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BAB II 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Autisme 

2.1.1 Definisi 

 Menurut PPDGJ-III (Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa-

III), 1993 – yang merupakan terjemahan langsung dari The ICD-X Classification 

of Mental and Behavioural Disorders, yang diterbitkan oleh WHO, Geneva, 1992, 

autisme digolongkan dalam Pervasive Developmental Disorders atau Gangguan 

Perkembangan Pervasif.  Kelompok gangguan ini ditandai oleh adanya 

abnormalitas kualitatif dalam interaksi sosial dan pola komunikasi disertai minat 

dan gerakan yang terbatas, stereotipik dan berulang.   Pervasif berarti bahwa 

gangguan tersebut sangat berat dan luas yang mempengaruhi fungsi individu 

secara mendalam dalam segala situasi.  1  Autisme merupakan salah satu tipe dari 

ASD (Autism Spectrum Disorder) dengan kata “spektrum” berarti jangkauan dan 

keparahan dari penderitanya memiliki variasi yang sangat luas.  30 

 

2.1.2 Gejala/gambaran klinis 

 Berbagai gejala/gambaran klinis yang dapat ditemukan pada anak-anak 

dengan autistik meliputi : 

• Hubungan sosial 

 Interaksi sosial pada anak autistik dibagai dalam 3 kelompok : 

(Wing L., Gould J. 1979) 

1. Kelompok yang menyendiri (aloof) 
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 Banyak terlihat pada anak-anak yang menarik diri, acuh tak 

acuh dan akan kesal bila diadakan pendekatan sosial serta 

menunjukkan perilaku dan perhatian yang terbatas/tidak hangat. 

2. Kelompok yang pasif  

Dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak 

lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya. 

3. Kelompok yang aktif tapi aneh 

Secara spontan akan mendekati anak lain, namun interaksi ini 

sering kali tidak sesuai dan sering hanya sepihak.  Hambatan sosial 

pada autisme berubah sesuai dengan perkembangan usia, biasanya 

dengan bertambahnya usia hambatan akan semakin berkurang. 

- Sejak tahun pertama, anak dengan autisme mungkin telah 

menunjukkan adanya gangguan pada interaksi sosial yang timbal 

balik, seperti menolak untuk disayang/dipeluk, tidak menyambut 

ajakan orang tuanya, kurang dapat meniru pembicaraan/gerakan 

badan, gagal menunjukkan suatu objek kepada orang lain, adanya 

gerakan pandangan mata yang abnormal. 

- Sebagian anak autisme tampak acuh tak acuh atau tidak bereaksi 

terhadap pendekatan orangtuanya, sebagian lainnya malah merasa 

cemas bila berpisah dan melekat pada orangtuanya.  

- Keinginan untuk menyendiri yang sering tampak pada masa 

kanak akan makin menghilang dengan bertambahnya usia. 

- Walaupun mereka berminat untuk mengadakan hubungan dengan 

teman, sering kali terdapat hambatan karena ketidakmampuan 



10 
 

untuk memahami aturan-aturan yang berlaku di dalam interaksi 

sosial yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk memahami 

ekspresi wajah orang, ataupun untuk mengekspresikan 

perasaannya baik dalam bentuk vokal maupun ekspresi wajah.  

Kondisi tersebut menyebabkan anak autisme tidak dapat 

berempati kepada orang lain. 

• Komunikasi verbal/nonverbal dan dalam bermain 

 Keterlambatan dan abnormalitas dalam berbahasa merupakan 

keluhan yang sering dilaporkan para orang tua, dimana sekitar 50% 

mengalami hal sebagai berikut : 

- Bergumam yang biasanya muncul sebelum dapat mengucapkan 

kata-kata mungkin tidak tampak pada anak autistik. 

- Mereka sering tidak memahami ucapan yang ditujukan pada 

mereka. 

- Biasanya mereka tidak menunjuk ataupun memakai gerakan 

tubuh untuk menyampaikan keinginannya, tetapi dengan 

mengambil tangan orangtuanya untuk dipakai mengambil objek 

yang dimaksud. 

- Mereka sukar memahami arti kata-kata dan menggunakan bahasa 

dalam konteks yang sesuai/benar. 

- Mereka sulit mengerti bahwa satu kata dapat mempunyai banyak 

arti. 
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- Sering mengulang kata-kata yang baru saja mereka dengaar atau 

yang pernah ia dengar sebelumnya tanpa maksud untuk 

berkomunikasi. 

- Bila bertanya sering menggunakan kata ganti orang dengan 

terbalik, misalkan ‘saya’ jadi ‘kamu’ dan menyebut diri sendiri 

sebagai ‘kamu’. 

- Mereka sering berbicara pada diri sendiri, dan mengulang 

potongan kata atau lagu dari iklan televisi dan mengucapkannya 

di depan orang lain tapi dalam suasana yang tidak sesuai. 

- Penggunaan kata-kata yang aneh atau dalam arti kiasan.  

Misalkan berkata ‘delapan’ setiap kali melihat mobil. 

- Sukar berkomunikasi walaupun dapat berbicara dengan baik, 

karena tidak tahu kapan giliran mereka bicara, memilih topik 

pembicaraan, atau melihat kepada lawan bicaranya.  Mereka akan 

terus mengulang pertanyaan meskipun mereka telah mengetahui 

jawabannya atau memperpanjang pembicaraan tentang topik yang 

mereka sukai tanpa mempedulikan lawan bicaranya. 

- Bicaranya sering dikatakan monoton, kaku, menjemukan. 

- Sukar mengatur volume suara dan tidak tahu kapan harus 

merendahkan/meninggikan volumenya sesuai dengan situasi yang 

ada di sekitarnya. 

- Sulit mengekspresikan perasaan/emosinya melalui nada suara. 

- Komunikasi nonverbal juga mengalami gangguan yaitu tidak 

dapat menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi untuk 
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mengekspresikan perasaannya, misal menggelengkan kepala 

untuk mengatakan tidak, dsb. 

• Aktivitas dan minat yang terbatas 

- Anak autistik biasanya memperlihatkan gerakan stereotipik, 

diulang-ulang, dan tidak kreatif, tidak menggunakan mainannya 

dengan sesuai, dan tidak mampu mengganti suatu benda dengan 

benda lain sejenis yang sesuai. 

- Menolak adanya perubahan lingkungan dan rutinitas baru, 

contohnya seorang anak autistik akan mengalami kesulitan bila 

piring yang biasa ia gunakan untuk makan diganti, mainan baru 

mungkin akan ditolak sampai berminggu-minggu lalu baru bisa ia 

terima.  

- Sering memaksa orang tua untuk mengulang suatu kata. 

- Minatnya sering terbatas, aneh, dan diulang-ulang.  Misal mereka 

sering membuang waktu berjam-jam hanya untuk memutar-mutar 

botol. 

- Mungkin sulit dipisahkan dari suatu benda yang tidak lazim dan 

menolak meninggalkan rumah tanpa benda tersebut. 

- Stereotipik yang dapat tampak pada hampir semua anak autistik 

misalnya menggoyang-goyangkan tubuhnya, melompat naik 

turun. 

- Menyukai objek yang berputar seperti memandang putaran kipas 

angin, memainkan roda mobil-mobilan. 

• Gangguan kognitif 



13 
 

 Hampir 75-80% anak autistik mengalami retardasi mental, 

dengan derajat retardasi rata-rata sedang.  Tetapi beberapa orang 

autistik menunjukkan kemampuan memecahkan masalah yang luar 

biasa, memiliki daya ingat yang baik, hiperleksia/kemampuan membaca 

di atas kemampuannya. 

• Gangguan tidur dan makan 

 Terbaliknya pola tidur dan terbangun pada tengah malam 

merupakan gangguan tidur yang sering terjadi, sedangkan gangguan 

makan berupa keengganan terhadap makanan tertentu karena tidak 

menyukai tekstur/baunya, memilih-milih makanan tertentu yang dia 

sukai, menolak mencoba makanan baru, dan makan zat-zat yang bukan 

makanan (pasir, dll). 

• Reaksi abnormal terhadap perangsangan indera 

 Beberapa anak menunjukkan hipersensitivitas pada suara 

(hiperakusis) dan menutu telinganya bila mendengar suara yang keras, 

seperti petasan, sirine polisi.  Yang lain mungkin justru lebih tertarik 

dengan suara jam tangan, atau remasan kertas.  Ada pula yang tidak 

menyukai sinar lampu sorot yang terang, sangat sensitif terhadap 

sentuhan misal memakai baju dari serat yang kasar, tidak peka terhadap 

rasa sakit, dan tidak menangis saat mengalami luka yang parah. 

• Gangguan afek dan mood/emosi 

 Beberapa anak dapat menangis/tertawa sendiri tanpa alasan 

yang jelas, rasa takut yang berlebihan terhadap objek yang sebenarnya 

tidak menakutkan. 
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• Perilaku yang membahayakan diri sendiri dan agresivitas melawan   

orang lain 

  Ada kemungkinan mereka menggigit lengan, tangan atau jari 

sendiri sampai berdarah, membentur-benturkan kepala, mencubit, 

menarik rambut sendiri, atau memukuli diri sendiri.  Temper tantrums, 

ledakan agresivitas tanpa pemicu, kurangnya perasaan terhadap bahaya 

dapat terjadi pada anak autistik. 

• Gangguan kejang 

  Terdapat kejang epilepsi pada sekitar 10-25% anak autistik.  

Ada hubungan yang tinggi antara serangan kejang dengan beratnya 

retardasi mental, derajat disfungsi susunan saraf pusat. 1 

 

2.2. Disabilitas Intelektual/Retardasi Mental 

 

2.2.1 Definisi 

Menurut American Association on Mental Retardation (AAMR) 2002, 

retardasi mental adalah suatu disabilitas yang ditandai dengan suatu 

limitasi/keterbatasan yang bermakna baik dalam fungsi intelektual maupun 

perilaku adaptif yang diekspresikan dalam ketrampilan konseptual, sosial, dan 

praktis.    Sedangkan menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa 

edisi ke-III (PPDGJ III), RM adalah suatu keadaan perkembangan mental yang 

terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya hendaya 

ketrampilan selama masa perkembangan, sehingga mempengaruhi semua tingkat 

inteligensi yaitu kognitif, bahasa, motorik, dan sosial.  Penyandang RM memiliki 

risiko lebih besar untuk dieksploitasi dan dilecehkan secara fisik/seksual. 1  
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AAMR menggunakan suatu pendekatan multi-dimensional atau biopsikososial 

yang mencakup 5 dimensi yaitu : 

a. Kemampuan intelektual 

b. Perilaku adaptif 

c. Partisipasi, interaksi, dan peran sosial 

d. Kesehatan fisik dan mental 

e. Konteks : termasuk budaya dan lingkungan  1 

Definisi menurut Diagnostic and Statistic Manual IV-TR (DSM IV-TR 

adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi intelektual dibawah rata-rata (IQ 70 atau kurang) yang telah 

diperiksa secara individual. 

b. Kekurangan atau gangguan dalam perilaku adaptif /kekurangan 

individu untuk memenuhi tuntutan standar perilaku sesuai dengan 

usianya dari lingkungan budayanya dalam sedikitnya 2  hal yaitu 

komunikasi, self-care, kehidupan rumah tangga, ketrampilan 

sosial/interpersonal, menggunakan sarana komunitas, mengarahkan 

diri sendiri, ketrampilan akademis fungsional, pekerjaan, waktu 

senggang, kesehatan, dan keamanan. 

c. Awitan terjadi sebelum usia 18 tahun.  1 

2.2.2 Klasifikasi 

Derajat RM dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti terdapatnya berbagai 

disabilitas (gangguan panca-indera), tersedianya sarana pendidikan, sikap dari 

pengasuh dan stimulasi yang diberikan. 1 RM dapat dikategorikan sebagai berikut 

: 
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a. Retardasi Mental Ringan (IQ 50-55 sampai 70) 

  Penyandang RM ringan biasanya agak terlambat dalam belajar 

bahasa tetapi sebagian besar dapat mencapai kemampuan berbicara 

untuk keperluan sehari-hari, mengadakan percakapan, dan dapat 

diwawancarai.  Kebanyakan juga dapat mandiri penuh dalam hal 

merawat diri (makan, mandi, berpakaian, BAB, BAK) dan mencapai 

ketrampilan praktis serta ketrampilan rumah tangga, walaupun 

perkembangannya agak lambat dibanding anak normal.  Kesulitan 

utama biasanya dalam hal akademik/sekolah, banyak yang memiliki 

masalah khusus dalam membaca dan menulis.  Dalam konteks sosio-

kultural yang memerlukan sedikit prestasi akademik, sampai tingkat 

tertentu penyandang RM ringan tidak mengalami masalah.  Namun 

jika terdapat imaturitas emosional dan sosial yang nyata akan tampak 

akibat kecacatannya, misalnya ketidakmampuan mengatasi tuntutan 

pernikahan, pengasuhan anak atau kesulitan menyesuaikan diri dengan 

harapan dan tradisi budaya. 1 

b. Retardasi Mental Sedang (IQ 35-40 sampai 50-55) 

  Penyandang RM kategori ini lambat dalam mengembangkan 

pemahaman dan penggunaan bahasa, prestasi akhir yang dapat dicapai 

dalam bidang ini terbatas.  Ketrampilan merawat diri dan motorik juga 

terlambat.  Sebagian dari mereka memerlukan pengawasan seumur 

hidup.  Kemajuan dalam akademik terbatas tetapi sebagian dapat 

belajar ketrampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.  

Ketika dewasa penyandang RM sedang biasanya dapat melakukan 
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pekerjaan praktis sederhana bila diawasi oleh pengawas yang terampil.  

Jarang ada yang dapat hidup mandiri sepenuhnya pada masa dewasa.  

Tetapi pada umumnya mereka dapat bergerak bebas dan aktif secara 

fisik dan mayoritas menunjukkan perkembangan sosial dalam 

kemampuan mengadakan kontak, berkomunikasi dengan orang lain, 

dan terlibat dalam aktivitas sosial yang sederhana. 1 

c. Retardasi Mental Berat (IQ 20-25 sampai 35-40) 

  Pada umumnya mirip dengan RM sedang dalam hal gambaran 

klinis, terdapatnya suatu etiologi organik, dan kondisi yang 

menyertainya.  Prestasi yang lebih rendah juga lazim terlihat pada 

kelompok ini.  Kebanyakan penyandang kelompok ini menderita 

hendaya motorik yang mencolok dan defisit lain yang menyertainya.  

Hal ini menunjukkan adanya kerusakan atau penyimpangan 

perkembangan yang bermakna secara klinis dari susunan saraf pusat. 1 

d. Retardasi Mental Sangat Berat (IQ di bawah 20 atau 25) 

  Penyandang RM ini sangat terbatas kemampuannya untuk 

memahami/mematuhi permintaan dan instruksi.  Sebagian besar dari 

mereka tidak bisa/sangat terbatas dalam bergerak, mungkin terdapat 

inkontinensia, dan hanya mampu mengadakan komunikasi non-verbal 

yang belum sempurna.  Mereka tidak atau hanya mempunyai sedikit 

sekali kemampuan untuk mengurus sendiri kebutuhan dasar mereka, 

dan selalu memerlukan bantuan dan pengawasan. 1 
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2.3 Quality Of Life (QOL) 

2.3.1 Definisi 

 Menurut WHO, kualitas hidup merupakan persepsi individu dari posisi 

mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka 

tinggal dan dalam hubungannya dengan tujuan, harapan, standar dan 

kekhawatiran mereka. 25 Ini adalah suatu konsep yang luas yang dipengaruhi oleh 

kesehatan fisik seseorang, keadaan psikologis, tingkat kemandirian, hubungan 

sosial, keyakinan pribadi dan hubungan mereka dengan lingkungan hidup.  25  

Kualitas hidup memiliki konsep yang lebih luas daripada sekedar aspek materi, 

produksi ekonomi, dan standar kehidupan, tetapi termasuk juga semua faktor yang 

mempengaruhi persepsi/penilaian seseorang terhadap kehidupan mereka.  39  

Pengertian/makna kualitas hidup berbeda bagi setiap individu menurut daerah 

aplikasinya.  Mungkin menurut seorang penata/perancang kota kualitas hidup 

berarti terbukanya secara luas akses menuju ke tempat yang hijau/asri dan fasilitas 

lainnya.  26 

 

2.3.2 Aspek-aspek Kualitas Hidup 

1. Alam dan lingkungan hidup 

Lingkungan hidup mempengaruhi aspek kesehatan dan 

kesejahteraan seseorang.  Kepuasan hidup rata-rata terhadap 

lingkungan hidup lebih rendah di antara kalangan penduduk yang 

terpengaruh oleh polusi atau kebisingan.  Polusi udara memiliki efek 

yang buruk bagi kesehatan terutama bagi orang dengan penyakit 
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jantung dan paru.  Sedangkan kebisingan dapat memiliki dampak 

seperti hipertensi, tingkat stres yang tinggi, gangguan tidur, dan 

bahkan sampai gangguan pendengaran.  26 

2. Hubungan sosial 

Menjalin hubungan sosial merupakan hal yang penting untuk aspek 

psikologi/kejiwaan seseorang. Hubungan sosial merupakan hubungan 

antara dua individu atau lebih dimana tingkah laku individu tersebut 

akan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah 

laku individu lainnya.  Yang termasuk dalam aspek ini adalah 

hubungan personal, hubungan sosial serta dukungan sosial.  Dukungan 

sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang 

yang dapat diandalkan, menghargai, dan menyayangi kita. Dukungan 

sosial yang diterima seseorang dalam lingkungannya, baik berupa 

dorongan semangat, perhatian, penghargaan, bantuan maupun kasih 

sayang membuatnya akan memiliki pandangan positif teradap diri dan 

lingkungannya. Dengan adanya pandangan positif terhadap diri dan 

lingkungannya, seseorang akan mampu menerima kehidupan yang 

dihadapi serta mempunyai sikap pendirian dan pandangan hidup yang 

jelas, sehingga mampu hidup di tengah-tengah masyarakat luas secara 

harmonis.  26 

3. Kesehatan 

Kesehatan yang dimaksud disini meliputi 2 aspek yaitu kesehatan 

fisik dan kesehatan mental.  Kesehatan fisik merupakan keadaan baik, 

artinya bebas dari sakit pada seluruh badan dan bagian-bagian lainnya.  
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Hal-hal yang mencakup kesehatan fisik antara lain aktivitas sehari-

hari, ketergantungan pada bahan-bahan medis (misal : obat-obatan) 

dan pertolongan medis (misal : perawatan di rumah sakit), tenaga dan 

kelelahan terutama kondisi setelah menderita penyakit tertentu, 

kondisi mobilitas penderita, rasa sakit dan ketidaknyamanan yang 

dialami akibat penyakit yang diderita, kondisi tidur dan istirahat 

penderita, dan kapasitas bekerja yang dimiliki penderita serta kondisi-

kondisi lain yang terkait dengan kapasitas bekerja penderita.  

Sedangkan kesehatan mental terkait dengan psikologis individu.  

Keadaan  mental  mengarah  pada mampu  atau  tidaknya  individu 

menyesuaikan  diri  terhadap  berbagai tuntutan perkembangan sesuai 

dengan kemampuannya, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari 

luar dirinya.  Body image merupakan komponen dari konsep diri, yang 

sangat dipengaruhi oleh penyakit yang diderita. Selain body image dan 

penampilan, aspek psikologikal juga meliputi perasaan-perasaan 

negatif (depresi dan ansietas) dan positif; self-esteem; pikiran, belajar, 

memori dan konsentrasi; dan spiritualitas/agama/kepercayaan 

personal. 26 

2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup 

▪ Usia  

Seseorang dengan usia yang lebih tua (>75 tahun) memiliki 

kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok 

usia muda (18-24 tahun). 40 

▪ Jenis kelamin 
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Wanita mempunyai kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan 

pria karena memiliki tingkat depresi dan ansietas yang lebih tinggi. 

40 

▪ Tingkat pendidikan 

Mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi pula.  40 

▪ Pekerjaan 

Seseorang yang sudah pensiun dan mereka yang tidak bekerja 

dikatakan memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan 

mereka yang bekerja.  40 

▪ Tingkat pendapatan 

Seseorang dengan penghasilan yang rendah yang tidak bisa 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya cenderung memiliki kualitas 

hidup yang lebih rendah. 40 

 

2.4 Caregiver Burden 

2.4.1 Definisi 

 Beban pengasuh dapat dinyatakan sebagai respon multidimensional dalam 

menanggapi penilaian negatif dan stres yang dirasakan sebagai hasil dari 

mengurus seorang individu yang sakit.  41 Respon tersebut muncul dari berbagai 

tuntutan baik fisik, psikologis, sosial, dan keuangan dari kegiatan mengasuh 42  

Beban pengasuh dapat lebih dibedakan menjadi beban objektif dan beban 

subjektif.  43 

Beban objektif mencakup tugas perawatan langsung yg berasal dari suatu 

penyakit. Ini mencakup semua yg pengasuh dan atau keluarganya harus lakukan 
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(membantu, mengawasi, mengontrol, membayar), pengalaman (hubungan 

keluarga/sosial yg terganggu), atau yg tidak boleh lagi dilakukan (hobi, karir) 

sebagai konsekuensi dari tugas pengasuhannya. 43 Atau secara garis besar beban 

objektif didefinisikan sebagai waktu dan tenaga yg dibutuhkan oleh seseorang utk 

memenuhi kebutuhan orang lain. Dimensi beban objektif meliputi : 

- tugas perawatan langsung 

Waktu yg dibutuhkan utk membantu pasien dengan aktivitas sehari2 

dan mengawasi pasien, yg mana dapat bervariasi berdasarkan 

penyakit/fase penyakitnya.  

- tugas perawatan tdk langsung 

Tugas rumah tangga lain yg dikerjakan oleh anggota keluarga seperti 

memasak dan manajemen keuangan yang sebelumnya telah dilakukan 

oleh pasien). Tanggung jawab yang baru ini dapat memberikan 

tuntutan waktu yang lebih pada pengasuh dan beban tersendiri. 

- menghadapi kebutuhan emosi pasien 

Anggota keluarga/pengasuh mungkin butuh waktu yang lebih untuk 

mendengarkan kekhawatiran pasien dan berhadapan dengan 

kesulitannya. Menyediakan dukungan dan dorongan kepada pasien 

menjadi indikator untuk mengukur beban pada pengasuh/anggota 

keluarga. 

- efek pada aspek hidup lainnya 

▪ Perilaku kesehatan 

Perilaku yang berhubungan dengan kesehatan seperti merokok, 

konsumsi alkohol dan kurangnya aktivitas fisik berkontribusi terhadap 
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timbulnya penyakit kronis termasuk penyakit jantung, diabetes dan 

kanker.  Stres psikososial sebagai penyebab potensial dari perubahan 

perilaku kesehatan telah menjadi fokus perhatian peneliti sejak dulu. 

Stres meningkatkan kerentanan terhadap kecanduan, konsumsi 

alkohol, nikotin atau ketergantungan zat lainnya, dan cenderung untuk 

susah berhenti dari kecanduannya. Selain itu, stres menurunkan 

regulasi/pengaturan diri dan motivasi, dengan demikian dapat 

meningkatkan risiko perilaku tidak sehat, misalnya, pola makan yang 

buruk dan kurangnya aktivitas fisik.   

▪ Kesehatan fisik 

Akhir-akhir ini banyak penelitian menekankan adanya stres sebelum 

terjadinya penyakit fisik.  Berbagai macam penyakit dapat 

dihubungkan dengan perubahan kehidupan yang dialami oleh 

individu.  Misalnya beberapa penyakit yang dihubungkan dengan 

kecemasan dan stres yang dialami seseorang antara lain tekanan darah 

tinggi, penyakit tukak lambung, dan aterosklerosis.  Beberapa 

gangguan yang dialami juga terkait dengan penurunan sistem imun, 

reaktivitas kardiovaskuler yang meningkat, penyembuhan luka yang 

lambat, dan meningkatnya risiko penyakit serius.  Ada orang-orang 

yang menggunakan tubuhnya untuk menyalurkan masalah-masalah 

hidup yang dihadapi.  Keluhan-keluhan fisik yang dirasakannya 

merupakan simbol ketegangan dan kecemasan yang dialaminya.  Hal 

ini disebut dengan gejala psikosomatis, jadi organ tubuh yang lemah 
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mudah terserang apabila individu tersebut mengalami 

stres/kecemasan.  44 

▪ Kesehatan mental 

Pengasuh sering mengalami depresi dan kecemasan.  Kesulitan 

menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan pengasuhan 

tampaknya menjadi prediktor kuat dari kecemasan dan depresi.  

Peningkatan kesulitan dalam menyelesaikan tugas semakin banyak 

waktu yang dibutuhkan untuk pengasuhan telah terbukti berhubungan 

dengan peningkatan keparahan depresi. Studi menunjukkan bahwa 

depresi dan kecemasan meningkat seiring terjadinya peningkatan 

beban pada pengasuh. 9 

Beban subjektif didefinisikan sebagai kesulitan yg dialami oleh pengasuh 

dalam menghadapi beban objektif. Maurin dan Boyd melihat beban subjektif 

sebagai biaya emosional keluarga/pengasuh sebagai hasil dari gangguan yang 

dialami oleh pasien. Pada kasus gangguan mental, biaya ini termasuk perasaan 

terjebak dan tidak dapat keluar dari rumah, merasa terisolasi dari orang lain, 

merasa memiliki tanggung jawab atas orang lain, dan reaksi emosional terhadap 

tingkah laku orang lain. Secara umum, ketegangan emosional meliputi 

kecemasan, depresi, kesulitan, stigma, rasa malu, dan perasaan bersalah yang 

merupakan konsekuensi dari terdapatnya beban pada pengasuh.Pengasuh sering 

menderita depresi, menunjukkan strategi coping maladaptif dan mereka sering 

mengungkapkan bahwa mereka memiliki kualitas hidup yang buruk.  45 

 

2.4.2 Masalah Utama pada Pengasuh 

▪ Masalah kesehatan mental 
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- Depresi 

- Kecemasan 

- Stres  

- Tingginya tingkat afek negatif termasuk rasa bersalah, 

kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. 

▪ Masalah kesehatan fisik 

- Kelelahan 

- Risiko penyakit 

▪ Penurunan fungsional 

- Pekerjaan 

- Ketegangan finansial 

- Kehilangan waktu untuk perawatan diri 

▪ Tantangan keluarga 

- Konflik tentang perawatan 

- Kurangnya dukungan untuk pengasuh 46 

2.4.3 Faktor yang mempengaruhi Caregiver Burden 

▪ Usia  

Pengasuh yang lebih tua memiliki tingkat stres/beban yang lebih 

tinggi. 41 

▪ Jenis kelamin 

Pengasuh perempuan ternyata memiliki tingkat stres/beban yang 

lebih tinggi. 41 

▪ Lama waktu pengasuhan/minggu 

Pengasuh yang lebih lama memiliki waktu untuk mengasuh 

memiliki tingkat stres/beban yang lebih tinggi .  41 
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▪ Kondisi klinis/behaviour yang diasuh 

Pengasuh dikatakan memiliki tingkat stres/beban yang lebih tinggi 

pada anak asuh yang memiliki derajat keparahan disabilitas 

fungsional dalam menjalankan aktivitas sehari-sehari yang semakin 

tinggi pula.  41 

▪ Coping strategies (religiusitas) 

Dikatakan pengasuh yang menggunakan/menjalankan lebih banyak 

coping strategies yang salah satunya adalah berdoa dan meminta 

bantuan/berbicara kepada konselor spiritual memiliki tingkat 

stres/beban yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak.  41 

▪ Status marital 

“Spousal caregiver” pengasuh yang sudah menikah dikatakan 

memiliki tingkat stres yang lebih tinggi. 41 

▪ Tingkat pendidikan 

Mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung 

mengalami stres/tingkat beban yang lebih besar pula.  47 

▪ Pekerjaan 

Pengasuh yang tidak bekerja selain sebagai pengasuh memiliki 

tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja 

di luar pengasuh.  47   

 

2.4.4 Caregiver burden dari orang tua dengan anak autisme 

 Beberapa studi menunjukkan bahwa ibu dari anak autisme mengalami 

tingkat stres lebih tinggi dibandingkan ibu dari  anak dengan disabilitas lain.  23 

Pada anak dengan autisme yang memiliki karakteristik tingkah laku/challenging 
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behaviour yang lebih tinggi berhubungan/mempengaruhi timbulnya tingkat 

stres/beban yang dirasakan oleh ibu/pengasuhnya. 19  Orang tua dari anak-anak 

dengan autisme dan gangguan perilaku yang dialami secara statistik dan klinis 

memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dalam pengasuhan daripada orang tua 

dalam kelompok anak yang tingkah lakunya normal dan kelompok anak dengan 

Down Syndrome (mengalami disabilitas intelektual) karena para orangtua 

melaporkan bahwa anak-anak mereka mengalami kesulitan dalam tingkah laku 

yang lebih intens dan banyak daripada kelompok anak lain.  24 Anak autisme 

memiliki tingkat fungsional yang lebih rendah, tampak aneh, melukai diri sendiri, 

dan lebih sensitif. 48 Dalam penelitian tersebut, juga disebutkan bahwa mereka 

mengalami tingkat ketidakpuasan dan kegelisahan yang lebih tinggi yang 

mempengaruhi timbulnya stres/beban yang lebih tinggi pula. 24 

 

2.4.5 Caregiver burden dari orang tua dengan anak disabilitas intelektual 

 Studi yang dilakukan oleh Stephen Gallagher, MSc, Anna C. Phillips, 

PhD, Christopher Oliver, PhD, dan Douglas Carroll, PhD tahun 2008 tentang 

prediktor morbiditas psikologi pada orang tua dengan anak yang mengalami 

disabilitas intelektual menunjukkan bahwa orang tua dari anak-anak dengan 

disabilitas intelektual mengalami tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi.  18  

Depresi yang sering dialami ditunjukkan dengan perilaku menjerit dan agresif 

pada disabilitas intelektual berat, dan perilaku melukai diri sendiri pada disabilitas 

intelektual ringan dan sedang.  4  Sampai saat ini, penelitian melaporkan bahwa 

stres terkait dengan keparahan disabilitas intelektual, menjadi yang paling tinggi 

pada mereka dengan retardasi mental berat.  27 Kelompok dengan masalah 

perilaku derajat sedang dan berat pada orang dengan disabilitas intelektual 

http://jpepsy.oxfordjournals.org/search?author1=Stephen+Gallagher&sortspec=date&submit=Submit
http://jpepsy.oxfordjournals.org/search?author1=Anna+C.+Phillips&sortspec=date&submit=Submit
http://jpepsy.oxfordjournals.org/search?author1=Christopher+Oliver&sortspec=date&submit=Submit
http://jpepsy.oxfordjournals.org/search?author1=Douglas+Carroll&sortspec=date&submit=Submit
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menunjukkan gejala kelainan psikiatri yang lebih signifikan dibandingkan 

kelompok tanpa masalah.  4 Penelitian menyebutkan perilaku destruktif, 

bermusuhan, impulsif dan kemarahan secara tiba-tiba/temper tantrum merupakan 

perilaku yang paling banyak didapatkan.  18 

 

2.5 Beban psikologis mempengaruhi kesehatan fisik 

 Interaksi antara sistem imun, sistem saraf, dan sistem endokrin 

membentuk suatu hubungan.  Konsep tersebut akan memberikan interpretasi 

misalnya stres berpengaruh pada sistem imun karena stres berpengaruh pada 

derajat interaksi penguatan dalam suatu jejaring. 49 Pada tahun 1926, seorang 

sarjana bangsa Amerika melaporkan adanya penurunan jumlah limfosit pada 

individu yang mengalami keguncangan emosional. 49 George F. Solomon 

mengusulkan istilah “psychoimmunology” yang didalamnya berisi konsep terpadu 

antara emosi dan sistem imunitas yang dapat menjelaskan mekanisme terjadinya 

suatu penyakit.  49 

Adanya hubungan antara psikologi dan imunitas makin banyak didukung 

oleh bukti-bukti dari hasil percobaan seperti suara keras/gaduh dapat menurunkan 

jumlah lekosit pada mencit, binatang mengerat yang mendapatkan rangsangan 

cahaya, suara, atau kejutan  setiap 5 menit lebih sering menderita infeksi virus 

coxsackie B dan herpes simplex.  49 Hal ini menunjukkan bahwa gangguan yang 

dapat menyebabkan stres dapat mempengaruhi respon imun terhadap penyakit 

infeksi.  49 

Imunitas bawaan dan adaptif dipengaruhi oleh kortikosteroid yang 

menekan sistem kekebalan tubuh pada berbagai tingkat. 50 Pada tingkat sel, efek 

anti-inflamasi utama dari glukokortikoid termasuk perubahan dalam transportasi 
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dan fungsi leukosit, penurunan produksi sitokin dan mediator inflamasi lainnya, 

dan penghambatan jalur sinyal pro-inflamasi pada organ / jaringan target.  50 Hal 

yang paling diketahui tentang hubungan antara sistem saraf pusat dan sistem imun 

yaitu melalui sistem endokrin di bawah pengendalian sumbu Hypothalamus-

Hypophysis. 50  Stimulus yang mencapai otak sebagai sistem saraf pusat, akan 

diproses oleh korteks dari otak yang kemudian diteruskan ke hypothalamus 

melalui sistem limbik. 49 Zat-zat kimia yang dihasilkan oleh hypothalamus 

bertindak sebagai pembawa pesan yang akan dikirim ke kelenjar hypophysis 

(sebagai bagian sistem endokrin). 49 Kelenjar hypophysis sudah diketahui secara 

pasti memiliki fungsi pengendali terhadap kelenjar hormon lainnya, di antaranya 

kelenjar adrenal yang dapat melepaskan hormon kortikosteroid yang akan 

menekan sistem imun.  49 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem imun bukan merupakan sistem yang 

benar-benar autonom, karena sistem imun mampu menerima sinyal saraf dan 

neuroendokrin. 49 Adanya hubungan timbal balik dengan mekanisme komunikasi 

2 arah antara sistem saraf dan sistem imun tersebut memberikan dasar percobaan 

untuk pengamatan pada pengaruh perilaku yang diinduksi oleh stres terhadap 

fungsi sistem imun. 49 Dengan adanya sistem imun yang menurun, tentu saja akan 

dapat meningkatkan kerentanan seseorang untuk mengalami gangguan kesehatan 

fisik karena pertahanan tubuh terhadap agen-agen biologis menurun.   

 

2.6 Kesehatan fisik mempengaruhi kualitas hidup 

Dengan menurunnya kesehatan fisik seseorang, juga dapat dipastikan akan 

menurunkan kualitas hidupnya, karena salah satu indikator penilaian kualitas 

hidup adalah dilihat dari aspek tersebut dimana dengan kesehatan fisik yang baik 
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seseorang akan memiliki kapasitas bekerja dan mobilitas yang baik, mampu 

melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya keterbatasan fisik tertentu, tidak 

harus tergantung pada bahan medis (obat), lebih bertenaga dan tidak mudah lelah 

daripada mereka yang sakit, tidak merasakan ketidaknyamanan akibat sakitnya. 26  

Kualitas hidup yang menurun membuat persepsi/penilaian seseorang terhadap 

posisi mereka dalam kehidupannya menjadi lebih rendah, sehingga mereka 

memiliki tujuan hidup, harapan hidup, dan standar hidup yang rendah pula. 26 
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2.7  Kerangka Teori 
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Gambar 1. Kerangka Teori 
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2.8  Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

2.9  Hipotesis 

2.9.1  Hipotesis Mayor 

 Terdapat hubungan antara Caregiver Burden dengan Quality Of Life 

(QOL) yaitu caregiver burden yang semakin meningkat akan menurunkan 

kualitas hidup dari orangtua dengan anak berkebutuhan khusus. 

2.9.2 Hipotesis Minor 

1. Caregiver burden yang semakin meningkat akan menurunkan Quality 

Of Life (QOL) dari orang tua dengan anak autisme. 

2. Caregiver burden yang semakin meningkat akan menurunkan Quality 

Of Life (QOL) dari orang tua dengan anak yang mengalami disabilitas 

intelektual. 

3. Terdapat hubungan faktor-faktor demografi dengan caregiver burden 

dan Quality of Life (QOL) dari orangtua dengan anak autisme dan 

disabilitas intelektual. 
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