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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Autis adalah suatu gejala psikosis pada anak-anak yang unik dan 

menonjol yang sering disebut Sindrom Kanner yang dicirikan dengan ekspresi 

wajah yang kosong seolah-olah sedang melamun, kehilangan pikiran dan sulit 

sekali bagi orang lain untuk menarik perhatian mereka atau mengajak mereka 

berkomunikasi. Autisme berarti preokupasi terhadap pikiran dan khayalan 

sendiri atau dengan kata lain lebih banyak berorientasi kepada pikiran 

subjektifnya sendiri daripada melihat kenyataan atau realita kehidupan      

sehari-hari. Oleh karena itu, penderita autisme disebut orang yang hidup di 

“alamnya” sendiri. 

Dikemukakan oleh Kompas (2009, 21 Desember) bahwa setiap tahun, 

angka kejadian autisme meningkat pesat. Data terbaru dari Centre for Disease 

Control and Prevention Amerika Serikat menyebutkan, kini 1 dari 110 anak di 

sana menderita autis. Angka ini naik 57% dari data tahun 2002 yang 

memperkirakan angkanya 1 dibanding 150 anak. Di Indonesia, tren peningkatan 

jumlah anak autis juga terlihat, meski tidak diketahui pasti berapa jumlahnya 

karena pemerintah sendiri belum pernah melakukan survei. Menurut data resmi 

yang dikeluarkan pemerintah AS tersebut, disebutkan 1% anak di sana kini 

menunjukkan beberapa gejala autisme, seperti gangguan berkomunikasi, bahasa, 

dan kemampuan kognitif, dimulai dari gejala yang ringan sampai dengan  gejala 

yang berat yang ditunjukkan oleh mereka. 

Prevalensi autis sangat terkait dengan gender, dimana data ini juga 

menguatkan temuan berbagai studi yang menyebutkan gejala autis lebih sering 

terlihat pada anak laki-laki dibanding perempuan. Menurut data CDC ini, pada 

anak laki-laki prevelansinya naik 60% dibanding dengan data tahun 2002. 

Sementara pada anak perempuan hanya 48%. 

Seringkali seorang anak yang mengalami gangguan autis di”labelisasi” 

sebagai anak, bodoh, bandel, bahkan idiot tanpa ada perhatian khusus. Sehingga, 

anak-anak tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat, seperti kekerasan 
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yang dilakukan orang tua ataupun guru kelasnya. Hal ini, mengakibatkan 

kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua dan tenaga pendidik tentang 

autis. 

Lebih dari setengah anak autis tidak dapat berbicara, yang lainnya hanya 

mengoceh, merengek, menjerit atau menunjukkan ecolalia, yaitu menirukan apa 

yang dikatakan orang lain. Anak autis sering melakukan gerakan berulang-ulang 

secara terus-menerus tanpa tujuan yang jelas. Seperti berputar-putar, berjingkat-

jingkat dan lain sebagainya. Gerakan yang dilakukan berulang-ulang ini 

disebabkan oleh adanya kerusakan fisik. Misalnya, karena adanya gangguan 

neurologis. Anak autis juga mempunyai kebiasaan menarik-narik rambut dan 

mengggigit jari. Walaupun sering menangis kesakitan akibat perbuatannya 

sendiri, dorongan untuk melakukan tingkah laku yang aneh ini sangat kuat 

dalam diri mereka. Anak autis juga tertarik pada hanya bagian-bagian tertentu 

dari sebuah objek. Misalnya, pada roda mainan mobil-mobilannya. Anak autis 

juga menyukai keadaan lingkungan dan kebiasaan yang monoton. 

Tidak jarang mereka dengan kelainan ini disertai dengan adanya 

gangguan pertumbuhan dan pekembangan, tetapi tidak didapatkan kelainan otak 

yang spesifik. Pada umumnya anak autis mengalami retardasi mental (IQ<70).  

Mereka juga menarik diri dari segala kontak sosial ke dalam suatu keadaan yang 

disebut extreme autistic aloneness. Hal ini akan semakin terlihat pada anak yang 

lebih besar, dan ia akan bertingkah laku seolah-olah orang lain tidak pernah ada 

sehingga orang tua, guru dan lingkungannya memperlakukan dengan tidak tepat 

dan tidak menyelesaikan masalah. 

Hal inilah yang menyebabkan kehadiran anak autistik di dalam keluarga 

juga menyebabkan perubahan cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan. 

Orang tua harus memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepadanya secara 

spesial. Dalam menerima kehadiran anak dengan gangguan autisme, beragam 

hal terjadi pada diri orang tua. Orang tua biasanya stres, kecewa, patah 

semangat, mencari pengobatan kemana-mana, serba khawatir terhadap masa 

depan anaknya dan lain-lain. 

Menurut Safaria (2005) merupakan cobaan yang berat bagi orang tua 

yang mempunyai anak yang memiliki gangguan autis. Orang tua tidak dapat 
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hidup tenang dan damai ketika mengetahui bahwa anaknya autis. Berbagai 

macam reaksi emosi yang negatif sudah pasti menyelimuti perasaan orang tua 

sepanjang waktu. Gejolak emosi-emosi yang negatif ini tentu saja membawa 

banyak dampak negatif, baik secara fisik maupun secara psikis. Dampak negatif 

yang dialami orang tua tersebut salah satunya adalah stres. Menurut Hopes dan 

Harris (dalam Berkell,1992), orang tua dengan anak autis akan mengalami stres 

yang lebih besar dari pada orang tua dengan anak yang mengalami 

keterbelakangan mental karena hilangnya respon interpersonal pada anak-anak 

autism tersebut. Selain itu, tingkat keparahan dari gejala-gejala autisme 

merupakan salah satu hal yang mempengaruhi stres orang tua. 

Maramis (dalam Rohmawati, 2008) mengungkapkan bahwa stres adalah 

segala masalah atau tuntutan penyesuaian diri dan karena itu selalu mengganggu 

keseimbangan kita. Bila kita tidak dapat mengatasinya dengan baik, maka akan 

muncul gangguan badan ataupun gangguan jiwa. Stres memang tidak dapat 

dihindari dalam kehidupan ini, karena kehidupan itu sendiri mengandung 

berbagai macam tekanan, ketegangan, tuntutan, dan kesulitan-kesulitan.  

Stres sendiri juga bisa berasal dari lingkungan atau budaya. Misalnya, 

dalam budaya etnis China. Dalam etnis China karena menurut kepercayaan 

etiologi ini, keberadaan cacat adalah hukuman untuk kesalahan dari leluhur atau 

cacat yang disebabkan penghinaan bagi keluarga saat ini, karena kewajiban 

mereka untuk menghormati leluhur terabaikan (Chan & Lee 2004, McCabe 

2007). Orang tua pun akan mengalami stres apabila mengetahui anaknya 

menyandang autis. Budaya keyakinan tentang kecacatan memainkan peranan 

penting dalam menentukan cara di mana keluarga merasakan kecacatan dan 

jenis tindakan yang diperlukan untuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi 

(Sen, 1988). Salah satu contoh tersebut adalah kepercayaan dalam teori karma, 

yang sering dipanggil untuk menjelaskan utama kehidupan kejadian, termasuk 

terjadinya cacat. Ini juga telah menunjukkan bahwa orang cenderung menerima 

kecacatan mereka sendiri sebagai sesuatu yang berasal dari karma masa lalu 

atau karena kehendak Tuhan dan dengan demikian sering menunjukkan motivasi 

yang rendah untuk mengatasi keterbatasan (Berry & Dalal, 1996). Kepercayaan 

yang berlaku sangat kuat adalah persepsi kecacatan sebagai hukuman untuk 
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karma pada masa lalu. Segala bentuk cacat dipandang sebagai kutukan yang 

telah diberikan kepada keluarga untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan oleh 

orang atau anggota keluarga mereka sebelumnya seumur hidup. Sehingga, 

dengan adanya kepercayaan bahwa memiliki anak cacat merupakan kutukan 

atau karma dari leluhurnya dapat mengakibatkan atau menambah tingkat stres 

pada orang tua etnis China yang memiliki anak autis karena akan dikucilkan, 

dihina dan dimarahi oleh keluarga dan kerabat. 

Di Indonesia sendiri komunitas minoritas etnis China tidak jarang ditemui 

keluarga yang memiliki anak lebih dari satu. Hal ini karena sudah berbaurnya 

budaya dari Indonesia dan tidak adanya aturan mengenai tidak boleh memiliki 

anak lebih dari satu. Perlahan-lahan ke”China”annya mulai menghilang 

dikarenakan terpengaruhnya dari budaya Indonesia serta agama yang mereka 

anut selain dari Tionghoa, seperti agama nasrani. Tentu saja dengan adanya 

agama nasrani ini membuat masyarakat etnis China sendiri sudah mulai tidak 

percaya terhadap kepercayaan-kepercayaan asli dari China Tionghoa, hanya 

masyarakat etnis China murni atau biasa disebut dengan China “totok” yang 

masih memiliki kepercayaan dari agama Tionghoa. Maka dari itu, orang tua 

etnis China murni yang memiliki anak autis akan mengalami stres dan 

melakukan berbagai macam coping untuk mengatasi stresnya tersebut, baik 

dengan coping yang positif maupun coping yang negatif. 

Dinamika yang terjadi dalam keluarga juga sangat berpengaruh ketika 

menangani anak autis. Dalam kondisi itu orang tua memiliki peranan penting 

untuk mengelola keadaan keluarga secara total. Sebab, persamaan persepsi dan 

kondisi saling memotivasi di antara pasangan akan sangat menentukan 

optimisme penanganan anak. Tentu hal ini merupakan kondisi ideal yang 

hendaknya bisa diciptakan dalam lingkungan keluarga. Untuk menciptakan 

kondisi yang ideal tersebut maka harus melalui penyesuaian diri, pertahanan 

secara efektif,dan melakukan tindakan coping yang tepat dari orang tua terhadap 

anaknya yang mengalami autis. 

Folkman dan Lazarus (dalam Rice, 1992) mendefinisikan coping sebagai 

segala usaha, sehat maupun tidak sehat, positif maupun negatif, usaha kesadaran 

atau ketidaksadaran, untuk mencegah, menghilangkan, atau melemahkan 
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stressor, atau memberikan ketahanan terhadap stres. Dari berbagai macam 

permasalahan di atas, maka orang tua anak autis dapat menyelesaikan 

permasalahannya dengan cara coping. Dengan adanya stres maka jalan keluar 

untuk menyelesaikan permasalahan yang tepat adalah dengan adanya perilaku 

coping yang tepat.  

Coping ini dapat membantu orang tua dalam suatu proses dimana orang 

tua tersebut mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan 

(baik itu tuntutan yang berasal dari orang tua itu sendiri maupun tuntutan yang 

berasal dari lingkungan) dengan sumber-sumber data yang mereka gunakan 

dalam menghadapi situasi stressfull, sehingga orang tua dapat bertindak dan 

dapat mengatur stresnya agar tidak menimbulkan stres yang berlebihan hingga 

depresi. 

Sedangkan coping yang tidak baik dapat mengakibatkan stres pada orang 

tua karena mereka harus menanggung beban secara fisik dan psikis, dimana 

harus merawat anaknya dengan baik dan memikirkan perkataan-perkataan atau 

cemooh dari keluarga dan lingkungannya terutama bagi masyarakat yang masih 

berpegang teguh pada budaya atau kepercayaan dari leluhurnya bahwa anak 

cacat merupakan kutukan dari leluhurnya karena kelalaian mereka dalam 

mengagungkan para leluhur terdahulu. 

McCabe (2008) meneliti pengalaman dari 78 orang tua (70 ibu & 8 ayah) 

dari anak autis tentang pengalaman pribadi mereka dan pengalaman keluarga 

mereka dalam hal memiliki anak autis. Menggunakan kombinasi kuesioner dan 

tindak lanjut wawancara, McCabe mengatakan keluarga China menderita shock 

dan kebingungan pada orang tua yang memiliki anak didiagnosis dengan 

autisme. Dimana harapan orang tua dan harapan untuk anak tunggal mereka, 

serta begitu tinggi didasarkan pada kenyataan bahwa keluarga di China 

cenderung hanya memiliki satu anak, sehingga menerima diagnosis autisme 

sangat sulit. Oleh karena itu, tingkat stres sangat tinggi juga. Beberapa 

perbedaan juga dicatat antara ibu dan ayah, ibu dalam banyak kasus sebagai 

pengasuh utama. Ibu cenderung untuk melaporkan stres kecemasan, 

peningkatan dan depresi. Ayah cenderung menjadi kurang terlibat dan sedikit 

lebih jauh. 
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Berdasarkan uraian di atas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang 

menjelaskan bahwa orang tua akan mengalami stres apabila mengetahui 

anaknya mengalami autis, terutama orang tua atau keluarga yang berasal dari 

etnis China yang memiliki kepercayaan bahwa anak cacat merupakan kutukan 

atau karma dari leluhurnya karena akan dikucilkan, dimarahi, dan dihina oleh 

keluarga dan kerabat sehingga dapat menambah beban psikis orang tua, dan 

mengingat pentingnya penelitian ini dilakukan agar orang tua lebih memahami 

dan mengerti masalah dan strategi penanggulangan apa saja yang harus 

dilakukan untuk menghadapi anak autis, karena orang tua harus mampu 

mengupayakan usaha penanganan yang tidak mengenal menyerah untuk 

penyembuhan anak autisnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Stres dan Strategi Coping pada Keluarga Etnis China yang Memiliki 

Anak Autis”, mengingat penelitian sebelumnya bukan dilakukan di Indonesia. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran stres yang dirasakan dan bagaimana jenis strategi 

coping yang digunakan orang tua Etnis China yang memiliki anak penyandang 

autis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan antara lain untuk mengetahui 

gambaran stres yang dirasakan orang tua Etnis China yang memiliki anak-anak 

penyandang autis dan jenis strategi coping stres yang digunakan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitiannya ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara empiris: 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap ilmu psikologi 

terutama psikologi klinis dan perkembangan, serta menambah pengetahuan 

bagi orang tua dan guru-guru dari anak-anak cacat perkembangan. 
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2. Manfaat praktis 

Memberikan informasi, pemahaman atau gambaran pada keluarga 

etnis China lain mengenai stress dan cara penanggulangan yang tepat 

sehubungan dengan anak-anak autis dan kepercayaan mengenai memiliki 

anak cacat merupakan kutukan leluhur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


