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BAB III 

METODE PENELETIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel tingkat pengetahuan 

seks orang tua (X) dengan komunikasi pada anak autis yang memasuki masa 

pubertas (Y). Model hubungan antara variabel tersebut digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). 

Identifikasi terhadap variabel penelitian bertujuan untuk memperjelas dan 

membatasi masalah serta menghindari pengumpulan data yang tidak 

diperlukan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

 a.  Variabel Independen (X)   :  Tingkat Pengetahuan Seks Orangtua 

 b. Variabel Dependen (Y)     : Komunikasi Pada Anak Autis yang Memasuki  

   Masa Pubertas 

  

X Y 
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C. Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut.Karakteristik yang dapat 

diamati (diukur) itulah yang merupakan kunci definisi operasional 

(Nurusalam, 2008). Dalam penelitian ini definisi operasional dari variabel 

yang diteliti sebagai berikut: 

 1) Pengetahuan Seks Orangtua 

Pengetahuan seksual orangtua adalah pengetahuan yang dimiliki orang 

tua mengenai pendidikan seksual anak autis diantaranya pubertas dan 

perubahan fisik, menstruasi, mimpi basah, konsep public dan pribadi, cara 

mengenali sentuhan baik dan menolak sentuhan seksual, perasaan dan 

dorongan seksual, dan masturbasi.  

Adapun aspek atau indikator dari pengetahuan seksual tersebut antara 

lain:  

a)Pubertas yang mencakup proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi 

ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik sekunder 

yang mulai muncul. Dengan indikatornya: 

1)Prapubertas 

 2)Pubertas 

 3)Pascapubertas 

b) Perubahan fisik adalah perubahan yang menyangkut ukuran tubuh, 

perubahan proposisi tubuh, perkembangan cirri-ciri seks primer dan 

perkembangan cirri-ciri seks sekunder.  
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Dengan indikatornya: 

1)Tinggi badan 

 2)Berat badan 

3)Proporsi tubuh 

4)Organ seks 

5)Ciri seks sekunder  

c)Menstruasi adalah pendarahan priodik dari uterus yang dimulai sekitar 14 

hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium 

uterus. Menurut Bobak (1995), siklus menstruasi merupakan rangkaian 

peristiwa yang secara kompleks saling mempengaruhi dan terjadi secara 

stimulan. Sebagian perempuan akan mengalami nyeri (dysmenorrhea) pada 

saat menstruasi. Adapun faktor eksternal yang perlu diperhatiakan pada saat 

menstruasi seperti, menjaga kebersihan, makanan yang bergizi dan istirahat 

yang cukup. Dengan indikator: 

 1)Siklus menstruasi 

2)Faktor yang mempengaruhi dysmenorrhea 

 3)Gejala dan terapi dysmenorrhea 

 4)Klasifikasi dysmenorrhea 

 5)Kebersihan 

 6)Asupan gizi dan istirahat 

d)Mimpi basah keluarnya cairan sperma secara alamiah pada saat tidur, dan 

pada umumnya terjadi pada saat mimpi mengenai seks. Dengan 

indikator: 
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 1) Penyebab mimpi basah 

 2)Ejakulasi 

e)Perkembangan perilaku seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor antara 

lain perkembangan psikis, fisik, proses belajar dan sosio kultural. 

Berdasarkan faktor tersebut maka aktifitas seksual remaja erat kaitanya 

dengan faktor-faktor tersebut. Dengan indikator: 

1)Mengenali sentuhan yaitu mengetahui sentuhan yang baik dan 

 sesuai dengan norma masyarakat serta sentuhan seksual baik 

 dengan orang terdekat ataupun lingkungan sekitar.  

2) Dorongan seksual yaitu dorongan yang memotivasi seseorang 

untukberperilaku seksual.  

3)Masturbasi adalah salah satu perilaku seks yang dilakukan dengan 

 cara merangsang alat kelamin sendiri untuk mendapatkan kepuasan 

 seks dengan menggunakan tangan atau benda lainnya.  

2.  Komunikasi Orangtua dan Anak Autis 

Komunikasi adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam 

kehidupan manusia. Dengan komunikasi dapat membangun hubungan 

antara satu orang dengan orang yang lainnya dan saling memahami 

maksud dan tujuan yang akan disampaikan. Adapun aspek atau indikator 

dari komunikasi tersebut antara lain:  

a) Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata 

(verbs), baik lisan maupun tulisan. Dengan indikator: 
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1)Bahasa  

2)Pesan-pesan verbal 

b) Komunikasi non verbal komunikasi yang menggunakan tanda melalui 

tubuh. Dengan indikator: 

1)Isyarat spasial  

2)Isyarat temporal  

3)Isyarat visual  

4)Isyarat vokal  

c) Interaksi Simbolikbahwasanya orang bertindak berdasarkan makna 

simbolik yang muncul di dalam sebuah situasi tertentu, karena makna 

diciptakan dari interaksi pada sebuah realitas. Dengan indikator: 

1)Melakukan tindakan atas makna-makna yang di berikan 

2)Makna tersebut di peroleh dari hasil interaksi 

3)Makna-makna tersebut akan sempurna seiring proses interaksi. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2010).Menurut Azwar (2013) populasi didefinisikan sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.Sugiyono (2008) 

berpendapat bahwa populasi adalah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakterisrik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka populasi dalam penelitian ini 

adalahorangtua anak ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)yang memasuki 

masa pubertas. 

2.   Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2010). Azwar (2013) juga menjelaskan bahwa sampel adalah 

sebagian dari populasi.  Menurut Sugiyono (2008) sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Karena sampel 

merupakan bagian dari populasi,maka sampel harus memiliki ciri-ciri yang 

dimiliki oleh populasinya. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling,adapun kriteria sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang 

ditentukan. 

a) Sampel adalah orangtua yang memasuki masa pubertas 

b) Orangtua yang memiliki anak autis pada rentang usia 8-18 tahun.Jadi, 

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang. 
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E.Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah dengan menggunakan skala psikologi dengan metode skala 

guttman.Skala psikologi yang digunakan terdiri atas skala pengetahuan 

seks orangtua dan skala komunikasi. 

1. Alat Ukur Pengetahuan Seks 

Alat ukur pada penelitian ini menggunakan skala pengetahuan seks 

yang disusun berdasarkan teoriSchwier & Hingsburger (2000).  Skala ini 

menggunakan bentuk skala guttman yang dibuat menjadi dua alternatif 

jawaban. Seluruh aitem dalam skala ini terdiri dari favourable dan 

unfavourable. Penilaian untuk setiap jawaban adalahsatu (1) dannol (0). 

Untuk pernyataan yang bersifat favourable, pilihan jawaban meliputi: skor 

satu (1) untuk jawaban Benar (B), skor nol (0) untuk jawaban Salah 

(S).Sebaliknya untuk pernyataan yang bersifat unfavourable, pilihan 

jawaban meliputi; skornol (0) untuk jawaban Benar (B), skor satu (1) 

untuk jawaban. 

Berdasarkan aspek pengetahuan seks dari Schwier & Hingsburger 

(2000) yaitu: pubertas dan perubahan fisik, menstruasi, mimpi basah, 

konsep public dan pribadi, cara mengenali sentuhan baik dan sentuhan 

seksual, dan masturbasimaka disusun blue print skala pengetahuan seks 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1  Blue Print Skala Pengetahuan Seks Sebelum Try Out 

Aspek Indikator Aitem Jumlah 

UF F 

Pubertas Prapubertas 1, 91, 81 100, 11, 21 6 

Pubertas 31, 51, 2 71, 61, 41, 

30 

7 

Pascapubertas 45, 68, 80 25, 57, 76, 

85 

7 

Perubahan 

Fisik 

Tinggi Badan 37, 44 93, 99 4 

Berat badan 39, 34 27, 28 4 

Proporsi Tubuh 42, 50 38, 33 4 

Organ Seks 48, 43 55, 53 4 

Ciri seks sekunder 46, 66 56, 70 4 

Menstruasi Siklus Menstruasi 47 73 2 

Faktor yang 

mempengaruhi 

dysmenorrheal 

16 65 2 

Gejala dan terapi 

dysmenorrheal 

67, 22 77, 82 4 

Klasifikasi 

dysmenorrheal 

32 72 2 

Kebersihan  24, 35 12, 13 4 

Asupan gizi dan 

istirahat 

86, 26, 18 87, 84, 17 6 

Mimpi basah Penyebab mimpi 

basah 

83, 20, 5, 

19, 23 

69, 88, 15, 

8, 29 

10 

Ejakulasi 14, 49, 63, 

62, 64 

79, 36, 40, 

58, 74 

10 

Perilaku Seks Mengenali sentuhan 

baik dan sentuhan 

seksual 

52, 10, 4, 54 9, 3, 7, 6 8 

Dorongan seksual 75, 60, 92 59, 78, 97 6 

Masturbasi 98, 96, 90 95, 89, 94 6 

 Jumlah   100 

 

2. Alat Ukur Komunikasi Orangtua dan Anak Autis 

Alat ukur pada penelitian ini menggunakan skala komunikasi yang 

disusun berdasarkan teori Mulyana (2007).Skala ini menggunakan bentuk 

skala guttman yang dibuat menjadi dua alternatif jawaban.Seluruh aitem 
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dalam skala ini terdiri dari favourable dan unfavourable.Penilaian untuk 

setiap jawaban adalahsatu (1) dannol (0).Untuk pernyataan yang bersifat 

favourable, pilihan jawaban meliputi; skor satu (1) untuk jawaban Benar (B), 

skor nol(0) untuk jawaban Salah (S). Sebaliknya untuk aitem yang bersifat 

unfavourable, pilihan jawaban meliputi: skornol (0) untuk jawaban Benar 

(B), skor satu (1) untuk jawaban Salah (S). 

Aitem yang disusun dalam skala berdasarkan indikator-indikator 

komunikasi pada Mulyana (2007). Adapun aspek dari komunikasi yaitu 

komunikasi verbal, non verbal dan interaksi simbolik. Berdasarkan Aspek-

Aspek tersebut maka disusunblue print skala komunikasi orangtua dan 

anak autissebagai berikut: 
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3.2 Blue Print Skala Komunikasi Sebelum Try Out 

Aspek Indikator Aitem Jumlah 

UF F 

Komunikasi 

verbal 

Bahasa 1, 15, 35, 7  10, 40 6 

Pesan-pesan 

verbal 

12, 39, 31, 28 3, 33, 26, 37 8 

Komunikasi 

non verbal 

Isyarat Spasial  2, 25  20, 30 4 

Isyarat 

Temporal 

4, 5 24, 9 4 

Isyarat Visual 8, 6 21, 17 4 

Isyarat Vokal 23 19 2 

Interaksi 

Simbolik 

Melakukan 

tindakan atas 

makna yang di 

berikan 

16, 27 13, 34 4 

Makna yang 

di peroleh dari 

hasil interaksi 

22, 29 14, 36 4 

Makna yang 

sempurna 

seiring 

interaksi 

11, 38 18, 32 4 

 Jumlah   40 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

  Sebuah skala dapat digunakan apabila valid dan reliabel 

berdasarkan statistik dengan melalui uji coba terlebih dahulu kepada 

sejumlah subjek yang memiliki karakteristik sama dengan  

karakteristik sampel penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur  yang digunakan 

sehingga diperoleh aitem-aitem yang layak digunakan sebagai alat 

ukur. 

  Uji coba alat ukur (try out) diberikan kepada 30 subjek.Uji coba 

dalam penelitian ini dilakukan pada orangtua yang memiliki anak  
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remaja berkebutuhan khusus di SLB Pembina Pekanbaru dimulai sejak 

tanggal 1-3 September 2016. Alat ukur yang diujicobakan adalah skala 

pengetahuan seks sebanyak 100 aitem tang terdiri dari 5 aspek dan 

skala komunikasi sebanyak 40 aitem yang terdiri dari 3 aspek. Setelah 

dilakukan uji coba maka selanjutnya dinilai dan dilakukan pengujian. 

1. Validitas 

Validitas dikonsepkan sebagai sejauh mana tes mampu mengukur 

atribut  yang seharusnya diukur (Azwar, 2007). Suatu instrumen 

dinyatakan valid (sah) apabila instrumen tersebut betul-betul mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Idrus, 2009). 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas isi (content validity).Azwar mengungkapkan validitas isi 

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes 

dengan analisis secara rasional atau lewat professional 

judgement.Professional judgementdalam penelitian ini dilakukan oleh 

dosen pembimbing dan narasumber seminar. Validitas isi akan 

menunjukkan sejauh mana aitem-aitem dalam alat ukur mencakup 

keseluruhan isi yang hendak diukur. 

Umumnya skala psikologi yang digunakan untuk menentukan 

indeks daya beda aitem minimal 0.30 atau minimal 0.25 sudah dianggap 

mengindikasikan daya diskriminasi dengan baik (Azwar, 2013). 

Adapun dalam penelitian ini koefisien yang digunakan minimal 0.25 

sebagai acuan penentuan daya beda aitem. 
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Pada skala pengetahuan seks setelah dilakukan uji coba (try out) 

terdapat 39 aitem gugur dan 61 aitem diterima dengan koefesien 

korelasi total berkisar antara 0,255-0,804. Rincian dapat dilihat pada 

tabel 3.3 sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Blue Print Pengetahuan seks Hasil Try Out 

Aspek Indikator Aitem Valid Aitem Gugur Jumlah 

F UF F UF  

Pubertas Prapubertas 11 1, 91, 

81 

100,  

21 

- 6 

Pubertas 71 31, 51, 

2 

61, 30, 

41 

- 7 

Pascapubertas 57, 45 68, 80 25, 85, 

76 

- 7 

Perubahan 

Fisik 

Tinggi Badan 93 37  99 44 4 

Berat badan 27 39, 34 28 - 4 

Proporsi 

Tubuh 

33 42, 50 38 - 4 

Organ Seks - 48, 43 53, 55 - 4 

Ciri seks 

sekunder 

- 46 70, 56 66 4 

Menstruasi Siklus 

Menstruasi 

73 47 - - 2 

Faktor yang 

mempengaruhi 

dysmenorrheal 

65 16 - - 2 

Gejala dan 

terapi 

dysmenorrheal 

77, 82 67, 22 - - 4 

Klasifikasi 

dysmenorrheal 

72 32 - - 2 

Kebersihan  12, 13 24, 35 - - 4 

Asupan gizi 

dan istirahat 

- 26 87, 84, 

17 

18, 86 6 

Mimpi 

basah 

Penyebab 

mimpi basah 

69, 88 20, 5, 

19, 23, 

83 

15, 8, 

29 

- 10 

Ejakulasi 79, 58 14, 49, 

63, 64, 

62 

36, 74, 

40 

- 10 

Perilaku 

Seks 

Mengenali 

sentuhan baik 

dan sentuhan 

seksual 

- 52, 10, 

54, 4 

9, 3, 7, 

6 

- 8 

Dorongan 

seksual 

60 -  97, 59, 

78 

75, 92 6 

Masturbasi 89, 94 96, 90 95 98 6 

 Jumlah 21 36 30 13 100 
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Adapun gambaran aitem yang diterima dapat dilihat pada tabel 3.4 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4Blue Print Pengetahuan seks Hasil Try Out 

 

 

Indikator Aitem Valid Jumlah 

F UF 

Pubertas Prapubertas 11 1, 91, 81 4 

Pubertas 71 31, 51, 2 4 

Pascapubertas 57,45 68, 80 4 

Perubahan 

Fisik 

Tinggi Badan 93 37 2 

Berat badan 27 39, 34 3 

Proporsi Tubuh 33 42, 50 3 

Organ Seks - 48, 43 2 

Ciri seks sekunder - 46 1 

Menstruasi Siklus Menstruasi 73 47 2 

Faktor yang 

mempengaruhi 

dysmenorrheal 

65 16 2 

Gejala dan terapi 

dysmenorrheal 

77, 82 67, 22 4 

Klasifikasi 

dysmenorrheal 

72 32 2 

Kebersihan  12, 13 24, 35 4 

Asupan gizi dan 

istirahat 

- 26 1 

Mimpi 

basah 

Penyebab mimpi 

basah 

69, 88 20, 5, 19, 23, 

83 

7 

Ejakulasi 79, 58 14, 49, 63, 64, 

62 

7 

Perilaku 

Seks 

Mengenali 

sentuhan baik dan 

sentuhan seksual 

- 52, 10, 54, 4 4 

Dorongan seksual 60 - 1 

Masturbasi 89, 94 96, 90 4 

 Jumlah 21 40 61 

 

 

 



64 
 

Selanjutnya, pada skala komunikasi setelah uji coba (try out) 

terdapat 20 aitem gugur dan 20 aitem diterima dengan koefesien 

kolerasi 0,265-0,881. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut pada 

tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5Blue PrintKomunikasi Hasil Try Out 

Aspek Indikator Aitem Valid Aitem Gugur Jumlah 

F UF F UF  

Komunikasi 

verbal 

Bahasa 40 35 10 1, 15, 

7 

6 

Pesan-pesan 

verbal 

3, 37 12, 28, 

39 

26  31, 33 8 

Komunikasi 

Non verbal 

Isyarat 

Spasial 

30 25 20 2 4 

Isyarat 

Temporal 

24, 9 4 - 5 4 

Isyarat Visual - 6 21, 17 8 4 

Isyarat Vokal - 23 19 - 2 

Interaksi 

Simbolik 

Melakukan 

tindakan atas 

makna yang 

diberikan 

- 16, 27 13, 34 - 4 

Makna yang 

diperoleh dari 

hasil interaksi 

- 22 14, 36 29 4 

Makna yang 

sempurna 

seiring 

interaksi 

32 11, 38 18 - 4 

 Jumlah 8 12 11 9 40 
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Adapun gambaran aitem yang diterima dapat dilihat pada tabel 3.6 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6Blue PrintKomunikasi Hasil Try Out 

Aspek Indikator Aitem Valid Jumlah 

F UF  

Komunikasi 

verbal 

Bahasa 40 35 2 

Pesan-pesan 

verbal 

3, 37 12, 28, 39 5 

Komunikasi 

Non verbal 

Isyarat 

Spasial 

30  25 2 

Isyarat 

Temporal 

24, 9 4 3 

Isyarat Visual - 6 1 

Isyarat Vokal - 23 1 

Interaksi 

Simbolik 

Melakukan 

tindakan atas 

makna yang 

diberikan 

- 16, 27 2 

Makna yang 

diperoleh dari 

hasil interaksi 

- 22 1 

Makna yang 

sempurna 

seiring 

interaksi 

32 11, 38 3 

 Jumlah 7 13 20 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ketepatan atau konsistensi atau dapat 

dipercaya. Artinya instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut 

akan memberikan hasil yang sama atau hampir sama dengan 

sebelumnya meskipun diulang-ulang dan dilakukan oleh siapapun dan 

kapan saja (Idrus, 2009).  

Menurut Azwar (2013) reliabilitas mengacu pada keterpercayaan 

atau konsistensi hasil ukur yang mengandung makna seberapa tinggi 
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kecermatan pengukuran. Koefisien reliabilitas (rxx') berada pada 

rentang angka dari 0 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi koefiesien 

reliabilitas mendekati 1,00 berarti pengukuran semakin reliabel, begitu 

juga sebaliknya, koefisien reabilitas yang mendekati angka 0 

dinyatakan semakin rendah reabilitas (Azwar, 2013). Adapun 

perhitungan reabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Alpha Chronbach yang dilakukan melalui program SPSS 17.0 

dengan alasan penggunaan teknik koefisien alpha cronbarch hasilnya 

lebih cermat dan mendekati hasil sebenarnya karena dalam formula 

Alpha Cronbarch data dibelah sebanyak jumlah aitemnya. 

Setelah dilakukan uji reliabilitas, pada skala pengetahuan seks 

diperoleh koefesien reliabilitas sebesar 0,954 dan koefesien reliabilitas 

skala komunikasi sebesar 0,862. Hal ini menunjukkan bahwa skala 

pengetahuan seks dan komunikasi memiliki koefesien reliabilitas yang 

tinggi karena mendekati angka 1,00 sehingga dapat digunakan sebagai 

alat ukur penelitian. 

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakananalisis product moment. Analisis product 

momentbertujuan untuk melihat seberapa besar variabel dapat 

memprediksi variabel lain. Analisa data akan dihitung menggunakan 

bantuan program SPPS 21.00 for windows. 

 


