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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Autis merupakan suatu gangguan perkembangan yang menyangkut 

masalah kognitif, komunikasi dan interaksi sosial. Istilah autis hingga saat ini 

masih banyak masyarakat yang belum mengenal secara baik apa yang dimaksut 

dengan penyandang autis, sehingga seringkali penyandang autisme dianggap tidak 

memiliki kemampuan (Safaria, 2005). 

 Menurut Setiafitri (2014), autis merupakan kelainan perilaku penderita 

hanya tertarik pada aktivitas mentalnya sendiri, seperti melamun atau berkhayal. 

Gangguan perilakunya dapat berupa kurangnya interaksi sosial, penghindaran 

kontak mata, kesulitan dalam mengembangkan bahasa dan pengulangan tingkah 

laku. 

 Hadis (2006), juga mengungkapkan bahwa anak autis adalah anak yang 

mengalami gangguan perkembangan berat antara lain mempengaruhi cara 

seseorang untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Autisme 

juga merupakan gangguan perkembangan organik yang mempengaruhi 

kemampuan anak dalam berinteraksi dan menjalani kehidupannya. 

 Data UNESCO pada tahun 2001 mencatat, sekitar 35 juta orang 

penyandang autisme di dunia, itu berarti rata-rata 6 dari 1000 orang di dunia 

menyandang autisme (Melisa, 2013). Priherdityo (2016) menyatakan jumlah anak 

penyandang autisme di Indonesia berada di kisaran 112.000 jiwa. Hingga saat ini 
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belum ada data konkret mengenai jumlah anak autis di Indonesia sehingga 

perkembangan autisme di masyarakat masih dipandang belum begitu penting. 

Safaria (2005) menyebutkan timbulnya autisme selalu sebelum usia 30 

bulan dan gangguan ini tiga kali lebih banyak pada pria daripada wanita. Anak 

yang mengalami gangguan autis menunjukkan kegagalan membina hubungan 

interpersonal yang ditandai dengan kurangnya respon terhadap orang disekitar, 

suka menyendiri, asik dengan dunianya sendiri, tidak ada kontak mata, adanya 

perilaku menghindar atau mengabaikan. Jika tidak segera dilakukan terapi, 

setelah usia 3 tahun perkembangan anak terhenti bahkan cenderung 

mundur, seperti tidak mengenal orangtuanya dan tidak mengenal namanya.  

 Tidak mudah bagi orang tua untuk menghadapi kenyataan bahwa anak 

yang dilahirkannya mengalami gangguan autis. Awalnya orang tua akan bingung 

karena orang tua belum memiliki pemahaman tentang autis. Ada juga orang tua 

yang shock dan merasa tertuduh karena memiliki pemahaman yang salah tentang 

gangguan autis. Orang tua merasa bahwa anak autis terlahir akibat dosa-dosa 

orang tua, bahkan ada juga pasangan suami istri bertengkar lalu saling 

menyalahkan (Wanei & Sudarnoto, 2005). 

Dikalangan masyarakat masih ada pemahaman bahwa anak-anak autis bisa 

menular penyakitnya, sehingga beberapa orang tua justru menyembunyikan 

anaknya yang menderita autis. Upendra (2013) menyebutkan bahwa orang tua 

yang memiliki anak autis lebih tinggi untuk mengatasi perilaku menjauhkan dan 

melarikan diri, seperti perilaku yang ditujukan untuk penarikan dari situasi stres. 

Pengasuhan anak autis menimbulkan sejumlah tantangan. Hartley, Seltzer, Head, 
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& Abbeduto (2012) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa orang tua 

dengan anak autis mengalami stres. Orang tua yang memiliki anak autis perlu 

memahami bagaimana penanganan dan pengasuhan untuk perkembangan anak 

autis. 

Keberadaan anak autis membawa stres tersendiri bagi kehidupan keluarga, 

termasuk didalamnya trauma psikologis, masalah dalam pengasuhan anak, beban 

finansial dan isolasi sosial. Seperti halnya permasalahan yang dihadapi oleh ibu 

yang juga seorang dosen di PTS solo juga mengalami hambatan dalam mengasuh 

dan mendidik untuk membentuk perilaku positif dan karakter anak autis (Sunaryo, 

2014). Begitu juga yang dialami oleh orang tua yang memiliki anak autis 

multitalenta, mengalami permasalahan karena anaknya tidak dapat berkomunikasi 

dengan baik dengan orang lain sehingga harus didampingi kemanapun ia pergi, 

termasuk sekolah harus ditunggu hingga selesai (Anak autis yang multitalenta, 

2013). 

Berbagai reaksi, perasaan dan tingkah laku orang tua ketika pertama kali 

mengetahui bahwa anaknya mengalami kelainan berbeda-beda diantaranya 

menurut Sutjihati ( 2007) adalah perasaan melindungi anak secara berlebihan, ada 

perasaan bersalah melahirkan anak berkelainan, kehilangan kepercayaan akan 

mempunyai anak normal, terkejut dan hilang kepercayaan diri dan kemudian 

berkonsultasi untuk mendapat berita yang lebih baik, bingung dan malu yang 

mengakibatkan orang tua kurang suka bergaul dengan tetangga dan lebih suka 

menyendiri. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 November 2015  terhadap 

orang tua yang memiliki anak autis dengan ibu berinisial E, mengatakan bahwa 

ketika pertama kali mendengar anaknnya di diagnosis mengalami shock 

bercampur perasaan sedih, takut dan bingung. Menghadapi anak yang 

menyandang autis tidaklah mudah, karena membutuhkan waktu dan tenaga yang 

ekstra. Perilaku anak yang terkadang tidak dimengerti orang lain membuat ibu 

berinisial E jengkel atau gemas dan sering kali merasa stres. Banyak tantangan 

yang dihadapi seperti ketika anak tiba-tiba menangis sendiri, teriak-teriak tanpa 

sebab yang pasti dan memukuli diri sendiri hingga pernah luka. Ibu berinisial E 

ini juga pernah berkonsultasi dengan psikolog dan dengan guru disekolah 

mengenai bagaimana menangani dan mengasuh anaknya. Anak diajarkan untuk 

beribadah dan mengenal Tuhannya, diajarkan untuk mengenal orang lain dengan 

diajak pergi ke mall atau tempat rekreasi, dari sini Ibu berinisial E berharap 

anaknya mampu memahami kehidupan sehari-hari sehingga dapat diterima 

dilingkungan secara baik. 

Keadaan ini membuat orang tua menjadi tertekan karena kenyataan yang 

tidak diinginkan. Kondisi ini dalam psikologi disebut dengan stres. Stres adalah 

suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Hasil penelitian dari 

Olsson & Hwang (dalam Pisula & Kossakawska,  2010) menyimpulkan bahwa 

ibu yang memiliki anak autis lebih banyak mengalami stres daripada ibu yang 

memiliki anak normal.   

Twoy, Phyllis & Jean  (2007) menyebutkan bahwa pemikiran dapat 

memahami dampak dari stres sebagai kenyataan hidup dan mampu untuk 
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menentukan dampak yang lebih positif sehingga bisa menemukan solusi untuk 

masalah-masalah yang dihadapi.  Wardani, (2009) menyebutkan bahwa 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut memerlukan pemecahan 

sebagai upaya untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap masalah dan 

tekanan yang menimpa mereka, konsep untuk memecahkan masalah ini disebut 

coping. 

Menurut Folkman, Lazarus, Gruen & Logis (1986) coping adalah strategi 

untuk memanajemen tingkah laku kepada pemecahan masalah yang paling 

sederhana dan realistis, serta berfungsi untuk membebaskan diri dari masalah 

yang nyata. Coping merupakan semua usaha secara kognitif dan perilaku untuk 

mengatasi, mengurangi dan tahan terhadap tuntutan-tuntutan (distress demand ). 

Menurut Richard Lazarus (dalam Safaria& Saputra, 2009) terdapat dua bentuk 

coping, yaitu yang berorientasi pada permasalahan (problem – focused coping) 

dan yang berorientasi pada emosi (emotion – focused coping ). 

Problem focused – coping dapat dicontohkan seperti sebagian orang tua 

yang segera menyadari kenyataan bahwa anaknya mengalami gangguan autisme 

sangat mungkin akan lebih baik dalam penanganan nantinya. Proses yang dilalui 

orang tua beragam, tentunya membutuhkan cara untuk mengatasi permasalahan 

dalam mengasuh dan mendidik anak autis. Tekanan dan tantangan membesarkan 

anak autis antara lain yaitu belajar menyesuaikan dengan perilaku anak, yang 

lebih terlibat dalam pendidikan dan pengambilan keputusan, meningkatkan 

komunikasi dengan orang yang profesional atau terapis anak autis dan 
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memberikan fasilitas yang dapat mendukung perkembangan anak autis (Lord & 

McGee, 2001).  

Dukungan dari orang lain atau keluarga sangat dibutuhkan oleh orang tua 

yang memiliki anak autis. Contoh dari emotion focused – control yaitu seperti  

dukungan keluarga sangat dimanfaatkan sebagai perjuangan untuk mengatasi, 

untuk memahami gangguan autis dan untuk mencari lebih lanjut informasi 

mengenai gangguan yang diderita anak autis. Hasil penelitian dari Twoy dkk 

(2007) menyimpulkan bahwa orang tua menunjukkan mencari informasi dan 

saran dari keluarga lain yang menghadapi masalah yang sama. Memperoleh dan 

menerima bantuan dari komunitas dan progam-program yang dirancang untuk 

membantu keluarga dalam situasi tertekan dan memanfaatkan sumber daya, 

Berbagai strategi yang dilakukan tidak semuanya berhasil untuk dilakukan, Orang 

tua yang aktif dalam mendampingi perkembangan anak autis akan memperoleh 

hasil yang diinginkan. Sunaryo (2014) menyebutkan bahwa seorang Ibu berinisial 

D yang memiliki anak autis pelukis, mendampingi anak setiap melakukan 

aktivitas yang digemari anak dan kerap kali seorang Ibu ini diminta anak untuk 

ikut melukis. Memberikan perlengkapan melukis dan menyekolahkan anak yang 

dapat mengembangkan seni lukis.  

Strategi-strategi yang dilakukan oleh orang tua tidaklah semua aktif 

mendukung kegiatan dan aktivitas anak. Twoy dkk (2007) menyebutkan bahwa 

banyak orang tua yang pasif dalam strategi mengurus anak autis, perilaku tersebut 

dilakukan oleh orang tua yang menyakini bahwa tidak memiliki kemampuan 

untuk mengubah  gangguan anak. Dari Hasil penelitian (Twoy dkk, 2007) 
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menyebutkan bahwa orang tua tidak peduli yang dilakukan untuk mempersiapkan 

dan memiliki kesulitan dalam penanganan masalah memiliki anak autis, orang tua 

memilih menunggu hingga masalah itu akan pergi dan menghindari dari 

permasalahan yang dihadapi dengan menonton televisi. 

Strategi aktif dianggap sebagai cara-cara yang lebih positif dalam 

penanganan stres yang dialami individu upaya untuk mengubah sifat stres atau 

bagaimana merasakan stres. Sedangkan, mengatasi dengan strategi pasif dapat 

mengurangi stres dalam jangka waktu pendek. Upendra (2013) menyebutkan 

bahwa  menghindari masalah dan tidak secara langsung menangani maka dapat 

merugikan stres, yang akhirnya dapat menimbulkan perselisihan dikeluarga. 

Menghindar atau melarikan diri dari permasalahan yang dihadapi dapat 

meningkatkan depresi, isolasi, dan pertengkaran antara suami istri (Dunn, 

Burbine, Bowers & Tantlef, 2001). 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka di peroleh rumusan 

permasalahan “ Bagaimana strategi coping orang tua yang memiliki anak autis ?”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

memahami serta mendiskripsikan strategi coping orang tua yang memiliki anak 

autis, dilihat dari bentuk strategi coping yang digunakan orang tua. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam pengembangan 

pengetahuan maupun untuk manfaat praktis. sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

a. Memberikan sumbangan secara teoritis dengan menambah kajian-kajian 

psikologis, juga memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi khusus di 

bidang psikologi sosial-klinis yang berkaitan dengan strategi coping orang 

tua yangmemiliki anak autis. 

2. Secara Praktis : 

a. Bagi orang tua, diharapkan mampu melakukan strategi coping ketika 

menghadapi permasalahan mendidik dan mengasuh anak autis untuk 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak secara optimal. 

b. Bagi orang tua lain yang memiliki anak autis, diharapkan orang tua dengan 

anak autis lainnya lebih termotivasi untuk mendidik dan memberikan 

penanganan yang lebih tepat kepada anak agar anak dapat tumbuh optimal. 

c. Bagi peniliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema penelitian ini. 


