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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya terlahir sempurna tanpa ada 

kekurangan baik fisik maupun mentalnya. Akan tetapi, terkadang terjadi keadaan 

dimana anak menunjukkan adanya    suatu atau beberapa masalah dalam 

perkembangan 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 ketidakmampuan dalam 

berbagai bidang, seperti kemampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik 

kasar, motorik halus, serta tidak mampu berinteraksi sosial, sehingga seolah-olah 

hidup dalam dunianya sendiri. 

Prevalensi  autisme  pada  anak  usia 5-19  tahun  di  Indonesia  mencapai 

66.000.805 jiwa (BPS, 2010), maka diperkirakan terdapat lebih dari 112 ribu anak 

penyandang autisme pada rentang usia 5-19 tahun. Data anak yang menderita 

autis di berbagai belahan dunia menunjukkan angka yang bervariasi. UNESCO 

(2011) melaporkan, tercatat 35 juta orang penyandang autisme di seluruh dunia. 

Ini berarti rata-rata 6 dari 1000 orang di dunia mengidap autisme. Di Asia, 

penelitian Hongkong Study (2008) melaporkan tingkat kejadian autisme dengan 

prevalensi 1,68 per 1.000 untuk anak di bawah 15 tahun. 
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Memiliki anak autis merupakan sebuah beban yang sangat berat bagi orang 

tua. Baik beban secara fisik ataupun secara psikologis. Orang tua akan malu, 

menutup diri dengan kondisi anak yang dilahirkan, bahkan sampai ada orang tua 

yang menyembunyikan anaknya dari kehidupan bermasyarakat. Karena anak autis 

dianggap sebuah kutukan dan hukuman dari Allah. Namun, manusia tidak diberi 

hak untuk memilih, seperti halnya kelahiran anak yang merupakan penetapan 

mutlak  dari  Allah,  anak  adalah  sebuah  amanah,  dan  seperti  apa  pun  bentuk 

amanah  yang  diberikan-Nya  manusia  harus  menerima,  meskipun  keberatan 

dengan amanah yang tidak sesuai dengan harapan, maka manusia harus belajar 

sabar dan ikhlas menerima kodrat-Nya, karena Allah tidak pernah salah dalam 

menetapkan sebuah keputusan bagi hamba-Nya. 

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, yaitu shock stage 

(kaget), denial stage (penyangkalan), anger stage (marah), bargaining stage 

(menawar),  depression  stage  (depresi),  testing  stage,  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. Hasil penelitian terlihat di tabel 

1.1. 
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Tabel 1.1. Hasil Penelitian 
 

 
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, 
suami, 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 
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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 
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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 
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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 
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IJ 

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

  Mempertanyakan 
keadaan yang 
dialami kepada 
Allah 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 
Allah yang harus 
dirawat, disayangi, 
diperlukan seperti 
anak normal 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) orang tua yang 

mengalami semua tahapan penerimaan (shock stage-acceptance stage) sebesar 

20%, (2) orang tua yang mengalami (shock stage, denial stage, bargaining stage, 

depression stage, testing stage, acceptance stage) sebesar 20%, (3) orang tua yang 

mengalami  (shock  stage,  bargaining  stage,  testing  stage,  acceptance  stage) 

sebesar  40%,  (4)  orang  tua  yang  mengalami  (shock  stage,  testing  stage, 

acceptance stage) sebesar 20%. 

Suatu penerimaan ditandai dengan sikap positif, adanya pengakuan atau 

penghargaan   terhadap   nilai-nilai   individual   tetapi   menyertakan   pengakuan 

terhadap tingkah lakunya (Chaplin, 2011). Salah satu faktor yang mempengaruhi 

penerimaan ibu adalah dukungan dari keluarga( ayah). Rachmayanti dan Zulkaida 

(2007) dalam hasil penelitian diperoleh bahwa penerimaan ibu terhadap anak 

penyandang autisme dipengaruhi adanya faktor dukungan dari keluarga, 

kemampuan keuangan keluarga, latar belakang agama, tingkat pendidikan, status 

perkawinan, usia serta dukungan para ahli dan masyarakat umum. Hendriani, 

Handariyati, Sakti (2006) dalam risetnya diperoleh hasil penelitian bahwa orang 

tua mampu menerima anaknya yang retardasi mental karena dipengaruhi oleh 

beberapa factor,  yaitu dukungan antara anggota keluarga, kehadiran informasi 

tentang kondisi anak yang sebelum dilahirkan, tingkat pemahaman/pengetahuan 

tentang keterlambatan mental, kesiapan untuk menghadapi kondisi anaknya yang 

berbeda dengan normal, persepsi tentang anak retardasi mental. 

Dukungan sosial merupakan bantuan atau tindakan nyata yang diberikan 

oleh  jaringan  sosial  yang  dimiliki  oleh  individu  dan  hal  ini  memiliki  efek 
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emosional atau perilaku bagi si penerima (Smet, 1994). Dukungan ini berupa 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan 

dukungan informatif (Smet, 1994) dan sumber dukungan ini bisa berasal dari 

keluarga,  teman  atau  komunitas  (Scholten,  2006).   Dukungan  sosial   yang 

dimaksud dalam hal ini adalah bantuan atau tindakan nyata yang diberikan oleh 

suami  berupa  dukungan  emosional, penghargaan,  instrumental dan  informatif 

yang akan memberikan manfaat emosional atau efek perilaku bagi ibu yang 

memiliki anak autis. Perasaan tertekan atau kecemasan yang dialami ibu yang 

memiliki anak autis, mendorongnya untuk memecahkan masalah melalui mencari 

bantuan dari keluarga dan teman-temannya. Bantuan ini, tidak hanya berupa 

bantuan  instrumental  melainkan  bisa  berbentuk  dukungan  emosional, 

penghargaan atau informatif. Adanya bantuan tersebut akan membuat individu 

merasa lebih nyaman dan lega yang mana secara otomatis akan menurunkan rasa 

tertekan atau kecemasannya, sehingga tingkat distress menurun dengan kata lain 

dukungan sosial adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi stres 

(Taylor, 2011). 

Sarafino (2011) juga mengungkapkan bahwa dukungan sosial yang berasal 

dari  keluarga  mampu  membantu  untuk  menghadapi  stress    yang  disebabkan 

adanya konflik, termasuk konflik dalam mengasuh anak yang memiliki anak autis. 

Adapun sumber dukungan sosial yang utama bagi individu berasal dari pasangan 

hidup   atau   kekasih,   keluarga,   teman,   dokter   atau   organisasi   masyarakat. 

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap 

anggotanya. Anggota keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
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dalam lingkungan keluarga. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang 

bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika 

diperlukan (Friedman, 1998). 

Dukungan keluarga terutama dukungan dari ayah sangat diperlukan oleh 

seorang ibu yang memiliki anak autis untuk menerima anak-anak mereka dan 

untuk membantu ibu memperoleh pengetahuan atau informasi tentang anak autis. 

Ada masa dimana seorang ibu merenung dan tidak mengetahui tindakan tepat apa 

yang harus diperbuat untuk anaknya yang autis.   Banyak   seorang ibu yang 

kemudian memilih menutup diri, tidak mau terbuka mengenai keadaan anaknya 

kepada teman, tetangga bahkan keluarga dekat sekalipun, kecuali pada dokter 

yang menangani anaknya tersebut bahkan orang tua belum mampu menerima 

kenyataan bahwa anaknya adalah autis. Sikap penerimaan dan penolakan orang 

tua  akan  mempengaruhi penyesuaian  psikologis  dan  konsep  diri  anak 

berkebutuhan  khusus  (Riaz,  Qasmi,  Faraha  Naz,  2012).  Anak  berkebutuhan 

khusus sejak lahir yang diterima oleh ibu dan ayahnya akan memiiki penyesuaian 

sosial yang tinggi dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus yang ditolak 

oleh ibu dan ayahnya (Najam, Najma, Ijaz Basirah, 2012). 

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. Sesuai dengan 

pemahaman seorang ibu, maka ibu akan menerima kondisi anak dengan 

memberikan kasih sayang, perhatian, dan memahami perkembangan anak sejak 
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dini (Wijaya, 2007). Untuk memahami berbagai pendekatan yang sesuai untuk 

anak-anak autis maka ibu perlu memahami terlebih dahulu mengenai kondisi anak 

autis seutuhnya. Senada oleh Hendriani, Handariyati, Sakti (2006) menunjukkan 

hasil penelitian bahwa penerimaan orang tua yang memiliki anak retardasi mental 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dukungan antara anggota keluarga, 

kehadiran informasi tentang kondisi anak yang sebelum dilahirkan, tingkat 

pemahaman/pengetahuan tentang keterlambatan mental, kesiapan untuk 

menghadapi kondisi anaknya yang berbeda dengan normal, persepsi tentang anak 

retardasi mental. 

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 pengertian tentang anak autis, ciri-ciri autis, membantu anak 

ketika tantrum, makanan apa saja yang membuat alergi bagi anak autis. Dengan 
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demikian, ada perspektif baru dalam memandang jenis gangguan perkembangan 

pada anak berkebutuhan khusus (Gunarsa, 2004). Pengetahuan orang tua tentang 

anak  autis  menjadikan  ibu  menjadi memahami kendala-kendala yang  dialami 

anak. Dengan pengetahuan yang dimiliki ibu tentang anak autis diharapkan 

penerimaan ibu terhadap kondisi anak juga semakin positif. 

Penerimaan seorang ibu terhadap anak autis selain dipengaruhi oleh 

dukungan keluarga dan pengetahuan tentang anak autis  juga dipengaruhi oleh 

agama atau religiusitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laurent 

(2011) faktor lain yang juga mempengaruhi penerimaan orang tua pada anak 

berkebutuhan khusus   adalah agama (religiusitas). Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Bahri (2012) faktor yang mempengaruhi penerimaan diri orang tua 

yang memiliki anak retardasi mental berat adalah tingkat religiusitas, faktor usia, 

faktor alasan orang tua memiliki anak, dan faktor status sosial ekonomi. 

Rachmayanti dan Zulkaida (2007) dalam hasil penelitian diperoleh bahwa 

penerimaan ibu terhadap anak penyandang autisme dipengaruhi adanya faktor 

dukungan dari keluarga, kemampuan keuangan keluarga, latar belakang agama, 

tingkat pendidikan, status perkawinan, usia serta dukungan para ahli dan 

masyarakat umum. 

Religiusitas 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 
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(Djarir, 2008). 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. 

Sedangkan pemahaman terhadap religiusitas adalah keberagamaan yang 

diwujudkan dalam berbagai kehidupan manusia, baik itu menyangkut perilaku 

ritual  (ibadah)  atau  aktivitas  lain  dalam  kehidupan  manusia  (yang  diwarnai 

dengan nuansa agama), baik yang nampak dan dapat dilihat oleh mata atau yang 

tidak tampak (terjadi dalam hati manusia) namun yang mendasari manusia 

melakukan perilaku ibadah adalah mempunyai sebuah keimanan. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa adanya dukungan keluarga 

terutama dari pasangan hidup (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 menjadikan seorang ibu lebih optimis dan dapat menerima 

keadaan  anak  apa  adanya  dan  tetap  bersyukur  pada  Tuhan  yang  Maha  Esa, 

seorang ibu yang kurang dapat menerima kondisi anaknya cenderung kurang 

memperlakukan anak dengan baik, hal ini dapat menghambat kemajuan bagi anak. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Hubungan antara Dukungan Ayah, Pengetahuan Ibu tentang Anak Autis dan 
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Religiusitas (Dimensi Praktik Agama) dengan Penerimaan Ibu terhadap Anak 
 

Autis. 
 

B.  Rumusan Masalah 
 
 

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai arah penelitian, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: “Adakah hubungan antara dukungan ayah, 

pengetahuan  ibu  tentang  anak  autis  dan  religiusitas  (dimensi  praktik  agama) 

dengan penerimaan ibu terhadap anak autis?” 

 
C.  Tujuan Penelitian 

 
 

Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah:  “Menguji 

hubungan antara dukungan ayah, pengetahuan ibu tentang anak autis dan 

religiusitas (dimensi praktik agama) dengan penerimaan ibu terhadap anak autis.” 

 
D.  Manfaat Penelitian 

 
1.   Manfaat Teoritis 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan 

referensi guna menunjang ilmu psikologi klinis khususnya yang berkaitan 

dengan penerimaan ibu terhadap anak autis. 

2.   Manfaat Praktis 
 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  kepada 

orang tua mengenai hubungan antara dukungan ayah, pengetahuan ibu tentang 

anak autis dan religiusitas (dimensi praktik  agama) dengan penerimaan ibu 

terhadap anak autis. 
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E.  Keaslian Penelitian 
 
 
 

Tabel 1.2. Keaslian Penelitian 
 

 
 

No. 

Nama 
Peneliti dan 

Tahun 
Penelitian 

Variabel  
Subjek 

Penelitian 

 
 

Hasil Penelitian  

Bebas 
 

Tergantung 

 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 

Saiful Bahri 
(2012) 

Penerimaan 
Orang tua 

Religiusitas Orang tua 
yang 
memiliki 
anak 
retardasi 
mental 

•   Ada hubungan 
positif antara 
religiusitas 
dengan 
penerimaan diri 
orang tua yang 
memiliki anak 
retardasi mental 
berat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ahsan, Lilik 
Supriati, dan 

Shinta 
Rosiana 
(2011) 

Mekanisme 
koping 
keluarga 

Tingkat 
pengetahuan 
orang tua 

Orang tua 
yang 
memeliki 
anak 
retardasi 
mental 

Tingkat pengetahuan 
orang tua tentang 
retardasi mental 
sebagian besar 
dalam tingkat tinggi 
(65%) dan sisanya 
dalam tingkatan 
sedang (35%), 
mekanisme koping 
keluarga dalam 
mengha-dapi anak 
retardasi mental 
sebagian besar tinggi 
(65%) dan sisanya 
dalam tingkatan 
sedang (35%). 
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No. 

Nama 
Peneliti dan 

Tahun 
Penelitian 

Variabel  
Subjek 

Penelitian 

 
 

Hasil Penelitian  

Bebas 
 

Tergantung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahmawati 
(2013) 

Stres pada 
ibu 

Penerimaan 
diri dan 
dukungan 
sosial 

Ibu • Adapun berdasar- 
kan hasil analisis 
dan kategorisasi 
berada pada 
kategorisasi 
sedang sebanyak 
20 responden 
(52,63%), dan 
kategori tinggi 
sebanyak 18 
responden 
(47,37%). 

•   Hasil analisis dan 
kategorisasi 
variable dukung- 
an sosial dukung- 
an sosial berada 
pada kategorisasi 
sedang sebanyak 
15 responden 
(39,47%), dan 
kategori tinggi 
sebanyak 23 
responden 
(60,53). 

 

 
 

Penelitian  ini  variabel  bebasnya  adalah  penerimaan  ibu  dan  variabel 

tergantungnya dukungan ayah, pengetahuan ibu tentang anak autis dan religiusitas 

(dimensi praktik  agama). Subjek penelitian hanya ibu saja, variable religiusitas 

diambil pada dimensi praktik agamanya saja, teknik pengumpulan data 

menggunakan skala dan tes serta teknik analisa datanya memakai korelasi product 

moment dan korelasi point biserial. 

 


