
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Autis merupakan salah satu kelompok dari gangguan pada anak yang ditandai

munculnya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, komunikasi, ketertarikan

pada interaksi sosial dan perilakunya. Dalam bahasa Yunani dikenal kata autis, “auto’ berarti

sendiri ditujukan kepada seseorang ketika dia menunjukkan gejala “hidup dalam dunianya

sendiri atau mempunyai dunia sendiri” (Galih A, 2008:17). Autisma pada anak-anak

berbeda-beda tarafnya, dari yang paling ringan sampai yang berat. Autisma dapat terjadi

pada siapa saja tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Dengan perbandingan 4:1

pada anak laki-laki. IQ pada anak autisma bisa dari yang rendah sampai IQ yang tinggi

(Maria, 2001:15).

Menurut Depdiknas 2002 (dalam Hadis, 2006:43) mengemukakan bahwa autistik

adalah suatu gangguan perkembangan yang komplek menyangkut komunikasi, interaksi

sosial dan aktivitas imajinasi dan autistik ialah anak yang mempunyai masalah atau

gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensori, pola bermain,

perilaku dan emosi. Depdiknas 2002 mendeskripsikan karakteristik anak autis berdasarkan

jenis masalah atau gangguan yang dialami oleh anak autistik. Ada enam jenis masalah atau

gangguan yang dialami oleh anak autistik, yaitu masalah komunikasi, interaksi sosial,

gangguan sensori, gangguan pola bermain gangguan perilaku dan gangguan emosi. Masalah

atau gangguan di bidang interaksi sosial, dengan karakteristik berupa : anak lebih suka

menyendiri, tidak ada kontak mata dengan orang lain atau menghindari tatapan muka/mata
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dengan orang lain, tidak tertarik untuk bermain bersama dengan teman (baik sebaya maupun

lebih tua dari dia), bila diajak bermain anak autistik itu tidak mau atau menjauh.

Pada penanganan anak autis sering dijampai terdapat gangguan yang ditandai 3

gejala utama yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi dan imajinasi. Di antara

ketiga hal tersebut, yang paling penting diperbaiki lebih dahulu adalah interaksi sosial. Bila

interaksi membaik, seringkali gangguan komunikasi dan perilaku akan membaik secara

otomatis. Banyak orang tua mengharapkan anaknya segera bicara dan akan merasakan sedih

jika hal itu tidak terjadi. Tanpa interaksi yang baik, bicara yang keluar seringkali berupa

ekolalia, mengulang sesuatu yang didengarnya. Komunikasi juga tidak selalu identik dengan

bicara. Bisa berkomunikasi non verbal jauh lebih baik dibandingkan bicara yang tidak dapat

dimengerti artinya. (Peeters, 2004:83).

Namun demikian dalam aktivitasnya anak autis memiliki keterbatasan. Anak

peyandang autis menunjukkan adanya gangguan dalam berkomunikasi. Gangguan

berkomunikasi tersebut dapat terlihat dalam bentuk keterlambatan berbicara, tidak bicara,

bicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti atau bicara hanya dengan meniru saja

(ekolalia). Ekolali hanya bisa dianggap suatu ciri autisme jika muncul pada usia mental yang

lebih tinggi. Bagi seorang anak penyandang autis dengan usia mental 5 tahun, tidaklah

normal jika menunjukkan ekolali. Ini mungkin dianggap sebagai “gangguan kualitatif”.

(Peeters, 2004:59). Selain adanya gangguan komunikasi anak autis juga menunjukkan

adanya gangguan interaksi dengan orang yang ada disekitarnya, baik orang dewasa maupun

anak sebayanya. Penyandang autis juga menunjukkan perilaku yang tidak mencukupi,

termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Kondisi anak

autis yang berkaitan dengan melakukan interaksi sosial jelas terjadi hambatan-hambatan,



hambatan tersebut terjadi karena tidak adanya kemampuan seorang anak autis untuk

menerima rangsangan yang berasal dari luar sehingga terkesan acuh dan tidak peduli dengan

kondisi yang terdapat disekitarnya.

Pada dasarnya terdapat gejala anak autis, yaitu: pertama terjadi gangguan komunikasi

verbal maupun non verbal seperti terlambat berbicara, merancau, seirng meniru (echolalia),

sering menarik tangan orang yang ada didekatnya agar melakukan sesuatu untuknya. Kedua,

terjadi gangguan interaksi sosial seperti menhindari tatapan mata orang lain, lebih asyik main

sendiri dan menolak untuk dipeluk. Ketiga, terjadi gangguan pada perilaku yang berlebihan

(excessive) misalnya tidak bisa diam dan mengulang-ulang gerakan tertentu atau gangguan

perilaku kekurangan (deficient) misalnya diam untuk tatapa kosong dan bermain secara

monoton. Keempat, terjadi gangguan emosi, yaitu tak ada atau kurangnya empati, tertawa-

tertawa tanpa sebab, menangis atau marah-marah sendiri dan sering mengamuk (temper

tantrum). Kelima, terjadi gangguan persepsi sensoris seperti suka mencium-cium atau

menjilat-jilat benda apa saja, tak bisa mendengar suara keras dan ak mau diraba/ disentuh

(Mikael, 2001:1).

Berdasarkan beberapa kondisi tersebut maka seorang anak autis akan mengalami

kendala dalam melakukan interaksi dengan lingkungan yang ada disekitar. Kendala dalam

melakukan interaksi sosial tersebut dikarenakan seorang anak autis memiliki kecenderungan

bersikap acuh terhadap kondisi yang sedang terjadi. Pada sisi yang lain seorang anak autis

tidak mampu melakukan bersosilisasi dan berkomunikasi dengan baik dengan kondisi

lingkungan disekitarnya. Beberapa kendala seorang anak autis dalam melakukan interaksi

sosial yaitu dapat diketahui adanya kendala dalam berbahasa sehingga agak sulit untuk

membangun atau melakukan interaksi sosial dengan lingkungan yang berada disekitarnya.



Kondisi seorang autis secara langsung juga mempengaruhi kondisi seorang terapis

dalam upaya mendidik anak autis tersebut, dimana tingkat kesabaran seorang terapis sangat

diperlukan dalam menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran seorang anak

autis tersebut. Apabila seorang terapis tidak merasa kuat atas kondisi yang dialami maka

kemungkinan terjadi stress sangat besar. Dampak dari stres akan nampak dan mempengaruhi

gejala psikologis, gejala fisik dan gejala perilaku atau semuanya sehingga secara langsung

stres berpengaruh terhadap seluruh individu.  Secara individu reaksi seorangb terapis

terhadap stres selain berdampak negatif, ternyata juga bisa berdampak yang positif yakni

membuat kebalikan dari gejala-gejala stress kerja yang bersifat negatif. Hal ini terjadi

tergantung tingkat stres dan ketahanan individu terhadap stres. Secara umum bagi seorang

terapis melakukan penyesuaian diri dari stres akan menganggu keseimbangan kejiwaan dan

fisik seseorang bila dibiarkan akan berdampak pada penurunan pencapaian prestasi kerja dan

jika sudah demikian stres yang dialami karyawan tergolong tinggi. Sedangkan bagi karyawan

lain stres justru menjadi daya dorong prestasi kerjanya stres yang demikian tergolong rendah.

Secara nyata stress fisiologis seorang terapis dengan seringnya merasakan sakit

kepala, meningkatnya detak jantung dan pernapasan serta perubahan dalam sistem

metabolisme. Mengenai stress psikologis seorang terapis sering merasakan kebosanan dalam

bekerja, mudah marah, tersinggung, mengalami kecemasan, dan lain-lain. Sedangkan stress

perilaku dapat diketahui dari adanya perubahan produktivitas, meningkatnya absensi kerja,

adanya perubahan dalam kebiasaan makan dan lain-lain. Adanya tanda-tanda tersebut maka

dapat mengindikasikan bahwa seorang terapis mengalami tingkat stress yang terlalu tinggi

sehingga mempengaruhi hasil kerja yang dihasilkan. Stress yang terlalu besar dapat



mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan dan pada akhirnya dapat

mempengaruhi proses penyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab mereka.

Menurut Gibson (1996:336), stress bersal dari bahasa Yunani Eustress, Eu yang

berarti baik, seperti dalam kata euphoria adalah merangsang dalam pengertian positif. Stress

yaitu suatu tanggapan penyesuaian yang diperantarai  oleh perbedaan individu dan atau

proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari lingkungan Dalam artian umum

stress bisa didefinisikan sebagai suatu tanggapan penyesuaian yang merupakan konsekuensi

dari setiap tindakan, situasi atau peristiwa di lingkungan luarnya yang menetapkan tuntutan

berlebihan pada seseorang. Beberapa pendapat juga mendefinisikan istilah stress sebagai

berikut :

Menurut Gibson (1996:339): “Stress merupakan suatu tanggapan penyesuaian,

diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individual dan atau proses-proses psikologis, akibat

dari setiap tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan

psikologis dan atau fisik berlebihan kepada seseorang“.

Menurut Robbin (2002:304) : “Stress merupakan suatu kondisi dinamik dimana

seorang individu dikonfrontasikan dengan satu peluang, kendala atau tuntutan yang dikaitkan

dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya dipersepsikan sehingga tidak pasti dan

penting“.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa stress kerja adalah suatu

tanggapan seseorang atas kondisi yang terjadi biasanya berupa kelebihan tuntutan atau

kemampuan individu dalam memenuhi tuntutan terutama mengenai aktivitas atau pekerjaan

yang dilakukan.



Menurut Robbins (2002:309) stress kerja dapat dilihat dari tiga kategori umum yang

bisa dijadikan variabel stress kerja, yaitu meliputi:

a. Stress Fisiologis adalah stress yang dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme,

meningkatkan laju detak jantung dan pernafasan, meningkatkan tekanan darah,

menimbulkan sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung.

b. Stress Psikologis adalah Stress yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja.

c. Stress Perilaku adalah stress yang berpengaruh terhadap perubahan produktifitas, absensi

juga perubahan dalam kebiasaan makan, meningkatnya merokok dan konsumsi alkohol,

bicara cepat, gelisah dan gangguan tidur.

Adapun menurut Robbin (2002:309) gejala yang ditimbulkan stress adalah sebagai

berikut :

a. Gejala subyektif, dimana gejala yang ditimbulkan berupa kegelisahan, ketakutan dan

apatis.

b. Gejala perilaku, dimana gejala yang ditimbulkan adalah mudah terkena kecelakaan,

alkoholik, dan ketergantungan pada obat.

c. Gejala kognitif, dimana gejala yang ditimbulkan adalah tidak mampu mengambil

keputusan yang sehat, konsentrasi rendah dan letih.

d. Gejala fisiologis, dimana gejala yang ditimbulkan adalah penyakit jantung dan tekanan

darah.

e. Gejala organisasi, dimana gejala yang ditimbulkan berupa produktifitas kerja rendah,

tingkat absensi dan tindakan hukum.

Menurut Gibson (1996:342) penyebab stress dibedakan menjadi dua yaitu stress

ditempat kerja dan stress yang bukan berkaitan dengan kerja. namun kedua penyebab stress



ini saling berhubungan dan saling berkaitan. Menurut Gibson (1996:343), membagi stress di

tempat kerja menjadi empat kategori, yaitu :

a. Stress lingkungan fisik

Merupakan penyebab stress yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan pekerjaan atau

perusahaan yang tidak nyaman. Selain itu penyebab stress lingkungan fisik juga termasuk

masalah didalam pekerjaan. Indikator : cahaya, suhu, suara, udara terpolusi.

b. Stress individu

Merupakan penyebab stress yang ditimbulkan karena adanya perbedaan pendapat antar

individu. Dalam hal ini terjadi ketidakcocokan kepribadian antar karyawan. Indikator :

konflik peran, peran ganda, beban kerja berlebih, tidak ada kontrol, tanggung jawab dan

kondisi kerja.

c. Stress kelompok

Merupakan penyebab stress yang terjadi karena ketidakefektifan organisasi yang

dipengaruhi oleh sifat hubungan diantara kelompok-kelompok. Dengan kata lain

hubungan yang baik diantara anggota suatu kelompok kerja merupakan faktor utama

dalam kehidupan individu yang baik. Indikator: hubungan yang buruk dengan kawan,

bawahan atau atasan.

d. Stress  organisasional

Merupakan penyebab stress yang terjadi karena kurangnya partisipasi dari individu

terhadap struktur organisasi dalam mengambil keputusan. Indikator: desain struktur jelek,

politik jelek, tidak ada kebijakan khusus.

Menurut Robbins (2002) sekurang-kurangnya terdapat lima variabel yang relevan

untuk mengurangi terjadinya stress yaitu meliputi :



a. Persepsi, karyawan bereaksi untuk menanggapi persepsi mereka terhadap realitas

bukannya realitas itu sendiri. Oleh karena itu persepsi akan memperlunak hubungan

antara suatu kondisi stress potensial dan reaksi seorang karyawan terhadap kondisi itu.

b. Pengalaman kerja, dikatakan beban orang yang berpengalaman merupakan guru yang

sangat baik. Pengalaman juga dapat merupakan pengurang stress.

c. Dukungan sosial, makin banyak bukti yang menunjukkan bahwa dukungan sosial yaitu

hubungan kolegal dengan rekan kerja dapat menyangga dampak stress.

d. Keyakinan akan tempat kedudukan kendali, tempat kedudukan kendali diperkenalkan

sebagai atribut kepribadian. Dengan  tempat kedudukan kendali internal yakin bahwa

mereka mengendalikan tujuan akhir mereka sendiri. Mereka dengan kedudukan eksternal

yakin bahwa kehidupan mereka dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan luar.

e. Permusuhan, seseorang yang gila kerja, selalu bergegas dan tidak sabar atau kompetitif.

Janganlah diartikan bahwa ia benar-benar rawan terhadap penyakit atau terhadap efek

negatif stress. Sebaliknya, cepatnya moral, pandangan yang senantiasa bermusuhan dan

ketidakpercayaan yang sinis kepada orang lain.

Kondisi yang cenderung nenyebabkan stress disebut stressor. Hampir setiap kondisi

pekerjaan bisa menyebabkan stress tergantung pada reaksi karyawan. Bagaimanapun juga

ada kondisi kerja yang sering menyebabkan stress bagi karyawan. Menurut Handoko

(2001:201), faktor penyebab stress diantara kondisi-kondisi kerja adalah sebagai berikut:

a. Beban kerja yang berlebih

b. Tekanan atau desakan waktu

c. Kualitas supervisi yang jelek

d. Iklim politis yang tidak aman



e. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai

f. Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab

g. Kemenduaan peranan

h. Frustasi

i. Konflik antar pribadi dan antar kelompok

j. Perbedaan nilai-nilai perusahaan dan karyawan

k. Berbagai bentuk perubahan

Sedangkan menurut Gibson (1996:343), faktor penyebab stress dipengaruhi oleh

situasi lingkungan fisik, individu, kelompok dan organisasi. Situasi tersebut dikelompokkan

menjadi :

a. Lingkungan fisik meliputi : cahaya, suhu dan udara yang terpolusi

b. Lingkungan individu meliputi : konflik peran peran ganda, beban kerja berlebih, tidak

ada kontrol, tanggung jawab dan kondisi kerja.

c. Lingkungan kelompok meliputi : hubungan yang buruk dengan rekan sekerja,   bawahan

dan atasan.

d. Lingkungan organisasi meliputi : kurang adanya partisipasi, struktur organisasi,  tingkat

jabatan dan kebijakan yang kurang jelas.

Dilain pihak, stress karyawan juga dapat disebabkan masalah-masalah yang terjadi di

luar perusahaan. Penyebab-penyebab stress “off the job“ antara lain :

a. Kekuatiran finansial

b. Masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak

c. Masalah-masalah phisik

d. Masalah-masalah perkawinan (misal : perceraian )



e. Perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal

f. Masalah-masalah pribadi lainnya, seperti kematian sanak saudara

Pendapat lain mengemukakan faktor penyebab terjadinya stress karena adanya

pengaruh situasi yang ada disekitar seseorang atau dari karyawan. Situasi yang menyebabkan

stress dimulai dari kekurangan hinga kelebihan rangsangan. Tingkat rangsangan yang

demikian dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Tingkat rangsangan rendah

1. Pekerjaan rutin yang membosankan

2. Kurang berhubungan dengan orang lain

3. Hubungan yang tidak memuaskan dan tidak menguntungkan

4. Kurang kesempatan yang bersifat rekreatif

b. Tingkat rangsangan tinggi

1. Terlalu sibuk

2. Tingkatan konflik dengan waktu

3. Terlalu banyak aktifitas yang harus dikerjakan

4. Kurang kesempatan santai

5. Kecemasan pribadi

Beberapa ahli mendefinisikan stress dalam hal yang berbeda tetapi pengertian sama.

Secara umum kondisi pekerjaan dapat menimbulkan stress, namun ada kondisi-kondisi

tertentu yang merupakan potensial yang menyebabkan stress kerja. Adapun menurut

Robbins dalam Ferijani dan Rahutami (2001) ada beberapa sumber yang menyebabkan stress

dalam pekerjaan yaitu meliputi:



a. Faktor lingkungan, yang meliputi: ekonomi yang tidak menentu, politik yang tidak

menentu dan teknologi yang tidak menentu.

b. Faktor Organisasi, meliputi: tugas, peran, hubungan interpersonal, struktur oraganisasi,

kepemimpinan yang ada dalam oganisasi dan tahap kehidupan organisasi.

c. Faktor individual, meliputi: masalah keluarga, masalah ekonomi rumah tangga dan

kepribadian seseorang.

Adapun konsekuensi yang timbul akibat stress kerja adalah:

a. Gejala fisik, meliputi: pusing, tekanan darah tinggi dan sakit jantung.

b. Gejala psikis (mental) yang meliputi: kebingungan, depresi, kepuasan kerja yang

menurun.

c. Gejala perilaku, meliputi: produktivitas, tidak masuk kerja, perputaran tenaga kerja.

Mendeteksi stress kerja dan bentuk reaksinya maka terdapat beberapa langkah yang

dapat dilakukan perusahaan dalam rangka mengatasi stress kerja yang dihadapi para

karyawan. Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi stress kerja

menurut Siagian (2002:302) meliputi :

a. Merumuskan kebijaksanaan manajemen dalam membantu para karyawan menghadapi

berbagai stress.

b. Menyampaikan kebijaksanaan tersebut kepada seluruh karyawan sehingga mereka

mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta bantuan dan dalam bentuk apa jika

mereka menghadapi stress.

c. Melatih para manajer dengan tujuan agar mereka peka terhadap timbulnya gejala stress

dikalangan para bawahannya dan dapat mengambil langkah-langkah tertentu sebelum

stress berdampak negatif terhadap prestasi kerja para bawahannya.



d. Melatih para karyawan mengenali dan menghilangakan sumber-sumber stress.

e. Membuka jalur komunikasi dengan para karyawan.

f. Memantau terus kegiatan organisasi sehingga kondisi yang dapat menjadi sumber stress

dapat diidentifikasikan dan dihilangkan secara dini.

g. Menyempurnakan rancang bangun tugas dan ruang kerja sedemikian rupa sehingga

berbagai sumber stress yang berasal dari kondisi kerja yang dapat dielakkan.

h. Menyediakan jasa bantuan bagi karyawan apabila mereka sempat menghadapi stress.

Dari titik pandang organisasi, manajemen mungkin tidak perduli bila karyawannya

mengalami stres kerja yang rendah hingga sedang. Alasannya karena tingkatan stres tersebut

dapat bersifat fungsional dan mendorong kinerja atau produktivitas karyawan yang

berlebihan. Namun ketika stres menuju tingkatan yang lebih tinggi atau bahkan tingkatan

stres yang rendah namun berkepanjangan, dapat mendorong kinerja atau produktivitas kerja

karyawan menurun, sebab itu tindakan dari manajemen.

Dari sudut pandang individu, stres kerja merupakan fenomena alamiah yang tidak

dapat dihindarkan dalam kehidupan. Berbagai stressor datang dan pergi selama individu tetap

hidup yang dapat berfungsi untuk memperluas dan meningkatkan taraf kedewasaan dan

kesiapan mental untuk selalu beradaptasi dengan perubahan dan dinamika lingkungan di

sekitar.

Menurut Robin (2002:309) ada dua pendekatan dalam mengelola stres yang dialami

oleh individu, dipandang dari sisi yang brbeda, yaitu:

1. Pendekatan individu



Strategi individu telah terbukti efektif mencakup pelaksanaan teknik-teknik

manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan pengenduran (relaksasi), dan

perluasan jaringan dukungan sosial.

2. Pendekatan organisasional

Beberapa faktor yang menyebabkan stres kerja, terutama tuntutan tugas dan peran,

dan struktur organisasi oleh manajemen. Strategi tersebut dapat dimodifikasi atau

diubah dengan perbaikan seleksi personil dan penempatan kerja, penggunaan

penetapan tujuan yang realistis, perancangan ulang pekerjaan, peningkatan

keterlibatan karyawan, perbaikan komunikasi organisasi, dan penegakan program

kesejahteraan korporasi.

Siagian (1996: 302) menjelaskan bahwa bagian personalia dapat membantu para

karyawan untuk mengatasi stres kerja yang dihadapi dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Merumuskan kebijakan manajemen dalam membantu para karyawan menghadapi

berbagai stres.

b. Menyampaikan kebijakan tersebut kepada seluruh karyawan sehingga mereka mengetahui

kepada siapa mereka dapat meminta bantuan dan dalam bentuk apa jika mereka

menghadapi stres.

c. Melatih para manajer dengan tujuan agar mereka peka terhadap timbulnya gejala-gejala

stres dikalangan para bawahannya dan dapat mengambil langkah-langkah tertentu

sebelum stres tersebut berdampak negatif terhadap kinerja karyawan.

d. Melatih para karyawan mengenali dan mengahilangkan sumber-sumber stres.



e. Terus membuka jalur komunikasi dengan para karyawan sehingga mereka benar-benar

diikutsertakan untuk mengatasi stres yang dihadapi.

f. Memantau terus-menerus kegiatan bawahan sehingga kondisi yang dapat menjadi sumber

stres dapat diidentifikasi dan dihilangkan secara dini.

g. Menyempurnakan rancang bangun tugas dan tata ruang sedemikian rupa sehingga

berbagai sumber stres yang berasal dari kondisi kerja dapat dielakkan.

h. Menyediakan jasa bantuan bagi para karyawan apabila mereka mereka menghadapi stres.

Yayasan pendidikan luar biasa Putra Jaya Malang merupakan yayasan yang

memberikan penanganan terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus baik dari

keluarga mampu maupun tidak mampu. Yayasan ini berdiri sejak tahun 1973 ini terdapat

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menegah

Atas dengan fasilitas yang mendukung serta proses belajar mengajar yang memadai. Untuk

mendukung proses belajar mengajar yang dilakukan maka yayasan juga memperjakan para

guru yang memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat

keterbatan yang dimiliki para murid-muridnya. Selain itu yayasan juga memiliki 2 (dua)

orang terapis yang memiliki kompetensi di bidang terapis dan memiliki kemampuan dalam

mengatasi masalah atau menangani segala bentuk emosi dalam melaksanakan terapis pada

anak didiknya.

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui identifikasi stressor dan coping stress terapis.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi khasanah

ilmu pengetahuan di bidang ilmu psikologi. Khususnya psikologi perkembangan dan

psikologi klinis.

2. Manfaat Praktis

Bagi orang tua yang memiliki anak autis, diharapkan dapat memahami bagaimana

berinteraksi dengan anak autis. Untuk guru agar bisa menambah informasi dan wawasan

yang luas tentang stress seorang terapis.

D. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun

demikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-

pertanyaan penelitiannya. Desain atau rancangan penelitian ini disusun dan dilaksanakan

dengan penuh perhitungan agar dapat menghasilkan petunjuk empirik yang kuat

relevansinya dengan masalah penelitian. Desain atau rancangan penelitian dibuat dengan

cermat supaya dapat menghasilkan jawaban yang andal dan valid terhadap pertanyaan

penelitian yang terwakili oleh hipotesis (Kerlinger, 2004 : 483-485).

Terdapat dua pendekatan yang dapat dipilih untuk melakukan sebuah penelitian,

pendekatan tersebut adalah dengan penelitian eksperimen dan non eksperimen. Penelitian

eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian atau penelitian ilmiah dimana si peneliti

memanipulasikan dan mengendalikan satu variabel bebas atau lebih, dan melakukan

observasi terhadap variabel atau variabel-variabel terikat untuk menemukan variasi yang

muncul seiring dengan dengan manipulasi variabel bebas tersebut. Sedangkan dalam

penelitian non ekperimental, kita tidak dapat memanipulasikan variabel atau memasukkan



subjek-subjek maupun perlakuan secara acak, karena sifat-sifat tertentu dari variabel yang

digunakan tidak memungkinkan manipulasi ( Kerlinger, 2004:508).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan non

eksperimen. Penelitian non eksperimen diartikan Kerlinger (2004:604) sebagai telaah

empirik sistematik dimana peneliti tidak mengontrol secara langsung variabel bebasnya

karena manifestasinya telah muncul, atau karena sifat hakikat variabel itu memang

menutup kemungkinan manipulasi.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Interaksi sosial anak

autis dengan guru dan teman di sekolah inklusi, maka peneliti menggunakan analisis

deskriptif. Poerwanti (1998:27) mengatakan penelitian dengan menggunakan analisis

deskriptif adalah penelitian yang semata-mata berusaha untuk memberikan gambaran atau

mendeskripsikan keadaan objek atau permasalahan tanpa ada maksud untuk membuat

kesimpulan dan generalisasi, karena penelitian jenis ini sering tidak menggunakan hipotesis.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,

yaitu hasil penelitian dianalisa dengan non angka.

1. Subyek penelitian dan Informan

Dalam penelitian ini subyek penelitian disebut sebagai informasi peneliti yaitu para

terapis anak autis di Yayasan Pendidikan Luar Biasa Putra Jaya Malang.

2. Konteks Penelitian

Penderita autis telah ada sejak terdahulu namun demikian sampai sekarang belum

diketahui penyebabnya, namun banyak orang melakukan penelitian mengenai penanganan

anak autis. Berdasarkan kondisi tersebut maka melalui penelitian ini dapat dikemukakan

mengenai stres yang dialami para terapis dalam memberikan bimbingan kepada anak autis.



3. Jenis Data, Instrumen penelitian (kehadiran peneliti) dan metode pengumpulan data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu data non

angka.

b. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti

lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah di olah (Arikunto, 1992).

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen tape recorder, catatan lapangan, peneliti

adalah instrumen itu sendiri.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah.

Menurut Suryabrata (dalam Ratnasari, 2008:50) wawancara terarah adalah

wawancara yang dimulai dari wawancara tak berstruktur untuk menimbulkan suasana

bebas dan akrab kemudian diikuti dengan wawancara terstruktur sehingga

pembicaraan tetap terarah dan mengena pada sasaran. Wawancara ini dilakukan

kepada para terapis. Peneliti memilih jenis wawancara ini karena jenis wawancara ini

dapat digunakan untuk melakukan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan

data-data penelitian mengenai identifikasi stressor dan coping stress para terapis.



2. Observasi

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tak berstruktur.

Observasi tak berstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis

tentang apa yang akan diobservasi. Fokus observasi akan dikembangkan selama

kegiatan observasi berlangsung dengan menggunakan rambu-rambu pengamatan.

Peneliti menggunakan observasi tak berstruktur karena dengan observasi ini peneliti

dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis

dan kemudian membuat kesimpulan. Observasi ini sendiri dilakukan ketika akan

menentukan subjek penelitian.

4. Analisis Data

Analisa data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritaka kepada orang lain (Bogdan dan

Biklen dalam Moleong, 2007 : 248). Peneliti melihat kembali hasil dari pencatatan awal yang

kemudian dibuat suatu kesimpulan dari semua jawaban subjek penelitian, setelah penyajian

data lengkap barulah kemudian dibuat suatu kesimpulan secara menyeluruh.

5. Keabsahan Data

Pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi,

yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong,

2007:330). Berdasarkan pertimbangan pada hasil data awal yang diperoleh dari informan

lainnya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan



triangulasi teknik. Pada triangulasi sumber, peneliti menguji kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yakni ibu dan

saudara subjek. Data yang diperoleh dari narasumber akan dideskripsikan dan dikategorikan

untuk dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Sedangkan pada

triangulasi teknik, peneliti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yakni data yang diperoleh

dengan wawancara akan dicek dengan observasi, sehingga akan didapat kepastian data mana

yang dianggap benar.




