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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap orangtua pasti memiliki keinginan untuk mempunyai anak yang lahir 

dengan sehat secara fisik ataupun mental. Mereka mengharapkan anaknya dapat 

berkembang dengan sempurna dan bisa masuk ke dalam lingkungan sosial seperti 

orang pada umumnya, akan tetapi pada kenyataanya tidak semua orangtua dapat 

merasakan hal tersebut. Hal ini dikarenakan ada anak-anak yang lahir dengan 

gangguan perkembangan yang biasa disebut dengan istilah anak berkebutuhan 

khusus. Geniofam (2010) mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah 

anak dengan karakteristik khusus yang berbeda, dibandingkan dengan anak pada 

umunya, salah satu contoh dari anak berkebutuhan khusus  adalah Autism Spectrum 

Disorder (ASD) atau biasa disebut dengan autisme.	

Pada sebuah penelitian yang dihitung pada data WHO, jumlah kasus ASD 

mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2008 rasio anak dengan ASD 

berjumlah 1 dari 100 anak, kemudian pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang 

cukup memprihatinkan dengan jumlah rasio 1 dari 88 orang anak saat ini yang 

diindentifikasi dengan gangguan ASD. Hasil penelitian ini dilakukan oleh pusat 

pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat atau Centers For 

Disease Control and Prevention (CDC) Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) 

(2010)  Indonesia juga memperkirakan jumlah penderita ASD adalah 2,4 juta orang 

dari 237,5 juta penduduk dengan laju pertumbuhan 1,14 persen . Indonesia belum 

mempunyai data resmi mengenai jumla h pasti dari anak yang mengalami ASD 
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karena setiap tahunnya jumlah anak ASD terus meningkat. Berdasarkan data yang 

diberikan oleh Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian menjelaskan bahwa 

jumlah anak yang  berumur 5-19 di Indonesia sejumlah 66 juta anak dengan 

prevalensi ASD 1,68 per 1000 anak di bawah 15 tahun maka didapatkan hasil 112 

ribu jumlah anak yang didiagnosis mengalami ASD  di Indonesia (Priherdityo, 

2016). 	

American Psychiatric Association (2013) mengemukakan Autisme atau 

ASD sebagai gangguan dalam DSM-5 yang memiliki beberapa karakteristik 

diantaranya yaitu keterbatasan dalam komunikasi dan interaksi sosial yang bersifat 

signifikan dan berkelanjutan, serta minat dan perilaku yang bersifat terbatas dan 

berulang. ASD merupakan gangguan perkembangan saraf otak yang berkembang 

sebelum anak mencapai usia 3 tahun pertama (Kuru & Piyal, 2018; Mangunsong, 

2014). Hal yang serupa juga dikatakan oleh Soendari (2016) bahwa ASD adalah 

gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan perkembangan 

komunikasi, perilaku, kemampuan sosialisasi, sensoris, dan belajar yang 

disebabkan oleh adanya kerusakan otak. Biasanya, gejala yang ditimbulkan sudah 

mulai tampak pada anak berusia dibawah 3 tahun. 	

Dalam DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) terdapat dua ciri 

utama dari ASD, ciri yang pertama adalah terjadinya keterbatasan pada proses 

komunikasi sosial dan interaksi sosial, misalnya yaitu: individu tidak melakukan 

kontak mata pada saat berbicara, tidak dapat memberikan respon pada lawan bicara 

karena anak ASD cenderung kurang dalam pemahaman bahasa verbal dan non-

verbal, serta anak ASD tidak tertarik dengan lingkungan sekitar. Ciri yang kedua 

adalah terdapat pola perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas dan berulang, 
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misalnya seperti melakukan gerakan tangan secara berulang atau hand-flapping, 

merasa terganggu ketika tidak dapat melakukan rutinitas yang biasa dilakukan, dan 

memiliki ketertarikan yang berlebih pada benda tertentu.	

Kelahiran anak yang mengalami gangguan ASD merupakan kenyataan yang 

berat yang harus dipikul oleh orangtua, beberapa orang tua juga langsung merasa 

stress saat mendengar anaknya di diagnosis ASD (Suryati & Rahmawati, 2017). 

Kenyataan ini akan mempengaruhi keseluruhan hidup orangtua dan keluarga, serta 

bagaimana orangtua dalam menghadapi lingkungan sosial masyarakat dan yang 

paling mendapatkan dampaknya adalah ibu. Penelitian yang dilakukan oleh Jiar & 

Xi (2012) mengatakan bahwa ibu akan memiliki dampak paling besar dikarenakan 

ibu disebut sebagai pengasuh utama dalam peran orangtua, ibu juga biasanya adalah 

guru pertama dalam kehidupan anak, bertugas dalam membesarkan anak-anak 

mereka, menciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak mereka, 

mengajarkan komunikasi, kognisi, keterampilan motorik, dan menjalin hubungan 

sosial pertama dengan mereka. Anak-anak di berbagai tahap perkembangan 

memiliki kebutuhan dan keterampilan yang berbeda, sehingga tugas para ibu juga 

mempelajari hal-hal tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak-anak 

mereka. Habisnya waktu untuk memantau anak yang memiliki keterbatasan, 

ditambah dengan segala tanggung jawab serta beban yang harus ditanggung tentu 

memberikan dampak bagi ibu dari anak tersebut (Jiar & Xi, 2012).	

Dengan informasi yang diberikan oleh Priherdityo (2016) yang mengatakan 

bahwa prevalensi anak ASD adalah 1,68 per 1000 anak, secara tidak langsung 

memberikan informasi bahwa jumlah orangtua khususnya di Indonesia yang 

bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak ASD tersebut akan terus meningkat, 
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terutama tanggung jawab pada seorang ibu yang menurut Jiar & Xi (2012) memiliki 

peran utama dalam melakukan pengasuhan. Seorang ibu bisa merasakan cemas, 

khawatir dan jatuh sakit, pada saat anak memiliki masalah seperti kecacatan atau 

penyakit fisik, semua ini bisa terjadi dikarenakan segala sesuatu yang terjadi pada 

anaknya akan mempengaruhi emosi, perilaku, dan pemikiran ibu (Jiar & Xi, 2012). 

Selain itu dalam mengasuh anak yang memiliki permasalahan dalam tahapan 

perkembangannya dapat memberikan dampak berupa parenting stress pada ibu 

(Lopez, Clifford, Minnes & Ouellette-Kuntz, 2008). 

Pada penelitian sebelumnya, saat pertama kali anak didiagnosa dengan 

gangguan ASD dan saat mengetahui penanganan apa yang dibutuhkan dapat 

menjadi salah satu periode yang paling membuat orangtua stress. Periode ini juga 

adalah masa dimana orangtua belajar untuk menyesuaikan diri dengan gangguan 

komunikasi dan sosial interaksi anak mereka (MacDermott, Williams, Ridley, 

Glasson, & Wray, 2006). Davis & Carter (2008) juga mengatakan bahwa 

keterlambatan dalam keterampilan sosial adalah salah satu prediktor yang paling 

konsisten dari parenting stress pada orangtua dengan anak ASD. Selain itu 

penelitian yang didapatkan di negara barat juga menunjukkan bahwa orangtua 

dengan anak ASD secara signifikan lebih mengalami parenting stress dibandingkan 

dengan orangtua yang anaknya tidak memiliki kekurangan atau orangtua yang 

memiliki anak dengan kecacatan (Wang, et.al., 2012). 	

Menurut Deckard (1998) parenting stress adalah pengalaman kesusahan 

atau ketidaknyamanan yang dihasilkan dari tuntutan terkait dengan peran sebagai 

pengasuh. Orangtua yang memiliki anak ASD memiliki tuntutan untuk mengasuh 

anak yang mempunyai level kemandirian lebih rendah, sehingga anak cenderung 
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terus menerus bergantung kepada orangtuanya (Lundy, 2011; dalam Setyarini, 

2017). Berdasarkan penelitian oleh Kusumawati (2014) stress memiliki dua 

dampak. Dampak pertama, stress secara fisik yaitu sistem kekebalan tubuh 

mengalami penurunan sehingga seseorang yang mengalami stress mudah terserang 

penyakit dan dampak yang kedua adalah stress secara psikis yaitu timbul perasaan 

negatif seperti semua orang membenci dan memusuhinya. Perasaan negatif ini akan 

menjadikan mereka mudah murung, kesepian, sedih, dendam, benci dan merasa 

tidak berguna. Stress yang berat atau kronis juga dapat menyebabkan seseorang 

kehilangan motivasi dan tujuan hidup, terkurung pada kondisi selalu cemas dan 

ketakutan mendalam, merasa kosong dan hampa, merasa hidup tidak bermakna 

serta dapat menyebabkan seseorang tidak mampu merasakan kebahagiaan dalam 

hidupnya.	

Cherly (2012) mengatakan parenting stress adalah fenomena psikologis 

pada saat individu merasa kesulitan dalam memenuhi peran pengasuhan. Hal ini 

dikarenakan orangtua tertuntut dan merasa tanggung jawabnya dalam hal parenting 

melebihi kemampuan yang dimiliki, sehingga membuat orangtua kesulitan untuk 

berperan sebagai orangtua. Dalam hal ini Quintero dan Mclntyre (2015) 

menyatakan bahwa orangtua yang mempunyai anak ASD akan memiliki tingkat 

yang lebih tinggi untuk mengalami parenting stress. Hal ini dikarenakan faktor 

utama yang menjadi karakteristik dari parenting stress yang memiliki anak ASD 

adalah gangguan kognitif anak, masalah perilaku eksternal dan internal, gangguan 

emosional atau lekas marah, ketergantungan fungsional, hiperaktif, ketidakpatuhan, 

kurangnya kemampuan dalam merawat diri dan fungsi adaptif yang rendah, defisit 

dalam berbahasa, ketidakmampuan untuk belajar, kebutuhan untuk perawatan 
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sepanjang hidup, makanan yang tidak tepat, toileting, dan ekspresi seksual (Karst 

& Hecke 2012).  

Pada tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menandatangani kerja 

sama dengan yayasan MPATI (Masyarakat Peduli ASD Indonesia) untuk 

membantu dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak penyandang ASD. 

Kerja sama ini memiliki tujuan untuk bisa mengkampanyekan sikap ramah terhadap 

penderita ASD dan juga memahami segala hal tentang ASD di Jakarta. Kerja sama 

ini dilakukan dengan beberapa cara seperti menyebarkan brosur dan video yang 

berisikan edukasi tentang ASD kepada masyarakat awam (Desyani, 2013). Tetapi 

sampai sekarang sikap ramah terhadap orangtua dengan anak ASD masih belum 

terwujud, hal ini dibuktikan dari wawancara yang dilakukan oleh  Muliya (2018) 

yang mewawancarai seorang ibu berinisial T yang memiliki anak penyandang 

ASD.  

T mengatakan bahwa Jakarta belum terlalu ramah pada Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) hal ini ia lihat dari sikap masyarakatnya, berdasarkan pengalaman 

T masih banyak orang-orang yang tidak bisa mengendalikan ekspresinya ketika 

melihat anaknya bertingkah “aneh”, misalnya dengan memperlihatkan kekagetan 

luar biasa, ketakutan, ngeri, jijik atau bahkan takut. T juga melanjutkan bahwa 

reaksi berbeda terjadi pada ibu hamil, yang dilihatnya mengelus-elus perutnya 

sambil berdoa supaya anaknya tidak seperti anak yang ia lihat (Muliya, 2018). Oleh 

karena fenomena yang terjadi di kota Jakarta, peneliti tertarik untuk membatasi 

penelitian ini hanya terbatas di kota Jakarta karena dukungan dari masyarakat 

khususnya Jakarta kepada ibu dengan anak ASD masih kurang. Hal ini berdasarkan 

dari Sharpley et.al (dalam Boyd, 2002) yang menyatakan bahwa salah satu faktor 
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pemicu dari parenting stress itu sendiri adalah rendahnya penerimaan akan anak 

penyandang ASD dari lingkungan sekitar.  

Mengasuh anak ASD membutuhkan kesabaran ekstra karena banyaknya 

masalah yang ditimbulkan oleh mereka, seperti masalah perilaku, tantrum dan 

agresif. Selain itu, orang tua juga harus menghadapi stigma dari masyarakat 

mengenai ASD (Fitriani & Ambarini, 2013). Banyak masyarakat luas yang masih 

belum mengetahui tentang ASD. Masyarakat beranggapan bahwa anak ASD adalah 

anak-anak aneh, ada juga yang beranggapan bahwa ASD adalah penyakit yang 

menular. Sebagian masyarakat bahkan tidak menerima dan tidak mengakui 

keberadaan anak-anak ASD ini. Penolakan terhadap anak-anak ASD terlihat ketika 

mereka sulit diterima di lingkungan sebagaimana anak-anak lainnya. Hal ini yang 

dihadapi orangtua dan menjadi beban yang dapat menyebabkan stress pada diri 

orang tua khusunya ibu yang menjadi pengasuh utama (Ginting, 2013; Jiar & Xi, 

2012).	

Oleh karena penjelasan di atas salah satu cara untuk mengatasi dampak dari 

parenting stress adalah dengan adanya social support dari keluarga dan lingkungan 

masyarakat dapat mengurangi kondisi tersebut (Nugroho, 2013). Social support 

menurut Sarafino & Smith (2011) dibagi menjadi dua bentuk, yaitu received social 

support dan perceived social support. Received social support berfokus kepada 

suatu tindakan yang benar-benar diterima seseorang dan dilakukan oleh individu 

lain, sedangkan perceived social support berfokus kepada persepsi atau keyakinan 

yang dimiliki individu bahwa tersedia suatu kenyamanan, kepedulian dan bantuan 

dari individu lain di saat mereka membutuhkan. Sarafino & Smith (2011) juga 
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mengatakan bahwa keluarga, teman dan significant others di dalam kehidupan 

individu dapat menjadi sumber untuk mendapatkan perceived social support.	

Wethington dan Kessler (1986) mengatakan bahwa perceived social 

support adalah prediktor yang lebih kuat dalam mengatasi pengalaman stress 

dibandingkan dengan received social support. Hal ini dikarenakan tindakan dalam 

memberikan dukungan yang berlebihan dapat memperburuk keadaan stress 

(Shumaker & Hill, dalam Taylor, Sherman, Kim, Jarcho, Takagi & Dunagan, 

2004). Selain itu, Sarafino dan Smith (2011) juga menyatakan bahwa dukungan 

yang sebenarnya diberikan bisa berbeda dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh 

penerima dukungan, sehingga dapat terjadi kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan 

dukungan tersebut. Oleh karena itu, persepsi yang dimiliki oleh individu menjadi 

penting karena individu tersebut akan merasa bahwa dirinya didukung oleh 

lingkungannya ketika individu tersebut mempersepsikan social support yang 

diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. 

Perceived social support yang baik di dalam diri seseorang dapat membuat 

individu terbuka dengan saran-saran atau solusi-solusi yang diberikan dari orang 

lain (Sarafino & Smith, 2011). Saran-saran yang dimiliki oleh individu dapat 

membuat individu menurunkan parenting stress di dalam diri individu karena 

individu tersebut dapat memiliki solusi atau insight baru dalam mengatasi 

masalahnya. Selain itu perceived social support yang baik juga dapat membuat 

individu mengubah pemikirannya mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, 

misalkan individu dapat melihat sisi terang dari permasalahan tersebut, merasa 

yakin dan bisa menyelesaikan masalahnya (Sarafino & Smith, 2011).  Ketika 

individu mengubah pemikirannya mengenai masalahnya yang sebelumnya negatif, 
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hal itu dapat menjadi dorongan yang membuat individu melihat jalan baru atau sisi 

terang permasalahannya sehingga parenting stress dapat dikurangi.	

Semua dukungan yang diterima oleh ibu dengan anak ASD akan 

menurunkan parenting stress apabila dukungan tersebut dipersepsikan (Wethington 

& Kessler, 1986). Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ibu 

pertama-tama berpaling kepada pasangannya untuk mendapatkan dukungan, 

kemudian ke keluarga dekat mereka, dan akhirnya ke orangtua lain yang kondisi 

anaknya serupa (Boyd, 2002). 	

Melalui penjelasan di atas, perceived social support menurut penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Kessler & Mcleod (1985 dalam Wethington & Kessler 

1986) yang menyatakan bahwa perceived social support telah dibuktikan secara 

konsisten dapat mengurangi tingkat stress. Selain itu, sudah ada penelitian yang 

meneliti hubungan antara  perceived social support terhadap parenting stress ibu 

dengan anak ASD (Ekas, Lickenbrock & Whitman, 2010., Tehee, Honan & Hevey, 

2009). Maka dalam penelitian ini peneliti ingin melihat pengaruh perceived social 

support terhadap parenting stress pada ibu dengan anak ASD.  

	
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah “Apakah perceived social 

support memiliki pengaruh yang signifikan terhadap parenting stress  ibu dengan 

anak ASD?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu menguji ada atau tidaknya pengaruh 

perceived social support yang signifikan terhadap tingkat parenting stress ibu 

dengan anak ASD 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

● Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih 

secara teoretis bagi teori psikologi perkembangan, psikologi klinis, 

psikologi sosial, psikologi positif, dan psikologi abnormal berkaitan dengan 

pengembangan penelitian selanjutnya mengenai perceived social support 

dan parenting stress ibu dengan anak ASD. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

● Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

informasi serta wawasan kepada orangtua mengenai faktor-faktor parenting 

stress ibu dengan anak ASD. 

● Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu agar semakin 

sadar dengan kesehatan mental yang dimiliki. 

● Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman antara keluarga, 

teman, & significant others, sumber dukungan mana yang paling 

mempengaruhi parenting stress sehingga pihak tersebut diharapkan dapat 

membantu ibu dengan anak ASD. 


