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ABSTRACT  
 

The Relationship of Father Support, Mother’s Knowledge of Autism and 
Religiosity (Religious Practice Dimension) to Mother’s Acceptance of Children 

with Autism 
 

Umi Pujiastuti 
 

The purpose of this research is to examine the relationship of father support, 
mother's knowledge of autism and religiosity (religious practices dimension) to 
mother’s acceptance of children autism. The source of data of this research are 55 
Muslims and Christians mothers having autistic children who study in some 
Extraordinary School  (SLB) of Autism in Surakarta, their husband is lives at 
home. This research belongs to population study. It used scaling and testing 
questionnaires as the technique of collecting data. It used double regression 
analysis for the technique of analyzing data. The result of the research shows that 
the correlation coefficient values (R) is 0,617 and Fregression = 10,432; p=(p<0,01). 
The effective contribution from the father’s supports, mother’s knowledge of 
autism, and religiosity (religious practices dimension) to mother's acceptance of 
children with autism reaches 38.0 %. The effective contribution from the father’s 
supports to mother's acceptance of  children with autism is 11.02 %. The effective 
contribution from the mother’s knowledge of autism to mother's acceptance of 
children with autism is 9,12 %. The effective contribution from the religiosity 
(religious practices dimension) to mother's acceptance of children with autism 
reaches 17,86 %. The research concludes that  (1) there is a relationship of 
father’s supports, mother’s knowledge of autism, and religiosity (religious 
practices dimension) to mother's acceptance of children with autism; (2) there is a 
relationship of husband’s supports to mother's acceptance of children with autism, 
(3) there is a relationship of mother’s knowledge of autism to mother's acceptance 
of children with autism, and (4) there is a relationship of religiosity (religious 
practices dimension) to mother's acceptance of children with autism. Implications 
of this research in the clinical field is the mother of an autistic child can receive 
because of the support of the father as the nearest person in the life of the mother 
as well as the knowledge and religiosity which is owned  mom. Good knowledge 
and high religiosty mothers supporting mother’s of children with autism 
acceptance. 
 
Keywords: mother’s acceptance, father’s supports, mother’s knowledge, and 
religiosity. 
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A. PENDAHULUAN 

Setiap orang tua pasti meng-
inginkan anaknya terlahir sempurna 
tanpa ada kekurangan baik fisik 
maupun mentalnya. Akan tetapi, 
terkadang terjadi keadaan dimana anak 
menunjukkan adanya  suatu atau 
beberapa masalah dalam perkem-
bangan sejak di dalam kandungan 
ataupun sesudah lahir ke dunia. Salah 
satu contoh masalah yang dapat terjadi 
adalah mempunyai anak autis. Menurut 
Chaplin (2011), anak autis adalah anak 
dengan kecenderungan diam dan suka 
menyendiri yang ekstrim. Autisme 
merupakan gangguan perkembangan 
yang kompleks dengan gejalanya 
meliputi perbedaan dan ketidak-
mampuan dalam berbagai bidang, 
seperti kemampuan komunikasi sosial, 
kemampuan motorik kasar, motorik 
halus, serta tidak mampu berinteraksi 
sosial, sehingga seolah-olah hidup 
dalam dunianya sendiri. 

Reaksi pertama orang tua 
terutama seorang ibu ketika anaknya 
dikatakan autis adalah tidak percaya, 
shock, sedih, kecewa, merasa bersalah, 
marah, menangis dan menolak. Tidak 
mudah bagi seorang ibu yang anaknya 
menyandang autis untuk mengalami 
fase ini, sebelum akhirnya sampai pada 
tahap penerimaan (acceptance). 
Sebelum mencapai penerimaan diri, 
seseorang yang menghadapi kenyataan 
di luar harapannya akan mengalami 
tujuh tahapan penerimaan diri, yaitu (1) 
shock stage (kaget), (2) denial stage 
(penyangkalan), (3) anger stage 

(marah), (4) bargaining stage (mena-
war), (5) depression stage (depresi), (6) 
testing stage, (7) acceptance stage 
(penerimaan diri) (Ross, 2006). Seperti 
hasil penelitian sebelumnya oleh 
peneliti yang dilakukan dengan lima    
pasang orang tua yang memiliki anak 
autis di daerah  Surakarta  pada  
tanggal  10 Desember 2013. Data 
Survey Awal Penerimaan Ibu terlihat di 
Tabel 1. 

Suatu penerimaan ditandai 
dengan sikap positif, adanya penga-
kuan atau penghargaan terhadap nilai-
nilai individual tetapi menyertakan 
pengakuan terhadap tingkah lakunya 
(Chaplin, 2011). Shepard (dikutip 
Ensiklopedia Wikipedia) bahwa 
penerimaan diri adalah kemampuan 
individu untuk menerima dirinya apa 
adanya, baik kelebihan maupun 
kelemahan. Menurut Shepard (dikutip 
Ensiklopedia Wikipedia, 2011) peneri-
maan diri dibentuk dari aspek-aspek 
sebagai berikut pemahaman diri 
(pemahaman diri adalah kemampuan 
mengobservasi dan mengenali perasaan 
yang dimiliki diri sendiri; kesadaran 
yang realistis (kesadaran yang realistik 
adalah mampu memberikan tanggapan 
atas situasi yang dihadapi secara 
objektif mampu menetapkan suatu 
tujuan didasarkan pada objektifitas 
bukan keinginan semata-mata); 
memahami kelebihan dan kelemahan 
diri (mampu mengenali kelebihan dan 
kelemahan yang dimiliki, serta meng-
optimalkan kelebihan yang dimiliki).  
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Tabel 1. Data Survey Awal Penerimaan Ibu 

No. Subjek Shock Stage Denial Stage Anger Stage Bargaining Stage Depression Stage Testing Stage Acceptance Stage 

1 AB 

Mengalami 
keterkejutan ketika 
mengetahui 
anaknya autis 
padahal awalnya 
normal 

Tidak 
percaya 
dengan 
diagnosa 
dokter anak 
dan doter 
saraf 

Marah 
terhadap diri 
sendiri, 
ayah, dan 
pembantu 

Mempertanyakan 
keadaan yang 
dialaminya 
kepada Allah dan 
dia merasa tidak 
seharusnya dia 
yang menerima 
cobaan ini 

Dipengaruhi oleh 
kondisi psikisnya 
sejak menghadapi 
anaknya autis 
pasif dan 
perkataan anak-
anak tetangga 
yang mengatakan 
anaknya gila 

Mencari solusi 
pengobatan/ 
penanganan bagi 
anak subjek yang 
autis dan 
menyekolahkan 
anak ke SLB 

Menyadari bahwa 
anak yang mereka 
miliki adalah 
pemberian Allah 
yang harus dijaga,    
disayang seperti 
anak normal 

2 CD 

Terkejut ketika 
menge-tahui 
kondisi anaknya 
yang autis padahal 
sebelumnya normal  

Tidak 
percaya 
dengan 
diagnosa 
dokter 

- Mempertanyakan 
keadaan yang 
dialaminya 
kepada Allah, 
kenapa anaknya 
dulu normal 
sekarang menjadi 
autis 

Dipengaruhi oleh 
kondisi fisik dan 
psikis subjek yang 
kurang baik sejak 
menghadapi 
anaknya yang 
autis agrasif 

Mencari solusi 
pengobatan/ 
penanganan bagi 
anak subjek yang 
autis, memanggil 
terapis ke rumah 
dan menyekolah-
kan ke SLB 

Menyadari bahwa 
anak yang mereka 
miiki adalah 
pemberian Allah 
yang harus dijaga, 
disayangi 
bagaimanapun 
kondisinya 

3 EF 

Mengalami 
keterkejutan ketika 
mengetahui 
anaknya tidak 
merespon ketika 
diberi mainan yang 
berbunyi dan 
matanya menatap 
dengan kosong 
setelah diperik-
sakan ternyata 
anaknya autis  

  Mempertanyakan 
keadaan yang 
dialami kepada 
Allah kenapa 
mereka diberi 
amanah anak autis 

 Mencari solusi 
pengobatan/ 
penanganan bagi 
anaknya yang 
autis, menyeko-
lahkan ke SLB 
dan diterapikan di 
pusat terapi autis 

Menyadari bahwa 
anak mereka adalah 
amanah yang harus 
diperlakukan sama 
dengan anak yang 
normal 
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No. Subjek Shock Stage Denial Stage Anger Stage Bargaining Stage Depression Stage Testing Stage Acceptance Stage 

4 GH 

Mengalami keterke-
jutan ketika menge-
tahui anaknya autis 
padahal sebelumnya 
normal 

    Ibunya seorang 
psikolog akhirnya 
mengambil kuliah 
kembali 
mengambil 
jurusan 
Pendidikan 
Khusus agar 
mengetahui cara 
menangani  
anaknya yang 
autis dan 
tergabung dalam 
Parrent Support 
Group serta 
menyekolahkan 
anaknya ke SLB 
 

Menyadari bahwa 
anak yang mereka 
miliki adalah 
amanah Allah yang 
harus dirawat, 
disayangi, 
diperlukan seperti 
anak normal 

5 IJ 

Mengalami keterke-
jutan ketika menge-
tahui anaknya autis 
padahal sebelumnya 
normal 

  Mempertanyakan 
keadaan yang 
dialami kepada 
All ah kenapa 
mereka diberi 
amanah anak autis 

 Mencari solusi 
pengobatan/ 
penanganan bagi 
anaknya yang autis, 
menyekolahkan ke 
SLB dan tergabung 
dalam Parrent 
Support Group 

Menyadari bahwa 
anak yang mereka 
miliki adalah amanah 
All ah yang harus 
dirawat, disayangi, 
diperlukan seperti 
anak normal 
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Rachmayanti dan Zulkaida 
(2007) dalam hasil penelitian diperoleh 
bahwa penerimaan ibu terhadap anak 
penyandang autisme dipengaruhi 
adanya faktor dukungan dari keluarga 
(ayah), kemampuan keuangan 
keluarga, latar belakang agama, tingkat 
pendidikan, status perkawinan, usia 
serta dukungan para ahli dan masya-
rakat umum. Hendriani, Handariyati, 
Sakti (2006) dalam risetnya diperoleh 
hasil penelitian bahwa orang tua 
mampu menerima anaknya yang 
retardasi mental karena dipengaruhi 
oleh beberapa faktor  yaitu dukungan 
antara anggota keluarga (ayah), 
kehadiran informasi tentang kondisi 
anak yang sebelum dilahirkan, tingkat 
pemahaman atau pengetahuan tentang 
keterlambatan mental, kesiapan untuk 
menghadapi kondisi anaknya yang 
berbeda dengan normal, persepsi 
tentang anak retardasi mental. Dari 
beberApa hasil penelitian sebelumnya 
penulis dapat menyimpulkan faktor- 
faktor yang mempengaruhi penerimaan 
ibu yang memiliki anakautis, antara 
lain dukungan ayah, pengetahuan 
tentang anak autis, dan religiusitas. 

Sarafino (2011) mengatakan 
bahwa kebutuhan, kemampuan, dan 
sumber dukungan mengalami peru-
bahan sepanjang kehidupan seseorang. 
Keluarga merupakan lingkungan 
pertama yang dikenal oleh individu 
dalam proses sosialisasinya dan sumber 
dukungan sosial yang utama bagi 
individu berasal dari pasangan hidup 
atau kekasih, keluarga, teman, dokter 
atau organisasi masyarakat. Caplin 
(2011) dukungan sosial adalah 
memberikan dorongan atau pengobatan 
semangat dan nasehat  kepada orang 
lain dalam satu situasi pembuatan 
keputusan, maka dukungan ayah adalah 
segala dorongan, motivasi, empati, 

maupun bantuan yang diberikan ayah 
untuk membantu seorang istri agar 
merasa lebih tenang dan aman sehingga 
seorang istri merasa mendapatkan 
dukungan dalam menghadapi segala 
persoalan dalam hidup. 

Agar seorang ibu tidak menutup 
diri, mau membuka diri mengenai 
anak-anaknya, mampu menerima anak-
anaknya yang autis maka seorang ibu 
Selain memerlukan dukungan dari ayah 
juga perlu memiliki pengetahuan yang 
luas tentang kondisi yang dialami anak 
autis yang sebenarnya. Menurut 
Robinson dan Robinson (dalam 
Abdurrahman, 1999) ada dua alasan 
orang tua mencari penyebab dari 
kekhususan anak. Pertama dengan 
mengetahui penyebabnya diharapkan 
dapat ditemukan jalan untuk 
memperbaiki atau mencegah anak 
berkebutuhan khusus. Kedua, dengan 
mengetahui penyebabnya diharapkan 
dapat mengurangi beban berat. 
Pengetahuan ialah merupakan hasil 
“tahu” dan ini terjadi setelah orang 
melakukan penginderaan terhadap 
suatu obyek tertentu. Penginderaan 
terjadi melalui panca  indera manusia 
yaitu indera penglihatan, pendengaran, 
penciuman,  rasa dan raba. Sebagian 
besar pengetahuan manusia diperoleh 
melalui mata dan telinga 
(Notoadmodjo, 2003). Pengetahuan 
tentang anak autis secara umum dapat 
diartikan sebagai sekumpulan 
informasi yang dimiliki seseorang 
tentang anak autis seutuhnya. Untuk 
memahami autis sendiri ada banyak hal 
yang perlu diketahui mulai dari penger-
tian tentang anak autis, ciri-ciri autis, 
membantu anak ketika tantrum, 
makanan apa saja yang membuat alergi 
bagi anak autis. 

Penerimaan seorang ibu terhadap 
anak autis selain dipengaruhi oleh 
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dukungan keluarga dan pengetahuan 
tentang anak autis  juga dipengaruhi 
oleh agama atau religiusitas. Reli-
giusitas adalah suatu kesatuan unsur-
unsur yang komprehensif, yang 
menjadikan seseorang disebut sebagai 
orang beragama (being religious), dan 
bukan sekedar mengaku mempunyai 
agama (having religion). Religiusitas 
meliputi pengetahuan agama, 
keyakinan agama, pengamalan ritual 
agama, pengalaman agama, perilaku 
(moralitas) agama, dan sikap sosial 
keagamaan (Djarir, 2008). Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Religiusitas berarti pengabdian 
terhadap agama atau kesalehan. 
Tingkat religiusitas yang dimiliki ibu 
yang memiliki anak autis dapat terlihat 
dari bagimana penerimaan diri ibu 
ketika mendapat cobaan dengan 
memiliki anak autis adalah sebuah 
keharusan yang harus dimiliki oleh 
setiap individu khususnya seorang ibu 
yang memiliki anak autis meskipun 
kondisi yang dialami ibu bertentangan 
dan tidak sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh ibu. 

Berdasarkan uraian di atas 
terlihat bahwa adanya dukungan ayah, 
pengetahuan tentang anak autis dan 
religiusitas (dimensi praktik agama) 
memungkinkan penerimaan seorang 
ibu terhadap anak autis lebih besar, 
karena dengan adanya dukungan ayah, 
pengetahuan tentang anak autis dan 
religiusitas (dimensi praktik agama) 
tersebut diharapkan mampu menja-
dikan seorang ibu lebih optimis dan 
dapat menerima keadaan anak apa 
adanya dan tetap bersyukur pada Tuhan 
yang Maha Esa. Oleh karena itu, 
peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul: “Hubungan 
antara Dukungan Ayah, Pengetahuan 
Ibu tentang Anak Autis dan 

Religiusitas (Dimensi Praktik Agama) 
dengan Penerimaan Ibu terhadap anak 
autis. 

 
METODE PENELITIAN 

Arikunto (2002) menjelaskan 
bahwa populasi adalah keseluruhan 
subjek  penelitian.  Sedangkan menurut 
Riduwan (2012) Populasi adalah objek 
atau subjek yang berada pada suatu 
wilayah dan memenuhi syarat-syarat 
tertentu berkaitan dengan masalah 
peneitian. Populasi dalam  penelitian  
ini  adalah  55  ibu yang memiliki anak 
autis yang bersekolah di enam SLB 
Autis di Solo Raya,  beragama  Islam  
dan Nasrani serta tinggal serumah 
dengan ayah karena jumlah populasi 
penelitian sebanyak 55 orang, sehingga 
penelitian yang akan dilakukan meru-
pakan penelitian populasi atau disebut 
juga dengan studi populasi. Lokasi 
penelitian ada enam SLB yaitu, (1) SLB 
Harmony; (2) SLB B, C dan autis 
Yayasan Bina Asih (YBA); (3) SLB C 
Yayasan Pendidikan Anak Luar Biasa 
(YPALB); (4) SLB N Sukoharjo; (5) 
Mutiara  center  dan  (6)  Mitra Ananda. 
Metode pengambilan data menggu-
nakan angket (skala dan tes). Teknik 
analisis data dengan menggunakan 
perhitungan regresi berganda. Analisis 
data aitem dengan menggunakan alat 
bantu komputer program “Statistical 
Packages for Social Science” (SPSS) 
for Windows Release 17.0. 

  
HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh nilai koefisien korelasi 
R=0,617 Fregresi =10,432; p=0,000 
(p<0,050). Hasil ini menunjukkan ada 
hubungan yang sangat signifikan antara 
dukungan ayah, pengetahuan tentang 
anak autis dan religiusitas (dimensi 
praktik  agama) dengan penerimaan ibu 
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terhadap anak autis. Artinya variabel 
dukungan ayah, pengetahuan tentang 
anak autis dan religiusitas (dimensi 
praktik  agama) dapat digunakan 
sebagai prediktor untuk memprediksi 
penerimaan ibu terhadap anak autis. 
Hasil analisis korelasi rx1y sebesar 
0,465; p = 0,01 (p<0,05) berarti ada 
hubungan yang signifikan antara 
dukungan ayah dengan penerimaan ibu 
terhadap anak autis. Hasil analisis 
korelasi rx2y sebesar 0,223; p = 
0,047(p<0,05) berarti ada hubungan 
yang sangat signifikan antara 
pengetahuan ibu tentang anak autis 
dengan penerimaan ibu terhadap anak 
autis. Hasil analisis korelasi rx3y sebesar 
0,501; p = 0,000 (p<0,05) berarti ada 
hubungan yang sangat signifikan antara 
religiusitas (dimensi praktik  agama) 
dengan penerimaan ibu terhadap anak 
autis. 

Sumbangan efektif dari dukungan 
ayah (X1), pengetahuan tentang autis 
(X2) dan religiusitas (dimensi praktik 
agama) (X3) terhadap penerimaan ibu 
(Y) = 0,380 (38,0%). Hal ini berarti 
masih terdapat 62,0% faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi penerimaan ibu di 
luar variabel dukungan ayah, penge-
tahuan tentang anak autis dan 
religiusitas (dimensi praktik agama) 
misalnya tingkat pendidikan, tingkat 
ekonomi dan lain-lain. Dukungan ayah 
(X1) merupakan faktor ekstrinsik atau 
faktor luar dari penerimaan ibu 
sehingga sumbangan efektifnya sebesar 
11,02% sedangkan pengetahuan (X2) 
dan religiusitas (X3) merupakan faktor 
intrinsik dari penerimaan ibu (Y). 

Pengetahuan mengandung aspek 
kognitif, afektif dan psikomotorik 
sehimgga sumbangan efektifnya sebesar 
9,12% dan religiusitas mengandung 
aspek kognitif, afektif, psikomotorik 
dan spiritual maka sumbangan 
efektifnya lebih besar daripada penge-
tahuan walaupun sama-sama faktor 
intriknsik yaitu sebesar 17,86%.  

Kategorisasi adalah mengetahui 
kondisi subjek dengan membuat kelas-
kelas interval pengkategorian.  Berda-
sarkan hasil analisis diketahui variabel 
penerimaan ibu (Y) mempunyai nilai 
rerata empirik (ME) sebesar 84,05 dan 
rerata  hipotetik (MH) sebesar 70 
karena ME>MH maka penerimaan ibu 
pada subjek penelitian tergolong tinggi, 
variabel dukungan ayah (X1) 
mempunyai nilai rerata empirik (ME) 
sebesar 132,71 dan rerata  hipotetik 
(MH) sebesar 110 karena ME>MH 
maka dukungan ayah pada subjek 
penelitian tergolong tinggi, variabel 
pengetahuan tentang anak autis (X2) 
mempunyai nilai rerata empirik (ME) 
sebesar 19,00 dan rerata  hipotetik 
(MH) sebesar 13 karena ME>MH maka 
pengetahuan tentang anak autis pada 
subjek penelitian tergolong tinggi, dan 
variabel religiusitas (dimensi praktik  
agama) (X3) mempunyai nilai rerata 
empirik (ME) sebesar 80,89 dan rerata  
hipotetik (MH) sebesar 62,5 karena 
ME>MH maka religiusitas (dimensi 
praktik  agama) pada subjek penelitian 
tergolong tinggi. 

Berdasarkan  hasil  analisis data 
menggunakan SPSS versi 17.0 dapat 
dirangkum pada Tabel 2 
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Tabel 2. Rangkuman  Hasil Analisis Data Penerimaan Ibu 
 

Analisis Variabel Nilai Interpletasi 

Hasil Anareg 

Penerimaan ibu 
dengan dukungan 
ayah,  pengetahuan 
ibu dan religiusitas 
(dimensi praktik 
agama) 

Koefisien R=0,617; 
Fregresi= 10,432 
(p=0,000; p=0,05); R2= 
0,38 (38%) 

Ada hubungan 

Dukungan ayah 
dengan penerimaan 
ibu 

rx1y=0,465 (p=0,01; 
p<0,05) 

Ada hubungan 

Pengetahuan ibu 
dengan penerimaan 
ibu 

rx2y=0,223; (p=0,047; 
p<0,05) 

Ada hubungan 

Religiusitas (dimensi 
praktik agama) dengan  
penerimaan ibu 

rx3y=0,501; (p=0,000; 
p<0,05) 

Ada hubungan 

Sumbangan Efektif 
X1 dan Y SE X1=11,02% 

SE total=38% X2 dan Y SE X2=9,12% 
X3 dan Y SE X3=17,86% 

Kategorisasi 

X1 RE=132,71 
RH=110 

Kategori tinggi 

X2 RE=19 
RH=13 

Kategori tinggi 

X3 RE=80,89 
RH=62,5 

Kategori tinggi 

Y RE=84,05 
RH=70 

Kategori tinggi 

Sumber: Statistical Packages for Social Science” (SPSS) for Windows Release 
17.0. 

  
 
 
DISKUSI 

Hasil analisis data menyatakan 
bahwa (1) ada hubungan antara 
dukungan ayah, pengetahuan tentang 
anak autis, dan religiusitas (dimensi 
praktik agama) dengan pennerimaan Ibu 
terhadap anak autis; (2) ada hubungan 
antara dukungan ayah dengan 
penerimaan ibu terhadap anak autis; (3) 
ada hubungan antara pengetahuan 
tentang anak autis dengan penerimaan 
ibu terhadap anak autis; (4) ada 
hubungan antara religiusitas (dimensi 
praktik agama) dengan penerimaan ibu 
terhadap anak autis. 

Berdasarkan perhitungan dengan 

analisis regresi dua prediktor dieroleh 
nilai koefisien korelasi R = 0,380 Fregresi 
= 10,432; p=0,000 (p<0,050). Hasil itu 
menunjukkan ada hubungan yang 
sangat signifikan antara dukungan ayah, 
pengetahuan tentang anak autis, dan 
religiusitas (dimensi praktik agama) 
terhadap penerimaan ibu. Artinya 
variabel dukungan ayah, pengetahuan 
ibu tentang anak autis dan religiusitas 
(dimensi praktik agama) dapat 
digunakan sebagai prediktor untuk 
memprediksi penerimaan ibu. Menurut 
(Santrock, 2007) tingkat penerimaan 
orang tua terhadap anak berkebutuhan 
khusus sangat dipengaruhi oleh tingkat 
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kestabilan dan kematangan emosinya, 
pendidikan, status sosial ekonomi, 
jumlah anggota keluarga, struktur 
dalam keluarga, dan kultur turut 
melatarbelakanginya. Ketika orang tua 
menunjukkan kerja sama, saling 
menghormati, komunikasi yang 
seimbang, dan penyesuaian terhadap 
kebutuhan masing-masing akan 
membantu anak berkebutuhan khusus 
dalam membentuk sikap yang positif. 
Sebaliknya, bila orang tua menunjukkan 
koordinasi yang buruk, peremehan yang 
dilakukan secara aktif oleh orang tua, 
kurangnya kerja sama dan kehangatan, 
dan pemutusan hubungan oleh salah 
satu orang tua merupakan kondisi yang 
membuat anak berkebutuhan khusus 
menghadapi risiko terjadinya gangguan 
perkembangan. 

Rachmayanti dan Zulkaida 
(2007) di dalam hasil penelitiannya 
mengungkapkan faktor faktor 
penerimaan orang tua terhadap anak 
autis, yaitu  dukungan dari keluarga 
besar, kemampuan keuangan keluarga, 
latarbelakang agama, sikap para ahli 
yang mendiagnosa anaknya, tingkat 
pendidikan ayah istri, status perka-
winan, sikap masyarakat umum, usia 
dari masing-masing orang tua, dan 
sarana penunjang. Novia dan 
Kurniawan (2007) di dalam hasil 
penelitiannya juga mengungkapkan 
bahwa subjek yang didampingi ayah 
dalam pengasuhan anak autis dapat 
memberikan perhatian penuh pada 
anaknya sampai subjek menemukan 
keanehan demi keanehan pada 
anaknya; untuk menangani terapi autis 
subjek juga memperkaya pengeta-
huannya dengan mempercayakan pada 
pusat terapi yang selama ini melatih 
dan mendidik anak subjek. Namun 
subjek tidak hanya pasrah dengan apa 
yang diajarkan terapis pada anaknya di 

tempat terapis, tetapi subjek juga 
melatih kembali anaknya di rumah agar 
anak konsisten dengan kemapuannya; 
subjek juga percaya bahwa anak adalah 
titipan Tuhan yang harus dijaga, 
diasuh, dan dididik sebaik mungkin, 
menyadari bahwa usaha yang dilaku-
kan  harus diiringi doa untuk kemajuan 
buah hatinya. Dari teori dan hasil 
beberapa penelitian yang dilakukan 
peneliti sebelumnya dapat memperkuat 
bahwa ada hubungan antara dukungan 
ayah, pengetahuan ibu tentang anak 
autis, dan religiusitas (dimensi praktik 
agama) dengan penerimaan ibu ter-
hadap anak autis. 

Hasil analisis korelasi rx1y 
sebesar 0,465; p = 0,01 (p<0,50) berarti 
ada hubungan yang signifikan antara 
dukungan ayah dengan penerimaan ibu 
terhadap anak autis serta variabel 
dukungan ayah mempunyai nilai rerata 
empirik  sebesar sebesar 132,71 dan 
rerata  hipotetik sebesar 110. Artinya, 
dukungan ayah pada subjek penelitian 
tergolong tinggi. Hasil analisis yang 
menunjukkan bahwa dukungan ayah 
mempengaruhi penerimaan ibu 
terhadap anak autis, sesuai dengan 
kajian yang dikemukakan oleh 
Hendriani, dkk (2006) yang menga-
takan bahwa sikap menerima terhadap 
kondisi dan kehadiran anak dengan 
keterbelakangan mental berkaitan 
dengan beberapa faktor, yaitu 
hubungan atau interaksi antar anggota 
keluarga, kehadiran informasi tentang 
kondisi anak yang sebelum dilahirkan, 
tingkat pemahaman atau pengetahuan 
tentang keterlambatan mental, kesiapan 
untuk menghadapi kondisi anaknya 
yang berbeda dengan normal, persepsi 
tentang anak retardasi mental. 
Rahmawati, dkk (2012) mengatakan 
bahwa skor dukungan social berada 
pada kategorisasi sedang sebanyak 15 
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responden (39,47%), dan kategori 
tinggi sebanyak 23 responden (60,53%) 
sehingga dapat diketahui bahwa tingkat 
dukungan sosial berada pada kategori 
tinggi. Responden dalam penelitiannya 
memiliki karakteristik bukan single 
parent sehingga dukungan sosial 
berada kategori tinggi kemungkinan 
disebabkan karena ibu yang memiliki 
anak autis merasakan dukungan yang 
terbesar dari ayah. Naina (2012) yang 
mengemukakan bahwa semakin tinggi 
dukungan sosial yang diperoleh ibu, 
maka semakin tinggi pula penerimaan 
ibu terhadap anaknya yang sedang 
menyandang autis. Dari teori dan hasil 
beberapa penelitian yang dilakukan 
peneliti sebelumnya dapat memperkuat 
bahwa ada hubungan antara dukungan 
ayah dengan penerimaan ibu terhadap 
anak autis. 

Hasil analisis korelasi rx2y 

sebesar 0,223; p = 0,047 (p<0,05) 
berarti ada hubungan yang sangat 
signifikan antara pengetahuan ibu 
tentang anak autis dengan penerimaan 
ibu terhadap anak autis serta variabel 
pengetahuan tentang anak autis 
mempunyai nilai rerata empirik sebesar 
19,00 dan rerata  hipotetik sebesar 13. 
Artinya, pengetahuan tentang anak 
autis pada subjek penelitian tergolong 
tinggi. Hasil analisis yang menunjuk-
kan bahwa pengetahuan mempengaruhi 
penerimaan ibu sesuai dengan kajian 
yang dikemukakan oleh Rosiana, dkk 
bahwa tingkat pengetahuan orang tua 
tentang retardasi mental mempunyai 
peranan penting dalam pengambilan 
strategi koping keluarga dan kurangnya 
pengetahuan orang tua bisa menjadi 
salah satu sumber koping maladaptif 
keluarga. Astuti, dkk (2012) dalam 
hasil penelitiannya mengemukakan 
bahwa orang tua sebanyak 37orang 
(29%) mempunyai pengetahuan kurang 

sehingga perilaku upaya pencarian 
pengobatan anak autis juga kurang baik 
sedangkan 49 orang (55,3%) mem-
punyai pengetahuan baik sehingga 
perilaku upaya pengobatan anak autis 
juga baik, serta dari hasil analisisnya 
didapatkan nilai OR 5,358 artinya 
orang tua yang berpengetahuan baik 
mempunyai peluang 5,36 kali untuk 
berperilaku baik dibanding yang 
mempunyai pengetahuan kurang. 
Hendriani, dkk (2006) mengatakan 
bahwa sikap menerima terhadap 
kondisi dan kehadiran anak dengan 
keterbelakangan mental berkaitan 
dengan beberapa factor, yaitu 
hubungan atau interaksi antar anggota 
keluarga, kehadiran informasi tentang 
kondisi anak yang sebelum dilahirkan, 
tingkat pemahaman atau pengetahuan 
tentang keterlambatan mental, kesiapan 
untuk menghadapi kondisi anaknya 
yang berbeda dengan normal, persepsi 
tentang anak retardasi mental. Dari 
teori dan hasil beberapa penelitian yang 
dilakukan peneliti sebelumnya dapat 
memperkuat bahwa dengan penge-
tahuan orang tua terutama ibu dapat 
mengambil strategi koping; berperilaku 
baik dalam pengobatan anak autis dan 
mampu menerima anaknya yang autis 
sehingga dapat memperkuat bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan ibu 
tentang anak autis dengan penerimaan 
ibu terhadap anak autis. 
  Hasil analisis korelasi rx3y 
sebesar 0,501; p = 0,000 (p<0,05) 
berarti ada hubungan yang sangat 
signifikan antara religiusitas (dimensi 
praktik agama) dengan penerimaan ibu 
terhadap anak autis serta variabel 
religiusitas (dimensi praktik agama) 
mempunyai nilai rerata empirik sebesar 
80,89 dan rerata  hipotetik sebesar 
62,5. Artinya, religiusitas (dimensi 
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praktik agama) pada subjek penelitian 
tergolong tinggi. 

Hasil analisis yang menun-
jukkan bahwa religiusitas (dimesi 
praktik agama) mempengaruhi 
penerimaan ibu terhadap anak autis 
sesuai dengan kajian yang dikemu-
kakan oleh Laurent  mengemukakan 
bahwa sesuai dengan pernyataan 
significant other (SO) faktor-faktor 
yang mempengaruhi penerimaan orang 
tua terhadap anak penderita psoriasis 
adalah kedua orang tuanya ternasuk 
orang yang taat beragama dan 
menerapkan ajaran agama yang baik 
kepadanya. Bahri (2012) yang 
mengemukakan bahwa orang tua yang 
memiliki anak retardasi mental berat 
dapat menerima keadaan anak apabila 
memiliki dimensi religiusitas. Dalam 
penelitian Bahri variabel religiusitas 
terhadap penerimaan diri orang tua 
sebesar 59,4% artinya variabel 
religiusitas mempengaruhi variabel 
penerimaan diri orang tua, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa semakin baik 
atau tinggi religiusitas maka peneri-
maan orang tua juga semakin tinggi 
atau sebaliknya. Dari teori dan hasil 
beberapa penelitian yang dilakukan 
peneliti sebelumnya dapat memperkuat 
bahwa ada hubungan antara religiusitas 
dengan penerimaan ibu terhadap anak 
autis. 

Sehingga dapat disimpulkan 
dari penelitian ini adalah dengan 
adanya dukungan ayah yang tinggi 
akan menjadikan penerimaan ibu 
terhadap anak autis juga tinggi, apabila 
pengetahuan tentang anak autis yang 
tinggi maka akan menjadikan 
penerimaan ibu terhadap anak autis 
juga tinggi serta dengan religiusitas 
(dimensi praktik agama) yang tinggi 
juga akan menjadikan penerimaan ibu 
terhadap anak autis juga tinggi. 

Penelitian ini juga masih banyak 
kekurangan seperti dalam subjek 
penelitian, dalam penelitian ini 
subjeknya hanya ibu yang memiliki 
anak autis belum mengungkap dari sisi 
bapak yang memiliki anak autis, lokasi 
penelitian baru dilakukan sebagian 
wilayah Solo Raya, variabel religiusitas 
dalam penelitian ini hanya meneliti 
satu dimensi saja belum secara 
keseluruhan dimensi. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data 
dan pembahasan dari penelitian ini, 
maka dapat disimpulkan bahwa: 1) 
dukungan ayah, pengetahuan ibu 
tentang anak autis dan religiusitas 
(dimensi praktik agama) memiliki 
hubungan dengan penerimaan ibu. 
Artinya, jika ibu memperoleh 
dukungan ayah, memiliki pengetahuan 
dan religiusitas (dimensi praktik 
agama) yang baik maka penerimaan 
ibu juga akan meningkat. Dengan 
demikian hipotesis yang menyatakan 
bahwa “Ada hubungan antara 
dukungan ayah, pengetahuan ibu 
tentang anak autis, dan religiusitas 
(dimensi praktik agama) dengan 
penerimaan ibu terhadap anak autis”, 
dapat diterima; 2) dukungan ayah 
memiliki hubungan dengan penerimaan 
ibu. Artinya, jika ibu memperoleh 
dukungan ayah yang baik maka 
penerimaan ibu juga akan meningkat. 
Dengan demikian, hipotesis yang 
menyatakan bahwa “Ada hubungan 
antara dukungan ayah dengan 
penerimaan ibu terhadap anak autis”, 
dapat diterima; 3) pengetahuan ibu 
tentang anak autis dengan penerimaan 
ibu. Artinya, jika ibu memiliki pengeta-
huan yang baik maka penerimaan ibu 
juga akan meningkat. Dengan demikian 
hipotesis yang menyatakan bahwa 
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“Ada hubungan antara pengetahuan ibu 
tentang anak autis dengan penerimaan 
ibu terhadap anak autis”, dapat 
diterima; 4) religiusitas (dimensi 
praktik agama) memiliki hubungan 
dengan penerimaan ibu. Artinya jika 
ibu memiliki religiusitas (dimensi 
praktik agama) yang baik maka 
penerimaan ibu juga akan meningkat. 
Dengan demikian hipotesis yang 
menyatakan bahwa “Ada hubungan 
antara religiusitas (dimensi praktik 
agama) dengan penerimaan ibu 
terhadap anak autis”, dapat diterima;   
5) sumbangan efektif dari dukungan 
ayah, pengetahuan tentang anak autis 
dan religiusitas (dimensi praktik 
agama) terhadap penerimaan ibu 
sebesar 38,0%. Hal ini berarti masih 
terdapat 62,0% faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi penerimaan ibu di luar 
variabel dukungan ayah, pengetahuan 
tentang anak autis dan religiusitas 
(dimensi praktik agama ) misalnya 
tingkat pendidikan, tingkat ekonomi 
dan lain-lain. Sumbangan efektif 
dukungan ayah terhadap penerimaan 
ibu sebesar 11,02%, sumbangan efektif 
pengetahuan ibu terhadap penerimaan 
ibu sebesar 9,12%, sumbangan efektif 
religiusitas (dimensi praktik agama) 
terhadap penerimaan ibu sebesar 
17,86%; 6) hasil kategorisasi menun-
jukkan penerimaan ibu terhadap anak 
autis pada subjek penelitian tergolong 
tinggi. Hasil kategorisasi menunjukkan 
bahwa dukungan ayah pada subjek 
penelitian tergolong tinggi. Hasil 
kategorisasi menunjukkan bahwa 
pengetahuan tentang anak autis pada 
subjek penelitian tergolong tinggi, serta 
hasil kategorisasi religiusitas (dimensi 
praktik agama) pada subjek penelitian 
juga tergolong tinggi. 

Bagi ibu yang memiliki anak 
autis diharapkan dapat meningkatkan 

sikap menerima keadaan dirinya 
sebagai ibu dari anak autis. Mening-
katkan penerimaan diri dapat dilakukan 
dengan lebih terbuka dengan oranglain 
sehingga oranglain bisa mengerti apa 
yang dibutuhkan dan dapat membe-
rikan bantuan kepada ibu dari anak 
autis tersebut. Ibu dari anak autis juga 
bisa aktif dalam Parent support group 
atau rajin mencari informasi baik dari 
media cetak maupun media informasi 
yang lain sehingga dapat saling berbagi 
dengan sesama orang tua yang 
memiliki anak autis serta menambah 
pengetahuan serta pengalaman; Bagi 
ayah diharapkan dengan permasalahan 
yang dihadapi oleh istri yang berkaitan 
dengan anaknya yang autis, ayah 
berperan aktif dalam pengasuhan autis, 
ayah berusaha mencarikan informasi-
informasi yang dibutuhkan istri 
berkaitan dengan masalah autis; Bagi 
sekolah diharapkan mampu lebih 
terbuka dalam membantu ibu yang 
memiliki anak autis yang berkaitan 
dengan menangani anak autis di rumah, 
terapi-terapi yang sederhana yang dapat 
dilakukan ibu di rumah, memberikan 
sosialisasi tentang anak autis; Bagi 
peneliti selanjutnya yang tertarik 
dengan penerimaan ibu dari anak autis, 
sebaiknya lebih banyak lagi meneliti 
variabel yang lain selain dukungan 
ayah, pengetahuan tentang anak autis 
dan religusitas (dimensi praktik 
agama). 
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