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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan autisme sekarang ini semakin mengkhawatirkan. Survei 

pertama kali mengenai prevalensi autisme pada tahun 1979 menunjukkan 

4:10.000 (Lotter, 1966 dalam Martine, 2011). Tahun 1999, Fambonne (1999) 

memperkirakan prevalensi untuk autisme menjadi 10:10.000 dan kasus mengenai 

ASC (Autisme Spectrum Disorder) menjadi 30-60 kasus per 10.000. Perkiraan ini 

didasarkan pada studi yang dilakukan di Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan 

Jepang. Penelitian terbaru telah dilakukan di Inggris, memperkirakan prevalensi 

populasi ASC (Autisme Spectrum Disorder) naik dan menjadi sekitar 1% 

(116:10.000) (Bairds et al, 2006 ; Baron-Cohen et al, 2009 dalam Martine, 2011). 

 Jumlah penyandang autisme di Indonesia, dari tahun ke tahun juga 

semakin meningkat. Tahun 1987, jumlah penyandang autisme diperkirakan 

1:5000 kelahiran. Tahun 1997, perkiraan jumlah penyandang autisme berubah 

menjadi 1:500 kelahiran. Tahun 2000, naik menjadi 1:250 kelahiran. Tahun 2006, 

jumlah penyandang autisme naik menjadi 1:100 kelahiran. Terakhir tahun 2007 

diperkirakan lebih dari 400.000 anak autisme di Indonesia (Kelana & Larasati, 

2007 dalam Yeanny, 2012). Jumlah pasti untuk penyandang autisme di Indonesia 

belum dilakukan riset hingga saat ini. 
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 Autisme ditandai dengan hambatan yang bersifat kualitatif pada interaksi 

sosialnya, komunikasi, perilaku berulang (repetitif) yang kaku dan suatu pola 

yang bersifat stereotype pada suatu perilaku. Hambatan tersebut muncul diatas 

usia 3 tahun dan tidak termasuk Rett’s Disorder atau gangguan disintegrative 

masa kanak-kanak (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4
TR

, 

2000). 

 Autisme sendiri terbagi dalam tiga level, yaitu pada level pertama, anak 

dengan autisme hanya membutuhkan dukungan, pada level kedua, anak dengan 

autisme membutuhkan dukungan yang kuat dan pada level ketiga, anak dengan 

autisme membutuhkan dukungan yang sangat kuat dari sekitarnya. Semakin tinggi 

level yang dialami oleh anak dengan autisme maka komunikasi sosial akan sangat 

minim dan perilaku yang bermasalah akan semakin bertambah tinggi. 

Permasalahan tidak hanya berada pada diri anak dengan autisme, namun juga 

memberikan dampak pada keluarga dari anak dengan autisme tersebut. Hubungan 

persaudaraan ketika ditinjau lebih dalam, saudara kandung yang memiliki saudara 

dengan autisme akan mengalami stres sosial berkaitan keterbatasan yang dialami 

saudaranya tersebut. Semakin tinggi level yang dialami saudara dengan autisme 

maka hal tersebut akan sebanding pula dengan semakin tingginya tingkat stres 

sosial yang akan dialami oleh saudara kandung dari anak dengan autisme tersebut. 

Hal ini disebabkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak dengan 

autisme tersebut dalam hal komunikasi, stigma negatif yang akan diterima dan 

perilaku yang bermasalah yang ditimbulkan oleh anak dengan autisme tersebut 
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terhadap saudaranya (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 4
TR

, 

2000). 

 Meningkatnya jumlah penyandang autisme pastinya akan diikuti juga 

meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki anak dengan autisme. Keluarga 

yang memiliki anak dengan autisme, tidak hanya memberikan dampak kepada 

orang tua namun juga memberikan dampak pada saudaranya yang normal. 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa remaja yang 

memiliki saudara kandung dengan autisme mengalami kesulitan dalam menjalin 

interaksi dengan saudaranya daripada anak-anak dalam keluarga yang semua 

anaknya berkembang secara normal (Bagenholm & Gilberg, 1991, dalam Ross, 

2006), padahal interaksi antar saudara memberikan kesempatan untuk mengalami 

dan mengekspresikan berbagai emosi, menguasai keterampilan tertentu, seperti 

pengendalian diri, mendengarkan, resolusi konflik dan fair play (Gibbs, 1993, 

dalam Ross, 2006). 

 Gamble dan McHale (1989) mengidentifikasi bahwa saudara kandung 

yang memiliki saudara dengan hambatan fisik, mengalami tingkat stres sosial dan 

kecemasan yang cukup tinggi ketika mereka tidak mampu menyesuaikan diri 

dengan saudaranya tersebut. Tekanan yang juga dirasakan oleh saudara yang 

memiliki saudara dengan autisme adalah ketika mereka tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai ASD (Autisme Spectrum Disorder), hal itu 

menyebabkan mereka tidak memahami secara mendalam bagaimana sebenarnya 

keadaan saudaranya tersebut sehingga menyebabkan masalah pada penyesuaian 

diri dengan saudaranya tersebut (Roeyers dan Mycke, 1995, dalam Ross, 2006). 
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 Studi saat ini menunjukkan bahwa saudara kandung yang memiliki 

saudara ASD (Autisme Spectrum Disorder) memiliki permasalahan yang 

berkaitan dengan masalah internalisasi khususnya perilaku, yaitu mereka sering 

menyalahkan orang lain atas keadaan mereka saat ini, marah dan bertindak agresi 

(Ross dan Monica, 2013). Berbagai aspek negatif juga telah diidentifikasi pada 

remaja yang memiliki saudara dengan autisme, yaitu perasaan malu karena 

memiliki saudara yang memiliki gangguan perkembangan (Roeyers dan Mycke, 

1995, dalam Ross, 2006), perhatian orang tua yang semakin berkurang 

dikarenakan orang tua lebih berfokus dan menaruh perhatian lebih pada anak 

dengan autisme daripada anak yang normal (Burke, 2003; Howlin, 1998 dalam 

Herlina, 2008), memiliki rasa bersalah terhadap saudaranya yang mengalami 

gangguan karena mereka berpikir bahwa gangguan tersebut akibat dari dirinya 

(Meyer dan Vadasy, 1994 dalam Herlina, 2008) dan perasaan takut dari individu 

bahwa ia akan mengalami gangguan yang sama seperti saudara kandungnya yang 

menyandang gangguan autisme tersebut (Howlin, 1998 dalam Herlina, 2008). 

Bukti lain yang mendukung studi ini yaitu Ross dan Cuskelly (2006) melaporkan 

bahwa 84% saudara (8-15 tahun) melakukan agresi pada saudaranya dengan 

autisme ketika berinteraksi karena dipicu perasaan marah. Studi yang dilakukan 

oleh Bagenholm & Gilberg (1991, dalam Ross, 2006) juga menemukan bahwa 

saudara (5-20 tahun) memiliki interaksi yang lebih sedikit dengan saudaranya 

dengan autisme dibandingkan dengan yang memiliki saudara dengan DD 

(Developmental Disorder). 
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 Terdapat penelitian lain yang mengungkapkan bahwa semakin 

bertambahnya usia anak yang mengalami autisme, yaitu khususnya pada saat 

remaja, akan memunculkan suatu perilaku yang khas pada remaja autisme tersebut 

yaitu memiliki perilaku atipikal. Perilaku atipikal merupakan perilaku yang tidak 

diharapkan atau adanya kekurangan yang sangat berat dan berlarut-larut pada 

perilaku tertentu (Rivers dan Stoneman, 2003 dalam Orsmond, dkk, 2009). 

Penelitian yang lainnya juga mengungkapkan bahwa remaja autisme memiliki 

lebih tinggi masalah perilaku, yaitu seperti agresifitas kepada saudaranya yang 

lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut dapat dilihat bahwa 

ketika anak dengan autisme beranjak remaja maka dampak yang dirasakan 

keluarga, khususnya saudara kandungnya adalah semakin meningkatnya stres 

sosial yang dirasakan karena semakin berkembangnya masalah perilaku dari 

saudaranya yang mengalami autisme (Tomeny, 2012). 

 Dampak yang dirasakan berkaitan memiliki saudara dengan autisme pada 

rentang remaja, lebih dirasakan oleh remaja yang lebih tua dari saudara 

autismenya, yaitu anak laki-laki yang lebih tua dari saudaranya yang mengalami 

autisme memiliki kesulitan dalam penyesuaian psikososial dan emosional dalam 

dirinya (Marcks dan Reeve, 2007 dalam Hoskinson 2011). Saudara yang lebih tua 

juga memiliki internalisasi dan eksternalisasi permasalahan perilaku pada 

saudaranya yang mengalami autisme (Hoskinson, 2011). Masalah perilaku 

eksternalisasi yang dimaksud adalah kesulitan untuk berinteraksi dengan anak-

anak lain di rumah, kesulitan untuk berkonsentrasi, memiliki temperamen yang 

kuat dan sering berdebat (Achenbach, dkk dalam McCulloch, dkk., 2000). 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Gambaran Strategi Pengelolahan Stres ... Rebecca Stephanie Cynthia



 6 

 

 

 

Pengertian masalah perilaku internalisasi adalah perilaku seperti overcontrol 

emosi, terlalu sering bergantung pada orang lain, merasa tidak berharga dan 

merasa inferior (McCulloch, dkk., 2000). 

 Kesimpulan dari berbagai penelitian diatas mengungkapkan bahwa remaja 

yang lebih tua yang memiliki adik kandung dengan autisme, berarti mereka 

memiliki permasalahan yang cukup serius bagi dirinya maupun bagi orang lain. 

Permasalahan tersebut berupa perasaan malu pada teman-temannya karena 

memiliki saudara dengan autisme. Perasaan malu ini muncul karena teman-

temannya memandang dirinya akan berperilaku yang sama seperti saudaranya dan 

remaja tersebut meyakini bahwa hal tersebut benar. Hal ini dapat terjadi 

disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai autisme, dampak lain yang 

dirasakan adalah remaja memiliki perilaku destruktif, isolasi sosial, mengalami 

kebingungan dengan masa depan saudara mereka dengan autisme dan memiliki 

self-concept serta self-competence yang rendah (Gael dan Marsha, 2007). Remaja 

yang tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan dan menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang ada maka ia akan menghadapi stres sosial. Stres sosial 

adalah reaksi seseorang secara fisik, psikologis dan sosial terhadap suatu keadaan 

tertentu yang penuh tekanan (Baum, 1990 dalam Taylor, 1999). 

 Stres sosial yang dialami oleh remaja yang lebih tua, yang memiliki 

saudara kandung dengan autisme memerlukan suatu usaha untuk menyelesaikan 

permasalahan ataupun mengatur perasaan mereka dalam menghadapi tekanan 

yang mereka alami supaya mereka dapat mempertahankan keseimbangan hidup 

dan melanjutkan hidup dengan baik. Hal tersebut di dalam Ilmu Psikologi usaha 
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tersebut dikenal dengan strategi pengelolahan stres sosial (Lazarus dan Folkman, 

1984, dalam Taylor, 1999). 

 Strategi pengelolahan stres sosial yang dilakukan oleh remaja memiliki 

berbagai bervariasi dalam melakukannya. Remaja yang tidak mampu melakukan 

strategi pengelolahan stres sosial yang sehat akan dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan, dimana ia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk penyalahgunaan 

zat. Hal ini dikarenakan transisi remaja yang mengalami stres sosial beresiko 

besar dalam keterlibatannya melakukan tindakan yang berbahaya, seperti 

penggunaan alkohol dan minuman keras sebagai suatu upaya untuk mengatasi 

stres sosial yang dirasakan (Rose & Bond, 2008). 

Permasalahan lainnya yang dihadapi dapat berupa terganggunya 

keseimbangan emosi, self image yang negatif dan kurang mampu berinteraksi 

dengan orang lain (Firdaus, 2004 dalam Wardani 2009). Berkaitan dengan 

berbagai dampak negatif yang dapat terjadi ketika remaja tidak mampu untuk 

melakukan strategi pengolahan stres sosial yang sehat, untuk itu penting 

dilakukannya penelitian mengenai strategi pengolahan stres sosial pada remaja, 

agar remaja mendapatkan gambaran bagaimana menyelesaikan permasalahannya 

berkaitan dengan memiliki adik kandung dengan autisme. 

 Terdapat penelitian yang berkaitan dengan strategi pengolahan stres sosial 

pada remaja yang memiliki saudara dengan autisme. Menurut studi yang 

terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Ross dan Monica (2006) meneliti 

strategi pengolahan stres sosial apa saja yang dilakukan oleh remaja untuk 

menghadapi tekanan yang ia alami, teori dasar yang digunakan adalah teori dari 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Gambaran Strategi Pengelolahan Stres ... Rebecca Stephanie Cynthia



 8 

 

 

 

Lazarus dan Folkman (1984, dalam Spirito, 1988). Penelitian tersebut tidak dikaji 

secara mendalam bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh remaja. Penelitian 

yang membahas permasalahan ini pun masih jarang di Indonesia. Perbedaan 

budaya yang ada di Indonesia dan di luar negeri juga berbeda sehingga akan 

mempengaruhi hasil penelitian nantinya, sehingga remaja dalam menyingkapi 

stres sosial yang dirasakan berkaitan dengan memiliki adik kandung dengan 

autisme pasti memiliki strategi pengolahan stres sosial yang berbeda pula. 

 Peneliti ingin memfokuskan pada remaja. Hal ini disebabkan pada usia 

remaja merupakan suatu masa dimana remaja mencari identitas dirinya sehingga 

mampu untuk membentuk konsep dirinya, salah satunya melalui melakukan 

interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya interaksi dengan saudara 

kandungnya (dalam Weiten, 2011). 

 Peneliti menilai hal tersebut penting guna memberikan informasi 

mengenai bagaimana gambaran strategi pengolahan stres sosial yang dilakukan 

oleh remaja yang mengalami stres sosial yang tinggal di Indonesia ketika 

memiliki adik kandung dengan autisme. 

 

1.2. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas peneliti, fokus penelitian 

pada penelitian ini adalah strategi pengelolahan stres sosial, yang ditujukan pada 

remaja yang memiliki adik kandung dengan autisme. Stres sosial yang dirasakan 

remaja pada penelitian ini difokuskan pada hubungan interaksi yang terjadi antara 

remaja dengan adik kandung yang mengalami autisme. 
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1.3. Signifikansi Penelitian 

 Penelitian yang terdahulu dilakukan di Australia oleh Ross dan Monica 

(2006), mengenai penyesuaian, permasalahan antar saudara dan pengelolahan 

stres sosial yang dilakukan oleh saudara kandung untuk menghadapi anak dengan 

autisme. Penelitian ini dilakukan dengan partisipan anak-anak usia 8-15 tahun 

yang memiliki saudara dengan ASD (Autisme Spectrum Disorder) beserta ibu 

mereka. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah strategi pengelolahan stres 

sosial yang lebih banyak digunakan oleh anak-anak tersebut adalah melakukan 

perilaku agresifitas ketika berinteraksi dengan saudaranya dengan autisme. 

 Terdapat beberapa penelitian yang lainnya mengenai strategi pengelolahan 

stres sosial pada saudara yang memiliki saudara dengan autisme dan disabilitas 

yang lainnya yang sudah dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. 

Penelitian yang dilakukan Beyer (2009) merupakan penelitian yang menganalisis 

hubungan saudara dan membuat rekomendasi bagaimana meningkatkan hubungan 

saudara kandung ketika salah satu saudara memiliki ASD. Hasil yang didapat dari 

penelitian ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan 

saudara adalah mengajarkan kemampuan untuk bermain, meningkatkan coping 

skill akan membantu membangun hubungan yang positif dengan saudaranya, 

seperti menyampaikan secara terbuka tekanan yang mereka rasakan. Hasil lainnya 

yang didapat yaitu membutuhkan waktu khusus pribadi diantara keduanya dan 

menghindari tekanan emosional dan fisik yang tidak perlu. 

 Penelitian lain menggunakan metode penelitian kuantitatif, khususnya 

statistik deskriptif. Penelitian ini dilakukan oleh Melanie Orfus (2005), meneliti 
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mengenai stres sosial dan strategi pengelolahan stres sosial ketika memiliki 

saudara dengan kebutuhan khusus. Subyek dalam penelitian ini adalah anak-anak 

yang memiliki saudara dengan berkebutuhan khusus dengan rentang usia 8-12 

tahun. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah stres sosial yang 

dirasakan anak-anak tersebut adalah perasaan malu kepada teman-temannya, 

sedangkan strategi pengelolahan stres sosial yang dilakukan selama mengalami 

stres sosial adalah lebih banyak untuk berkhayal. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Cox, Marshall, Mandleco & Olsen 

(2003), melakukan penelitian untuk meneliti jenis strategi pengelolahan stres 

sosial apa yang dilakukan saudara kandungnya untuk menghadapi tanggapan 

terhadap saudaranya yang mengalami gangguan. Penelitian ini dilakukan kepada 

46 saudara kandung yang memiliki saudara yang mengalami gangguan dengan 

cara melengkapi kalimat mengenai respon apa yang diberikan ketika mengalami 

situasi stres sosial sehari-hari. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat 

kategori dalam strategi pengelolahan stres sosial yaitu proaktif, interaktif, internal 

reaktif dan nonaktif. 

 Penelitian ini penting untuk dilakukan di Indonesia, hal ini dikarenakan 

perkembangan autisme telah berkembang cukup pesat sekarang ini yaitu tahun 

2007 diperkirakan lebih dari 400.000 anak autisme yang ada di Indonesia (Kelana 

& Larasati, 2007 dalam Yeanny, 2012). Meningkatnya jumlah penyandang 

autisme pastinya akan diikuti juga meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki 

anak dengan autisme. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa remaja yang 

memiliki saudara kandung dengan gangguan autisme mengalami kesulitan dalam 
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menjalin suatu interaksi dengan saudaranya daripada anak-anak dalam keluarga 

yang semua anaknya berkembang secara normal. Remaja yang tidak mampu 

menjalin suatu interaksi yang positif dengan saudaranya yang mengalami autisme 

maka resiko yang akan didapatkan oleh saudara yang normal adalah kurangnya 

pemahaman terhadap kondisi yang sesungguhnya dari saudaranya dengan 

autisme. Kurangnya pemahaman akan kondisi saudaranya tersebut akan 

menimbulkan stres sosial bagi diri remaja tersebut. Remaja yang tidak mampu 

mengontrol stres sosial yang dirasakan maka akan menyebabkan berbagai 

masalah tambahan dalam dirinya, seperti menimbukan penyakit bahkan sampai 

bunuh diri (Bagenholm & Gilberg, 1991, dalam Ross, 2006). Berdasarkan uraian 

tersebut, penting bagi penelitian ini untuk dilakukan karena dapat memberikan 

informasi mengenai upaya-upaya apa yang dapat dilakukan remaja untuk 

menyingkapi stres sosial yang dirasakan berkaitan dengan dimilikinya saudara 

dengan autisme. 

 Memiliki saudara dengan autisme yang telah beranjak remaja, 

menimbulkan berbagai permasalahan yang lainnya, yaitu dengan meningkatkan 

perilaku bermasalah pada remaja autisme dan menyebabkan meningkatnya stres 

sosial yang dirasakan oleh saudara kandungnya. Semakin tinggi level yang 

dialami saudara dengan autisme maka hal tersebut akan sebanding pula dengan 

semakin tingginya tingkat stres sosial yang akan dialami oleh saudara kandung 

dari anak autisme tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan 

yang dimiliki oleh anak autisme tersebut dalam hal komunikasi, stigma negatif 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Gambaran Strategi Pengelolahan Stres ... Rebecca Stephanie Cynthia



 12 

 

 

 

yang akan diterima dan perilaku yang bermasalah yang ditimbulkan oleh anak 

autisme tersebut terhadap saudaranya (Tomeny, 2012). 

 Berdasarkan empat penelitian yang telah dilakukan diatas, menggunakan 

berbagai metode penelitian yang bervariasi dan membahas mengenai bagaimana 

gambaran strategi pengelolahan stres sosial yang dilakukan ketika menghadapi 

saudara yang menyandang autisme. Peneliti pada empat penelitian sebelumnya 

belum menemukan penelitian kualitatif yang secara spesifik membahas 

bagaimana gambaran strategi pengelolahan stres sosial remaja yang memiliki adik 

kandung dengan autisme secara lebih mendalam. Peneliti ingin menggunakan tipe 

penelitian kualitatif karena peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai 

kecenderungan strategi pengelolahan stres sosial yang dilakukan oleh remaja yang 

memiliki saudara kandung dengan autisme serta hal yang melatarbelakangi 

strategi pengelolahan stres sosial yang dilakukan remaja tersebut. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan strategi 

pengelolahan stres sosial yang dilakukan oleh remaja yang mengalami stres sosial 

dalam menghadapi adik kandung dengan autisme beserta hal yang 

melatarbelakangi remaja menggunakan strategi pengelolahan stres sosial tersebut, 

sehingga dapat dirumuskan suatu pertanyaan penelitian berupa : 

“Bagaimanakah gambaran strategi pengelolahan stres sosial yang dilakukan 

remaja yang memiliki adik kandung dengan autisme ?” 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Gambaran Strategi Pengelolahan Stres ... Rebecca Stephanie Cynthia



 13 

 

 

 

 Guna mengetahui gambaran strategi pengelolahan stres sosial, maka 

peneliti membaginya menjadi beberapa sub pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu 

: 

1. Kecenderungan strategi pengelolahan stres sosial apa yang dimunculkan oleh 

remaja yang memiliki adik kandung dengan autisme ? 

2. Hal apa yang melatarbelakangi strategi pengelolahan stres sosial yang 

digunakan oleh remaja yang memiliki adik kandung dengan autisme ? 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan teoritis berupa kesesuaian teori dengan data yang 

ada di lapangan saat ini baik bagi peneliti ataupun peneliti lainnya 

mengenai strategi pengelolahan stres sosial remaja yang memiliki adik 

kandung dengan autisme. 

b. Memberikan referensi bagi peneliti lain ketika ingin mengembangkan 

penelitian yang serupa 

2. Manfaat Praktis 

a. Informasi mengenai strategi pengelolahan stres sosial remaja yang 

memiliki adik kandung dengan autisme dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk merancang intervensi bagi remaja yang stres sosial karena memiliki 

adik kandung dengan autisme. 

b. Membantu remaja yang memiliki adik kandung dengan autisme untuk 

mengelolah stres sosial yang dirasakan, khususnya stres sosial yang 
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muncul ketika mereka menjalin interaksi dengan melakukan strategi 

pengelolahan stres sosial yang telah peneliti teliti. 
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