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BAB 4

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENELITIAN

4.1 Orientasi Kancah Penelitian

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat

penelitian atau kancah. Populasi dalam penelitian ini adalah orangtua (suami

atau istri) yang memiliki dan merawat ABK yang duduk di SD dan berdomisili di

kota Kudus, Demak dan Semarang.

Penelitian dilakukan pada orangtua dari siswa dan siswi SD di SLB-C

Yaspenlub Demak dan Sekolah Anargya Semarang. SLB-C Yapenlub Demak

berada di Jalan Kudus No. 52 RT.008/RW.009, Bintoro, Kecamatan Demak,

Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan kode pos 59511. Sekolah tersebut

memiliki jumlah murid kurang lebih 150 orang yang terdiri dari siswa SD, SMP

dan SMA. Jumlah Guru yang mengajar sebanyak 20 orang, dimana setiap kelas

terapat satu hingga dua guru yang mengajar dan mendampingi siswa SD. Visi

dari SLB-C Yapenlub Demak adalah untuk membentuk siswa siswi yang

bertaqwa, berbenah diri untuk berprestasi dan mandiri.

Sekolah Anargya berada di Jalan Stonen No.11 Bendan Ngisor Semarang,

Jawa Tengah. Sekolah Anargya merupakan sekolah swasta di bawah Yayasan

WIdyadana dan memiliki 38 orang siswa siswi yang duduk di bangku kelas 1 - 6

SD.

Peneliti juga mengambil subjek orangtua yang memiliki ABK di kota Kudus,

dimana subjek yang peneliti gunakan adalah orangtua yang tinggal di sekitar

rumah peneliti dan di lingkungan Gereja.

Peneliti memilih orangtua yang memiliki ABK di sekitar lingkungan rumah,

SLB-C Yaspenlub Demak dan Sekolah Anargya Semarang sebagai lokasi
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penelitian karena lokasi ini belum pernah ada penelitian mengenai “Hubungan

antara Dukungan Sosial dan Penerimaan Diri Orangtua dari ABK”. Alasan

selanjutnya karena di sekolah tersebut banyak orangtua yang menunggu

anaknya sekolah dan sesuai dengan populasi yang digunakan pada penulisan ini.

Lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga mempermudah penulis dalam

pengambilan data.

4.2 Persiapan Pengumpulan Data Penelitian

4.2.1 Perijinan Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan pembuatan surat ijin penelitian kepada

Staff Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata dan

disetujui oleh Kepala Program Studi (Kaprogdi). Setelah surat perijinan dengan

nomor 0780/B.7.3/FP/II/2020 dan 0781/B.7.3/FP/II/2020 selesai dibuat, peneliti

mengajukan surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang kepada salah satu perwakilan kepala sekolah dan

guru SLB-C Yaspenlub Demak pada tanggal 24 Februari 2020 dan Sekolah

Anargya Semarang pada tanggal 25 Februari 2020. Setelah selesai melakukan

penelitian, peneliti mendapat surat keterangan telah melakukan penelitian dari

pihak sekolah.

4.2.2 Penyusunan Alat ukur

Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat ukur. Ada dua skala dalam

penelitian ini, yaitu skala penerimaan diri dan dukungan sosial. Skala ini

berdasarkan ciri-ciri dan bentuk-bentuk yang sudah dijelaskan dalam teori. Tahap

penyusunan masing-masing alat ukur sebagai berikut:
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1. Skala Penerimaan Diri

Penyusunan skala penerimaan diri sesuai dengan ciri-ciri menurut Sheere

(dalam Machdan & Hartini, 2012) antara lain 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 perliakunya, dapat menerima pujian atau celaan

secara objektif dan tidak menyalahkan dirinya akan keterbatasan yang dimilikinya.

Skala ini terdiri dari 28 item yang terdiri dari 14 item favorable dan 14 item

unfavorable. Berikut adalah sebaran item skala penerimaan diri.
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Tabel 4. 1 Sebaran Item Skala Penerimaan Diri

No Ciri – ciri
Pernyataan

Jumlah
Favorable Unfavorable

1

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

1,15 8,22 4

2

Menganggap dirinya
berharga sebagai
seorang manusia yang
sederajat dengan
individu lain

2,16 9,23 4

3

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

3,17 10,24 4

4
Menyadari dan tidak
malu akan keadaan
dirinya sendiri

4,18 11,25 4

5
Berani memikul tanggung
jawab terhadap
perliakunya

12,26 5,19 4

6

Dapat menerima pujian
atau celaan secara
objektif 13,27 6,20 4

7

Tidak
menyalahkan dirinya
akan keterbatasan yang
dimilikinya

14,28 7,21 4

Jumlah 14 14 28

2. Skala Dukungan Sosial

Skala dukungan sosial yang digunakan, disusun berdasarkan bentuk-

bentuk dukungan sosial menurut Taylor (2012) yang terdiri dari tangible

assistance (bantuan nyata), informational support (dukungan informatif), dan

emotional support (dukungan emosional) . Skala ini terdiri dari 18 item terdiri

dari 9 item favorable dan 9 item unfavorable.
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Tabel 4. 2 Sebaran Item Dukungan Sosial

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

Perhitungan validitas dan reliabilitas yang penulis gunakan dibantu dengan

computer dengan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi

20.00. Penulis menggunakan table r untuk menentukan validitas dan menyeleksi

item skala yang disesuaikan dengan df = N-2. Pada rtable dengan df = 65-2 = 63

dengan taraf signifikansi 0,05, koefisien korelasinya adalah 0.205.

1. Skala Penerimaan Diri

Skala penerimaan diri pada penulisan ini memiliki 28 item. Berdasarkan

perhitungan validitas terhadap skala penerimaan diri diperoleh hasil bahwa dari

28 item terdapat 14 item yang valid dan 14 item yang gugur. Hasil tersebut

didapati dari empat kali putaran menggunakan program statistika komputer.

Koefisien skala korelasi dari skala penerimaan diri bergerak dari 0.343 – 0,674.

Koefisien reliabilitas skala penerimaan diri yaitu 0.856. Berikut adalah table item

hasil skala penerimaan diri.

No Bentuk-bentuk
Pernyataan

Jumlah
Favorable Unfavorable

1 Bantuan Nyata 1,5,6 2,3,4 6

2 Dukungan Informatif 7,11,12 8,9,10 6

3 Dukungan Emosional 13,14,15 16,17,18 6

Jumlah 9 9 18



37

Tabel 4. 3 Sebaran Item yang Valid dan Gugur pada Skala Penerimaan Diri

No Ciri- ciri
Pernyataan Jumlah

Item ValidFavorable Unfavorable

1

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

1*,15* 8,22 2

2

Menganggap dirinya
berharga sebagai seorang
manusia yang sederajat
dengan individu lain

2,16 9,23* 3

3

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

3,17* 10*,24* 1

4

Menyadari dan tidak malu
akan keadaan dirinya
sendiri 4,18 11*,25 3

5

Berani memikul tanggung
jawab terhadap
perliakunya 12,26* 5*,19 2

6
Dapat menerima pujian
atau celaan secara onjektif 13,27* 6*,20* 1

7

Tidak
menyalahkan dirinya akan
keterbatasan yang
dimilikinya

14,28 7,*21* 2

Jumlah 14 14 14
Keterangan : Nomor yang diberi tanda (*) adalah item yang gugur

2. Skala Dukungan Sosial

Skala dukungan sosial pada penulisan ini memiliki 18 item. Berdasarkan

perhitungan validitas terhadap skala dukungan sosial diperoleh hasil bahwa dari

18 item terdapat 16 item yang valid dan 2 item yang gugur. Hasil tersebut

didapati dari dua kali putaran menggunakan program statistika komputer.

Koefisien skala korelasi dari skala dukungan sosial bergerak dari 0.241 – 0,792.
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Koefisien reliabilitas skala penerimaan diri yaitu 0.857. Berikut adalah tabel item

hasil skala dukungan sosial.

Tabel 4. 4 Sebaran Item yang Valid dan Gugur pada Skala Dukungan Sosial

Keterangan : Nomor yang diberi tanda (*) adalah item yang gugur

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, item yang gugur disisihkan,

kemudian item yang telah valid ditabulasi ulang dan menjadi data penelitian.

Data penelitian dapat dilihat pada lampiran D.

4.4 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di lingkungan sekitar rumah

peneliti, SLB-C Yaspenlub Demak dan Sekolah Anargya Semarang.

Pengumpulan data di lingkungan sekitar rumah dan gereja peneliti dilakukan

pada tanggal 20 Februari – 23 Februari 2020. Peneliti mencoba menghubungi

orangtua yang memiliki ABK, kemudian mendatangi rumah orangtua yang

memiliki ABK serta bertemu di Gereja. Pada saat pengambilan data peneliti

dibantu oleh orangtua peneliti untuk dapat mempermudah peneliti dalam

mendapatkan data. Sebelum menyebarkan kuesioner peneliti menjelaskan

bagaimana cara pengisian identitas, cara mengerjakan dan tujuan penulis dalam

menyebar skala.

No Bentuk-
bentuk

Pernyataan Jumlah
Item ValidFavorable Unfavorable

1 Bantuan Nyata 1,5,6 2,3,4* 5

2 Dukungan
Informatif 7,11,12 8*,9,10 5

3 Dukungan
Emosional 13,14,15 16,17,18 6

Jumlah 9 9 16
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Pengumpulan data di SLB-C Yaspenlub Demak dilakukan pada tanggal 3

Maret 2020 pukul 08.00. Sebelum menyebarkan data kepada orangtua murid

yang sedang menunggu di teras kelas, peneliti bertemu kepala sekolah untuk

meminta ijin dan diarahkan menuju tempat dimana orangtua berkumpul. Pada

saat pengambilan data peneliti dibantu oleh satu rekan yang berinisial G. Hal ini

dilakukan untuk dapat memudahkan peneliti dalam pengambilan data karena

mengejar waktu sebelum istirahat. Sebelum menyebarkan skala, peneliti

memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada orangtua murid dan menjelaskan

tujuan dan maksud penulis. Lalu penulis membagikan kuesioner dan alat tulis,

serta menjelaskan bagaimana cara mengisi identitas diri dan pengisian skala.

Pengambilan data di Sekolah Anargya, dilakukan pada tanggal 4 Maret 2020,

dimana penulis meminta bantuan dari pihak sekolah untuk membantu

membagikan skala kepada orangtua murid di sekolah tersebut. Penulis

menjelaskan kepada kepala sekolah tujuan dari disebarkannya skala, bagaimana

cara pengisian identitas dan bagaimana cara menjawabnya. Kemudian dari pihak

sekolah mendistribusikan kepada orangtua murid untuk membantu menjawab

kuesioner yang sudah dibagikan. Pada tanggal 10 Maret 2020 penulis kembali ke

Sekolah Anargya untuk menggambil skala.

Keseluruhan data responden / subjek yang peneliti terima dan sesuai dengan

kriteria sebanyak 65 responden. Sepuluh responden yang sesuai kriteria penulis

dapatkan di sekitar lingkungan rumah dan Gereja, tiga puluh lima responden

sesuai kriteria di SLB-C Yaspenlub Demak, di Sekolah Anargya peneliti

menitipkan 30 lembar skala dan yang kembali dan sudah diisi sebanyak 20

responden. Berikut ini table data subjek:
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Tabel 4. 5 Tabel Data Subjek Penelitian

Tempat
Penelitian

Subjek Jumlah data
yang masuk

Total

Sekitar lingkungan
dan Gereja
(Kudus)

Suami 3
10Istri 7

SLB-C Yaspenlub
Demak

Suami 3
35Istri 32

Sekolah Anargya
Semarang

Suami 2
20Istri 18

TOTAL 65
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