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Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
1
 Oleh karena itu, maka 

metode penelitian merupakan hal yang sangat penting demi tercapainya suatu 

tujuan peeleitian, karena dalam suatu penelitian membahas tentang cara yang 

paling tepat untuk mencapai tujuan penelitian. Sehingga penilitian dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam bab ini akan membahaa jenis 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, tempat dan waktu 

penelitian dan metode analisis data. 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, Dimana dalam 

analisisnya menekankan pada data-data numerikal (angka yang diolah 

menggunakan tehnik perhitungan statistika.
2
 Dalam pengumpulan data 

peneliti menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sementara itu untuk pengumpulan data dari responden menggunakan metode 
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angket. Sedangkan analisis datanya mennggunakan teknik analisis 

deskripstif. 

 

B. Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel dapat diartikan sebagai objek penelitian penelitian yang 

bervariasi.5
 Sugiyono, menyatakan bahwa variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas atau Independent Variable (X) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas (X) adalah intensitas puasa Senin Kamis. 

b. Variabel terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat atau Dependent Variable (Y) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian kali ini yang menjadi variabel terikat adalah tingkat 

stres Ibu dari anak berkebutuhan khusus. 

 

 



Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian Hubungan Intensitas 

Puasa Senin Kamis dengan Tingkat Stres Ibu yang memiliki Anak 

Berkebutuhan Khusus 

Variabel Indikator Cara Ukur Alat Ukur Ukuran 

Variabel 

Independen: 

Puasa Senin 

Kamis 

 

Frekuensi atau 

intensitas 

Pelaksanakan 

puasa Senin 

Kamis 

 

skala 

pengukuran 

intensitas 

terdiri selalu, 

sering dan 

jarang. 

 

Angket 

 

1. Selalu 

    (34-48 

kali) 

2. Sering 

    (17-33 

kali) 

3. Jarang  

     (1-16 kali) 

Variabel 

dependen: 

Tingkat stres 

Ibu 

1. Gejala Fisik 

2. Gejala 

Psikolgis 

Mengjukan 

pernyataan 

dengan 

angket 

Angket dengan 

21 item 

pernyataan 

menggunakan 

skala Likert 0-4 

dan nilai 

tertinggi 84 

Penilaian: 

1. Tinggi, 

jika skor 

>53 

2. Sedang, 

jika skor 

26-52 

3. Rendah, 

jika skor  

0-25 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

Sugiono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif 

Kualitatif mendefinisikan “Populasi adalah wilayah generisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang mempunyai kuallitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesmpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu dari siswa SDLB, jenis 

jurusan yang dipilih adalah Jurusan C (Tuna Grahita) tingkat Sekolah Dasar  



Luar Biasa (SDLB) karena berdasarkan hasil observasi jurusan C tingkat 

SDLB ini yang paling banyak jumlah muridnya selain itu juga banyaknya 

jumlah orang tua muslim yang melakukan puasa senin kamis. Jumlah 

populasi murid kelas C tingakat SDLB sebanyak 60 siswa. Pada penelitian 

ini subyek yang diteliti adalah orang tua/ibu yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus tingkat SDLB, selain paling banyak jumlah muridnya, 

menghadapi anak berkebutuhan khusus tingkat SDLB merupakan salah satu 

stresor pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus karena 

memerlukan tingkat kesabaran dalam proses pengasuhannya. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
3
 Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan teknik total sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan mengambil seluruh orang tua/ibu siswa SDLB 

jurusan C sebagai sampel atau responden. Dengan demikian peneliti 

mengambil sampel dari seluruh jumlah ibu muslim yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus yang ada d jurusan C tingkat SDLB sebanyak 55 

orang. 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki kriteria yang dapat dijadikan 

sampel peneletian, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Ibu dari siswa SDLB jurusan C SLB Negeri 1 Bantul 

b. Beragama Islam 

c. Pernah melaksanakan puasa senin kamis dalam satu tahun ini 
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d. Bersedia menjadi responden penelitian. 

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merpakan suatu proses pengumpulan data primer 

dan sekunder, dalam suatu  penelitian pengumpulan data merupakan langkah 

yang sangat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan utuk 

pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan.
4
 Dalam pengumpulan data mengenai pengaruh intensitas 

puasa senin kamis terhadap tingkat stres  pada Ibu yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus menggunakan pedekatan field research (studi 

lapangan). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data kongkrit yang 

terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan 

data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kodisi lingkungan 

objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat 

gambaran secara jelastentang kondisi objek penelitian tersebut.
5
 Metode 

ini digunakan untuk mengetahui studi lapangan sebelum melakukan 

penelitian lebih lanjut, dan utuk mengetahui gambaran dari ibu muslim 

yang melaksanakan puasa senin kamis di SLB Negeri 1 Bantul. 

b. Interview 
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

face to face secara langsung dengan yang diwawancarai.
6
 Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mendapatkan informasi mendalam untuk tujuan penelitian. 

c. Angket 

Angket adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analisis memepelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, 

dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa 

terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
7
 

angket pada umumnya meminta keterangan tentang fakta yang diketahui 

oleh responden atau juga mengenai pendapat atau sikap.
8
  

Jenis angket dapat dibagi menurut sifat jawaban yang diinginkan.  

(1) Angket  tertutup 

Angket tertutup terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan 

sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden mencek 

jawaban yang paling sesuai dengan pendiriannya.
9
 

(2) Angket terbuka 

Angket terbuka memebri kesempatan penuh memeberi  jawaban 

menurut apa yang dirasa perlu oleh responden. Peneliti hanya 

memberikan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan masalah 
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penelitan dan meminta responden menguraikan pendapatnya dengan 

panjang lebar.
10

 

(3) Kombinasi angket terbuka dan angket tertutup 

Kombinasi agket tertbuka dan terttup, disamping angket yang tertutup 

mempunyai sejumlah jawaba ditambah alternatif terbuka yang 

memberi kesempatan kepada responden memberi jawaban disamping 

atau diluar jawaban yang tersedia.
11

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup yang 

terdiri atas beberapa pernyataan yang dirancang dengan mengunakan 

skala likert dan beradasarkan studi pustaka. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama angket 

penelitian berisi pertanyaan yang menggambarkan intensitas puasa senin 

kamis ibu dari siswa SD SLB Negeri 1 Bantul. Bagian kedua angket ini 

mencantumkan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan tingkat stres 

pada ibu dari siswa SD SLB Negeri 1 Bantul berdasarkan skala baku 

tingkat stres. 

 Pemberian skor dalam skala tingkat stres dengan nilai Sangat 

sering, Sering, Kadang-kadang, Jarang dan Tidak pernah. Untuk setiap 

pernyataan penilaiannya adalah Sangat sering =4, Sering=3, Kadang-

kadang=2, Jarang=1, dan Tidak pernah=0. Interprestasi angket skala 

stres dibagi menjadi tiga kategori stres berat, stres sedang dan stres 

rendah. Seseorang dikatakan stres berat jika skor= >53, stres sedang= 
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26-52 dan Stres rendah=0-25. Angket yang digunakan peneliti sebagai 

alat ukur  skala tingkat stres diambil dari penelitian sebelumnya dengan 

judul “Hubungan Antara Tingkat Stres Dengan Intensitas Olahraga 

Pada Mahasiswa Reguler 2008 Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Indonesia”. Dalam penelitian 

sebelumnya yang dijadikan sebagai responden yaitu mahasiswa reguler 

2008 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 yang terdiri dari 23 pernyataan yang valid. Sedangkan dalam 

penelitian ini yang dijadikan responden yaitu ibu dari siswa SDLB 

Tunagrahita di SLB Negeri 1 Bantul. Adapun skala tingkat stres yang 

peneliti gunakan dari peneliti sebelumnya sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.2 Skala Tingkat Stres
12

 

No Pernyataan Sangat 

Sering 

Sering Kadang-

kadang 

Jarang Tidak 

Pernah 

1 Pikiran saya 

sering kacau 
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2 Saya merasa 

kecewa dengan  

keadaan hidup 

saya 

     

3 Saya merasa 

sulit untuk 

konsentrasi 

     

4 Setiap bangun 

pagi badan saya 

merasa lelah 

     

5 Saya kehabisan 

energi untuk 

melakukan 

kegiatan 

apapun 

     

6 Saya merasa 

malas untuk 

melakukan 

kegiatan 

apapun 

     

7 Saya putus asa 

dengan 

keadaan diri  

saya 

     

8 Kepala saya 

mudah pusing 

     



9 Saya tidak bisa 

berkonsentasi 

untuk tugas 

saya 

     

10 Badan saya 

terasa lelah 

     

11 Pikiran saya 

lelah 

     

12 Saya 

kehilangan 

kesabaran 

dalam 

menghadapi 

tugas  kuliah 

saya 

     

13 Saya merasa 

mudah marah 

tanpa sebab 

yang berarti 

     

14 Saya menolak 

diri untuk 

berinteraksi 

dengan teman 

kuliah  

     

15 Saya merasa 

memiliki beban 

yang berat 

     



16 Saya merasa 

tidak mampu 

mengendalikan 

masalah yang 

saya hadapi  

     

17 Saya bingung 

apa yang harus 

saya lakukan 

untuk 

kemajuan 

perkuliahan  

saya 

     

18 Saya mudah 

emosional 

ketika 

menghadapi 

perilaku teman-

temn saya yang 

membuat kesal 

     

19 Saya kesal 

karena sesuatu 

yang terjadi 

diluar dugaan 

saya 

     



20 Saya merasa 

bahwa saya 

tidak dapat 

mengontrol 

hal-hal penting 

dalam hidup 

saya 

     

21 Saya merasa 

yakin akan 

kemampuan 

saya dalam 

menghadapi 

masalah pribadi 

saya 

     

22 Saya mampu 

untuk 

mengontrol 

semua masalah 

dalam 

perkuliahan 

saya 

     

23 Saya merasa 

sangat sulit 

mengatasi 

masalah yang 

saya hadapi. 

     

 

d. Dokumentsi 

Dokumensi berasal dari kata dokumen, yang artinya data-data 

secara tertulis. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, 



catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto. Sifat utama data 

ini tak terbatas ruang dan waktu sehigga memebr peluang epada peneliti 

untuk menegtahui hal-hal yang pernah erjadi di waktu silam.
13

 Untuk 

melengkapi data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

dokumentasi sebagai pendukung tambahan dalam penelitian ini seperti 

profil lembaga, data siswa, kurikulum dan yang lainnya. 

 

E. Validitas dan Reabilitas Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur tersebut 

benar-benar mengukur apa yang diukur, dalam validitas ini 

menyangkut akurasi instrumen.
14

  

Validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kuantitatif 

yang didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat 

dari sudut pandang peneliti, partisipan dan pembaca.
15

 

Sebelum melakukan penelitian kuisioner tingkat stres dilakukan uji 

coba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan terhadap ibu yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus sebanyak 35 respoden pada tanggal 1 dan 3 

April 2017 yang bertempat di SLB Negeri 1 Bantul. Dalam uji coba 

tersebut dilakukan untuk memilih item-item yang memiliki validitas 

dan reabilitas yang baik.  
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Uji validitas digunakan dengan menggunakan formulasi korelasi 

product moment dengan menggunakan bantuan program SPSS  versi 

21.0. pernyataan yang diuji cobakan sebanyak 26 item pernyataan, 

setelah dilakukan uji validasi terdapat 20 item pernyataan yang valid 

sedangkan 5 item pernyataan tidak valid. 

 

Tabel 3.3 

Sebaran item valid dan tidak valid (drop) pada skala tingkat stres 

Kriteria Item Nomor Jumlah 

Valid  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 

21 

Drop 7, 12, 17, 24, 25 5 

Sumber: Angket, 2017 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reabilitas menunjukan 

kemantapan atau konsistensi hasil pengukuran.
16

 

Setelah dilakukan uji reliabilitas pada 21 item pernyataan yang 

valid dari kuisioner tingkat stres didapatkan hasil Alpha Cronbach 0,902 

untuk kuisioner tingkat stres, artinya kuisioner ini dikatakan reriabel untuk 

digunakan. 

F. Analisis Data 
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Analis data yang akan lakukan adalah analisa univariat dan bivariat, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Analisa univariat 

Anilisis ini menggambarkan pada masing-masing variabel dijelaskan 

secara deskriptif mengenai distribusi frekuensi masing-masingvariabel 

yang diteliti, baik itu variabel dependen maupun variabel independen.
17

  

Analisis univariat pada penelitian ini meliputi kararkteristik usia, tingkat 

stres dan intensitas puasa. 

 

Tabel 3.4 Analisis Univariat 

No Variabel Jenis Data Uji Statistik 

1 Usia kategorik proposrsi 

2 tingkat stres ibu yang memiliki anak 

ABK 

kategorik proporsi 

3 Intensitas puasa senin kamis kategorik proporsi 

 

b. Analisis bivariat 

Analisis ini bertujuan mengetahui adanya hubungan variabel dependen 

dengan variabel independen. Untuk membuktikan bahwa variabel 

intensitas puasa Senin Kamis dengan tingkat stres memiliki korelasi 

positif yang signifikan, maka dilakukan uji Chi Square (   . Hasil dari 
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uji Chi Square dapat mengetahui ada tidaknya hubungan yang bermakna 

secara statistik dengan menggunakan rumus menurut Hastono
18

: 

   
       

 
 

Keterangan: 

   = Chi Square 

 O = Nilai Hasil Observasi 

 E= Nilai yang diharapkan atau ekspektasi 

Hasil statistik Chi Square dibandingkan dengan    pada tabel 

distribusi Chi Square untuk tingkat signifikan tertentu sesuai dengan 

derajat kebebasan atau degree of freedom. Hasil akhihir dapat dilihat dari p 

value, jika p value <0,05 maka dinyatakan Ha diterima atau ada korelasi 

antara kedua variabel, sebaliknya, jika p value >0,05  maka Ha ditlak 

berarti tidak ada korelasi antara kedua variabel.
19

 Derajat kebebasan 

tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus: 

 

dƒ = (b – 1)(k – 1) 

keterangan: 

b= Jumlah baris 

k = Jumlah Kolom 

Tabel 3.5 Analisis Bivariat 

No Variabel  Jenis Data Uji Statistik 
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1 Korelasi  intensitas 

Puasa Senin Kamis 

terhadap tingkat stres 

 Kategorik 

dan 

kategorik 

Uji Chi 

Square 

 

 

 

 


