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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan

korelasional. Hubungan variabel yang diteliti dinyatakan secara korelasional yang

bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengetahui signifikansi hubungan antar

variabel (Azwar, 2017a). Menurut Azwar (2017a) penelitian metode kuantitatif

adalah metode yang analisis datanya berupa angka dan diolah menggunakan

metode statistika dengan pengumpulan datanya dengan prosedur pengukuran.

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel

bebas (independent variable) dan variabel tergantung (dependent variable).

Variabel bebas dan tergantung dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel tergantung : Penerimaan Diri Orangtua Dari ABK

2. Variabel bebas : Dukungan Sosial

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Penerimaan Diri Orangtua dari ABK

Penerimaan diri orangtua dari ABK adalah sikap orangtua dalam menerima

kondisi yang ada pada dirinya dan menerima kenyataan bahwa orangtua

memiliki anak dengan gangguan dalam proses perkembangan atau pertumbuhan

secara fisik atau mental. Penerimaan diri diungkap melalui beberapa ciri-ciri yaitu

memiliki keyakinan akan kemampuan diri dalam menjalani hidup sebagai individu

yang memiliki ABK, menganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia

yang sederajat dengan individu lain, tidak menilai bahwa dirinya aneh dan tidak

ada harapan ditolak oleh orang lain, menyadari dan tidak malu akan keadaan
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dirinya, berani memikul tanggung jawab terhadap perliakunya, dapat menerima

pujian atau celaan secara objektif dan tidak menyalahkan dirinya akan

keterbatasan yang dimilikinya. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka

semakin tinggi pula tingkat penerimaan diri pada subjek dan sebaliknya.

3.3.2 Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah persepsi seseorang pada saat dirinya merasa

dicintai, diperhatikan, diberi nasihat yang bersifat verbal maupun non-verbal,

perhatian emosi yang diperoleh individu dari orang-orang terdekat, teman,

pasangan, dan keluarga atau orangtua. Variabel dukungan sosial diungkapkan

melalui alat ukur berupa skala dukungan sosial yang disusun berdasarkan

bentuk-bentuk yaitu pendampingan nyata, dukungan informatif, dan dukungan

emosional. Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin besar dukungan

sosial yang didapatkan pada subjek, begitu sebaliknya.

3.4 Subjek Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan sekelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil

penelitian karena memiliki karakteristik yang sama yang membedakannya dari

kelompok subjek yang sama (Azwar, 2017b). Populasi yang penulis gunakan

dalam penelitian ini adalah orangtua yang memiliki dan merawat ABK (tunanetra,

tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar,

lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban

penyalahgunaan narkotika dan memiliki kelainan lain), duduk di bangku Sekolah

Dasar (SD) dan berdomisili di Kota Kudus, Demak dan Semarang.
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3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel

Azwar (2017a) mengatakan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi

yang digunakan untuk penulisan dan memiliki karakteristik dari populasinya.

Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah

Incidental Sampling. Incidental Sampling merupakan teknik penentuan sampel

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetuan bertemu dengan

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika orang yang dijumpai scara

kebetulan itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa skala. Terdapat

dua skala dalam penulisan ini, skala yang digunakan untuk mengukur variabel

tergantung yaitu penerimaan diri orangtua pada ABK dan variabel bebas yaitu

dukungan sosial. Pernyataan pada penulisan kali ini menggunakan empat pilihan

jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak

sesuai (STS). item skala berbentuk favorable dan unfavorable. Pernyataan

favorable pilihan jawaban SS diberi skor 4, S diberi skor 3, TS diberi skor 2 dan

STS diberi skor 1, begitu sebaliknya.

3.5.1 Skala Penerimaan Diri Orangtua pada ABK

Pada penelitian ini penulis memilih teori dari Sheere (dalam Machdan &

Hartini, 2012) yaitu memiliki keyakinan akan kemampuan diri dalam menjalani

hidup sebagai individu yang memiliki ABK, menganggap dirinya berharga

sebagai seorang manusia yang sederajat dengan individu lain, tidak menilai

bahwa dirinya aneh dan tidak ada harapan ditolak oleh orang lain, menyadari

dan tidak malu akan keadaan dirinya, berani memikul tanggung jawab terhadap
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perliakunya, dapat menerima pujian atau celaan secara objektif dan tidak

menyalahkan dirinya akan keterbatasan yang dimilikinya.

Tabel 3.1 Blueprint Skala Penerimaan Diri Orangtua dari ABK

No Ciri – ciri
Pernyataan

Jumlah
Favorable Unfavorable

1

Memiliki keyakinan akan
kemampuan diri dalam
menjalani hidup sebagai
individu yang memiliki ABK

2 2 4

2

Menganggap dirinya
berharga sebagai seorang
manusia yang sederajat
dengan individu lain

2 2 4

3

Tidak menilai bahwa dirinya
aneh dan tidak ada
harapan ditolak oleh orang
lain

2 2 4

4
Menyadari dan tidak malu
akan keadaan dirinya
sendiri

2 2 4

5 Berani memikul tanggung
jawab terhadap perliakunya 2 2 4

6
Dapat menerima pujian
atau celaan secara objektif 2 2 4

7
Tidak menyalahkan dirinya
akan keterbatasan yang
dimilikinya

2 2 4

Jumlah 14 14 28

3.5.2 Skala Dukungan Sosial

Tiga bentuk yang dikemukakan oleh Taylor (2012) akan penulis gunakan

sebagai acuan dalam pembuatan skala karena pendapat yang disampaikan

dapat menguraikan hal-hal yang akan diungkap mengenai dukungan sosial.

Bentuk dukungan sosial menurut Taylor terdiri bantuan nyata mencangkup
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menyediakan bantuan secara materi dan pelayanan, dukungan informative

dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, dan dukungan emosional

dengan menentramkan hati individu bahwa dia berharga dan dipedulikan.

Tabel 3. 2 Blueprint Skala Dukungan Sosial

3.6 Validitas dan Realibilitas Alat Ukur

3.6.1 Validitas Alat Ukur

Validitas menurut Saifuddin Azwar (2017b) adalah ketepatan dan kecermatan

suatu alat ukur dalam mengukur sebuah data. Instrumen dalam alat ukur dapat

dikatakan valid jika alat ukur tersebut dapat berfungsi sesuai dengan maksud

dilakukannya penulisan tersebut. Perhitungan validitas pada penilitian ini

menggunakan Product Moment yaitu korelasi antara skor item dngan skor total

kemudian akan dikoreksi dengan analisis korelasi Part Whole untuk mendapati

skor murni dari koefisien validitas item.

3.6.2 Reliabilitas Alat Ukur

Setelah pertanyaan analisis valid, akan dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

Reliabilitas pengukuran dapat disebut sebagai kestabilan, keajegan, konsistensi

dalam sebuah alat ukur dan sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat

No Bentuk-bentuk
Pernyataan

Jumlah
Favorable Unfavorable

1 Bantuan Nyata 3 3 6

2 Dukungan Informasi 3 3 6

3 Dukungan
Emosional 3 3 6

Jumlah 9 9 18
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dipercaya (Azwar, 2017b). Uji reliabilitas pada penelitian kali ini, penulis

menggunakan metode Alpha Cronbach.

3.7 Metode Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan, selanjutnya peneliti akan

melakukan analisis data. Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam

penelitian ini adalah analisis korelasi Product Moment untuk menguji hubungan

antara dukunan sosial dan penerimaan diri orangtua dari ABK.
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