
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

      

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang tua khususnya seorang ibu menginginkan lahirnya seorang 

anak yang sempurna dan tumbuh berkembang dengan baik seperti anak-anak 

yang pada umumnya. Karena memiliki seorang anak yang  tumbuh kembang 

sempurna tanpa mengalami kelainan dan gangguan (fisik, mental sosial dan 

emosional) merupakan dambaan setiap orang tua. Akan tetapi terkadang 

terjadi keadaan dimana anak memperlihatkan gejala-gejala dan masalah 

perkembangan sejak dini, seperti tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, autis dan 

yang lainnya. 

Anak berkebutuhan khusus lahir kedunia tanpa memandang latar belakang 

orang tuanya. Mereka bisa hadir dikeluarga siapa saja, tanpa mengenal status 

ekonomi, agama, atau pendidikan orang tuanya karena itu semua atas 

kehendak-Nya. Salah satu gangguan psikiatrik pada anak biasa dikenal dengan 

istilah “anak berkebutuhan khusus“. 

Anak bekebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan baik 

fisik, mental- intelektual, sosial maupun emosional, yang cukup memiliki 

pengaruh besar dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya 



dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1 

Disamping itu anak berkebutuhan 

khusus memerlukan pelayanan dan pendidikan yang khusus dari orang tua 

terutama dari seorang ibu yang sangat berperan penting dalam mengasuh dan 

mendidik anak. 

Ditinjau dari segi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, 

maka hadirnya seorang anak yang mengalami gangguan dan kelainan 

perkembangan bisa menjadi beban bagi oran tuanya. Waktu dan perhatian 

harus lebih banyak diberikan kepada anak tersebut.  Oleh sebab itu,  keluarga 

mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap 

kritis, bila ibu tidak mampu mengelola atau memange emosi negatifnya 

dengan baik maka kemungkinan besar dan pasti terjadi akibatnya berimbas 

pada anak. Karena selain penanganan secara medis, kesembuhan anak 

berkebutuhan kusus bertumpu penting pada peran dan dukungan orang tua. 

Seperti kasus yang terjadi di Calorado, Amerika Serikat (AS) pada hari 

rabu tanggal 7 September 2016, pasangan suami istri ditahan atas dugaan telah 

menyiksa anaknya laki-laki berumur 17 tahun yang buta dan autis. Anak 

teersebut dirawat di rumah sakit dengan berat badan hanya 40 kg dan diduga 

anak berkebutuhan tersebut menjadi korban kekerasan orang tua terhadap 

anaknya.
2
 

Selain itu kasus lain terjadi di Palembang seorang balita bernama Aditya 

Fadilah (4), anak tersebut meninggal dunia akibat mendapatkan kekerasan dari 
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seorang ibu yang menjadikannya sebagai objek melampiaskan amarah. 

Menanggapi hal ini, psikolog anak dan keluarga Astrid W.E.N, MPsi, 

mengatakan saat otak emosional terpicu dan tidak dapat mengontrol diri 

samapai lupa diri. Pada kasus ini beliau mengatakan ada kemungkinan ibu dari 

korban tersebut memiliki riwayat masa lalu yang penuh kekerasan, trauma 

dalam hidup.
3
 

Berbagai macam permasalahan-permasalahan  yang dihadapi  seorang ibu 

yang memiliki anak berkebutuhan khusus memerlukan pemecahan masalah 

sebagai upaya penyesuaian diri terhadap masalah dan tekanan yang 

menimpanya supaya tidak terjadi stres.  

Stres adalah suatu reaksi yang menganngu fisik dan psikis  terhadap setiap 

tuntutan yang menyebabkan rasa tertekan, ketengangan dan menganngu 

stabilitas kehidupan sehari-hari.
4
 Menurut WHO stres adalah reaksi/respon  

tubuh terhadap stressor  psikososial yang menyebabkan tekanan mental 

ataupun beban dalam kehidupan. Stres adalah gangguan pada tubuh dan 

pikiran seseorang  yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan 

yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan maupun penampilan individu di 

dalam lingkungan itu sendiri.
5
 Jadi stres adalah suatu reaksi atau respon yang 

menggannggu pada fisik dan psikis seseorang yang menyebabkan tekanan 

mental atupun beban dalam hidupnya. Stres dapat terjadi ketika individu tidak 
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bisa menyeimbangkan antara situasi yang menuntut dengan perasaan individu 

atas kemampuannya dengan tuntutan-tuntutan yang dihadapinya. 

Tingkat stres yang tinggi ditunjukan dengan berbagai tanda/gejala seperti 

timbulnya perasaan cemas, lelah, otot-otot terasa tegang, tidak yakin dan sulit 

tidur. Hasil penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) diberbagai negara 

menunjukan 20-30 persen pasien yang dirujuk ke layanan kesehatan 

menunjukan adanya gangguan jiwa. Bentuk yang paling sering ditemui  adalah 

kecemasan dan depresi. Hal ini sering tidak diketahui bahkan sulit difahami 

orang yang bersangkutan dan lingkungannya. Mereka lebih berfokus terhadap 

keluhan fisik saja serta masalah yang melatarbelakangi, misalnya masalah 

keluarga, maslah pekerjaan dan sebagainya.
6
 

Santock sebagaimana dikutip Utaminingtias
7
 menyatakan bahwa „coping 

adalah upaya mengendalikan keadaan yang penuh tekanan dengan berusaha 

untuk mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi dan mencari penyebab 

utama untuk mengurangi stres yang timbul.‟ 

 

Selain itu pendapat lain menurut Lazarus dan Folkan sebagaimana dikutip 

Utaminingtias
8
 menyatakann bahwa  

“terdapat dua bentuk coping stress yaitu emotion-focuse coping dan 

problem-focused coping. Emoticon  focused coping adalah upaya seseorang 

dalam mengatasi rasa stresnya yang hanya sebatas  mencari makan yang 

terjadi pada dirinya atau melakukan sesuattu yang dianggap dapat mengurangi 

rasa stresnya tanpa berusaha memgubah mengubah keadaan atau masalah 

yang sedang dilaminya”. 

 

Dalam melakukan coping juga dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya 

tingkat stress yang dialami individu. Individu yang mengalami tingkat stres 
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yang rendah akan menggunakan coping stres yang sama  atau serupa dengan 

yang pernah dialami sebelumnya namun sebaliknya jika individu mengalami 

tingkat stress yang kuat/tinggi akan membentuk dan menggunakan oping 

stress yang baru.
9
 Individu yang mengalami tingkat stress tinggi pada 

umumnya akan merasakan hal-hal kesedihan emosional, marah-marah, 

bingung, ptus asa dan yang lainnya.    

            Salah satu seorang individu mudah terombang-ambing dalam 

kebimbangan, putus asa, keraguan dan kehilangan makna hidup adalah karena 

dunia spiritual mulai dijauhkan bahkan dihilangkan. Hal ini tentunya yang 

dapat memunculkan stress, Karena pada dasarnya agama yang menjadi salah 

satu sumber spiritual yang dapat memunculkan rasa ketenangan, ketentraman 

dalam diri seorang individu.
10

   

 Ditambahkan pula oleh Wangunwijaya, religiusitas merupakan aspek 

personal dari kehidupan beragama mencakup totalitas rasa penghayatan 

pribadi kepada Tuhannya dari diri individu itu sendiri.
11

 Sekilas dari hal ini 

nampak sulit ntuk diukur dan dinilai dari luar akan tetapi religiusitas individu 

dapat dilihat dari aspek-aspek kehidupan. Salah satu aspek religiusitas yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah aspek pengamalan dalam melaksanakan 

ibadah puasa Senin Kamis. 

 Makna puasa dalam bahasa arab adalah “shaum” atau “shiyam”. 

Keduanya mempunyai makna “al-imsak”, yaitu menahan diri dari sesuatu 
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yang mubah berupa shyahwat perut, kemaluan dengan tujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.
12

 

 Secara syar‟i, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang dapat 

membatalkan puasa seperti makan, minum, melakukan hubungan suami istri 

baik disengaja ataupun tidak disengaja dari waktu terbit fajar sampai terbenam 

matahari. 

Puasa senin kamis adalah puasa yang dilakukan pada hari sein dan kamis 

dari sejak terbit fajar  sampai terbenam matahari, adapun adab, waktu an 

tatacara melaksanakan puasa senin kamis tidak ada bedaya dengan puasa 

bulan Ramadhan. Secara khusus, puasa ini dinyatakan Rasullah saw dalam 

hadis yang diriwayatkan Muslim dan Tirmidzi : 

 

 ُت ِفيِه َويَ ْوٌم بُِعْثُت َأْو أُْنِزَل َعَليَّ ِفيهِ َوُسِئَل َعْن َصْوِم يَ ْوِم اِِلثْ نَ ْيِن قَاَل َذاَك يَ ْوٌم ُوِلدْ 

Abu Qatadah ra berkata, pernah Rasulullah SAW ditanya tentang puasa di hari 

Senin. Jawabnya: “Hari itu saya dilahirkan  dan hari itu saya diutus serta 

Quran diturunkan kepadaku”.
13

 

 

Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut menegaskan bahwa hari 

senin merupakan hari kelahiran Rasulullah saw dan juga hari dimana 

Rasulullah saw mendapatkan wahyu dari Allah yaitu diturunkannya Al-Quran. 

 Penelitian ini mengambil tempat di SLB Negeri 1 Bantul, peneliti merasa 

tertarik terhadap ibu/orang tua muslim yang memiliki anak berkebutuhan 

khusus yang rentan mengalami stress. Dan mencoba meneliti ada tidaknya 

                                                           
12

 Ahmad Syahirul Alim, Lc, Keajaiban Puasa Sunah, (Jakarta Pusat: PT Niaga Swadaya, 

2010), hal. 19. 
13

 Suyadi, Keajaiban Puasa Senin Kamis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hal. 19. 
 



korelasi intensitas puasa senin kamis terhadap tingakat stres. Peneliti 

mengambil penelitian ini dengan judul “KORELASI INTENSITAS PUASA 

SENIN KAMIS TERHADAP TINGKAT STRES PADA IBU YANG 

MEMILIKI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi Kasus Jurusan 

Tunagrahita di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rmusan masalah dalam 

penelitian adalah: 

1. Bagaimana intensitas puasa Senin Kamis dengan ibu yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus? 

2. Seberapa besar tingkat stres dari ibu yang puasa Senin Kamis yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus? 

3. Adakah korelasi antara religiusitas, khususnya puasa Senin Kamis 

dengan tingkat stres dari ibu yang puasa Senin Kamis yanng memiliki 

anak berkebutuhan khusus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana intensitas puasa Senin Kamis dengan ibu 

yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat stres dari ibu yang puasa Senin 

Kamis yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 



3. Untuk mengetahui adakah korelasi antara religiusitas, khususnya puasa 

Senin Kamis dengan tingkat stres dari ibu yang puasa Senin Kamis yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan manfaat baik dari aspek 

teoritik maupun dari aspek praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan teori yang berkaitan dengan tema dan judul yang sejenis, 

utamanya masalah hubungan intensitas puasa senin-kamis terhadap tingkat 

stres pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi instansi atau lembaga pendidikan 

mengenai pentingnya puasa Senin Kamis dan tingkat stres 

b. Sebagai salah satu  bahan informasi bagi mahasiswa tentang puasa 

Senin Kamis dan tingkat stres 

c. Sebagai wacana keilmuan khususnya psikologi Islam tentang puasa 

senin kamis dan tingkat stres, sekaligus menambah bahan pustaka 

untuk program studi Komunikasi dan Konseling Islam. 

d. Hasil penelitian dapat memberikan alternatif pendekatan atau sebagai 

koping stres  terhadap tingkat stres. 

 



E. Sistematika Pembahasan 

Penulis membagi penelitian ini kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang mengapa perlu dilakukan 

penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangak Teori, berisi tinjauan penelitian 

terdahulu dan teori yang menjelaskan masing-masing konsep yaitu puasa 

Senin Kamis, stres dan anak berkebutuhan khusus serta hipotesis. 

Bab III Metodelogi Penelitian, membahas tentang  pendekatan dan 

metode penelitian, populasi dan sampel, variabel dan indikator, teknik 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas dan analisis data. 

Bab IV Hasil Pembahasan, membahas mengenai hasil penelitian 

meliputi gambaran umum tempat penelitian, hasil pengolahan statistik dan 

analisis terhadap data. 

Bab V Penutup,  berisi rangkuman dari keseluruhan isi penelitian yaitu 

kesimpulan dan saran. 

 


