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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penanganan yang intensif dan terpadu untuk anak autis disesuaikan dengan 

kebutuhan anak, agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang maksimal. 

Suatu layanan yang diberikan bagi anak autis harus disesuaikan dengan metode 

yang tepat sehingga dapat di terapkan secara langsung menurut Hasanah, dkk 

(2017). Menurut Salma (2016) salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua yang 

memiliki anak autis adalah dengan memasukkan anak tersebut ke klinik atau 

pusat-pusat terapi anak, agar anaknya dapat ditangani langsung oleh tenaga 

professional yang dapat mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh 

anak autis. 

Fakta yang sering dijumpai, bahwasanya orangtua menyerahkan sepenuhnya 

terapi anak autisnya pada klinik terapi yang dipilih, dengan alasan sudah 

membayar dengan mahal dan terapislah yang memahami metode terapi, padahal 

kerjasama profesional (psikiater, psikolog, dokter anak, terapis) dan orangtua 

(ayah dan ibu) diperlukan untuk keberhasilan terapi. Sedangkan menurut Kusnadi 

(2015) terapis autis adalah seseorang yang menjadi sarana pendukung bagi anak 

autis untuk mencapai keberhasilan melalui terapi-terapi yang akan direncanakan 

untuk mendukung berjalannya program terapi. 

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh terapis yaitu kurangnya 

kerjasama orang tua, kurangnya pemahaman orang tua, anak yang hiperaktif, anak 
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sering tidak fokus, dan gangguan terhadap bahasa dan komunikasi. Berdasarkan 

hasil penelitian Caroline (2007) faktor – faktor penyebab stres kerja pada terapis 

adalah tingkat stres cukup tinggi, karena para terapis bekerja dengan anak yang 

memiliki kebutuhan khusus, atau berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dihadapi oleh para terapis ini memiliki 

tingkat tekanan kerja yang besar, atau yang biasa disebut stres kerja. 

Stres kerja adalah sesuatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya 

ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang dapat mempengaruhi emosi, proses 

berpikir, dan kondisi seorang karyawan menurut Bayhaqi (2014). Apabila seorang 

terapis tidak mampu mengatasi kondisi yang dialami, maka kemungkinan terjadi 

stres sangat besar. Dampak dari stres akan tampak dan dapat mempengaruhi 

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

langsung stres berpengaruh terhadap seluruh individu. 

Selain itu Menurut Situngkir (2010) Faktor penyebab stres terapis di tempat 

kerja adalah saat menghadapi anak didiknya dengan berbagai tingkah laku dan 

ketika metode untuk anak didiknya tidak berhasil dapat menjadi tekanan yang 

dapat menyebabkan stres pada terapis. Menurut data yang dikutip dari (kpai.go.id, 

2014) di Indonesia terdapat kekerasan di lingkungan sekolah sudah sering terjadi 

meskipun tidak hanya disebabkan oleh stres kerja, bahkan guru terlibat 

didalamnya, seperti hasil survey Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

pada 2012 yang mengejutkan. Dari 1026 responden anak (SD/MI, SMP/MTs, dan 

SMA/MA) yang tersebar di 9 provinsi, 87,6% responden anak mengaku 

mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekolah. 
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Sebanyak 66,5% total responden atau 628 anak pernah mengalami 

kekerasan yang dilakukan guru, 74,8 persen 767 anak pernah mengalami 

kekerasan yang dilakukan teman sekelas (74,8 %), dan sebanyak 578 anak pernah 

mengalami kekerasan yang dilakukan teman kelas lain (56,3 %). Hal ini dilakukan 

oleh pendidik, di sekolah asrama ABK Santa Maria Imaculata Jakarta. Anak 

tersebut diduga dicubit, dipukul dengan sodet kayu, disiram, dan diseret kekamar 

mandi, serta terdapat luka bakar di telapak kaki hingga infeksi. 

KPAI juga mendapati hasil survey bahwa 87% dari 100 TK rentan dengan 

kekerasan, bentuk kekerasan sangat beragam yakni memukul, mencubit, mencoret 

anggota badan, mendeskriditkan, memaki, mematahkan semangat, dan kekerasan 

seksual. Kemudian survey dari 1026 anak, 56% anak pernah dipukul oleh guru. 

Selain itu KPAI menangani lebih dari 10 kasus baik dari sekolah negeri, swasta, 

dan sekolah internasional terkait kekerasan anak di sekolah, baik berupa 

kekerasan secara fisik,psikis, hingga seksual. Dari 10 kasus, 5 kasus terjadi di 

sekolah bertaraf internasional, yang pelakunya adalah antar siswa, tenaga 

pendidik, penjaga sekolah, penjaga kantin, hingga satpam sekolah. 

Peran pengelolaan stres kerja sangat penting, termasuk di sekolah khusus 

Arogya Mitra, terutama bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan 

siswa,yaitu pendamping yang mendampingi anak dalam aktivitasnya, guru yang 

mengajari para siswa berkebutuhan khusus di kelas, serta asisten guru. Para 

terapis seharusnya memiliki cara-cara tertentu, untuk mengelola stres kerja yang 

mereka alami, sehingga mereka tidak melakukan tindakan merugikan, seperti 

kekerasan fisik yang dapat menambah daftar panjang kasus-kasus serupa di dunia 
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pendidikan. Selain itu, pengelolaan stres kerja, dilakukan agar kinerja mereka 

tetap sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi, dan tidak mengganggu 

kinerja mereka sendiri. 

Pada hari Selasa 18 Desember 2018, pukul 14.00 WIB peneliti melakukan 

wawancara pada beberapa terapis autis di Taman Bina Mandiri, (Subjek 1) 

mengatakan bahwa sangat penasaran dengan anak-anak berkebutuhan khusus 

terutama anak autis, sehingga ia kerja di tempat ini mulai dari tahun 2005 sampai 

sekarang, selama proses menjadi terapis ia merasakan senang walaupun ia sering 

merasakan kejenuhan dalam bekerja seperti tidak tampak nya perkembangan anak 

akibat tidak adanya kerjasama dari orangtua. Selain itu, subjek 2 mengatakan 

bahwa ia sudah terbiasa berhadapan dengan anak autis karena keponakannya ada 

yang autis, ia sudah mengajar mulai dari tahun 2006 sampai sekarang, selama 

proses menjadi terapis ia merasakan senang walaupun ia sering mengeluhkan 

pendapatannya setiap bulan karena tidak dapat mencukupi keperluannya. 

Selanjutnya Subjek 3 mengatakan bahwa ia sudah dari tahun 2018 sampai 

sekarang mengajar di sekolah ini, ia sudah terbiasa menghadapi anak-anak autis 

tetapi dia selalu merasa kesal bila anak yang ia ajar menyerang dengan spontan 

saat sedang mengajar sehingga ia sering merasa sakit dan kelelahan. Di Kota 

Pekanbaru mayoritas masyarakatnya menganut ajaran Islam, Agama Islam 

dijadikan panduan dalam kehidupan termasuk dalam proses penyelesaian masalah. 

Seseorang yang taat beragama secara umum akan dipandang sebagai orang yang 

pandai mengelola emosinya sehingga tingkat stres menjadi rendah. 
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Ketaatan beragama seseorang tentu saja berkaitan dengan religiusitas 

sehingga pengetahuan dan pengamalan agama berpengaruh terhadap dirinya. 

Menurut Stace (dalam Subandi, 2013) Agama dapat menghindarkan seseorang 

dari perasaan-perasaan tak punya tujuan dan tak punya makna. Berdasarkan uraian 

yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Stres Kerja Terapis 

Autis Di Pekanbaru” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan diteliti adalah Apakah ada hubungan antara religiusitas dengan stres 

kerja terapis autis di Pekanbaru?. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

Mengetahui hubungan antara religiusitas dengan stres kerja terapis autis di 

Pekanbaru. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang sedang peneliti lakukan ini benar-benar merupakan ide dan 

hasil karya sendiri yang mempunyai perbedaan dengan penelitan sebelumnya. 

Untuk itu peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain. Aprilia (2018) tentang Hubungan antara 

kebersyukuran dan religiusitas dengan hardiness ibu yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan 
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kebersyukuran dan religiusitas dengan hardiness pada ibu yang memiliki 

berkebutuhan khusus di Samarinda. 

Kesamaan penelitian Aprilia dengan penelitian yang peneliti lakukan ini 

yaitu terletak pada variabel bebas (religiusitas), sedangkan variabel terikatnya 

(hardiness ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus) berbeda. Selain itu, 

penelitian Pujiastuti (2014) yang melakukan penelitian tentang hubungan antara 

dukungan ayah, pengetahuan ibu tentang anak autis dan religiusitas(dimensi 

praktek agama) dengan penerimaan ibu terhadap anak autis. Hasil penelitian 

menunjukkan dukungan ayah, pengetahuan ibu tentang anak autis dan 

religiusitas(dimensi praktek agama) memiliki hubungan dengan penerimaan ibu. 

Penelitian Pujiastuti memiliki kesamaan dalam variabel bebasnya yaitu 

religiusitas sedangkan untuk variabel terikatnya tentang penerimaan ibu terhadap 

anak autis berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Selanjutnya 

penelitian Situngkir (2010) yang mengkaji tentang Gambaran Stres Kerja pada 

Terapis Autis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapis anak autism di 

Yayasan terapi anak autism Kecamatan Baru di Medan tahun 2010 mengalami 

stres kerja, meskipun tingkat stres kerja terapis tersebut rendah. Penelitian 

Situngkir memiliki kesamaan pada kedua variabel (stres kerja dan terapis autis) 

dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, namun perbedaannya tampak 

pada tempat penelitian yang dilakukan dan subyek yang digunakan dalam 

penelitiannya. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan dan pemahaman 

tentang pentingnya pemahaman tentang hubungan religiusitas dengan stres yang 

terjadi pada terapis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini bermanfaat dan sebagai rujukan pada terapis, sebagai 

upaya untuk mengontrol stres kerja terapis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


