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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 
 
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 
 
 

Penelitian ini mencakup bidang psikiatri/ilmu kesehatan jiwa. 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

3.2.1 Tempat Penelitian 
 
 

Penelitian ini telah dilakukan di sekolah-sekolah berkebutuhan 

khusus/SLB di Jawa Tengah. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 

 Waktu pengumpulan data penelitian ini telah dilakukan dalam kurun 

waktu bulan April sampai dengan Agustus 2017. 

 

3.3. Jenis dan Rancangan Penelitian 
 
 

Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik yaitu mengkaji 

hubungan antara dua variabel, yaitu ingin melihat perbedaan skala beban pada 

caregiver anak dengan Autisme dan Disabilitas Intelektual serta hubungannya 

dengan kualitas hidup/QOL.  Rancangan penelitian ini menggunakan metode 

cross-sectional/belah lintang dengan melakukan observasi pada kedua variabel 

tersebut pada satu waktu tertentu. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

 

3.4.1 Populasi Penelitian 

 

3.4.1.1 Populasi Target 

 

Populasi target dari penelitian ini adalah caregiver/pengasuh anak laki-laki 

dan perempuan yang telah didiagnosis  dengan Autisme oleh tenaga kesehatan 

sesuai Diagnostic and Stastistical Manual of Mental Disorders-IV (DSM-IV)  

dan caregiver/pengasuh anak laki-laki dan perempuan dengan Disabilitas 

Intelektual. 

 

3.4.1.2 Populasi Terjangkau 

 

Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah caregiver/pengasuh anak 

laki-laki dan perempuan yang telah didiagnosis  dengan Autisme oleh tenaga 

kesehatan sesuai Diagnostic and Stastistical Manual of Mental Disorders-IV 

(DSM-IV)  dan caregiver/pengasuh anak laki-laki dan perempuan dengan 

Disabilitas Intelektual di SLB/sekolah berkebutuhan khusus di Semarang. 

 

3.4.2 Sampel Penelitian 

 

Sampel penelitian ini adalah 41 responden dari caregiver/pengasuh anak 

laki-laki dan perempuan yang telah didiagnosis  dengan Autisme oleh tenaga 

kesehatan sesuai Diagnostic and Stastistical Manual of Mental Disorders-IV 

(DSM-IV)  dan 41 responden dari caregiver/pengasuh anak laki-laki dan 

perempuan dengan Disabilitas Intelektual yang memenuhi kriteria inklusi 

memiliki kesempatan untuk menjadi responden. 
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3.4.2.1 Kriteria Inklusi 

 

1. Caregiver/pengasuh dari anak laki-laki dan perempuan yang telah 

didiagnosis dengan Autisme dan Disabilitas Intelektual (IQ<70). 

2. Berusia 20-45 tahun. 

3. Memiliki jenis kelamin perempuan (ibu). 

4. Telah melakukan kegiatan pengasuhan minimal 6 jam/hari selama 1 

tahun. 

 

3.4.2.2 Kriteria Eksklusi 

1. Sedang mengalami depresi 

2. Sedang mengalami ansietas/kecemasan 

3. Menderita penyakit kronik 

 

3.4.3 Cara Sampling 

 

Penelitian ini mengambil sampel dengan cara consecutive sampling yaitu 

pengambilan sampel pada responden yang memenuhi kriteria seleksi penelitian 

pada bulan April-Agustus 

 

3.4.4 Besar Sampel 

𝑛1 =  
𝑍𝛼

2 𝑃𝑄

𝑑2
 

𝑛1 =  
1,962  (0,34)(0,66)

0,152
 

𝑛1 =  38,3 ≈ 38 
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Keterangan : 

n1 : Besarnya sampel minimal (caregiver/pengasuh anak dengan 

autisme) 

Zα : Derivat baku normal untuk α = 0,05 adalah 1,96 

d : Kesalahan yang bisa diterima 15% 

P  : Prevalensi tingkat beban/stres pengasuh dari anak autisme = 34% 

Q : 1-P = 1-0,34 = 0.66 

 

𝑛2 =  
𝑍𝛼

2 𝑃𝑄

𝑑2
 

𝑛2 =  
1,962  (0,39)(0,61)

0,152
 

𝑛2 = 40,6  ≈ 41 

Keterangan : 

n2 : Besarnya sampel minimal (caregiver/pengasuh anak dengan 

disabilitas intelektual) 

Zα : Derivat baku normal untuk α = 0,05 adalah 1,96 

d : Kesalahan yang bisa diterima 15% 

P  : Prevalensi tingkat beban/stres pengasuh dari anak disabilitas 

intelektual = 39% 

Q : 1-P = 1-0,39 = 0.61 

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sampel minimal yang 

harus didapatkan setelah diambil nilai besar sampel yang terbesar yaitu 41 

orang caregiver/pengasuh anak dengan autisme dan 41 orang 

caregiver/pengasuh anak dengan disabilitas intelektual. 
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3.5. Variabel Penelitian 

 

 

3.5.1 Variabel Bebas 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah skor beban/burden score pada 

caregiver/pengasuh. 

 

3.5.2 Variabel Terikat 

 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas hidup/Quality of Life 

(QOL) pada caregiver/pengasuh. 

 

 

3.6. Definisi Operasional 

 

Tabel 2. Definisi Operasional 

 

No. Variabel Definisi Operasional Skala 

1. Caregiver 

Burden 

Caregiver/pengasuh adalah 

seseorang yang mengurus/merawat 

orang lain yang muda, tua, atau sakit.    

Caregiver Burden adalah tingkat 

beban yang dirasakan oleh pengasuh 

yang dapat diukur dengan mengisi 

kuesioner tertentu yang terdiri dari 

22 pernyataan berdasarkan apa yang 

dirasakan oleh orang tersebut pada 

saat mereka mengasuh anak.  Pilihan 

respon/jawaban dari tiap pernyataan 

terdiri dari skala 0 (tidak pernah) 

sampai dengan 4 (hampir selalu). 

Caregiver Burden diukur dengan 

menggunakan kuesioner Zarit 

Caregiver Burden Scale dan 

kemudian dijumlahkan skornya. 51 

Ordinal 

0 - 20 = beban 

tidak ada/kecil 

21 - 40 = beban 

ringan-sedang 

41 - 60 = beban 

sedang-parah 

61 - 88 = beban 

parah 

2. Autisme Autisme adalah gangguan 

perkembangan pervasif yang 

ditandai oleh adanya abnormalitas 

kualitatif dalam interaksi sosial dan 

pola komunikasi disertai minat dan 

gerakan yang terbatas, stereotipik 

Nominal 

Ya 

Tidak 
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dan berulang. 1 Diagnosis Autisme 

ditentukan oleh dokter spesialis 

kejiwaan/psikiater. 

 

3. Disabilitas 

Intelektual 

Penentuan diagnosis disabilitas 

intelektual didapatkan dari data 

Intelligence Quotient (IQ) siswa 

sekolah berkebutuhan khusus/SLB 

dengan batas IQ 70, dimana siswa/i 

dengan IQ ≤ 70 dinyatakan 

mengalami disabilitas intelektual dan 

siswa/i dengan IQ > 70 dinyatakan 

tidak mengalami disabilitas 

intelektual.  Intelligence Quotient 

(IQ) adalah skor yang didapat dari 

tes kecerdasan/tes IQ yang 

merupakan hasil bagi dari usia psikis 

(mental age) dan usia kronologis, tes 

IQ digunakan untuk menilai 

kecerdasan seseorang yang dapat 

diartikan sebagai kapasitas seseorang 

untuk memperoleh pengetahuan 

(mempelajari dan memahami), 

menerapkan pengetahuan 

(memecahkan masalah), dan 

melakukan penalaran abstrak. 52 

Nominal 

Ya = IQ ≤ 70 

Tidak = IQ > 70 

4. Quality of Life 

(QOL) 

Kualitas hidup diukur dengan 

menggunakan instrumen WHOQOL-

BREF yang merupakan kuesioner 

yang terdiri dari 26 pertanyaan dan 

merupakan versi singkat dari 

WHOQOL-100. 25 

Ordinal 

0-25 = 

poor/dissatisfied 

26-50 = 

moderately 

satisfied 

51-100 = 

good/satisfied 53
 

5. Status Marital Status yang diperoleh dari ada atau 

tidaknya suatu ikatan perkawinan.  

Didapatkan dari pengisian kuesioner 

data pribadi oleh responden. 

Nominal 

Menikah 

Cerai Mati 

Cerai Hidup 

6. Pendidikan Pendidikan formal terakhir yang 

berhasil ditempuh hingga tamat oleh 

seseorang.  Didapatkan dari 

pengisian kuesioner data pribadi oleh 

responden. 

Ordinal 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

S2 

Lain-lain 

7. Pekerjaan Status bekerja/tidak bekerja pada 

seseorang yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan.  

Nominal 

Ibu Rumah 

Tangga 
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Didapatkan dari pengisian kuesioner 

data pribadi oleh responden. 

PNS  

Swasta  

Wiraswasta 

  

 

 

3.7. Cara Pengumpulan Data 

 

3.7.1 Bahan Penelitian 

  

Bahan Penelitian berupa data demografik yang diperoleh dari responden 

meliputi data caregiver (nama, umur, jenis kelamin, alamat, telepon, status 

pernikahan, pendidikan, pekerjaan, agama, lama melakukan pengasuhan, 

gangguan depresi, kecemasan, penyakit kronik yang dialami) dan data anak 

(didiagnosis dengan autisme oleh siapa/data IQ jika didiagnosis dengan disabilitas 

intelektual). 

 

3.7.2 Alat 

 

 Alat penelitian berupa : 

 

1. Zarit Caregiver Burden Scale 

Kuesioner ini populer dipakai oleh banyak lembaga untuk 

mengukur tingkat beban yang dirasakan oleh caregiver/pengasuh, 

semula terdiri dari 29 pertanyaan yang harus diisi (Zarit, Reever & 

Bach-Peterson, 1980). Versi revisinya berisi 22 pertanyaan. Setiap 

pertanyaan pada kuesioner adalah pernyataan yang diajukan ke 

pengasuh/caregiver untuk memastikan apakah pengasuh/caregiver 

setuju/mendukung pernyataan tsb. atau tidak dengan menggunakan 

skala dari 0 sampai 4.  Skala 0 untuk jawaban tidak pernah, Skala 1 

untuk jarang, Skala 2 untuk kadang-kadang, Skala 3 untuk lumayan 

sering, dan Skala 4 untuk hampir selalu.  Kemudian dilanjutkan 
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dengan menjumlahkan skor dari 22 pertanyaan tersebut dan dari 

penjumlahan skor didapatkan interpretasi : 0 - 20 = beban tidak 

ada/kecil, 21 - 40 = beban ringan-sedang, 41 - 60 = beban sedang-

parah, dan 61 - 88 = beban parah. 51 

2. Data IQ siswa-siswi yang didapatkan dari sekolah berkebutuhan 

khusus/SLB 

3. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) – BREF 

The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) – 

BREF telah dikembangkan secara kolaboratif di seluruh dunia, dan 

telah banyak diuji.  Instrumen ini menilai persepsi individu dalam 

konteks budaya dan sistem nilai, dan tujuan pribadi mereka, standar 

dan keprihatinan. Instrumen WHOQOL-BREF terdiri dari 26 

pertanyaan, yang mengukur cakupan/bidang yang luas meliputi : 

kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan 

lingkungan.  Setiap pertanyaan dilengkapi dengan pilihan jawaban dan 

skala dari 1-5 sesuai pilihan jawaban tersebut. The WHOQOL-BREF 

adalah versi pendek dari instrumen aslinya yang mungkin lebih 

nyaman untuk digunakan dalam studi penelitian besar atau uji klinis. 

52 

 

3.7.3 Jenis Data 

 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dari 2 macam kuesioner, yaitu 

Zarit Caregiver Burden Scale untuk mengukur skala beban yang dirasakan 

oleh caregiver/pengasuh dan kuesioner World Heatlh Organization 
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Quality of Life (WHOQOL-BREF) untuk mengukur kualitas hidup 

caregiver/pengasuh. 

 

3.7.4 Cara Kerja 

 

1. Calon subyek penelitian yang masuk kriteria inklusi dikumpulkan dan 

dijelaskan maksud, tujuan penelitian, serta cara mengisi kuesioner yang 

telah diberikan, lalu dimintai kesediaannya untuk menjadi subyek 

penelitian dengan mengisi informed consent dengan benar. 

2. Subyek penelitian diminta untuk mengisi kuesioner Zarit Caregiver 

Burden Scale dan kuesioner World Heatlh Organization Quality of Life 

(WHOQOL-BREF) sesuai petunjuk yang ada dan panduan peneliti. 

3. Setelah kuesioner yang sudah terisi dikumpulkan, setiap jawaban diberi 

skor menurut kelompoknya masing-masing sesuai dengan nilai yang telah 

ditentukan.  Kemudian skor tersebut dijumlahkan dan diinterpretasikan 

sesuai dengan kategori penilaian 
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3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Pengolahan dan Analisa Data 

 

 Data yang terkumpul diperiksa kelengkapannya.  Kemudian dilakukan 

analisa statistik dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan 

perbedaan skor beban antara caregiver/pengasuh anak dengan Autisme dan 

Disabilitas Intelektual serta hubungannya dengan kualitas hidup (QOL) 

caregiver/pengasuh.  Data yang diperoleh dilakukan analisis univariat dan 

disajikan secara deskriptif, lalu dilakukan analisis bivariat untuk mengetahui 

Populasi 

Caregiver/pengasuh 

anak-anak dengan 

autisme dan disabilitas 

Intelektual yang 

bersekolah di SLB di 

Jawa Tengah 

Kriteria Inklusi 

Responden/caregiver anak-anak 

dengan autisme 

Responden/caregiver anak-anak 

dengan disabilitas intelektual 
 

Informed 

Consent 

Melakukan interview 

untuk pengisian 

kuesioner  

Interpretasi dan 

Analisis Data 

Pembuatan Laporan 

Gambar 3. 

Alur Penelitian 
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hubungan faktor-faktor demografi dengan Caregiver Burden  dan QOL dengan 

menggunakan uji Chi-Square.  Uji korelasi hubungan Caregiver Burden dengan 

QOL pada responden dengan anak autisme dan ID secara terpisah dengan 

menggunakan uji Chi-Square.  Jika syarat Chi-Square tidak memenuhi, maka 

dilakukan uji alternatif Kruskal-Wallis. 

 

3.10 Etika Penelitian 

 

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan berupa ethical clearance dari 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro/RS dr. Kariadi Semarang sebelum dilakukan pengumpulan data 

terhadap subjek penelitian. Caregiver/pengasuh yang diwawancarai dan 

melakukan pengisian kuesioner pada penelitian ini diberi jaminan kerahasiaan 

terhadap data-data yang diberikan dan berhak menolak menjadi responden setelah 

mendapatkan penjelasan dari peneliti. Sebelum melakukan penelitian terlebih 

dahulu responden menandatangani formulir informed consent yang diberikan oleh 

peneliti. 
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3.11 Jadwal Penelitian 
 

Tabel 3.  Jadwal penelitian 

 

Kegiatan  2017  

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt 

Studi literatur           

Penyusunan 

proposal 

          

Seminar 

proposal 

          

Pengambilan 

data 

penelitian 

   

 
 

       

Pengolahan 

dan analisis 

data 

          

Penyusunan 

laporan hasil 

penelitian 

          

Seminar hasil 

penelitian 

          

 

 

 

 

 


