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HUBUNGAN KARAKTERISTIK ORANG TUA YANG MEMILIKI ANAKAUTIS DI 

KOTA TERHADAP KOGNITIF, AFEKTIF, DAN PSIKOMOTOR 

 

Abstrak 

 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama untuk anak sehingga  memiliki 

pengaruh besar dalam perkembangan anak (Mulyadi & Sutadi, 2014) . Peran orang tua, 

yaitu ayah dan ibu sangat mempengaruhi tercapainya perkembangan yang optimal pada 

anak autis. Dalam konsep pernikahan tradisional, suami bertugas mencari nafkah 

sedangkan, rumah tangga dan pengasuh anak menjadi tanggung jawab istri. Namun 

untuk saat ini banyak, istri yang ikut mencari nafkah, hal ini membutuhkan keluwesan 

untuk terlibat dalam pengasuhan banyak ditemui terutama yang tinggal di perkotaan 

(Lestari,2012). Untuk  mengetahui hubungan karakteristik orang tua yang memiliki 

anak autis di kota terhadap kognitif, afektif, psikomotor, di pusat pelayanan autis 

Sragen. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya 

dan dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian lanjutan. Jenis penelitian kuantitatif 

dengan desain penelitian observasional analitik cross sectional. Kantitatif adalah 

penelitian obyektif terukur, rasional dan sistematis, dengan data yang diperoleh berupa 

angka setra analisis menggunakan metode stastistika. Desain penelitian observasional 

berupa penelitian dimana tidak melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel. 

Penelitian ini untuk melihat mengamati fenomena yang terjadi. Hasil  dari penelitian ini 

pertama menggunakan uji univariate untuk mendeskripsikan sampel berdasarkan usia, 

pendidikan, pekerjaan dan kemampuan orang tua. Kemudian menggunakan uji 

multivariat multipel linear regression yang dimana diapat usia, pendidikan dan 

pekerjaan bersama – sama berhubungan mempengaruhi kognitif, afektif dan 

pesikomotor secara simultan sebesar 22,7%. Pendidikan merupakan faktor dominan 

yang mempengaruhi aspek, kognitif dan pesikomotor, dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa antara usia dan pekerjaan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan dengan kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan Pebdidikan 

merupakan faktor dominan yang mempengaruhi aspek, kognitif dan pesikomotor. 

 

Kata Kunci : autisme spectrum disorder, orang tua, kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

Abstract 

 

Parents are the primary and first educators for children so that they have a big influence 

on children's development (Mulyadi & Sutadi, 2014). The role of parents, namely father 

and mother, greatly influences the achievement of optimal development in children with 

autism. In the traditional marriage concept, the husband is in charge of earning a living 

while the household and child care are the responsibility of the wife. However, for now 

there are many wives who are involved in earning a living, this requires flexibility to be 

involved in caring for many, especially those who live in urban areas (Lestari, 2012). 

This is to determine the relationship between the characteristics of parents who have 

autistic children in the city on cognitive, affective, psychomotor, at the autism service 

center in Sragen. The results of this study are expected to complement previous research 

and can be used as material for further research. This type of research is quantitative 

with cross sectional analytic observational research design. Quantitative is a measured, 

rational and systematic objective research, with data obtained in the form of a setra 
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number analysis using statistical methods. Observational research design in the form of 

research where there is no intervention or treatment of variables. This research is to 

observe the phenomenon that occurs. The results of this study first used the univariate 

test to describe the sample based on age, education, occupation and parental abilities. 

Then using the multivariate multiple linear regression test where age, education and 

work are related to affect cognitive, affective and psychomotor simultaneously by 

22.7%. Education is the dominant factor affecting cognitive and psychomotor aspects. 

From the results of the research that has been done it can be concluded that between age 

and work does not have a significant effect on cognitive, affective and psychomotor. 

Meanwhile, education is the dominant factor affecting cognitive and psychological 

aspects. 

 

Keywords: autism spectrum disorder, parents, cognitive, affective and psychomotor. 

 

1. PENDAHULUAN 

Autisme berasal dari kata “Autos” yang artinya “sendiri”, suka sendiri dan bermain 

tanpa orang lain menurut (Fred Vrugteveen). Berdasarkan  Diagnostic and stastistical 

Manual of Mental Disorders V (DSM V,2013) autisme gangguan perkembangan yang 

kompleks yang memiliki gangguan utama berupa komunikasi sosial, perilaku berulang 

dan minat terbatas. Autis ini pada umumnya mulai tampak pada anak di usia di bawah 

tiga tahun,dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 4:1. 

Berdasarkan data dari UNESCO tahun 2011 terdpat  35 juta, sehingga  rata-rata 

6 dari 1000 orang merupakan penderita autisme, sementara prevalensi autisme di 

Indonesia belum akurat namun diperkirakan mengalami peningkatan menurut badan 

pusat statistika terdapat 8 dari 1000 anak dan semakin bertambah di setiap tahunnya. 

Diperkirakan pada tahun 2010 pada rentang usia 5-19 tahun terdapat 112.000 anak di 

indonesia menderita autis, (BPS,2010). 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama untuk anak sehingga  

memiliki pengaruh besar dalam perkembangan anak (Mulyadi & Sutadi, 2014) . Peran 

orang tua, yaitu ayah dan ibu sangat mempengaruhi tercapainya perkembangan yang 

optimal pada anak autis. Dalam konsep pernikahan tradisional, suami bertugas mencari 

nafkah sedangkan, rumah tangga dan pengasuh anak menjadi tanggung jawab istri. 

Namun untuk saat ini banyak, istri yang ikut mencari nafkah, hal ini membutuhkan 

keluwesan untuk terlibat dalam pengasuhan banyak ditemui terutama yang tinggal di 

perkotaan (Lestari,2012). 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia kota adalah daerah permukiman 

yang terdiri bangunan atas bangunan rumah tempat tinggal dari berbagai lapisan 
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masyarakat. Berdasarkan fungsinya menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 kota 

memiliki tiga fungsi utama. Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan 

pusat informasi. Pusat pemerintahan tersebut di artikan sebagai pusat pelayanan 

masyarakat kebutuhan hidup, sosial maupun administrasi, termasuk juga pelayanan 

anak autis. Jumlah penduduk Kabupaten Sragen dari data badan pusat statistika pada 

tahun 2017 terdapat sekitar 885.106 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut Kabupaten 

Seragen masuk kedalam kriteria kota besar yang memiliki jumlah penduduk antara 

seratus ribu sampai satu juta jiwa.  Membesarkan dan merawat anak autis memerlukan 

biaya yang lebih mahal. Mengupayakan untuk mendapat penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan serta menyesuaikan waktu agar tetap dapat memberi pemgasuhan yang 

cukup ( Kuhlthau, Smith, Kristen, & Perrin, 2005 ).  

Menurut Bloom pengetahuan merupakan hasil dari ingintahu dan tahu,setelah 

seseorang melakukan pengindraan suatu objek. Sebagian besar pengetahuan manusia 

didapat dari telinga dan mata. Pengetahuan sesuatu yang penting dalam terbentuknya 

tindakan dan keputusan seseorang (overt beha vior). Penelitian menyatakan prilaku 

dengan dasar pengetahuan akan bertahan lama dibandingkan yang tidak didasar 

pengetahuan (notoatmojo,2003). Perilaku adalah hasil respon individu terhadap 

tindakan yang dapat diamati mempunyai tujuan baik disadari atau tidak mempunyai 

durasi frekuensi spesific dan fektor tersebut saling terkait. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian observasional analitik cross 

sectional. Kantitatif adalah penelitian obyektif terukur, rasional dan sistematis, dengan 

data yang diperoleh berupa angka setra analisis menggunakan metode stastistika. Desain 

penelitian observasional berupa penelitian dimana tidak melakukan intervensi atau 

perlakuan terhadap variabel. Penelitian ini untuk melihat mengamati fenomena yang 

terjadi.  

Penelitian dilakukan di Pusat Layanan Autis Seragen. PLA ( pusat pelayanan 

Autis terletak Jl. Kapten P tendean, Dusun Kebayanan Widodo 2, Sragen Wetan, Kec. 

Seragen, Kabupaten Seragen, Jawa Tengaha. Pusat Layanan Autis merupakan pusat 

layanan yang diperuntukan untuk melakukan terapi, aseessment baru SLB dan siswa 

sekolah inklusi. Pusat Layanan Autis Seragen dapat dijangkau oleh masyarakat Jawa 
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Timur bagian Barat, Solo dan sekitarnya yang berdekatan dengan Sragen. Penelitian ini 

akan dilaksanakan pada bulan November 2020 – Desember 2020, pada penilitian ini 

menggunan kuisioner KAP yang dimana harus diuji validitas dan reliabilitasnya 

sebelum dilaksanakannya penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini dilakukan di Pusat Layanan Autis Sragen, berdasarkan hasil penelitian 

jumlah anak yang terdapat di Pusat Layanan Autis terdapat 60 anak.  

Tabel 1. Hasil Uji Univariat Berdasarkan Usia 

No. Usia Frekuensi Presentase 

1. 15 – 25 5 8,3 % 

2. 26 – 35 17 28,3 % 

3. 36 – 45 19 31,7 % 

4. 36 – 65 16 26,7 % 

5. > 65 3 5 % 

Total 60 100 % 
 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukan presentase tertinggi  sebanyak 31,7% 

yaitu antara usia 36- 45 tahun sebanyak 19 responden. Untuk presentase terendah yaitu 

5% pada rentan usia lebih dari 65 tahun sebanyak 3 responden.  

Tabel 2. Hasil Uji Univariat Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendididkan Frequency Percent 

1. T . Sekolah 1 1,7 % 

2. SD 5 8,3 % 

3. SMP 18 30 % 

4. SMA 27 45 % 

5. KULIAH 9 15 % 

Total 60 100 % 
 

Berdasarkan tabel menunjukan presentase tertinggi berpendidikan SMA, yaitu 

sebesar 45% atau sebanyak 27 responden. Untuk presentase terendah adalah tidak 

sekolah sebanyak 1,7%  sebanyak 1 responden. 

Tabel 3. Hasil Uji Univariat Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Frekuency Percent 

1. PNS 11 18,3 % 

2. Swasta 15 25  % 

3. Wiraswasta 5 8,3 % 

4. Buruh 7 11,7 % 

5. IRT 22 36,7 % 

Total 60 100 % 
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Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa presentase tertinggi ibu 

rumah tangga sebanyak 36,7 % atau sebanyak 22 responden. Sedangkan untuk 

presentase tendahr berpekerjaan sebagai wiraswasta  sebesar 8,3% atau sebanyak 5 

responden 

Tabel 4. Hasil Uji Univariat Berdasarkan Kemampuan Orang Tua 

No. Intepretasi Kemampuan 

Kognitif, Afektif, Psikomotorik 

1. Sangat baik 23 38,3 % 

2. Baik 9 15 % 

3. Cukup 16 26,7 % 

4. Kurang 2 3,3 % 

5. Sangat kurang 10 16,7 % 

Jumlah 60 100  % 
  

Untuk kemampuan yang mencakup kognitif,afektif dan psikomotorik presentase 

terbesar sebesar 38,3 % atau 23 responden memiliki kemampuan yang sangat baik . 

Untuk presentase terendah sebesar 3,3 %  sebanyak 2 responden kemampuan kurang. 

Tabel 5. Uji Normalitas 

Variabel P=Value        Keterangan 

Usia 

Pendidikan  

Pekerjaan  

Kemampuan  

0,119 

0,258 

0,232 

0,145 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Normal  

Normal  

Normal  

Normal  

 

Berdasarkan perhitungan SPSS diatas didapatkan nilai hasil uji kolmogorov 

smirnov diketahui nilai p=value >0,05 yaitu pada usia  memiliki skor nilai 0,119 , maka 

hasil data pada usia 0,119 > 0,05 maka data terdistribusi normal. Pendidikan memiliki 

skor nilai 0,258, maka hasil data pada pendidikan  0,258 > 0,05 maka data terdistribusi 

normal. pekerjaan memiliki skor nilai 0,232, maka hasil data pada pekerjaan 0,232 > 

0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan pada variabel kemampuan memiliki 

skor nilai 0,145, maka hasil data pada variabel kemampuan yaitu 0,145 > 0,05 maka 

data terdistribusi normal. 
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Tabel 6. Uji Multivariat 

 

Tabel 7. Uji Anova 

 

Hasil dari uji menggunakan SPSS, uji stastistik dengan multipel liniear 

reggression didapatkan hasil nilai Adjusted R Square sebesar 0,227 yang artinya 

variabel independent atau X yang meliputi usia, pendidikan dan pekerjaan 

mempengaruhi variabel dependent atau Y secara bersamaan sebesar 22,7 %.  Terdapat 

77,3 % faktor lain yang mempengaruhi kognitif, afektif dan psikomotor. 

Pada tabel uji anova menunjukan hasil nilai signifikansi dengan p value = 0,001 

atau berarti p value < 0,05 disini berarti bahwa variabel x yang mencakup usia, 

pendidikan dan pekerjaan mempengaruhi variabel y yang mencakup kognitif, afektif 

dan psikomotor secara simultan atau pada waktu bersamaan. 

Tabel 8. Koefisien Variabel 
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Pada tabel hasil coefficients menunjukan nilai VIF untuk masing- masing 

variabel X untuk usia sebesar 1,066 , pendidikan 1,271 dan pekerjaan 1,283. Dari ketiga 

tersebut memiliki nilai dibawah 5 dan nilai toleransi dubawah atau kurang dari 

0,10,artinya tidak ada multikolinieritas pada variabel- variabel tersebut. 

Pada tabel tersebut juga menunjukan untuk nilai singnifikansi pengaruh di setiap 

variabel X secara parsial. P value usia dan pekerjaan menunjukan  p > 0,05, yang berarti 

variabel usia dan pekerjaan tidak mempengaruhi variabel Y (kognitif afektif,dan 

psikomotor).  

Setiap penambahan satu unit usia akan mempengaruhi variabel Y (kognitif, 

afektif dan psikomotor) sebesar 1,7 % . setiap penambahan satu unit pendidikan akan 

mempengaruhi variabel Y (kognitif, afektif dan psikomotor) akan mempengaruhi 56,7% 

dan penambahan setiap satu unit pekerjaan akan mempengatuhi varuabel Y 

(kognitif,afektif dan psikomotor) sebesar 20,6%. 

Melihat uji t parsial didapat nilai residual 53 terdapat pada tabel anova, maka 

nilai t tabel memiliki nilai signifikansi 0,05 adalah 2,005. Nilai t hitung usia pada tabel 

coefficient adalah -0,139 , pendidikan 4,280 dan pekerjaan 1,544.  Usia dan peketjaan 

lebih kecil atau kurang dari nilai t tabel 2,005, yang berarti ke dua variabel tersebut 

tidak mempengaruhi variabel Y kognitif, afektif dan pesikomotor. Sedangkan untuk 

pendidikan nilai coeffisirnt 4,288, lebih besar dari t tabel 2,005 yang berarti pendidikan 

mempengaruhi variabel y kognitif,afektif dan pesikomotor. 

Variabel usia menunjuka p value = 0,890 dan p value pekerjaan 0,128 sehingga 

> 0,05  yang berarti variabel usia tidak signifikan mempengaruhi variabel Y kognitif, 

afektif dan pesikomoror. Untuk variabel usia menunjukan p value= 0,000 < 0,05, yang 

berarti bahwa variabel pendidikn secara signifikan mempengaruhi variabel Y 

kognitif,sfektif dan pesikomotor. Dengan penambahan setiap unit pendidikan akan 

mempengaruhi variabel kognitif afektif dan psikomotor sebesar 56,7%.. 

Tabel 9. Pengelompokan Data 

Rentang Jumlah Keterangan 

0 -5 10 Sangat kurang - kurang 

6 -11 24 Cukup – baik 

12 – 17 26 Sangat baik 

18 – 23 -  

Total 60  
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 Dari data tersebut di dapat hasil kategori kemampuan sangat kurang dan kurang 

berjumlah 10 responden, kategori kemampuan cukup hingga baik berjumlah 24 

responden, kategori sangat baik berjumlah 26 responden. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hubungan  karakteristik orang tua yang 

memiliki anak autis di kota terhadap aspek kognitif, afektif dan psikomotorik di Pusat 

Layanan Autis di Sragen maka dapat diambil sebagai berikut : Usia , pendidikan dan 

pekerjaan bersama-sama berhubungan mempengaruhi kognitif, afektif dan psikomotor 

secara simultan sebesar 22,7%. Usia dan pekerjaan tidak memiliki  pengaruh yang 

signifikan dengan  kognitif, afektif dan psikomotorik. Pendidika paling berpengaruh 

dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. tetap memberi apresiasi pada orang tua 

yang telah berusahaha memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Pusat Layanan 

Autis Sranagen untuk segera menyesuaikan dengan protokol kesehatan agar kegiatan 

layanan terapi segara berjalan seperti semula. Mengingat pandemi yang belum diketahui 

kapan berahirnya sementara layanan terapi sanggat dibutuhkan.  
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