif dengan skala dan alat tes inteligensi sebagai alat 

pengumpulan data. Skala adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan 

menyampaikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab 

secara tertulis oleh responden penelitian. Sedangkan alat tes inteligensi adalah 

alat ukur yang didesain untuk mengumpulkan data tingkat inteligensi individu 

untuk membandingkan orang-orang yang ada di populasinya. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan dua skala dan satu alat tes inteligensi, yaitu: 

1. Skala Perilaku Adaptif Vineland 
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Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat perilaku adaptif pada anak 

dengan gangguan spektrum autis. Skala Perilaku Adaptif Vineland atau 

Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) disusun oleh Sparrow, Balla, dan 

Cicchetti (1984). Skala Perilaku Adaptif Vineland dikelompokkan menjadi 

empat ranah, dimana masing-masing ranah dibagi menjadi beberapa 

subranah, yaitu: Komunikasi (Reseptif, Ekspresif, dan Tertulis), Sosialisasi 

(Hubungan antar Personil, Bermain dan Waktu Senggang, dan Keterampilan 

Mengatasi), Ketrampilan Hidup Sehari-Hari (Personil, Domestik, dan 

Masyarakat), dan Motorik (Halus, dan Kasar). Namun untuk ranah motorik 

tidak digunakan dalam penelitian ini karena ranah tersebut dikhususkan 

untuk anak yang berusia di bawah 6 tahun atau orang dewasa yang dicurigai 

ketrampilan geraknya. Skala Perilaku Adaptif Vineland diisi dengan metode 

wawancara yang dilakukan terhadap orangtua, guru, atau significant other 

yang mengetahui kemampuan dan perilaku anak setiap harinya. 

Hasil dari pengisian Skala Perilaku Adaptif Vineland akan diperoleh 

skor mentah yang kemudian dikonversi menjadi skor standar yang 

disesuaikan dengan usia kronologis anak. Semakin tinggi skor standar yang 

diperoleh, maka semakin tinggi tingkat perilaku adaptif anak, begitu juga 

sebaliknya, semakin rendah skor standar yang diperoleh, maka semakin 

rendah tingkat perilaku adaptif anak. 

2. Tes Inteligensi WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children).  

Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat inteligensi pada anak 

dengan gangguan spektrum autis. Tes WISC terdiri dari dua belas subtes, 

yaitu: information, comprehension, arithmatic, similarities, vocabulary, digit 
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span, picture completion, picture arrangement, block design, object 

assembly, coding, dan mazes. 

Hasil yang diperoleh dari tes WISC berupa angka kasar yang 

kemudian dikonversi menjadi angka skala dan terakhir dikonversi menjadi IQ 

skala lengkap. Semakin tinggi skor IQ skala lengkap yang diperoleh, maka 

semakin tinggi tingkat inteligensi, begitu juga sebaliknya, semakin rendah 

skor IQ skala lengkap yang diperoleh, maka semakin rendah tingkat 

inteligensi anak. 

3. Skala Interaksi Orangtua-Anak 

Skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat interaksi antara orangtua 

dan anak. Skala interaksi orangtua-anak disusun berdasarkan dua faktor dari 

interaksi orangtua-anak yang dikemukakan oleh Lange, Evers, Jansen, dan 

Dolan (2002), yaitu: acceptance dan conflict resolution.  

Berdasarkan kedua faktor di atas, kemudian disusun kalimat-kalimat 

praktis yang mewakili tiap-tiap indikator, dan disusun kembali secara acak. 

Skala interaksi orangtua-anak dibuat sebanyak 36 aitem yang terdiri dari 18 

aitem favorable dan 18 aitem unfavorable. 

Aitem-aitem tersebut akan disusun dalam bentuk skala dengan 

menggunakan empat alternatif jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S 

(Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Pemberian 

skor bergerak dari rentang nilai empat (SS) sampai dengan satu (STS) untuk 

aitem-aitem favorable, sedangkan untuk aitem-aitem unfavorable, pemberian 

skor bergerak dari nilai satu (SS) sampai dengan empat (STS). Semakin 

tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat interaksi orangtua-
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anak, begitu juga sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh, maka 

semakin rendah tingkat interaksi orangtua-anak. 

Rancangan aitem skala interaksi orangtua-anak dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 1. Blue Print Skala Interaksi Orangtua-Anak 

No Faktor/Indikator Aitem Total 
(n) 

Bobot 
(%) F Uf 

1 Acceptance 

 a. Penerimaan tanpa pamrih, bersikap 
ramah, serta penuh perhatian dan 
kasih sayang 

4 4 8 25% 

 b. Keterlibatan dan kedekatan fisik dan 
verbal yang hangat 

4 4 8 25% 

2 Conflict Resolution 

 a. Penyelesaian konflik melalui diskusi 
dan menggunakan situasi konflik 
sebagai alat pembelajaran 

4 4 8 25% 

 b. Mendorong anak untuk mengadopsi 
dan membentuk perilaku yang 
diinginkan 

4 4 8 25% 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Validitas dalam pengertian paling umum seringkali dikonsepkan 

sebagai kemampuan suatu tes untuk mengukur secara akurat atribut yang 

seharusnya diukur. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mampu 

mengukur secara akurat apa yang dimaksudkan hendak diukurnya (Azwar, 

2019). Validitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

isi dan validitas tampang. 

Validitas isi (content validity) adalah sejauhmana elemen-elemen 

dalam suatu instrumen ukur benar-benar relevan dan merupakan 

representasi dari konstrak yang sesuai dengan tujuan pengukuran (Azwar, 

2018). Pengujian validitas isi dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis 
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rasional dan melalui penilaian profesional (professional judgement) yang 

dilakukan oleh dua orang profesional yang berasal dari profesi psikolog klinis. 

Validitas tampang dalam proses konstruksi tes sebagai alat ukur 

merupakan bagian dari validitas isi dan merupakan titik awal evaluasi kualitas 

suatu tes, yang dalam hal ini adalah aitem-aitemnya (Azwar, 2018). Validitas 

tampang berkaitan dengan kondisi penampilan skala dimana skala psikologi 

harus dikemas dalam bentuk yang berwibawa sehingga mampu 

menimbulkan respek dan apresiasi dari respondennya. Sekalipun harus 

tampil sederhana, namun skala psikologi perlu dikemas indah, diketik atau 

dicetak jelas dengan pilihan huruf yang tepat, dicetak dengan tata letak (lay-

out) yang menarik, dan menggunakan desain lembar jawaban yang 

memudahkan responden dalam memberikan jawaban. Penampilan skala 

yang anggun akan memotivasi responden untuk memberikan jawaban 

dengan serius sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang valid (Azwar, 

2004). 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Azwar (2004), reliabilitas mengacu pada konsistensi atau 

kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. 

Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang tidak dapat 

dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi di antara individu lebih 

ditentukan oleh faktor eror (kesalahan) daripada faktor perbedaan 

sesungguhnya. Pengukuran yang tidak reliabel tentu tidak akan konsisten 

pula dari waktu ke waktu.  

 Pengujian terhadap reliabilitas aitem-aitem alat ukur dalam penelitian 

ini menggunakan teknik uji reliabilitas Alpha Cronbach. Formulasi Alpha 
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dipilih karena data yang diperoleh melalui penyajian skala hanya dikenakan 

sekali pada kelompok subjek (single-trial administration) (Azwar, 2004). 

Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya 

berada dalam rentang dari 0-1.00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas 

mendekati angka 1.00 berarti semakin tinggi reliabilitas, koefisien yang 

mendekati angka 0 semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2004). 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah dan 

menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik, yaitu 

analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel bebas (prediktor) terhadap variabel tergantung 

(kriterium). Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan variabel tergantung, menguji taraf signifikansinya, dan mencari 

sumbangan efektif prediktor.  

Selain itu, data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis 

dengan menggunakan metode analisis korelasi Product Moment Pearson untuk 

menguji hipotesis minor. Korelasi Product Moment adalah teknik analisis data 

untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel bebas dengan satu 

variabel tergantung (Sugiyono, 2016). Analisis Korelasi Product Moment Pearson 

dilakukan sebanyak dua kali. Analisis yang pertama untuk mengetahui 

bagaimana hubungan antara inteligensi dengan perilaku adaptif pada anak yang 

mengalami gangguan spektrum autis. Analisis yang kedua, untuk mengetahui 
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bagaimana hubungan antara interaksi orangtua-anak dengan perilaku adaptif 

pada anak yang mengalami gangguan spektrum autis. 


