
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan 

paradigma positivistik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab 

akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan 

observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei 

yang memerlukan data statistik (Emzir). Cara pandang positivistik atau biasa juga disebut 

positivisme, merupakan cara pandang yang menyatakan bahwa eksistensi kenyataan/realitas sosial 

dan realitas fisik adalah independent atau terpisah bebas atau berada di luar diri peneliti. Oleh 

karena itu siapa saja yang akan meneliti realitas tersebut, dapat mengamati atau mengukurnya, dan 

apabila pengamatan/pengukurannya tidak bias maka hasil-hasil penelitian tersebut dapat 

dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah (Borg). Pendekatan dalam penelitian ini lebih bersifat 

penelitian ilmiah yang sistematis.  

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data dengan menggunakan 

angka atau numerik dan kemudian dianalisis menggunakan prosedur statistik agar dapat meneliti 

hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut (Septia, 2016). Damayanti (2014) 

menjelaskan bahwa dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dapat membuahkan pola 

pikir serta hasil yang bersifat positivistik sesuai dengan fenomena atau fakta sosial yang ada di 

kehidupan nyata dan objektif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, di mana jenis penelitian ini adalah menyampaikan fakta di lapangan tanpa adanya 

rekayasa dari objek yang diteliti. Maka, penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh sosial 

ekonomi orang tua dan dukungan keluarga terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus di Rumah 

Pintar Salatiga. 

 Metode kuantitatif yang sering digunakan dan paling umum adalah korelasi, komparatif, 

eksperimen, survey, dan inferensial. Dengan berbagai macam metode tersebut akan mempermudah 

dalam memperdalam kajian data yang dilakukan di lapangan. Metode kuantitatif akan 



 

diekpresikan dengan angka dan juga grafik. Dicatat dengan angka dan dilengkapi pertanyaan 

tertutup. 

Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model 

sistematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Maka, penelitian ini 

akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan dukungan 

keluarga terhadap prestasi anak-anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga. 

 

1.2  Unit Amatan dan Unit Analisa 

 

1.2.1 Unit Amatan  

Objek penelitian ini akan berfokus pada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

rentang usia remaja berkisar antara 12-18 tahun dan orang dewasa berusia 18-45 tahun 

(bisa kepala sekolah, suster, OB, satpam) yang hidup di lingkungan Rumah Pintar Salatiga 

serta para orang tua yang memiliki anak-anak di Rumah Pintar Salatiga. 

1.2.2 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit Analisa adalah pengaruh status sosial ekonomi 

orang tua dan dukungan keluarga terhadap prestasi anak-anak berkebutuhan khusus di 

lingkungan Rumah Pintar Salatiga.  

 

1.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan berlokasi di Rumah Pintar Salatiga yang berlokasi di Jl. Suropati No.526, 

Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai tempat tinggal anak 

berkebutuhan khusus. Penelitian juga dilakukan di lingkungan sekitar Rumah Pintar Salatiga, 

dengan kata lain orang-orang yang tinggal di sekitar Rumah Pintar Salatiga. Alasan Rumah Pintar 

Salatiga menjadi lokasi utama dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Rumah Pintar Salatiga merupakan tempat tinggal terbesar untuk anak-anak berkebutuhan 

khusus (autisme) yang ada di Salatiga. 



 

2. Letak Rumah Pintar Salatiga sangat strategis, sehingga mudah untuk dijangkau dan akses 

tercepat bisa menggunakan bis atau taxi melalui jalan besar area perkotaan. 

3. Letak Rumah Pintar Salatiga berada di area perumahan, sehingga penelitian bisa dilakukan 

dengan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. 

 

1.4 Desain Penelitian, Variabel Penelitian, dan Indikator Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain penelitian merupakan suatu cara tentang cara mengumpulkan, mengolah, dan 

menganalisis data secara sistematis atau terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien sesuai dengan tujuannya Setia Sinulanggi, (2018). Desain penelitian dilakukan dengan 

angka angka, struktur, pengolahan statistic, dan pencobaan terkontrol. 

 

1.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan mengambil sebuah 

kesimpulan (Sugiyono, 2016:61). Dalam penelitian untuk meneliti dua atau lebih variabel yang 

ada, maka peneliti perlu untuk mengidentifikasikan variabel tersebut agar peneliti dapat 

menentukan dan memilih alat ukur yang tepat dan sesuai untuk digunakan ke dalam penelitiannya. 

X1 : Status Sosial Ekonomi Orang 

Tua 

1. Pendidikan 

2. Pekerjaan 

3. Penghasilan 

 

Y : Prestasi Anak 

Berkebutuhan 

khusus 

1. Kognitif 

2. Afektif 

3. Psikomotor  

X2 : Dukungan Keluarga 

1. Dukungan emosional 

2. Dukungan penghargaan 

3. Dukungan instrumental 

4. Dukungan informatif 



 

Maka, dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (variabel independen) 

dan variabel terikat (variabel dependen). 

Variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel 

yang menjadi sebab dari munculnya variabel terikat (variabel dependen). Dalam penelitian ini 

terdapat dua variable bebas, yang menjadi variabel bebasnya adalah status sosial ekonomi orang 

tua, jika dilambangkan akan menghasilkan variabel (X1), dan dukungan keluarga, jika 

dilambangkan akan menghasilkan variable (X2). 

Variabel terikat (variabel dependen) merupakan variabel yang mendapat pengaruh 

(dipengaruhi) atau variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas (variabel independen). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi anak berkebutuhan khusus, 

jika dilambangkan akan menghasilkan variabel (Y). 

 

1.4.2 Indikator Penelitian 

Operasionalisasi variabel merupakan indikator yang digunakan dalam penyusunan penelitian. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti yaitu terdiri dari dua variabel bebas 

(variabel independen) dan satu variabel terikat (variabel dependen). dua variabel (X1) yang 

terdapat pada variabel bebas adalah status sosial ekonomi orang tua dan variable kedua (X2) adalah 

dukungan keluarga. Kemudian,variabel yang terdapat pada variabel terikat adalah (Y) yaitu 

prestasi anak berkebutuhan khusus.  

Agar definisi yang diteliti dapat dipahami scara logis dan jauh dari makna yang kurang sesuai 

dengan penelitian sebenarnya. Maka, peneliti merumuskan definisi operasional variabel yang 

diteliti sebagai berikut : 

1. Status Sosial Ekonomi Orang Tua (X1) 

 Menurut Hadirman, Budi F, (2003), status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi 

seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, 

tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, jabatan dalam organisasi. Berdasarkan pendapat diatas, 

dapat disimpulkan pengertian kondisi sosial ekonomi orang tua dalam penelitian ini adalah 

kedudukan atau posisi orang tua yang ditentukan oleh 3 indikator, yaitu : tingkat pendidikan, 

pekerjaan, dan penghasilan yang didapat. 



 

2. Dukungan Orang Tua (X2) 

  Dalam dukungan keluarga, mereka harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. 

Orang tua dan keluarga adalah penanggung jawab pertama dan utama penanaman sopan santun 

dan budi pekerti bagi anak. Orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus sering kali merasa 

terisolasi dan sendirian sehingga mereka membutuhkan dukungan sosial. Untuk itulah dalam 

dukungan keluarga terdapat aspek-aspek yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur 

variabel dukungan keluarga dikemukakan oleh House & Smet, (2016) yaitu : dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental, serta dukungan informative.  

 Selain membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan terdekat, terdapat alternative 

dukungan lainnya seperti peer group (dukungan sebaya), dalam hal ini dimaksudkan untuk saling 

mendukung satu sama lain dalam komunitas mereka. Dalam kehidupan memperoleh 

pembelajaran, anak tidak akan bisa lepas dari pantauan guru dan juga orang tua yang mengawasi 

dari rumah. Dukungan ini tentu saja sangat member pengaruh dalam diri anak sehingga anak 

merasa diperhatikan dan didukung sepenuhnya dalam mereka berkopetensi dalam belajar.   

3. Prestasi Anak Berkebutuhan Khusus (Y) 

 Prestasi anak berkebutuhan khusus adalah hasil yang diraih oleh anak-anak tersebut dalam 

capaiannya setelah berusaha melakukannya.  Diakui dalam mendidik anak-anak berkebutuhan 

khusus diperlukan kesabaran dan ketelatenan. Meski kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus 

memiliki keterbatasan, mereka juga memiliki kelebihannya masing-masing. Dalam dunia 

akademis, prestasi belajar memiliki 3 indikator, yaitu : kognitif yang berarti hal yang dipperhatikan 

dari anak adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan dan analisisnya. Afektif yang berarti anak-

anak yang berpretasi akan menunjukan sikapnya dalam masa pembelajaran seperti menghargai 

orang lain, memberi respon yang baik, dan mampu berkelompok. Yang ketiga adalah psikomotor 

yang berarti anak yang berhasil mencapai prestasi belajar mampu mengoordinasikan gerak mata, 

tangan, kaki, membuat mimik, dan gerakan jasmani lainnya. 

 Tidak sedikit dari mereka yang berprestasi dan menyelesaikan pendidikannya di sekolah 

umum. Peran dan dukungan keluarga, terutama orang tua dan masyarakat yang terbuka atau 

berpikiran positif dalam menerima keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus akan 

mempengaruhi prestasi mereka. 



 

3.5  Subjek Penelitian 

Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan 

suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitan merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti. Jadi subjek penelitian itu adalah sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-

fakta dilapangan.  

 

3.5.1 Populasi  

Dalam suatu penelitian membutuhkan populasi sebagai subjek penelitian. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki rentan usia remaja 

berkisar 12-18 tahun sebanyak 5 orang dan orang dewasa berusia 18-60 tahun sebanyak 25 orang. 

Peneliti memilih orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus karena merekalah 

sumber konkret dari penelitian ini. 

 

3.5.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dalam pengambilan sampel peneliti harus mengambil sampel yang bersifat representative atau 

mewakili agar data yang diperoleh dapat akurat. Untuk jumlah sampel penelitian menggunakan 

complete enumeration. Complete enumeration adalah pencatatan menyeluruh dan digunakan jika 

semua anggota populasi digunakan sebagai responden atau narasumber dengan kata lain anggota 

populasinya diselidiki satu persatu. 

 

3.6  Metode Pengumpulan Data 

 

3.6.1 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari ojek penelitian oleh peneliti (atau 

petugasnya) dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer 

adalah orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga (bisa kepala 



 

keluarga, ibu maupun anak), pemilik dari Rumah Pintar Salatiga tersebut. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi dan wawancara. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari 

sumber pertama. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain 

dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Dalam penelitian 

kami menggunakan teknik riset kuisioner.  

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber ataupun cara. Teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview, kuesioner, obervasi  dan bisa juga 

gabungan ketiga cara tersebut. 

1. Angket atau Kuisioner 

Metode angket atau kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang dapat digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden/narasumber yang didalamnya terdapat jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode ini untuk 

mencari data mengenai bagaimana pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan dukungan 

keluarga terhadap prestasi anak-anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga. Dengan 

jumlah sampel yang cukup banyak, penggunaan angket dapat membantu memudahkan peneliti 

dalam pengumpulan data ini. 

 

2. Wawancara 

Metode wawancara, kuisioner lisan atau dengan kata lain metode interview digunakan untuk 

menggali data tentang pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi anak-anak 

berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, nantinya sang peneliti akan memberikan pertanyaan yang 

tidak menyinggung perasaan siapapun dan sang narasumber juga akan memberikan jawaban sesuai 

dengan hatinya atau memberi jawaban secara jujur dan tidak dibuat-buat. 



 

3. Observasi  

Observasi yang disebut juga dengan pengamatan adaalah kegiatan memantau perhatian (bukan 

mata-mata) terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Dalam penelitian 

ini digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana anak anak melakukan interaksinya dengan 

lingkungan mereka dan juga cara mereka bersosialisasi dengan anak anak di luar lingkungan 

mereka. Selain itu juga mengamati bagaimana sikap dari para orang tua dalam memperlakukan 

anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Tentu saja dalam pemantauan ini, sang peneliti tidak 

akan membuat risau anak anak yang dipantaunya karena akan dilakukan secara diam-diam dan 

rahasia. 

3.6.3 Sumber Data 

Brigitha W.Y, Dolezal, (2015) mengemukakan bahwa, sumber data utama dalam penelitian 

kuantitatif adalah grafik dan angka. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, hasil 

kuisioner dan lain-lain. Oleh karena itu, data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimanakah 

pengaruh sosial ekonomi dan dukungan orang tua terhadap prestasi anak-anak berkebutuhan 

khusus adalah data yang pengumpulannya dengan wawancara dan juga observasi, dan yang 

terlebih penting adalah dengan pengisian kuisioner yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan 

mengenai topik tersebut. 

Berdasarkan dari sumber data yang diperlukan dalam penelitian kuantitatif ini, yang dijadikan 

partisipan oleh peneliti adalah sekelompok objek yang dijadikan sumber data dalam penelitian 

yang bentuknya dapat berupa manusia (subjeknya), benda-benda dan sebagainya. Dengan 

demikian berdasarkan tujuan manfaat dan juga rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, 

populasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah orang tua dan juga anak anak berkebutuhan 

khusus yang ada di sekitar Rumah Pintar tersebut yang berlokasi di kota Salatiga. 

 

3.7  Uji Validitas dan Reabilitas Penelitian 

Seperti yang tertulis dalam proposal ini, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data 

kuntitatif, di mana keabsahan dan keakuratan data adalah hal yang terpenting dari penelitian ini. 

Menurut Sugiyono (2012 : 88), analisis data kuantitatif adalah bersifat deduktif, yaitu suatu analisis 



 

yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu, atau 

menjadi sebuah hipotesis. Kuantitatif yang berangkat dari teori bertujuan untuk menguji hipotesis 

dan menegakkan fakta-fakta atau kebenaran dari suatu teori. Jadi bisa dikatakan bahwa analisis 

data digunakan dalam penelitian untuk mencari dan menyusun data yang telah didapatkan tersebut, 

sehingga tersusun secara sistematis, mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Milea dan 

Huberman (1984) (Sugiyono, 2014 : 91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kuantitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.  

3.7.1 Uji Validitas Alat Ukur 

Uji validitas mepunyai artian sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian. Dalam penelitian sendiri alat ukur validitas terdiri dari 2 macam : 1) validitas isi, 

2) validitas kontruks 

1. Validitas isi : validitas yang focus pada elemen-elemen apa saja yang ada dalam alat ukur, 

sehingga penelitian bisa dikatakan rasional. Dalam penelitian ini, sudah terdapat elemen 

variable X1: status sosial ekonomi orang tua, X2: dukungan orang tua, dan variable Y: 

prestasi anak berkebutuhan khusus. Dua elemen tersebut sudah bisa dikatakan rasional dan 

dibuktikan dari beberapa sumber jurnal dengan topik terkait sebelum melakukan 

penelitian, dan nantinya akan lebih dapat rasional lagi dengan bukti-bukti dari kuiosioner 

yang akan disebarkan ke beberapa narasumber. Jadi dalam penelitian ini sudah lulus 

validitas isi di dalamnya. 

2. Validitas kontruks : sebuah gambaran yang menunjukan sejauh mana alat ukur menunjukan 

hasil yang sesuai dengan teori. Prosesnya adalah menghubungkan alat ukur dengan alat 

ukur yang lain yang memiliki kesamaan konsep yang kemudian berkaitan dengan teori 

yang sudah ada. Dalam penelitian ini tentang pengaruh sosial ekonomi orang tua dan 

dukungan keluarga terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus, menggunakan alat ukur 

penyebaran kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topic 

tersebut. Kuisioner ini nantinya akan disisipi pula dengan teori positivistik yang sudah 

dibubuhi sebelumnya agar saling berkaitan antara proposal penelitian dengan tindakan 

langsung ke lapangan. 



 

Validitas ini merupakan suatu proses untuk menguji item pertanyaan dalam sebuah instrument 

dan merupakan ukuran seberapa cermat alat ukur tes melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas 

dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Kuesioner akan dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

No. Variabel Pertanyaan R – hitung R - tabel Keterangan 

1. Status Sosial 

Ekonomi 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

0,419 

0,219 

0,632 

0,267 

0,963 

0,925 

0,779 

0,164 

0,164 

0,164 

0,164 

0,164 

0,164 

0,164 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

  



 

2. Dukungan 

Keluarga 

DE 

DP 

DF 

DI 

0,999 

0,996 

0,998 

0,999 

0,164 

0,164 

0,164 

0,164 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

3. Prestasi  IK 

IA 

IP 

0,971 

0,978 

0,836 

0,164 

0,164 

0,164 

VALID 

VALID 

VALID 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semua item pertanyaan adalah valid karena nilai r 

hitung lebih besar dari 0,164. Dikatakan valid sebab semua item pertanyaan berkorelasi signifikan 

terhadap scor total dengan batas minimal scor total 0,164 sehingga daya pembeda dianggap 

maximal. 

3.7.2 Uji Reabilitas Alat Ukur 

 

Uji reabilitas ini menandai sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan diandalkan dalam 

suatu penelitian, Hal ini juga menunjukan sejauh mana hasil alat ukur itu tetap konsisten bila 

dilakukan berkali-kali dengan menggunakan alat ukur yang sama. Dalam penelitian ini 

menggunakan alat ukur sebar kuisioner pertanyaan kepada lebih dari 50% narasumber agar bisa 

diketahui kebenarannya. Penelitian juga mengatakan bahwa isi penelitian bisa dikatakan sukses 

apabila mendapatkan data lebih dari 50% narasumber. Selain dari 50% narasumber juga akan 

dilakukan 2x edaran pertanyaan, dan membuktikan kekonkritannya dalam narasumber menjawab 

pertanyaan di kuisioner. Apabila narasumber mengubah jawaban mereka, maka uji reabilitas 

tersebut tidak bisa diambil atau dengan kata lain, pendapat jawaban mereka tidak dimasukan ke 

dalam laporan penelitian. 

Uji realibilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 



 

pernyataan adalah stabil atau konsisten (tidak berubah-ubah) dari waktu ke waktu. Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpa> 0,60 

 

No. variabel Koofisien Alpha N of items Keterangan 

1. Status 

Sosial 

Ekonomi 

0,613 7 Reliable 

2. Dukungan 0,688 18 Reliable 

3. Prestasi 0,724 20 Reliable 

 

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa hasil analisis dari uji reliabilitas dengan variable status 

social ekonomi dengan Cronbach's Alpha = 0,613 dari 7 item variabel. Nilai reliabilitas 0,613 

adalah nilai moderat. Sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten (reliable). Uji variable dengan 

variable dukungan adalah 0,688 dan variable prestasi adalah 0,724. Dengan nilai reabilitas yang 

tertera, kuisioner ini dapat dinyatakan reliable. 

 

3.8  Kredibilitas dan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif ini mengenai pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan 

dukungan keluarga terhadap prestasi anak-anak berkebutuhan khusus pasti sangat membutuhkan 

yang namanya uji kredibilitas dan juga keabsahan datanya. Penelitian bisa dikatakan sah dan 

formal jika di dalamnya terdapat minimal 90% keabsahan data penelitian dengan jurnal-jurnal 

yang ada dan data di lapangan.   

Cara pengujian kredibilitas sata atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif salah 

satunya adalah dengan melakukan perpanjangan pengamatan. Penelitian ini dengan teknik 

observasi akan dilakukan berulang-ulang kali untuk bisa mendapatkan data yang sesuai dan 

sistematis. Pemantauan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan juga masyarakat terkhusus 



 

para orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus dilakukan secara terus menerus. Selain itu uji 

kredibilitas dilakukan dengan membercheck. Penelitian sangat membutuhkan yang namanya 

pengecekan jumlah responden ataupun narasumber secara berulang-ulang kali agar tidak terjadi 

penggandaan nama ataupun pengulangan nama yang nantinya bisa menyebabkan kurangnya 

jumlah responden yang sesuai dengan sample dan populasi yang sudah ditentukan dalam penelitian 

tersebut. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah meningkakan ketekunan. Meningkatkan 

ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambunga, tidak tumpang 

tindih dan tidak samar-samar. Dengan cara tersebut maka kepastian data akan dapat direkam secara 

pasti dan tentu saja sistematis. Dalam penelitian ini berarti ketekunan dalam melihat interaksi anak 

anak berkebutuhan khusus dengan lingkungan sekitar dan juga dengan orang tua. 

Dengan berbagai uji kredibiltas dan keabsahan data yang sudah tertulis di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam melakukan penelitian kuantitatif, sangat diperlukan yang namanya 

keabsahan data supaya penelitian tersebut tidak rancu dan terbukti kebenarannnya. Fungsi 

keabsahan disini juga untuk mengatahui data yang salah dan data yang sudah benar dalam 

proposal, sehingga sang peneliti masih bisa memperbaiki proposal tersebut dan menghindari yang 

namanya kerancuan data atau ketidak validan data penelitian. 

 

3.9 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian. Tujuan analisis data di sini adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk proses analisis datanya. 

Analisis regresi linear berganda adalah suatu metode untuk mempelajari fenomena yang mencakup 

lebih dari dua variabel termasuk variabel terikatnya (Y). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Penelitian yang menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda merupakan analisis data yang bertujuan untuk mempelajari hubungan antara status sosial 

ekonomi orang tua dan dukungan keluarga terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus. 

Hasil analisis akan menjadi dasar untuk membuat rangkuman penjelasan yang didiukung oleh 

pendapat ilmiah. Variable sangat penting dalam menilai analisis data, dengan variable X1: status 

sosial ekonomi orang tua, X2: dukungan orang tua , dan Y1: prestasi anak berkebutuhan khusus 



 

yang akhirnya akan menentukan sejauh mana pengolahan data dan analisis data tersusun secara 

sistematis dalam laporan penelitian.  

Dalam melakukan penelitian, tidak selalu mendapatkan hasil yang diharapkan sejak pertama 

kali melakukan pengumpulan data. Ada perbedaan antara fakta yang di observasi dengan yang 

diharapkan. Itu tidak menjadi sebuah hambatan dalam penelitian. Penelitian akan dilakukan terus 

menerus sampai menjangkau sesuatu yang diinginkan. Untuk itulah dalam uji reabilitas melakukan 

penyebaran kuisioner setidaknya 50% dari narasumber agar tidak terjadi ketimpangan fakta dalam 

lapangan dengan target peneliti. 

Rumus dari Regresi Linear Berganda : 

Y=a+b 1 X 1 +b 2 X 2 +b 3 X 3 +…+b n X n 

Keterangan : 

Y   : Variabel terikat (prestasi anak berkebutuhan khusus) 

X(1,2,3) : Variabel bebas (X1= status sosial ekonomi orang tua, X2= dukungan keluarga) 

a   : Nilai konstanta 

b(1,2,3) : Nilai koefisien regresi) 

Penggunaan nilai konstanta secara statistik dilakukan jika satuan-satuan variabel 

X (independen) dan variabel Y (dependen) tidak sama. Sedangkan bila variabel 

X (independen) dan variabel Y (dependen) , baik linier sederhana maupun berganda, memiliki 

satuan yang sama maka nilai konstanta diabaikan dengan asumsi perubahan variabel 

Y (dependen) akan sebanding dengan nilai perubahan variabel X (independen). 

 

3.10 Lampiran Kuisioner dan Pertanyaan 

Pedoman Pertanyaan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data penyebaran kuisioner 

kepada 50% narasumber. 



 

1. Kondisi Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

 (Pendidikan, Pekerjaan, Penghasilan) 

1) Pendidikan/ijazah terakhir orang tua 

a. Lulus SD 

b. Lulus SMP 

c. Lulus SMA 

d. Akademi/sarjana  

2) Pekerjaan orang tua 

a. PNS 

b. Karyawan 

c. Pegawai swasta 

d. Lain-lain 

3) Jumlah anggota keluarga 

a. 3 orang 

b. 4 orang 

c. 5 orang 

d. lebih dari 5 orang 

4) Jumlah anggota keluarga yang masih sekolah 

a. 1 orang 

b. 2 orang 

c. 3 orang 

d. lebih dari 3 orang 

5) Penghasilan pokok orang tua perbulannya 

a. Kurang dari Rp. 500.000 

b. Antara Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 

c. Antara Rp. 1.000.000 - Rp. 2.100.000 

d. Lebih dari Rp. 2.100.000 

6) Status tempat tinggal 

a. Rumah kontrak 

b. Rumah dinas 

c. Rumah pribadi 



 

d. Rumah family 

7) Lahan 

a. Sawah 

b. Tegal/kebun 

c. Menggarap punya orang 

d. Tidak punya 

 

2. Lembar Kuisioner untuk Dukungan Keluarga 

Petunjuk pengisian kuisioner : 

Berilah tanda  pada jawaban yang sesuai 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD  : Kadang-kadang 

TD : Tidak pernah 

No. Pertanyaan SL SR KD TD 

A. Dukungan Emosional     

1. Apakah anda menanyakan keadaan sang anak saat 

di sekolah? 

    

2. Apakah anda memeluk anak ketika anak 

menangis dan ketakutan? 

    

3. Apakah anda mendengarkan cerita sang anak?     

B. Dukungan Penghargaan     

4. Apakah anda memberikan pujian saat sang anak 

berhasil melakukan sesuatu? 

    

5. Apakah anda selalu mendampingi sang anak 

dalam akivitasnya di luar rumah? 

    

C. Dukungan Instrumental     



 

6. Apakah keluarga menyediakan waktu untuk 

menemani anak bermain? 

    

7. Apakah keluarga berperan aktif dalam setiap 

pengobatan sang anak? 

    

8. Apakah keluarga membiayai kebutuhkan sekolah 

sang anak? 

    

D. Dukungan Informatif     

9. Apakah anda memberikan nasihat kepada anak 

untuk bersikap baik saat bermain dengan teman-

temannya? 

    

10. Apakah anda memberitahukan kepada anak untuk 

menaati perintah dari guru di sekolah? 

    

11. Apakah anda mengajarkan kepada anak untuk 

mengucapkan maaf, terima kasih, tolong ? 

    

 

3. Lembar Kuisioner untuk Prestasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Petunjuk pengisian kuisioner : 

Berilah tanda  pada jawaban yang sesuai 

 SS : Sangat setuju 

 S : Setuju  

 TS : Tidak setuju 

 STS : Sangat tidak setuju 

No. Pertanyaan SS S TS STS 

A. Indikiator Kognitif     

1. Apakah anak mampu menjelaskan kembali materi 

yang telah diberikan oleh guru? 

    



 

2. Apakah anak bisa memberikan contoh konkret 

dari materi tersebut? 

    

3. Apakah anak mengingat materi yang telah 

diberikan? 

    

B. Indikator Afektif 

(Pertanyaan untuk anak) 

    

4. Apakah kamu senang mengikuti pelajaran ini?     

5. Apakah kamu selalu hadir dalam kelas ini?     

6. Apakah kamu rajin bertanya pada guru jika belum 

mengerti? 

    

 (Pertanyaan untuk Orang tua/guru)     

7. Apakah anak menghargai guru yang sedang 

mengajar? 

    

8. Apakah anak aktif memberikan pertanyaan?     

9.  Apakah suasana di kelas kondusif?     

C. Indikator Psikomotor     

10.  Apakah anak mengangkat tangan saat akan 

bertanya pada guru? 

    

11. Apakah anak tidak memukul temannya saat 

pembelajaran berlangsung? 

    

 


