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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak yang sehat merupakan dambaan bagi setiap orang tua di dunia ini. 

Namun, beberapa anak mengalami ketidaknormalan yang dapat berwujud dalam 

ketidaknormalan dari segi fisik, perilaku atau bahkan mental. Hal ini dapat 

membuat orang tua merasakan kesedihan luar biasa, perasaan cemas, merasa anak 

yang dimiliki tidak dapat hidup sendiri pada kehidupan selanjutnya (Aprilia, 

Johar, & Hartuti, 2014) 

Anak-anak yang memiliki ketidaknormalan tersebut biasa dikenal dengan 

anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus sendiri saat ini 

beraneka ragam jenisnya. Salah satunya adalah autism spectrum disorder (ASD). 

Dalam dunia medis autism spectrum disorder (ASD) merupakan sebuah gangguan 

perkembangan yang terjadi pada anak. Autism spectrum disorder (ASD) ini biasa 

dikenal di Indonesia dengan sebutan gangguan spektrum autis (GSA). Gangguan 

autis ini menujukkan berbagai gejala yaitu mulai berkurangnya kemampuan anak 

dalam interaksi sosial, komunikasi verbal serta non-verbal dan anak menujukkan 

perilaku steorotip (Ballerina, 2016).  

Menurut data dari WHO pada tahun 2017 tercatat, terdapat 35 juta orang 

yang menyandang autis di seluruh dunia. Jika dirata-rata berarti 1 dari 160 orang 

anak di Dunia yang menyandang autis. Indra selaku perwakilan dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [PPPA] (dalam harnas, 2018) 

menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 237.5 juta dan laju 
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pertumbuhanya 1,14%, hal ini mengacu pada data Badan Pusat Statistika [BPS] 

sehingga penyandang autis saat ini dipresiksi 2,4 juta orang yang dapat laju 

pertambahan 500 orang per-tahun. Meskipun demikian, sampai saat ini 

pemerintah belum memiliki angka statistik yang pasti terhadap perhitungan 

jumlah anak autis di Indonesia. 

Indonesia dapat dikatakan memiliki banyak anak autis saat ini. Maka, 

semakin banyak pula orang tua yang harus menghadapi kenyataan anaknya 

mengalami gangguan autis. Sedangkan sampai saat ini belum diketahui sebab 

pasti anak dapat terkena autis. Anak dengan autis sendiri mengalami hambatan 

dalam kemampuan komunikasi danperkembangan emosinya, sehingga 

membutuhkan penanganan yang berbeda dari anak yangtidak mengalami 

gangguan perkembangan lainnya. Anak dengan autis tidak mampu 

mengomunikasikan kebutuhannya kepada orang tua sehingga sering mengamuk 

atau tantrum atau menggunakan bahasa verbal (Nugraheni, 2018).  

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan sendiri untuk orang tua dalam 

menghadapi anak autis. Awalnya tentu saja orangtua merasa bingung dengan 

keadaan anak mereka karena tidak memiliki pemahaman mengenai gangguan 

autis itu sendiri, ada juga orangtua yang merasa shock serta merasa dirinya 

tertuduh karena telah memiliki pemahaman-pemahan sebelumnya yang salah 

tentang autis sendiri. Beberapa dari orangtua yang mengetahui anak mereka autis 

merasa bahwa anak mereka yang terlahir autis tersebut akibat dari dosa yang 

mereka meiliki dimasa lalu, hal ini terkadang menjadi penyebab pasangan suami 

istri bertengkar dan saling menyalahkan (Wanei & Sudarnoto, 2005) 
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Pada kenyataannya, mengasuh anak autis dapat menjadi sumber stres yang 

signifikan. Seperti penelitian yang pernah dilaukan Dunn, dkk (2001) yang 

mengatakan orang tua yang memiliki anak autis melaporkan diri mereka memiliki 

tingkat stres yang lebih tinggi dan depresi serta tingkat keintiman pernikahan yang 

lebih rendah daripada orang tua anak-anak dengan perkembangan seperti down 

sindrom. Semakin parah gejalanya, maka semakin besar pula tingkat stres dari 

para orang tua. 

Penelitian lain, dari Hutchison, dkk (2016) juga menemukan hal yang 

sama dalam penelitiannya. Orang tua yang memiliki anak autis lebih mengalami 

tingkat stres yang siginifikan dibandingan dengan anak dengan kebutuhan khusus 

lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil penemuannya mengenai bahwa yang 

menyebabkan stres orang tua bukan berasal dari jenis gangguan pada anak 

tersebut melainkan dampak dari gangguan tersebut yang berupa masalah perilaku 

yang terkait dengan kesulitan mengatur perilaku, mengendalikan impuls, 

mengalihkan dan memusatkan perhatian serta ketidakmampuan anak mereka. 

Sehingga hal ini membuat orang tua menjadi stres. 

Hal tersebut tentu saja menjadi stresseor bagi mereka. Kehidupan keluarga 

seperti trauma psikologis dan masalah dalam pengasuhan anak menjadi tekanan 

tersendiri bagi orang tua dalam menerima keadaan anak mereka. Dibandingkan 

ayah, ibu adalah orang yang lebih merasakan stres itu sendiri. Karena ibu adalah 

orang yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak secara langsung. 

Sehingga ibu dan anak memiliki kontak psikologis yang lebih pekat (Ferdi, 2017). 

Disisi lain, secara teknis serta emosi dari seorang ibu merupakan posisi paling 
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vital dalam penerimaan dan kesiapan dalam pengasuhan anak autis (Sa'diyah S, 

2016) 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ibu memiliki derajat stres lebih 

tinggi dan lebih luas daripada ayah. Pisula (2011) menemukan bahwa ibu secara 

signifikanlebih stres daripada ayah. Seperti yang dipaparkan Moes et al. (dalam 

Pisula, 2011) ibu lebih stres dalam empat area salah satunya adalah stres 

pengasuhan (parenting stress).  

Stres pengasuhan merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Hasil 

dari penelitian Seymour (2012) sekelompok ibu yang memiliki anak dengan autis 

menunjukkan level stres pengasuhan lebih tinggi dari kelompok ibu dengan 

gangguan yanglain pada anaknya secara siginifikan.  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan menujukkan berbagai 

tekanan kehidupan memang terus berdatangan dalam pengasuhan, baik dari 

internal maupun dari eksternal. Bagi mereka yang tidak sanggup mengatasi 

stressor tersebut dapat memilih jalan pintas untuk menyelesaikannya. Seperti yang 

dilansir Tribun (2018) seorang ibu yang tega melakukan bunuh diri di depan anak 

perempuannya karena dirinya stres dan merasa tidak sanggup untuk mengurus 

anak dan keluarganya lagi. Hal serupa juga dialami ibu yang stres karena masalah 

ekonomi menghimpit keluarganya menjadi bingung harus melanjutkan hidup dan 

memberi makan anaknya, sehingga memilih untuk gantung diri. 

Penelitian mengenai stres pengasuhan pernah diteliti oleh juga oleh Nasri 

Ika Yuliati (2017) pada ibu yang memiliki anak autis dan sedang melakukan 

terapi di Pusat Layanan Autis [PLA] Kota Surakarta didapatkan bahwa dari tujuh 



5 

 

 

 

informan mengalami stres pengasuhan. Data yang diperoleh menujukkan bahwa 

ibu yang memiliki anak autis merasa kehilangan waktu untuk diri mereka sendiri 

karena mereka harus merawat anak mereka secara lebih. 

Dari data penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya di Pusat Layanan 

Autis [PLA] Kota Surakarta selama satu bulan pada bulan Agustust 2018 dan 

pengambilan data awal penelitian ini pada Febuari – Maret 2019. Menggunakan 

metode observasi langsung kepada ibu-ibu yang menuggu anaknya diterapi dan 

wawancara langsung dengan 9 orang ibu yang memiliki anak dengan gangguan 

spektrum autis. Data yang diperoleh menujukkan bahwa mereka sangat terkejut 

dan tidak menyangka bahwa anaknya harus mendapatkan diagnosa autis. Mereka 

mengatakan, banyak ponalakan-penolakan pada mulanya, karena perasaan sedih, 

marah, kecewa itu menjadi satu dirasakan informan. Mereka merasa kurang 

memiliki kemampuan mengenai gangguan spektrum autis, kurang mampu 

merawat anaknya. 

Mendapati anak mereka yang autis, membuat diri mereka untuk mencari 

solusi untuk memperbaiki kondisi anak mereka, usaha demi usaha dilakukan 

mulai dari melakukan rutin kontrol jalan dari rumah sakit, obat hingga melakukan 

terapi anak. Salah satu terapi yang dilakukan adalah di Pusat Layanan Autis ini, 

dimana pada layanan autis ini menyedikan berbagai jenis terapi bagi 

perkembangan anak seperti terapi perilaku, terapi okupasi, terapi hidro, terapi 

wicara dan fisoterapi.  

Selain itu hasil wawancara dengan salah satu subjek mengatakan dirinya 

merasa terkucilkan oleh temannya dan tetangganya. Hal tersebut terjadi karena 
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anaknya selalu merusak mainan-mainan tetangganya jika sedang bermain atau 

kumpul bersama. Perasan malu dan merasa terintimidasi membuatnya merasa 

dikucilkan untuk bisa hadir dalam acara-acara dengan tetangganya. Ibu, sering 

menggunakan nada tinggi dan membentak saat tida ada yang membantu dirinya 

mengurus anak di rumah.  

Hasil observasi yang telah dilakukan menujukkan bahwa para ibu yang 

menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami selama pengasuhan anak 

mereka dalam wawancara, kurang menunjukkannya secara tingkah laku di depan 

publik tentang kesedihan dan permasalahan yang mereka alami dan terlihat tetap 

mengobrol biasa dengan sesama orang tua lainnya yang sedang menunggu 

anaknya terapi. Orang yang mengalami stres sering kali untuk mencoba menutupi 

stres yang mereka rasakan dengan faking good (Gaol, 2016) 

Dari berbagai stres pengasuhan yang dirasakan sang ibu, dilain sisi mereka 

merasa harus menjadi pribadi yang kuat. Berusaha agar anak mereka bisa 

membaik keadaannya, tidak pernah putus harapan dan selalu mengusahakan yang 

terbaik dengan kemampuan yang mereka miliki dalam mengasuh anaknya. 

Berdasarkan dengan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

secara lebih mendalam mengenai dinamika stres pengasuhan yang terjadi pada ibu 

yang memiliki anak dengan gangguan spektrum autis. Peneliti ini meneliti 

bagaimana dinamika stres pengasuhan yang terjadi pada seorang ibu dengan anak 

mereka yang terkena gangguan spektrum autis (GSA). 

 



7 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan 

mendeskripsikan dinamika stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak 

gangguan spektrum autis 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 

teori pada ilmu psikologi perkembangan - pendidikan mengenai stres pengasuhan 

pada ibu dengan anak gangguan spektrum autis 

 

2. Manfaat praktisi 

a. Lembaga Pusat Layanan Autis  

Diharapkan dengan penelitian ini diporelah gambaran dinamika stres 

pengasuhan pada seorang ibu dengan anak autis sehinga membantu pihak PLA 

baik sebagai referensi pengetahuan hingga mengambil tindakan untuk 

menyediakan wadah dalam memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan. 

b. Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat terkhusus ibu-ibu diluar sana 

yang memiliki stres pengasuhan serta menari cara yang tepat dalam menghadapi 

anak yang memiliki gangguan spektrum autis. Untuk masyarakat umum dapat 

menjadi refrensi dan ilmu pengetahuan. 




