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KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA IBU YANG MEMILIKI     

ANAK AUTIS 

 

Abstrak 
 

Ibu yang memiliki anak autis akan menghadapi banyak situasi sulit dan rentan 

memiliki perasaaan negatif sehingga perlunya memiliki keterampilan menerima 

keadaan dengan menyeimbangkan emosi positif dan negatif agar ibu tetap 

memperoleh kesejahteraan psikologis. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menggambarkan kesejahteraan psikologis pada ibu yang memiliki anak autis. 

Informan penelitian ini berjumlah 6 orang yang diperoleh melalui teknik 

purposive sampling yaitu ibu dengan usia 38-44 tahun dan menjadi klien di Pusat 

Layanan Autis Kota Surakarta. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi 

terstruktur. Hasil penelitian menggambarkan aspek-aspek kesejahteraan 

psikologis pada ibu yang memiliki anak autis yaitu kemandirian, penerimaan diri, 

tujuan hidup, pengembangan diri, hubungan positif dengan orang lain dan 

penguasaan lingkungan. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan 

psikologis pada ibu yang memiliki anak autis antara lain dukungan, kondisi psikis, 

religiusitas dan coping skill. 

 

Kata Kunci: kesejahteraan psikologis, ibu, anak autis 

 

Abstract 

 

Mothers who have autistic children will face many difficult situations and are 

vulnerable to have negative feelings so the need to have the skills to accept the 

situation by balancing positive and negative emotions so that mothers continue to 

obtain psychological well-being. The purpose of this study is to describe the 

psychological well-being of mothers with autistic children. This research 

informants numbered 6 people obtained through purposive sampling techniques, 

namely mothers with ages 38-44 years and become a client at the Surakarta City 

Autism Service Center. Data collection uses semi-structured interviews. The 

results of the study describe aspects of psychological well-being of mothers who 

have autistic children, namely independence, self-acceptance, purpose of life, self-

development, positive relationships with others and environmental mastery. Then 

other factors that influence psychological well-being in mothers who have autistic 

children include support, psychological conditions, religiosity and coping skills. 

 

Keywords: psychological well-being, mothers, autistic children 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap tahun kasus anak menderita gangguan autis terus meningkat di dunia. 

Sedangkan di Indonesia hingga saat ini belum ada data akurat yang menunjukkan 

jumlah penderita autis padahal prediksi penderita autis di Indonesia akan terus 
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meningkat dari tahun ke tahun (sumber:kemenpppa.go.id, 2018). Gangguan autis 

sendiri adalah gangguan perkembangan yang menyerang pada tiga tahun pertama 

kehidupan yang  berakibat pada kekurangan dalam hubungan sosial, kelainan 

dalam berkomunikasi verdal dan nonverbal, serta pola terbatas, berulang dan 

stereotip perilaku (Santrock, 2014). Penyebab gangguan autis hingga saat ini 

belum diketahui secara pasti namun penemuan peneliti banyak yang membuktikan 

bahwa gangguan autis dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor neurologi, 

virus rubella, bayi kekurangan oksigen, lingkungan yang terpapar zat kimia atau 

keracunan pada masa kehamilan (Meidiana, 2016). 

Menjadi orangtua merupakan keniscayaan karena hadirnya anak merupakan 

penyempurna perkawinan yang tentu memunculkan tanggung jawab baru bagi 

orang tua yaitu mengasuh dan mendidiknya. Sa’diyah (2016) mengatakan bahwa 

kedua orang tua memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam proses 

pengasuhan dan penanganan anak autis. Namun di Indonesia masih banyak 

ditemukan pemisahan peran antara ayah sebagai pemenuh kebutuhan material 

sedang ibu sebagai pendidik dan pengasuh anak serta memiliki tuntutan pekerjaan 

(Lestari, 2016). Ibu lebih rentan merasa kecewa, sedih, dan malu memiliki anak 

autis. ia merasa yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang dialami oleh 

anaknya (Lestari & Mariyati, 2015).  

Berdasarkan pernyataan psikolog di Pusat Layanan Autis Kota Surakarta, 

hampir seluruh ibu yang menjadi klien sering mengalami depresi ringan yang 

disebabkan oleh akumulasi kekhawatiran, kecemasan, dan pikiran-pikiran negatif 

terkait kondisi anak autisnya. Dari hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti 

kepada salah satu ibu yang memiliki anak autis mengatakan jika keluarga besar 

belum mengetahui kondisi anak yang menderita autis, dirinya merasa malu dan 

belum bisa menerima kondisi anak sehingga menimbulkan penolakan atas kondisi 

anak yang sesungguhnya. 

Faradina (2016) mengatakan bahwa ibu yang belum mampu menerima 

memiliki anak autis sering mengalami konflik di dalam dirinya seperti sedih 

berkepanjangan, merasa memikul beban berat sendiri, dan merasa berat menjalani 
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hidup yang mengakibatkan perasaan tidak puas dengan pencapaian tahap 

penerimaan dirinya terhadap kondisi yang ia alami.  

Ibu yang memiliki anak autis tidak selalu muncul sikap negatif saja, namun 

sikap positif juga terdapat pada diri ibu. Hasil dari penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa gambaran kesejahteraan pada ibu yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus mampu bersenda gurau dengan ibu lain saat menunggu anak 

terapi, memahami dan mampu menerima segala kekurangan anak mereka, 

memiliki empati dan hubungan yang hangat dengan orang lain, menyadari potensi 

dengan mengarahkan anak untuk menjadi model anak-anak, dan mampu 

menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya (Sa’diyah, 2016). 

Adanya sikap menerima juga ditunjukkan dengan ibu tidak menegluh ketika 

menceritakan kondisi anaknya, sabar dalam menyikapi atau menghadapi perilaku 

anak yang suka menangis secara tiba-tiba atau saat anak bersikap marah 

(Faradina, 2016). 

Ikhlas menerima keterbatasan anak, bijak dalam menyikapi permasalahan 

dalam hidup, selalu berjuang untuk kebaikan masa depan anak, yakin dengan 

adanya bantuan dari tuhan, dan percaya bahwa dirinya dipilih tuhan untuk 

menjadi orang tua anak autis karena kuat dan mampu menyayanginya, ikhlas 

dengan pemberian tuhan, tabah, selalu berusaha dan berdoa demi kebaikan anak 

autisnya (Daulay, 2016) 

Dengan kondisi yang rentan terhadap perasaan negatif, perlunya ibu yang 

memiliki anak autis untuk memiliki keterampilan menyeimbangkan antara emosi 

positif dan negatif dalam menghadapi setiap keadaan agar tetap memperoleh 

kesejahteraan psikologis (Nainggolan & Hidajat, 2013). Kesejahteraan psikologis 

ibu penting untuk dicapai secara optimal karena ia berperan sebagai pendidik dan 

pengasuh utama anak yang mana dapat meningkatkan perkembangan positif 

dalam diri anak (Apsaryanthi & Lestari, 2017).  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Kesejahteraan 

Psikologis Ibu yang Memiliki Anak Autis”. 
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Kesejahteraan psikologis sebagai pencapaian optimal dari potensi psikologis 

pada individu dimana ia mampu menerima dirinya, memiliki hubungan 

interpersonal yang baik, memiliki tujuan hidup, kemandirian, mampu menguasai 

lingkungan serta adanya pengembangan diri (Ryff, 1989). Kesejahteraan 

psikologis berkaitan dengan masalah perilaku, bagaimana individu memainkan 

peran di dalam hidupnya dan strategi coping seseorang ketika menghadapi suatu 

situasi yang mana bisa memberikan efek langsung dan positif terhadap 

kesejahteraan psikologis (Pozo, Sarriá & Brioso, 2014). 

Kesejahteraan psikologis termasuk penting karena berkaitan dengan 

mekanisme pertahanan diri dan pengelolaan stres yang tepat untuk menghadapi 

suatu kondisi yang dialami individu, pengembangan diri jangka panjang dan 

berkelanjutan dalam peningkatan kesehatan mental serta kepuasan hidup pada 

seseorang (Faramarzi, 2017). Kesejahteraan psikologis merupakan sebuah konsep 

yang berupaya menjelaskan tentang fungsi psikologi positif yang kaitannya erat 

dengan kondisi kesehatan mental seseorang. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis 

adalah kondisi seseorang yang mampu melihat dirinya dengan positif, menjadikan 

dirinya sebagai manusia yang optimal dalam mengembangkan potensinya, dan 

sehat dalam segi kesehatan mentalnya. 

Ibu menurut Santoso (Farid, 2016) adalah sosok yang memiliki banyak peran, 

antara lain peran sebagai istri, sebagai seseorang yang mengandung dan 

melahirkan anak-anaknya, sekaligus menjadi ibu bagi mereka. Ibu juga bisa 

menjadi pelindung bagi keluarga yang mana bisa menguatkan setiap anggota 

keluarga yang ia miliki.  

Ibu merupakan orang yang kali pertama merasakan tekanan karena gagal 

melahirkan anak dengan kondisi normal dan merasa paling terpukul. Ibu yang 

lebih rentan untuk mudah merasa kecewa, sedih dan malu memiliki anak 

berkebutuhan khusus, merasa ialah yang harus bertanggung jawab terhadap apa 

yang dialami oleh anaknya  (Lestari & Mariyati, 2015).  

Andiani & Fauziyah (2016) mengatakan bahwa ibu yang memiliki anak autis 

pasti akan menghadapi banyak situasi sulit. Ibu juga mengalami hambatan dalam 
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pergaulan yang disebabkan munculnya perasaan malu terhadap kondisi hidupnya 

sehingga menghambat ibu untuk mencari dan memperoleh informasi untuk solusi 

penanganan yang baik dan tepat ketika merawat anak yang memililki gangguan 

autis. 

Ibu yang memiliki anak autis tidak selalu memiliki perasaan negatif saja 

karena nurani seorang ibu yang memiliki kasih sayang terhadap anak yang 

dilahirkannya. Ibu tetap memberikan kehangatan, mengajak mereka 

berkomunikasi, dan mengungkapkan kasih sayangnya dengan pelukan, ciuman, 

pujian dan perhatiannya dalam bentuk memantau perkembangan anak dan 

berusaha tetap tenang saat menghadapi anak ketika tantrum (Kurniawan, 

Supraptiningsih & Hamdan, 2018) 

Gangguan autisme adalah perkembangan yang parah dari gangguan spektrum 

autisme yang menyerang pada tiga tahun pertama kehidupan dan memiliki 

kekurangan dalam hubungan sosial, kelainan dalam komunikasi verbal dan 

nonverbal, serta pola terbatas, berulang dan stereotip perilaku (Santrock, 2014). 

Pada buku “Buku Penanganan dan Pendidikan Autis di YPAC” terdapat 

beberapa karakteristik kondisi anak autis yang merujuk pada kriteria diagnostik 

dalam DSM IV yaitu adanya gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang 

timbal balik, gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi, serta adanya suatu 

pola yang dipertahankan dan berulang-ulang dari perilaku, minat dan kegiatan. 

Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik yang dialami anak 

autis seperti tidak bisa bermain dengan teman sebaya, kurangnya hubungan sosial 

dan emosional, serta tidak mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. 

Gangguan kualitatif pada bidang komunikasi seperti perkembangan bahasa 

terlambat atau tidak berkembang sama sekali, menggunakan bahasa aneh yang 

berulang, dan memiliki cara bermain yang kurang imajinatif, variatif dan kurang 

bisa meniru. Sedangkan bentuk pola perilaku, minat, dan kegiatan yang 

dipertahankan dan berulang-ulang pada anak autis seperti terpaku pada kegiatan 

yang tidak berarti, memiliki gerakan aneh yang khas dan berulang, mudah 

terpukau pada bagian-bagian benda, serta mempertahankan satu minat atau lebih 

dengan cara khas dan berlebihan (YPAC, 2013). 
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Anak autis membutuhkan bantuan dalam kesehariannya karena mempunyai 

masalah dalam perkembangan sosial untuk menjalin hubungan sosial 

dilingkungannya, bahkan terkadang pendampingan orang tua dibutuhkan secara 

full time (setiap waktu). Anak autis belum memiliki keterampilan bina diri seperti 

menggunakan kamar mandi, merawat tubuh/berpakaian, makan minum sendiri, 

patuh terhadap aturan atau permintaan sederhana, munculnya perilaku emosional 

seperti marah/berteriak, mengalami kesulitan untuk mengutarakan kebutuhannya, 

dan bermain (Kurniawan, Supraptiningsih & Hamdan, 2018). 

Kesejahteraan psikologis menurut Ryff & Keyes (1995) ialah seseorang yang 

mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, bisa menjalin 

hubungan positif dengan orang lain, mandiri dalam hidupnya, memiliki 

kemampuan penguasaan lingkungan, mampu mengembangkan dirinya dengan 

potensi yang dimiliki secara optimal, dan memiliki tujuan hidup yang jelas dan 

terarah.  

Sikap orangtua ketika memiliki anak autis berbeda-beda, ada yang menerima 

dan ada yang tidak. Namun tidak sedikit para ayah dan keluarga yang 

menyalahkan ibu atas hadirnya anak autis sehingga sering membuat ibu merasa 

paling bertanggung jawab dan kecewa atas semua yang terjadi sehingga perasaan 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi tidak muncul karena 

tertutupi dengan perasaan negatif (Ginting & Lubis, 2010). 

Menjadi ibu yang memiliki anak autis bukanlah hal mudah karena 

berhubungan dengan stigma masyarakat yang muncul terkait anak autis di 

lingkungan sekitarnya sehingga membuat ibu lupa akan makna hidupnya, tidak 

merasa berarti, cemas dan tidak yakin akan kemampuan yang dimiliki. Ibu 

mengisolasi diri, menutup diri dari lingkungan sekitarnya dengan tidak hadir ke 

majelis taklim, arisan, jarang keluar rumah dan jarang berbicara dengan tetangga 

menyebabkan terhambatnya membangun kedekatan, memahami, merasa empati 

dengan orang yang ada disekitarnya yang mana bisa menumbuhkan rasa percaya, 

mencintai, dan kehangatan antara satu sama lain (Hidayah, Yusuf & Fitryasari, 

2017). 
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2. METODE  

Informan dalam penelitian ini adalah ibu berusia 38-44 tahun yang memiliki anak 

autis berusia 5-16 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara semiterstruktur. Wawancara dilakukan kepada 6 informan yang 

pemilihannya dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu informan yang 

dipilih memiliki kriteria subjek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat 

dicapai. Peneliti melakukan screening awal dengan memberikan kuisioner singkat 

sebelum memilih keenam informan yang terpilih 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kesejahteraan psikologis ibu 

yang memiliki anak autis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam informan 

memiliki kesejahteraan yang berbeda-beda, pada aspek penerimaan diri pada 

informan bahwa memiliki anak autis membuat mereka mampu menerima 

kekurangan, bangga terhadap diri sendiri, bersikap positif dan mampu menerima 

kondisi yang ada. Keenam informan mengatakan bahwa salah satu hal yang 

membuat mereka berusaha menerima kekurangan yaitu memiliki anak autis 

adalah perkembangan anak mereka yang terus mengalami kemajuan. Mereka 

percaya bahwa semua yang mereka alami saat ini adalah jalan terbaik yang tuhan 

berikan dan mereka mampu untuk menjalaninya. Penyesuaian diri yang muncul 

dari keenam informan setelah memiliki anak autis adalah terbiasa dengan 

perhatian orang lain terhadap kondisi anak mereka dan membiarkan perkataan 

kurang baik dari orang lain. Terkait hal ini Harimukthi dan Dewi (2014) 

menyatakan kesejahteraan psikologis ialah terkait penyesuaian diri dan 

penerimaan diri terhadap kondisi apapun kondisi yang sedang dihadapi. 

Dilihat dari sisi aspek kemandirian, pada keenam infoman mampu 

menentukan sikap ketika dihadapkan suatu hal terutama yang berkaitan dengan 

anak autis mereka serta mampu menentukan nasib dirinya misal dalam hal 

memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih mengasuh anak autis mereka, 

walaupun dalam memutuskan hal ini ibu dibantu oleh suami. Namun terdapat 
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informan, CMW, yang menyatakan bahwa merasa khawatir dengan penilaian 

orang lain, hal ini diketahui setelah ibu bercerita tentang keputusannya 

menyekolahkan anak autisnya karena menghindari perasaan kurang nyaman sebab 

menjadi perbincangan di tetangga informan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Harimukthi dan Dewi (2014) bahwa kesejahteraan psikologis tidak selalu merujuk 

pada kondisi mental yang bersifat negatif saja, namun juga merujuk pada 

kemandirian dalam aktivitas ataupun finansial, semua kondisi dalam keadaan 

baik, ada orang-orang selalu membantu dan pikiran yang rileks. 

Aspek selanjutnya yaitu pengembangan diri. Kelima informan mengalami 

perkembangan diri dalam hal ini seperti terbuka untuk pengalaman baru, adanya 

peningkatan dalam pengembangan diri, memiliki pengetahuan, dan menyadari 

potensi yang dimiliki. Namun terdapat satu informan yang memiliki hobi menjahit 

tetapi berhenti dan tidak dikembangkan karena terkendala sarana. Menurut Astuti 

dan Indrawati (2017) kesejahteraan psikologis adalah kemampuan seseorang 

untuk menerima dirinya dari aturan yang berlaku di lingkungan sekitar sehingga 

ia mampu menyusun tujuan hidup serta mempunyai keinginan untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Faramarzi (2017) juga 

menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis juga terkait pengembangan diri 

jangka panjang dan berkelanjutan dalam peningkatan kesehatan mental dan 

kepuasan hidup secara menyeluruh pada seseorang.  

Dari sisi aspek tujuan hidup, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti diketahui bahwa seluruh informan mengatakan tujuan mereka saat ini 

adalah berusaha membuat kondisi anak autis mereka membaik dan bisa hidup 

mandiri ketika sudah dewasa dengan memberikan terapi kepada anak. Seperti 

pernyataan Rakasi, Hakim & Hartono (2018) bahwa kondisi mental yang sehat 

memungkinkan individu untuk menyadari bahwa ia memiliki tujuan tertentu 

dalam hidup yang ia jalani serta mampu memberikan makna pada hidup yang ia 

jalani. Salah satu ciri kematangan individu adalah memiliki tujuan hidup, yakni 

memiliki rasa keterarahan (sense of directedness) dan rasa bertujuan 

(intentionality).  
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Ibu saat pertama kali mengetahui anak menderita autis merasa putus asa, 

bingung, dan sedih karena kondisi anak tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Namun setelah mampu menerima kondisi anak dan melihatnya mengalami 

kemajuan dalam perkembangannya membuat keenam informan memiliki harapan 

untuk anak mereka yakni bisa hidup mandiri, menjadi anak yang baik dan tumbuh 

seperti anak normal lainnya yang pada artinya mereka mampu berpikir positif 

dengan kekurangan yang dimiliki anaknya. Berusaha selalu bersabar saat 

mengasuh, bersemangat, dan yakin bahwa anak autis mereka bisa tumbuh nomal 

seperti anak pada umunya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Daulay (2016) bahwa 

muncul harapan pada ibu yang memiliki anak autis saat ia mampu menerima 

kondisi keterbatasan anaknya, muncul kesabaran serta penyesuaian diri yang 

positif dalam menghadapi segala permasalahan selama mengasuh anak autis. Ibu 

yang sudah mampu menyesuaikan diri dengan kondisi anaknya dan mampu 

menerima dengan keterbatasan anaknya maka akan menumbuhkan nilai-nilai 

positif dalam diri ibu. Keinginan dan harapan agar anaknya memiliki tumbuh 

kembang yang lebih baik membuat ibu optimis, berpikir positif, selalu berusaha 

dan bersabar serta berdoa. 

Ibu yang memiliki anak autis memiliki kesejahteraan psikologis yang baik 

apabila memiliki hubungan interpersonal dengan lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui keenam informan mampu berinteraksi 

dengan orang lain, menjalin kedekatan dengan kerabat atau teman satu terapi yaitu 

menjadikannya tempat bercerita, tetap memahami orang lain yang pernah bersikap 

kurang baik kepada mereka, dan mengikuti kegiatan sosial seperti PKK, 

mengikuti arisan perumahan bahkan menjadi pengurus di tempat peribadatan. Hal 

ini sesuai dengan Nainggolan & Hidajat (2013) yang mengatakan bahwa 

kesejahteraan psikologis ibu yang tidak terpenuhi secara optimal akan 

berpengaruh pada hubungan antar personal, interaksi sosial dengan orang lain dan 

terkait kepuasan hidup. 

Untuk aspek penguasaan lingkungan, diketahui keenam infoman merasa 

marah, kesal, dan sedih saat anak autis mereka mengalami tantrum atau ketika 

perhatian orang lain tertuju pada anak istimewa mereka. Pada informan A, ia akan 
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membentak saat anak sulit di kondisikan dan pada informan SS akan mencubit 

bahkan memukul saat anak sedang tantrum, hal ini terjadi saat kedua informan 

merasa lelah mengasuh anak autis mereka. Namun di sisi lain, keenam informan 

mampu merasa nyaman ketika bersama para ibu yang memiliki latar belakang 

masalah yang sama yaitu memiliki anak autis. Bertukar pengalaman, saling 

bercerita tentang kesulitan yang mereka hadapi dan melakukan refreshing 

bersama membuat mereka merasa nyaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Harimukthi dan Dewi (2014) yaitu penguasaan lingkungan yang baik ditandai 

oleh perasaan kompeten menguasai lingkungan serta dapat memilih atau 

menciptakan lingkungan yang cocok dengan dirinya.  

Di dalam penelitian ini juga ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesejahteraan psikologis antara lain religiusitas. Ibu yang memiliki anak autis 

percaya bahwa anak istimewa yang mereka miliki adalah titipan terbaik dari tuhan 

dan meyakini hadirnya anak istimewa di kehidupan mereka bukanlah tanpa tujuan 

sehingga membuat para ibu tidak ingin berpikir macam-macam dan menerimanya 

dengan bersabar dan bersyukur. Harimukthi dan Dewi (2014) mengatakan bahwa 

pemecahan masalah yang dilandasi dengan pendekatan agama, kemudian 

memunculkan rasa syukur akan nikmat hidup adalah hal yang membantu individu 

untuk mencapai kesejahteraan psikologis yang berujung pada perasaan bahagia. 

Hal ini terlihat dari hasil wawancara informan A, ketika menghadapi kesulitan 

memiliki anak autis dan dihadapkan kondisi suami yang belum bisa menerima 

kehadiran anak autisnya, ia menyerahkan semua masalah yang dihadapi dengan 

rajin beribadah, berdoa, dan memasrahkannya kepada tuhan agar segera berubah 

serta meminta nasehat dari ahli agama. 

Faktor selanjutnya yaitu kondisi psikis. Keenam informan memiliki kondisi 

psikis yang berbeda saat menghadapi kesulitan yakni mengalami perubahan 

suasana hati, stres yang menghalangi dalam mencapai tujuan (stres hambatan), 

kecemasan dan pikiran negatif yang dirasakan ibu terkait masa depan anak 

autisnya, serta munculnya emosi negatif saat menghadapi anak tantrum. Mereka 

tidak bisa tidur karena memikirkan banyak hal, merasa stres, sedih, kecewa, 

tertekan, dan menangis saat tidak mampu menghadapi anak ketika tantrum. 
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Faramarzi (2017) menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis termasuk penting 

karena berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri dan pengelolaan stres yang 

tepat untuk menghadapi suatu kondisi yang dialami individu. 

Faktor lainnya yaitu terkait coping skill. Ibu yang memiliki anak autis 

memiliki kemampuan koping yang dirasa mampu mengurangi perasaan negatif 

yang mereka alami seperti bercerita dengan kerabat lain yang memiliki anak autis, 

menulis perasaan di selembar kertas atau keluar rumah untuk jalan-jalan bersama 

teman atau anak autisnya. Hal ini sesuai dengan Pozo, Sarriá & Brioso (2014) 

yang menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis berkaitan dengan masalah 

perilaku dan strategi coping ketika menghadapi suatu situasi yang mana bisa 

memberikan efek langsung dan positif.  

Faktor terakhir yaitu dari sisi dukungan, semua informan mendapatkan 

dukungan keluarga yaitu dari keluarga inti maupun keluarga besar beserta 

dukungan orang lain yang mana mampu membuat ibu merasa senang dan bahagia. 

Hal ini terlihat dari bagaimana keluarga membantu keenam informan mengasuh 

anak autis dan memberikan support kepada ibu serta dukungan dari orang lain 

seperti membantu ibu menemukan anak saat pergi dari rumah maupun dukungan 

berbentuk verbal. Informan DWP mengatakan bahwa dukungan yang paling 

penting adalah dukungan dari keluarga. Beberapa informan juga mendapat 

dukungan dari tenaga medis dan ahli agama. Seperti yang dikatakan informan A 

bahwa ibu yang memiliki anak autis membutuhkan dukungan orang lain yang 

mana hal ini bisa membuat mereka merasa bahagia. Hardjo & Novita (2015) 

mengatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial 

dan kesejahteraan psikologis. Semakin tinggi dukungan sosial yang didapatkan 

seseorang maka semakin tinggi pula kesejahteraan sosialnya. 

Terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini yaitu kurang 

mendalamnya peneliti untuk menggali data yang diinginkan saat proses penelitian, 

terkadang pembahasan keluar dari topik yang diinginkan peneliti yaitu 

kesejahteraan psikologis sehingga peneliti membutuhkan waktu lebih lama untuk 

pengumpulan data. Kemudian tidak dipergunakannya tambahan metode 
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pengambilan data dengan teknik observasi membuat data yang didapatkan peneliti 

memiliki kemungkinan adanya bias pada hasil wawancara dalam penelitian ini. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

dapat disimpulkan bahwa pada ibu yang memiliki anak autis memiliki gambaran 

kesejahteraan psikologis yang didapatkan dari proses penerimaan ibu ketika anak 

pertama kali didiagnosis autis sampai anak mengalami kemajuan dalam 

perkembangannya yang dapat dilihat dari aspek-aspek kesejahteraan psikologis 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi. 

Enam aspek kesejahteraan psikologis tergambar pada ibu yang memiliki anak 

autis yakni aspek penerimaan diri, pengembangan diri, kemandirian, penguasaan 

lingkungan, tujuan hidup, dan hubungan positif dengan orang lain.. Hal ini terlihat 

dari bagaimana kemandirian ibu dalam menentukan sikap, pengembangan diri 

dalam hal menyadari potensi bahkan adanya peningkatan dalam pengembangan 

sikap, memiliki keterampilan menghadapi masalah, mampu membuat dirinya 

nyaman dengan lingkungannya, tidak memiliki kendala untuk berinteraksi dengan 

orang lain dan mengikuti kegiatan sosial, memiliki tujuan untuk membuat kondisi 

anak lebih baik di masa mendatang dan berharap anak bisa mandiri, bagaimana 

penerimaan dirinya terhadap kondisi yang dimiliki, serta kemampuan ibu dalam 

mengendalikan lingkungan dan bersikap saat menghadapi persoalan. Kemampuan 

ibu untuk bersikap ketika menghadapi persoalan tergantung kondisi suasana hati 

sehingga hal ini dapat menjadi perhatian bahwa kondisi psikis yang dimiliki ibu 

mempengaruhi bagaimana ia bersikap saat menghadapi persoalan. 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis ibu yang 

memiliki anak autis antara lain religiusitas dalam diri ibu, kondisi psikologis yang 

dirasakan ibu baik emosi positif atau negatif, dan seberapa besar dukungan yang 

didapatkan ibu.  

Bagi informan, agar lebih melibatkan tuhan disetiap persoalan yang sedang 

dihadapi, meluangkan waktu khusus bersama keluarga agar  hubungan terasa 

hangat dan dekat, lebih melibatkan diri dalam kegiatan sosial di lingkungan 
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sekitarnya dan melatih diri untuk lebih rileks ketika lelah mengasuh anak 

autisnya. Peneliti menyarankan agar informan memiliki orang terdekat yang 

mampu menjadi tempat berkeluh kesah sehingga tidak merasa memikul beban 

sendiri, memiliki motivasi dan mampu berpikir lebih positif terhadap diri dan 

hidupnya agar mampu memaknai hidup dengan baik, melatih kelebihan yang 

dimiliki agar terus berkembang. 

Bagi Pusat Layanan Autis, agar psikolog setempat memberikan fasilitas 

berupa konseling sederhana atau sosialisasi terkait manajemen masalah yang 

sedang dihadapi sehingga kesejahteraan psikologis ibu tetap mampu terpenuhi 

dengan baik meskipun memiliki anak autis. 

Bagi peneliti, diharapkan dalam penelitian selanjutnya membahas lebih dalam 

mengenai kondisi kesejahteraan psikologis ibu yang memiliki anak autis agar data 

yang didapatkan lebih bervariasi sehingga lebih menarik. 
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