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DINAMIKA STRES PENGASUHAN PADA IBU YANG MEMILIKI ANAK 

DENGAN GANGGUAN SPEKTRUM AUTIS 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan dinamika 

stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak dengan gangguan spektrum autis 

(GSA). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pemilihan 

partisipan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini 

merupakan ibu yang memiliki anak dengan GSA di Pusat layanan autis kota 

Surakarta yang berjumlah tujuh orang. Teknik pengambilan data menggunakan 

wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menujukkan bahwa gambaran dari 

dinamika stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak dengan GSA memiliki 

dinamika yang berbeda-beda pada setiap informannya, hal tersebut menyesuaikan 

stressor yang diterima masing-masing informan. Hal ini juga dapat dilihat dari 

perbedaan dinamika stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak dibawah usia 

10 tahun berbeda dengan dinamika ibu yang memiliki anak sudah berusia remaja. 

Perbedaan pada sisi usia terlihat jelas, pada bentuk stres pengasuhan sendiri. 

Perbedaan lainnya, dapat dilihat dari dinamika stres pengasuhan pada ibu yang 

memiliki anak dengan gangguan spektrum autis tingkat berat dan tingkat sedang. 

Ibu yang memiliki anak dengan gangguan spektrum autis tingkat berat lebih 

banyak mendapatkan tekanan pada perilaku anak yang lebih beraneka ragam 

dibandingkan dengan ibu yang memiliki anak dengan gangguan autis tingkat 

sedang.  
 

Kata kunci: stres pengasuhan, ibu, gangguan spektrum autis 
 

Abstract 
 

The study aims to illustrate and describe the dynamics of caregiving stress on 

mothers who have children with autistic spectrum disorders (GSA). The study 

used qualitative-descriptive methods with the selection of participants using 

purposive sampling. The informant in this research is the mother of children with 

the GSA in the city's Autistic service center, totalling seven people. Data retrieval 

techniques use semi-structured interviews. The results showed that the depiction 

of the nurturing stress dynamics of mothers who have children with GSA has 

different dynamics in each of its informants, it adjusts the stressors received by 

each informant. It can also be seen from the difference of the nurturing stress 

dynamics of mothers who have children under the age of 10 different from the 

dynamics of mothers who have children are older. The difference in the age side is 

apparent, on the form of self-caregiving stress. Other differences, can be seen 

from the the dynamics of parenting stress on mothers who have children with 

severe and moderate level autistic spectrum disorders. Mothers with children with 

severe autism spectrum disorders are gaining more pressure on child behavior that 

is more diverse than mothers with children with moderate-level autism disorders.  

 

Keywords: parenting stress, mother, autistic spectrum disorder 
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1. PENDAHULUAN 

Anak yang sehat merupakan dambaan bagi setiap orangtua di dunia ini. Namun, 

beberapa anak mengalami ketidaknormalan yang dapat berwujud dalam 

ketidaknormalan segi fisik, perilaku atau bahkan mental. Hal ini dapat membuat 

orang tua merasakan kesedihan luar biasa, perasaan cemas, merasa anak yang dimiliki 

tidak dapat hidup sendiri pada kehidupan selanjutnya (Aprilia, Johar, & Hartuti, 

2014) 

Anak-anak yang memiliki ketidaknormalan tersebut biasa dikenal dengan 

anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus sendiri saat ini 

beraneka ragam jenisnya. Salah satunya adalah autism spectrum disorder (ASD). 

Dalam dunia medis autism spectrum disorder (ASD) merupakan sebuah gangguan 

perkembangan yang terjadi pada anak. di Indonesia Autism spectrum disorder (ASD) 

dikenal sebutan gangguan spektrum autis (GSA). Gangguan autis ini menujukkan 

berbagai gejala yaitu mulai berkurangnya kemampuan anak dalam interaksi sosial, 

komunikasi verbal serta non-verbal dan anak menujukkan perilaku steorotip 

(Ballerina, 2016).  

Menurut data dari WHO pada tahun 2017 tercatat, terdapat 35 juta orang yang 

menyandang autis di seluruh dunia. Jika dirata-rata berarti 1 dari 160 orang anak di 

Dunia yang menyandang autis. Indra selaku perwakilan dari Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [PPPA] (dalam harnas, 2018) 

menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 237.5 juta dan laju pertumbuhanya 

1,14%, hal ini mengacu pada data Badan Pusat Statistika [BPS] sehingga penyandang 

autis saat ini dipresiksi 2,4 juta orang yang dapat laju pertambahan 500 orang per-

tahun. Meskipun demikian, sampai saat ini pemerintah belum memiliki angka 

statistik yang pasti terhadap perhitungan jumlah anak autis di Indoensia. 

Indonesia dapat dikatakan memiliki banyak anak autis saat ini. Maka, semakin 

banyak pula orang tua yang harus menghadapi kenyataan anaknya mengalami 

gangguan autis (WHO, 2017). Sedangkan sampai saat ini belum diketahui sebab pasti 

anak dapat terkena autis. Penelitian yang dilakukan Ballerina (2016) menujukkan 

anak autis mengalami hambatan dalam kemampuan komunikasi dan perkembangan 
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emosinya, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda dari anak yang tidak 

mengalami gangguan perkembangan lainnya. Anak autis tidak mampu 

mengomunikasikan kebutuhannya kepada orang tua sehingga sering mengamuk atau 

tantrum.  

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan sendiri untuk orang tua dalam 

menghadapi anak autis. Awalnya tentu saja orangtua merasa bingung dengan keadaan 

anak mereka karena tidak memiliki pemahaman mengenai gangguan autis itu sendiri, 

ada juga orangtua yang merasa shock serta merasa dirinya tertuduh karena telah 

memiliki pemahaman-pemahan sebelumnya yang salah tentang autis sendiri. 

Beberapa dari orangtua yang mengetahui anak mereka autis merasa bahwa anak 

mereka yang terlahir autis tersebut akibat dari dosa yang mereka meiliki dimasa lalu, 

hal ini terkadang menjadi penyebab pasangan suami istri bertengkar dan saling 

menyalahkan (Wanei & Sudarnoto, 2005) 

Pada kenyataannya, mengasuh anak autis dapat menjadi sumber stres yang 

signifikan. Seperti penelitian yang pernah dilakukan Dunn, dkk (2001) yang 

mengatakan orang tua yang memiliki anak autis melaporkan diri mereka memiliki 

tingkat stres yang lebih tinggi dan depresi serta tingkat keintiman pernikahan yang 

lebih rendah daripada orang tua dengan anak yang mengalami gangguan 

perkembangan lain seperti down syndorm. Semakin parah gejala yang dialami 

anaknya, semakin berat pula tingkat stress yang dirasakan orang tua. 

Penelitian lain, dari Hutchison, dkk (2016) juga menemukan hal yang sama 

dalam penelitiannya. Orang tua yang memiliki anak autis lebih mengalami tingkat 

stres yang siginifikan dibandingan dengan anak dengan kebutuhan khusus lainnya. 

Hal ini diperkuat dengan hasil penemuannya menjelaskan bahwa stres yang terjadi 

pada diri orang tua bukan berasa dari jenis gangguan pada anak tersebut, melainkan 

berupa dampak dari perilaku yang terkait dengan kesulitan mengatur perilaku, 

mengendalikan implus, mengalihkan dan memusatkan perhatian dan 

ketidakmampuan anak mereka. Hal inilah yang membuat orang tua menjadi 

merasakan stres.  
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Hal tersebut tentu saja menjadi stressor bagi mereka. Kehidupan keluarga 

seperti trauma psikologis dan masalah dalam pengasuhan anak menjadi tekanan 

tersendiri bagi orang tua dalam menerima keadaan anak mereka. Dibandingkan ayah, 

ibu adalah orang yang lebih merasakan stres itu sendiri. Karena ibu adalah orang 

yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak secara langsung. Sehingga ibu dan 

anak memiliki kontak psikologis yang lebih pekat (Ferdi, 2017). Disisi lain, secara 

teknis serta emosi dari seorang ibu merupakan posisi paling vital dalam penerimaan 

dan kesiapan dalam pengasuhan anak autis  (Sa'diyah S. , 2016) 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ibu memiliki derajat stres lebih 

tinggi dan lebih luas daripada ayah. Pisula (2011) menemukan bahwa ibu secara 

signifikan lebih stres daripada ayah. Seperti yang dipaparkan Moes et al. (dalam 

Pisula, 2011) ibu lebih stres dalam empat area salah satunya adalah stres pengasuhan 

(parenting stress).  

Stres pengasuhan merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Hasil 

dari penelitian Seymour (2012) sekelompok ibu yang memiliki anak dengan autis 

menunjukkan level stres pengasuhan lebih tinggi dari kelompok ibu dengan gangguan 

yang lain pada anaknya secara siginifikan. Yulia (2017) juga menemukan 7 orang ibu 

yang diwawancarai dan memiiki anak autis dan melakukan terapi di Pusat Layanan 

Autis [PLA] Kota Surakarta mengalami stres pengasuhan. Data yang diperoleh 

menujukkan bahwa ibu yang memiliki anak autis merasa kehilangan waktu untuk diri 

mereka sendiri karena mereka harus merawat anak mereka secara lebih. 

Stres pengasuhan merupakan persaan gelisah atau cemas yang ada pada diri 

orang tua dan bersedih melebihi batas, perasaan tersebut berikaitan dengan hubungan 

yang terjadi antara orang tua dan anak dalam bingkai pengasuhan (Abidin, 1976) 

Sedangkan Deater- Deckard (2004) menggambarkan stres pengasuhan sebagai 

ketegangan yang berlebihan dari orang tua terhadap interaksi mereka dengan anak 

mereka. Sedangkan, Kosakawa & Pisula (2010) menjelaskan bahwa stres pengasuhan 

merupakan reaksi psikologis yang terwjud dalam permusuhan yang terjadi karena 

adanya proses beradaptasi dengan hal-hal yang dituntut dari anak mereka. Ahli lain, 

Yi (dalam Lestari, 2013) mendefiniskan bahwa stres pengasuhan merupakan 
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seperangkat proses yang dapat menimbulkan reaksi fisiologis dan psikologis ke araf 

negatif yang terjadi akibat dari tuntutan anak yang tidak dapat disesuaikan dengan 

kemampuan orang tua.  

Stres pengasuhan dapat terjadi ketika tercipta sebuah ketidakseimbangan 

antara tuntutan pengasuhan yang dirasakan dari orang tua dengan kemampuan orang 

tua sendiri dalam memenuhi tuntutan pengasuhan tersebut. Ketidakseimbangan 

tersebut menciptakan suatu respon psikologis yang negatif bagi diri orang tua sendiri 

dalam melakukan pengasuhan kepada anak mereka (Lestari, 2013). Sesuai dengan 

model stres pengasuhan (Deater-Deckared, 2004) yang mengatakan bahwa stres 

pengasuhan mengarahkan kepada terjadinya tidak berfungsian orang tua terhadap 

anak mereka, karena terjadi ketidaksesuaian respon yang diberikan orang tua dalam 

menghadapi anak mereka. 

Abdini (1976) membagi stress pengasuhan menjadi dua yaitu parent domain 

yang terdiri dari (1) feeling of competence merupakan sebuah keyakinan dalam diri 

orang tua atas ketida mampuan mereka dalam merawat anak mereka, (2) Social 

Isolation merupakan sebuah keyakinan atau perasaan terisolasi oleh lingkungan 

sekitar dan merasa tida memiliki dukungan sosial dari lingkungan disekitarnya, (3) 

restriction imposed by parent role merupakan perasaan bahwa diri orang tua dikuasai 

oleh permintaan anak mereka, (4) relationship with spouse yaitu tidak adanya 

dukungan baik berupa material maupun dukungan emosiobal yang diberikan suami, 

(5) health of parent merupakan kesehatan yang dirasakan oleh kedua orang tua dapat 

mengganggu proses pengasuhan dan (6) parent depression merupakan orang tua yang 

memiliki gejala-gejala berupa depresi seperti perasaan bersalah terhadap anak 

mereka. Sedangkan untuk Child domain terdiri dari (1) child adaptability merupakan 

keahlian anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan disekitarnya, (2) child 

demands yaitu keadaan dimana anak masih meminta bantuan pada setiap aktivitas 

yang dilakukannya, (3) child mood yaitu memiliki seorang anak yang yang selalu 

mengeluarkan emosi-emosi yang bersifat negatif dalam kesehariannya, (4) 

Distractability yaitu merupakan anak yang tidak dapat diatur dan lebih memilih 

mengikuti dirinya sendiri. 
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Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti, bagaimana 

dinamika stres pengasuhan yang terjadi pada seorang ibu yang memiliki anak dengan 

gangguan spektrum autis? 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana pemilihan partisipan 

menggunakan purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan 

mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu sehingga kayak akan informasi mengenai 

fenomena yang sedang dikaji. Partisipan salam penelitian ini adalah tujuh orang 

informan yang memiliki anak dengan gangguan spektrum autis, berikut data 

informan: 

Tabel 1. Informan 

No Nama Usia Pekerjaan saai ini Anak 

1 CM ± 40 IRT CKW 

2 S ± 40 IRT E 

3 SW ± 45 IRT HPE 

4 SS ± 45 IRT T 

5 A ± 45 IRT Z 

6 W ± 40 Buruh Pabrik F D 

7 D ± 45 IRT C 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambarkan dan mendeskripsikan 

dinamika stres pengasuhan ibu yang memiliki anak dengan gangguan spektrum autis 

yang sedang melakukan terapi di Pusat Layanan Autis Kota Surakarta. 

Didapatkan bahwa dinamika stres pengasuhan pada setiap ibu yang memiliki 

anak dengan gangguan spektrum autis (GSA) beraneka ragam dan memiliki 

keunikannya masing-masing. Hal ini dapat terjadi karena terdapatnya stressor atau 

sumber stres yang berbeda-beda pula. Stressor mampu menjadi pendorong stres 

pengasuhan terjadi. Sesuai dengan pemaparan dari Nasib Tua (2016) stressor 
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memberikan rangsangan dan mendorong sehingga terjadi stres pada seseorang. 

Stressor berperan sebagai pemicu stres pada individu.  

Sumber stres pengasuhan atau stressor yang ditemukan dalam penelitian ini 

yang bersumber dari anak terbagi menjadi tiga yaitu mengalami kesulitan dalam 

mengatur perilaku sehingga menciptakan perilaku – perilaku maladaptif yang tidak 

bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, gangguan autis juga berdampak pada 

ketidakmampuan memusatkan perhatian sehingga anak belum bisa memahami 

tentang sopan santun dan hal-hal yang seharusnya sudah dimengerti anak seusianya. 

Anak juga mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi, mereka sering kali 

mudah meluapkan emosi negatif seperti perasaan marah dan menangis tanpa 

mengenal situasi dan tempat. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Hutchison, dkk (2016) yang menemukan stres pengasuhan bukan 

berasal dari gangguannya melainkan melainkan dampak dari gangguan tersebut yang 

berupa masalah perilaku yang terkait dengan kesulitan mengatur perilaku, 

mengendalikan impuls, mengalihkan dan memusatkan perhatian serta 

ketidakmampuan anak mereka. Sehingga hal ini membuat orang tua menjadi stres. 

Bentuk stres pengasuhan yang ditemukan dalam penelitian ini rata-rata berupa 

emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, malu, lelah dan bentuk stres lainnya seperti 

menunda pekerjaan, tidak nafsu makan, gangguan kesehatan dan merasa rendah diri. 

Bentuk stres pengasuhan ini dihasilkan dari reaksi terhadap tuntutan anak dan 

lingkungan yang tidak dapat disesuaikan dengan kemampuan orang tua, sehingga 

dapat mencipatakan respon psikologis yang negatif bagi diri orang tua (Lestari, 

2012). Hal ini juga didukung peneltian Yulia Solichatun (2011) yang menemukan 

bahwa bentuk stres yang paling umum dirasakan semua orang adalah berupa respon-

respon negatif dari dalam diri sendiri.  

Penelitian ini juga menghasil output yang sama dari peneltian sebelumnya 

Asirotul Ma’rifah (2018) menemukan bahwa strategi koping yang digunakan 

perempuan lebih bertujuan pada mengubah respon emosi dari pada respon untuk 

langsung mengatasi permasalahan, sehingga lebih banyak menggunakan koping 

untuk meluapkan emosi yang ada. Begitu pula dengan hasil penelitian ini 



8 

 

Sumber- sumber stres 
pengasuhan 

• Anak tantrum 

• Anak hiperaktif 

• Anak menganggu 
ibu 

• Celaan dari 
lingkungan sekitar 

• Celaan dari saudara 
ipar 

• Kesulitan ekonomi 

 

akibat stres 
pengasuhan 

• Perasaan marah 

• Menangis 

• Tidak nafsu makan 

• Merasa jadi orang 
paling sengsara 

• Tidak menerima 
dengan kondisi anak 

• Tidak sempat 
mengurus diri 

• Main tangan 

 

coping stres 

• Cerita dengan 
teman seperjuangan 

• Menulis 

• Berdoa 

• Berbagi tugas 
dengan suami 

 

menujukkan bahwa kebanyak dari perempuan (ibu) menggunakan koping mereka 

untuk mengubah respon emosi yang terbentuk dari stres pengasuhan yang dirasakan 

dengan menggunakan dua jenis cara yaitu emotional focus coping dan active focus 

coping, sebagai usaha mereka untuk mengubah respon emosi mereka kearah lebih 

positif adapun koping yang digunakan seperti menulis untuk meluapkan perasaan 

ketika tidak ada yang bisa diajak bercerita, berdoa sebagai bentuk curhat kepada 

tuhan yang maha esa, menguatkan diri mereka dengan cara menyadari bahwa tidak 

semua orang bisa menerima kondisi anak mereka, mencari dukungan sosial dengan 

cara bertukar pikiran bersama orang tua yang memiliki anak autis, berusaha mencari 

solusi dalam permasalahan yang ada dan berbagi tugas dengan suami dalam 

pengasuhan dan kebutuhan rumah tangga sebagai upaya untuk menekan emosi.   

Berdasarkan dinamika secara keseluruhan yang ada, dapat dilihat dari 

beberapa sisi. Pertama, dapat dilihat dari usia antara anak dibawah 10 tahun dengan 

remaja. Kedua, dapat dilihat dari karakteristik gangguan autis tingkat berat dan 

sedang.  

  

 

Gambar 1. Dinamika stres pengasuhan ibu dengan anak autis dibawah 10 tahun 



9 

 

Sumber- sumber stres 
pengasuhan 

• Anak tidak bisa 
ditinggal 

• Anak tiba-tiba pergi 
dari rumah 

•  Anak sulit diatur 

• Anak belum bisa 
mandiri 

• Anak tantrum 

• Anak puber: mencari 
perhatian 

• Anak belum bisa 
mandiri 

• Celaan nenek 

• Celaan orang lain 

• Kesulitan ekonomi 

 

 

Bentuk stres pengasuhan 

• magh 

•Hipertensi 

• insomnia 

• menangis 

• Perasaan malu 

• Perasaan sedih 

• Perasaan lelah 

• Perasaan marah 

• Tidak percaya dengan 
orang lain 

 

coping stres 

• Berusaha memperbaiki 
kondisi anak 

• Cerita dengan teman 
seperjuangan 

• Berdoa 

• Berobat 

 

 

 

 

Gambar 2. Dinamika stres pengasuhan ibu yang memiliki anak diusia remaja 

Berdasarkan pembahasan diatas perbedaan yang terlihat sangat signifikan 

antara stressor anak anak autis dibawah 10 tahun dengan anak autis yang sudah 

remaja atau mulai memasuki usia pubertas terletak pada sifat mereka mengalami fase 

penurunan perkembangan mulai dari belum bisa bina diri pada usia remaja, lebih 

besar mencari perhatian dan mudah melawan hal ini diakui juga oleh informan A 

semakin besar anaknya, semakin sulit untuk mengatur tingkah lakuknya dan sering 

melawan. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan informan SW bahwa setelah 

mamasuki usia remaja, ketika anak dibilangin sudah semakin tidak peduli dan sulit 

untuk diarahkan, bahkan ketika anak sudah meranjak remaja anak autis dapat 

melawan perlakukan dari orang tuanya.  

Stres pengasuhan yang dirasakan ibu yang sudah memiliki anak autis dibawah 

usia 10 tahun dengan anak autis yang remaja tidak terlihat banyak perbedaan diantara 

keduanya. Hal yang membedakan diantara ibu yang memiliki anak dengan gangguan 

spektrum autis ini adalah perasaan lelah dapat dikatakan lebih besar daripada mereka 
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yang memiliki anak autis masih dalam usia dibawah 10 tahun. Hal ini terjadi karena 

mereka, sudah lebih lama merasakan kehidupan bersama anak mereka. Seperti yang 

diungkapkan informan CM yang mengatakan dengan usia anak yang sudah mulai 

remaja dengan kondisi yang masih seperti itu membuat dirinya mulai merasa jenuh 

dan lelah dalam kesehariannya sehingga membuat dirinya sering kali menunda 

pekerjaanya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan informan A yang mengatakan 

bahwa dirinya semakin sering tidak bisa tidur dan sering kumat maghnya ketika 

anaknya sedang sulit diatur.  

Hal lain yang membedakan juga terdapat pada usaha yang dilakukan untuk 

mengatasi stres itu sendiri, bagi para ibu yang memiliki anak dengan gangguan 

spektrum autis yang berusia remaja mereka lebih banyak menggunakan  

Seperti halnya pada semua periode yang penting, sela rentang kehidupan masa 

remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode 

sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja ini, selalu merupakan masa-masa sulit bagi 

remaja maupun orangtuanya (Putro, 2017) 

Hal ini menjukkan bahwa ibu yang memiliki anak dengan gangguan spektrum 

atuis yang telah memasuki usia remaja lebih bisa untuk melakukan penerimaan 

kondisi anak mereka dibandingan dengan ibu yang masih memiliki anak dengan 

gangguan spektrum di bawah usia 10 taun karena mereka lebih banyak menggunakan 

luapan emosi mereka secara negatif seperti perasaan mudah marah, main tangan 

kepada anak mereka dan mereka masih belum bisa menerima kondisi anak mereka 

seperti menyalahkan tuhan dan minder jika harus berkumpul dengan lingkungan 

mereka. Sedangkan, pada ibu yang memilii anak autis sudah berusia remaja lebih 

mengalami bentuk stres yang mempengaruhi kesehatan fisiologis mereka seperti 

mulai munculnya beberapa kondisi penyakit seperti magh, insomnia dan hipertensi. 

Hal ini, tentu saja dapat terjadi karena usia mereka mengurus dan menghabiskan 

waktu kepada anak lebih banyak dibandingkan mereka yang memiliki anak masih 

pada usia dibawah 10 tahun.  
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Sumber- sumber stres 
pengasuhan 

• Anak tantrum 

• Anak hiperaktif 

• Anak sulit diatur 

• Anak puber 

• Anak belum bisa 
mencari perhaitan 

• Belum bsa mandiri 

• Celaan nenek 

•  Anak pergi dari rumah 

• Anak tidak bisa diatur 

• Kesulitan ekonomi 

• Celaan dari lingkungan  

 

akibat stres pengasuhan 

• Perasaan marah 

• Perassan sedih 

• Perasaan malu 

• Perasaan lelah 

• Menangis 

• Tidak nafsu makan 

• Tidak sempat 
mengurus diri 

• Menyalahkan tuhan 

• hipertensi 

coping stres 

• Cerita dengan teman 
seperjuangan 

• Berusaha mencari 
solusi dan kesibukan 
anak 

• Berdoa kepada tuhan 

• Berobat 

 

Sumber- sumber stres 
pengasuhan 

• Anak melukai ibu 

•Anak sulit 
dikendalikan 

•Anak sering 
mengganggu kegiatan 
ibu 

•Anak keluar rumah 
tiba-tiba 

• Anak tidak mengerti 
sopan santun 

•Suami cuek dengan 
anak 

•Kurangnya dukungan 
keluarga 

•celaan dari 
lingkungungan sekitar 

•kesulitan ekonomi 

•Hepatitis 

Bentuk stres pengasuhan 

• Perasaan marah 

• Perasaan malu 

• Perassaan lelah 

• Perasaan sedih 

• Insomnia 

• Magh 

• Menunda pekerjaan 

• Tidak nafsu makan 

• Menangis 

• Merasa jadi orang 
paling sengsara 

• Tidak bisa mengikuti 
kegiatan lain 

 

coping stres 

• Cerita dengan tokoh 
agama 

• Cerita dengan teman 
seperjuangan 

• Konsultasi dengan 
profesional 

• Refreshing 

• Mencari slsi 

• Menguatkan diri 
sendiri 

• Menulis 

 

 

 

Gambar  4 Dinamika stres pengasuhan ibu dengan anak autis tingkat sedang 

Berdasarkan bagan ditas pada dinamika stres pengasuhan tingkat sedang 

terlihat tidak banyak mengalami perbedaan dengan dinamika pada kasus anak autis 

tingkat berat. Berdasarkan gangguan spektrum anak autis tingkat berat dan ringan 

tidak banyak terlihat perbedaan bentuk stres pengasuhan pada ibu yang terlihat sangat 

Gambar 3. Dinamika ibu yang dengan anak autis tingkat berat 
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menonjol. Keduanya masih memiliki stressor, bentuk stres pengasuhan yang 

diwujudkan dan koping yang dilakukan masih memiliki kesamaan. Hal ini mungkin 

saja terjadi karena perbedaan angka hasil Assesment Childhood Autisme Rting Scale 

(CARS) yang didapatkan anak setiap informan berada pada angka yang tidak jauh 

taraf berat ringan gejala autisnya (Suryawari, 2010)  

Penelitian ini berhasil menggali apa yang belum pernah diteliti dari penelitian 

sebelumnya, yakni dapat menggambarkan proses dinamika stres pengasuhan ibu yang 

memiliki anak dengan gangguan spektrum autis mulai dari menggambarkan stressor 

pengasuhan, bentuk stres pengasuhan itu sendiri hingga koping yang digunakan 

informan sebagai upaya untuk mengatasi stres pengasuhan. 

Namun, ruang lingkup penelitian ini masih sempit karena penelitian yang 

dilakukan hanya beberapa daerah di Pusat Layanan Autis kota Surakarta kemudian 

daerah lain belum bersentuhan baik di sekitar Solo Raya maupun daerah lainnya. 

Penelitian ini juga kurang menggali terlalu dalam mengenai dampak dari koping yang 

telah dilakukan.  

4. PENUTUP 

Dinamika stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak dengan gangguan spektrum 

autis memiliki dinamika yang berbeda-beda pada setiap informannya, hal tersebut 

menyesuaikan stressor yang diterima masing-masing informan. Adapun stressor 

selama pengasuhan berupa anak yang tiba-tiba pergi dari rumah, anak tidak mengerti 

sopan santun dilingkungan publik, anak yang hiperaktif tidak bisa ditinggal, anak 

tantrum, anak belum bisa mandiri pada usianya, anak semakin melawan setelah 

melewati masa puber, anak sering sakit dan memikirkan masa depan anak mereka. 

Selain itu, stressor lainnya juga menjadi perangsang stres pengasuhan adalah 

kesulitan ekonomi, celaan dari lingkungan sekitar, pandangan sinis orang lain dan 

harus melakukan diet terapi. Dari stressor yang ada ini kemudian membentuk stres 

pengasuhan berupa perasaan mudah marah, sedih, malu, lelah, merasa paling 

sengsara dan tidak nafsu makan, mengalami gangguan kesehatan, tidak bisa 

mengikuti kegiatan diluar, tidak percaya dengan orang lain.  
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Hal tersebut coba untuk diatasi informan menggunakan kopingnya masing-

masing yang seperti mendekatkan diri pada tuhan yang maha esa dengan cara berdoa, 

menuliskan luapan emosi yang dirasakan, refreshing dengan cara jalan-jalan, mencari 

dukungan sosial baik dari tokoh agama, suami, kelurga dan sesama ibu yang memiliki 

anak dengan gangguan spektrum autis, serta berkerja sama dengan suami 

menggunakan cara berbagi tugas dan berbagi peran dalam rumah tangga.  

Dengan demikian, dinamika stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak 

dengan gangguan spektrum autis berbeda-beda disetiap informanya, namun setiap 

informan mendapatkan melaui proses mendapatkan stressor, kemudian mengalami 

stres pengasuhan hingga mampu melakukan kopingnya untuk mengatasi stres 

pengasuhannya secara masing-masing. Hal tersebut bertujuan sebagai upaya untuk 

mengatasi stres pengasuhan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abidin, R. (1976). Parenting Skill. New York: Hyman Sciences Press. 
 

Aprilia, D., Johar, A., & Hartuti, P. (2014). Sistem Pakar Diagnosa Autisme pada 

Anak. Jurnal Rekursif, 2. 
 

Ballerina, T. (2016). Meningkatnya Rentang Perhatian Anak Autis dalam 

Pembelajaran Pengenalan Huruf. Jurnal of Disability Studies, 3, 245-266. 

doi:10.14421/ijds.030205 
 

C, N., Dorosh, Smith, & Roy. (1998). Floods in Bangladesh: Disaster Impact, 

Household Coping Strategies, and Response. Washinton DC: International 

Food Folicy Rearch. 
 

Damayanti, R., & Jatiningsih, O. (2014). Sikap Sopan Santun Remaja Pedesaan dan 

Perkotaan di Madiun. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 3, 912-

926. 
 

Dardas, L. A., & Ahmad, M. M. (2013). Coping Strategies as Mediators and 

Moderators between Stress and Quality of Among Parents f Chlidren with 

Autistic Disorder. Research Article Stress Health. doi:10.1002/smi.2513 
 

Deater-Deckard. (2004). Parenting Stres: Current Perspective in Psychology. 

London: Yale University Press. 
 



14 

 

Dewi, C. P., & Widiasavitri, P. N. (2019). Resiliensi Ibu dengan Anak Autisme. 

Jurnal Psikologi Udayana, 6, 1198-1211. 
 

Dunn, M. E., Burbine, T., Bowers, C. A., & Dunn, S. T. (2001). Moderators of Stress 

in Parents of Childern with Autism. Community Mental Health Journal, 37. 
 

Dwirexsi, W., Lukman, M., & Rafiyah, I. (2018). The Correlation Between Coping 

Strategy and Stress of Parents Who Have Children with Autism. JNC, 1(3). 
 

E, S. (2002). Helath Psychology. England: John Willey and Sons. 
 

Fardhani, L. A. (2015). Makna "Dadi Wong" Sebagai Refleksi dari Sosialisasi pada 

Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Jawa di Kelurahan Wanea Kota 

Manado. Jurnal Holistik tahun VIII. 
 

Folkman, Lazarus, Gruen, & Logis. (1986). Aprraisal, coping, helath status and 

psychology symtoms. jurnal of personility and social psychology, 50, 571-

579. 
 

Gaol, N. T. (2016). Teori Stres: Stimulus, Respons dan Transaksional. Buletin 

Psikologi, 24, 1-11. doi:10.22146/bpsi.11224 
 

Haber, & Runyon. (1984). Psyhcology of Adjusment. Illinois: The Dorsey Press. 
 

Hapsari, Karyani, & Tufik. (2002). Perjuangan hiduo pengungsi kerusuhan etnis 

(studi kasusu tentang perilaku coping pada pengungsi di Madura). Jurnal 

Indigenous Ilmiah Pskologi, 6, 122-129. 
 

Harnas. (2018, April 02). Tren Penderita Autisme Meningkat. Retrieved from 

Harnas.com/2018/04/10/tren-penderita-autisme-meningkat 

Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender. Jurnal Komunikasi 

Massa, 1, 18-24. 
 

Hidayah, R., Yusuf, A., & Fitryasari, R. (2017). Studi Fenemonoloegi: Strategi 

Koping Orang Tua Dalam Merawat Anak Autism Spectrum Disorder (ASD). 

E-journal Keperawatan UMM, 2. 
 

Idrus, M. (2012). Pendidikan Karakter pada Keluarga Jawa. Jurnal Pendidikan 

Karakter, 2. 
 

Ismawati, E. (2013). Karakter Perempuan Jawa Dalam Novel Indonesia Bewarna 

Lokal Jawa: Kajian Perspektif Gender dan Transformasi Budaya. Jurnal 

Metasastra, 6, 10-21. 
 



15 

 

Lazarus, & Folkman. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: McGraw-

Hill. 
 

Lestari, S. (2013). Psikologi Keluarga. Yogyakarta: - 

--. 

Ma'rifah, A., Suryantini, N. P., & Mardiyana, R. (2018). Startegi Koping Orang Tua 

Terhadap Anak Autis dan Pola Asuh Orang Tua. Journal of Health Sciences, 

11, 196-204. 
 

Maryam. (2017). Strategi Coping: Teori dan sumber dayanya. Jurnal Konseling Andi 

Matappa, 1, 101-107. 
 

Masdar, H., Saputri, P. A., & Darmawi, F. C. (2016). Depresi, Anesietas dan Stres 

Serta Hubungan dengan Obesitas pada Remaja. Jurnal Gizi Klinik Inndonesia, 

12, 138-143. 
 

Moleong. (2001). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Nurwati, R. R., & Taftazani, B. M. (2015). Strategi Koping Ibu dengan Anak 

Gangguan Spektrum Autisme:: (Studi Kasus: Orang Tua Murid Taman 

Kanan-Kanak Mutiara Bunda). Prosiding KS: RIset dan PKM, 3, 292. 
 

Pisula, & Kossakawska. (2010). Sense of Coherence and Coping With Stress Among 

Mothers and Fathers Of Children with Autism. Jurnal Autism Disord, 40. 

doi:DOI 10.1007/s10803-010-1001-3 
 

Pramadi, & Lasmono. (2003). Koping stres pada etnis bai, jawa dan sunda. jurnal 

anima, 18, 326-340. 
 

Putri. (2010). Hubungan coping stress dan dukungan sosial dengan motivai belajar 

remaja yang orag tuanya bercerai. Skripsi Sebelas Maret. 
 

Putri, D. P., & Lestari, S. (2015, Febuari 1). Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga 

pada Pasangan Suami Istri Jawa. Jurnal Penelitian Humaniora, 16, 72-85. 
 

Rachim, R. L., & Nashori, H. F. (2007). Nilai Budaya Jawa dan Perilaku Nakal 

Remaja Jawa. Indigenous: Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi, 9. 
 

S, D. (2009). Strategi coping orang tua menghadapi anak autis. Jurnal indigenous 

ilmiah berkala psikologi, 11, 26-35. 
 

Sa'diyah. (2016). Gambaran Psychological Well Being dan Stress Pengasuhan ibu 

dengan anak autis. Prosiding Seminar ASEAM 2nd Psychology and Humanity. 

Sa'diyah, S. (2016). Gambaran Psychological Well-Being dan Stress Pengasuhan Ibu 

dengan Anak Autis. Prosiding Seminar ASEAN . 
 




