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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas mengenai penerimaan diri ibu tunggal yang memiliki anak dengan autisme. 
Proses penerimaan diri ditinjau dari tahapan penerimaan Kubler-Ross (2009) dan faktor apa saja yang 
mempengaruhi penerimaan diri melalui teori faktor penerimaan diri Hurlock (1983). Subjek 
penelitian adalah 3 ibu tunggal yang memiliki anak dengan autisme. Penelitian menggunakan teknik 
kualitatif, pengambilan data dengan wawancara dan melakukan analisis tematik dari transkrip 
wawancara berdasarkan teori penerimaan diri Kubler-Ross (2009) dan Hurlock (1983). Hasil 
penelitian menunjukkan subjek dapat menerima dirinya setelah melewati tahapan penolakan, 
kemarahan, tawar-menawar dan depresi. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan diri ibu 
adalah adanya pemahaman akan diri sendiri, ekspektasi yang realistis, kondisi lingkungan yang 
mendukung, sikap sosial yang tidak bersifat diskriminatif, terhindar dari stres emosional, memiliki 
pengalaman akan kesuksesan, mampu menyesuaikan diri, memiliki perspektif diri yang baik, memiliki 
pola asuh masa kecil yang baik dan juga memiliki konsepsi diri positif yang konsisten. 
 

Kata kunci: anak autisme, ibu tunggal, penerimaan diri 

 

ABSTRACT 
This research is about self-acceptance of single mother who have child with autism. Process of single 
mother self-acceptance is reviewed from the acceptance phase theory by Kubler-Ross (2009) and 
reviewed what factors that affect self-acceptance from Hurlock (1983) theory. The subject of this 
research is 3 single mothers who have child with autism. Using qualitative technique, deep interview 
method and do tematic analysis from the interview transcript as a way to process the data of Kubler-
Ross (2009) and Hurlock (1983) Self-Acceptance theory. As a result, the researcher found that the 
participant passing through from denial & isolation, anger, bargaining, depression and than 
acceptance. And there are some factors that lead to one’s self-acceptance, those are having a good self-
understanding, realistic expectation, absence of environmental obstacles, favorable social attitude, 
absence of emotional stress, preponderance of success, good self-adjustment, self-perspective, self-
concept and good childhood training. 
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P E N D A H U L U A N  

Gangguan spektrum autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan yang terjadi pada 
masa kanak-kanak dan akan terus melekat pada anak. Otak yang terhambat perkembangannya 
menyebabkan anak mengalami kesulitan perkembangan terutama dalam hal berkomunikasi, 
berinteraksi sosial dan juga kesulitan merespon lingkungan secara tepat. Gejala autisme harus muncul 
dari awal masa kanak-kanak (bukan tiba-tiba saja muncul) dan juga gejala ini dapat menyebabkan 
hendaya klinis yang signifikan dalam bidang sosial, pekerjaan, maupun bidang lain yang sebelumnya 
dapat berfungsi dengan baik (American Psychiatric Assosiacion, 2013). UNESCO pada tahun 2011 
memperkirakan terdapat 35 juta orang dengan spektrum autisme di dunia, yang artinya terdapat 6 
orang diantara 1000 orang populasi dunia yang merupakan penderita autisme. Direktur Bina 
Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan menduga jumlah anak dengan spektrum autisme di Indonesia 
adalah sekitar 112 ribu dengan usia antara 5-19 tahun, angka ini didapat dari hitungan prevalensi 
autis sebesar 1,68 per 1000 anak di bawah 15 tahun, apabila terdapat 66 juta anak yang berusia 5-19 
tahun di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada 2010, maka didapatkanlah angka 112 ribu 
anak dengan spektrum autisme (Priherdityo, 2017). 

Anak yang memiliki ketidakmampuan dalam melakukan beberapa domain dari perilaku sosial 
seperti social orienting, join attention, attention to emotional cues, motor imitation dan face processing 
membuat anak menjadi terhambat perkembangannya terutama pada anak dengan autisme yang 
perilaku sosialnya terpengaruh di lima domain tersebut. Domain tersebut dapat menyebabkan anak 
memiliki hendaya sosial dan komunikasi, hendaya dalam kemampuan bahasa, ketidakmampuan anak 
dalam merespon emosi orang lain, ketidakmampuan mengimitasi lingkungan terutama pada proses 
bermain yang dapat menyebabkan anak tidak dapat menerima informasi sosial dan ketidakmampuan 
anak dalam memahami wajah sehingga pemrosesan informasi terhambat (Dawson & Faja, 2008) 
sehingga membuat diagnosis spektrum autisme tidak hanya berdampak pada anak yang terdiagnosis. 
Diagnosis spektrum autisme pada anak juga berdampak pada seluruh anggota keluarga terutama pada 
ibu, ibu yang merasakan kecemasan emosional dan kelelahan fisik dapat menimbulkan ketakutan 
tersendiri, yang mana apabila hal ini dipikirkan secara terus menerus oleh ibu akan membuatnya lebih 
cepat lelah secara lahir dan batin. Ibu memiliki rasa penyesalan, berdosa, emosi negatif dan juga tidak 
menerima keberadaan anaknya yang menyebabkan ia tega untuk membuang atau membunuh anaknya 
(Kartono, 1992). 

Orangtua yang mengasuh anak dengan spektrum autisme dapat merasakan stres pengasuhan 
yang dapat mengarah pada penyakit fisik dan munculnya gangguan mood (Reed, Howse, Ho, & 
Osborne, 2016). Estes pada tahun 2009 menemukan dalam penelitiannya bahwa ibu yang memiliki 
anak dengan spektrum autisme memiliki psychological well-being dan koping yang lebih rendah 
dibandingkan dengan ibu yang memiliki anak dengan down syndrome dan cerebral palsy, memiliki 
distres yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang memiliki anak dengan gangguan lain (Estes, 
Munson, Dawson, Koehler, Zhou, & Abbott, 2009). Orang tua yang memiliki anak dengan spektrum 
autisme juga lebih banyak mengalami masalah psikologis, kesulitan dalam perkawinan dan juga 
adanya disfungsi di dalam keluarga. Ibu yang memiliki anak dengan spektrum autisme apabila 
dibandingkan dengan ibu yang memiliki anak tidak autisme memiliki skor yang lebih tinggi di seluruh 
dimensi pengukuran psikopatologis, seperti obsesi, depresi, kecemasan dan psikopati (Gau, Chou, 
Chiang, Lee, Wong, Chou, 2012). Ibu merasakan kesedihan, depresi dan keputusasaan karena 
ketidakmampuan anak dalam melakukan sesuatu. Ibu yang terlebih tidak memiliki pengetahuan yang 
mencukupi dan hal tersebut dapat membuat kebingungan. Ibu menjadi tidak mudah dalam menerima 
dirinya karena tidak adanya bantuan dan dukungan dan juga adanya stigma yang melekat pada 
masyarakat tentang anak dengan spektrum autisme (Senator, 2010). 

Wanita yang ditinggal oleh suaminya karena perceraian maupun kematian akan mengalami 
kesepian yang mendalam, terlebih apabila wanita tersebut sudah memiliki anak yang akan menambah 
berat tuntutan ekonominya. Ibu tunggal akan dikucilkan di lingkungan sosialnya karena keputusannya 
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untuk bercerai dan kemudian dalam hal ekonomi ia akan kesulitan mencari pekerjaan apabila selama 
ini ia menggantungkan kehidupan ekonomi pada suami dan tidak memiliki keterampilan khusus yang 
dapat digunakan untuk mencari pekerjaan (Hurlock, 2003). Burkett dkk pada tahun 2016 dalam 
penelitiannya di Afrika menemukan adanya perbedaan pengasuhan anak pada orangtua single dan 
two-parent yaitu dalam hal perasaan isolasi dan dukungan keluarga. Penelitian ini juga menjelaskan 
adanya perbedaan dalam bagaimana single dan two-parent dalam pengasuhan anak, two-parent dapat 
membagi tanggungjawab perawatan kepada pasangan, sedangkan single mother hanya bergantung 
pada dirinya sendiri atau pada anggota keluarganya (Burkett, Morris, Anthony, Shambley-Ebron, & 
Manning-Courtney, 2016). 

Stres yang dirasakan oleh ibu yang memiliki anak dengan autisme ini mengarah pada 
penerimaan diri (self-acceptance) ibu. Sharpe dan Baker pada tahun 2007 menjelaskan terdapat tiga 
faktor yang dapat menyebabkan stres pada ibu yang memiliki anak dengan spektrum autisme, yaitu 
kondisi anak yang cenderung permanen, kurangnya dukungan, dan kurangnya penerimaan diri ibu 
terhadap kondisi anak (Sharpe & Baker, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, 
Machmuroch, dan Nugroho di Surakarta juga menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
penerimaan diri dengan stres pada ibu, bahwa semakin tinggi penerimaan diri ibu, maka semakin 
rendah stres yang dirasakan oleh ibu. Penerimaan diri berkontribusi sebesar 22,27% pada 
penerimaan diri ibu yang memiliki anak dengan autisme (Rahmawati, Machmuroch, & Nugroho, 
2012). Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerimaan diri seorang ibu 
tunggal yang memiliki anak dengan spektrum autisme. 

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui proses penerimaan diri ibu tunggal yang memiliki 
anak dengan spektrum autisme beserta faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan dirinya 
dengan menggunakan teori tahapan penerimaan diri milik Kubler-Ross (2009) yaitu penolakan, 
kemarahan, tawar-menawar, depresi dan penerimaan, serta teori faktor penerimaan diri milik Hurlock 
(1983). Dengan harapan untuk dapat memperdalam penelitian mengenai penerimaan diri ibu tunggal 
yang memiliki anak dengan spektrum autisme setelah mengetahui hal apa saja yang dapat 
mempengaruhi penerimaan diri ibu. Kemudian untuk memberikan pemahaman bahwa terdapat 
banyak hal yang telah dilewati dan dirasakan oleh ibu tunggal yang memiliki anak dengan spektrum 
autisme dan juga memberikan penguatan pada ibu tunggal yang memiliki anak dengan spektrum 
autisme untuk memiliki penerimaan diri yang lebih positif. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini menggunakan tiga ibu tunggal yang memiliki anak dengan autisme sebagai 

subjek penelitian, meneliti mengenai penerimaan dirinya sebagai ibu tunggal yang memiliki anak 
dengan autisme. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, studi kasus intrinsik) 
(Creswell, 2007). Penelitian ini berfokus pada beberapa kasus yang sebelumnya telah dipilih oleh 
peneliti, yang mana peneliti tidak membatasi karakteristik autisme anak dan juga penyebab subjek 
menjadi ibu tunggal. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur namun 
masih memungkinkan untuk dilakukan probing tergantung situasi subjek dengan berpedoman pada 
pedoman wawancara yang telah dinilai oleh expert judgement. Analisis data menggunakan analisis 
tematik, theory-driven dari teori tahapan penerimaan diri Kubler-Ross (2009) dan teori mengenai 
faktor yang mempengaruhi penerimaan diri oleh Hurlock (1983). 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Ibu mampu berada pada tahap menerima dirinya setelah melewati empat tahapan 

sebelumnya yaitu penolakan, kemarahan, tawar-menawar dan depresi. Ibu menolak 

kondisinya yang merupakan ibu dari anak autisme di awal diagnosis anak dengan tidak 
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menerima kondisi autisme anaknya, bahwa anaknya seringkali tidak berperilaku seperti yang 

diinginkan. Setelah fase penolakan, ibu merasa marah akan kondisinya saat itu, ibu 

menyalahkan lingkungan baik keluarga kandung maupun keluarga suaminya dan juga 

menyalahkan diri sendiri atas kondisi autisme anaknya. Seiring berjalannya waktu, ibu sudah 

mulai dapat berdamai dengan kondisi autisme anaknya namun masuk pada fase depresi 

ketika suaminya pergi baik pergi karena cerai maupun pergi karena meninggal. 

Ibu merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas kondisinya, salah satu subjek 

bahkan melepas tanggung jawabnya sebagai ibu dengan memilih untuk bersama dengan 

teman-temannya dan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Saat ini seluruh ibu sudah 

mampu menerima dirinya yang merupakan ibu tunggal yang memiliki anak dengan autisme, 

ibu sudah mampu fokus dan mengupayakan pengobatan atau terapi autisme anak dan dapat 

memaknai kondisinya saat ini yang merupakan ibu tunggal yang memiliki anak dengan 

autisme, bahwa kondisi ini merupakan cobaan dari Tuhan supaya ibu bisa menjadi lebih kuat, 

lebih menyayangi anak-anaknya, selalu sabar dan berpikiran positif, serta menjadi pribadi 

yang lebih baik. 

Subjek dalam menerima dirinya sebagai ibu tunggal yang memiliki anak dengan 

autisme dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. 

Faktor yang berasal dari dalam dirinya adalah adanya pemahaman diri yang baik, memiliki 

ekspektasi yang realistis serta memiliki pengalaman kesuksesan dengan memahami 

kondisinya saat ini yang merupakan ibu tunggal yang memiliki anak dengan autisme. Ibu 

merasakan lebih banyak pemikiran positif dan berorientasi pada dunia luar dibandingkan 

merasa stres serta mampu menyesuaikan diri dengan baik dan memiliki perspektif diri dan 

konsepsi diri yang baik. Faktor yang berasal dari luar dirinya adalah ketika lingkungan 

memberikan dukungan secara sosial maupun bantuan nyata serta lingkungan memiliki sikap 

sosial yang tidak mempermasalahkan kondisi ibu, serta saat ibu memiliki pengalaman pola 

asuh yang baik saat ia masih kanak. 

D I S K U S I  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya, menurut Gau dkk pada tahun 2012 orangtua yang memiliki anak dengan 

spektrum autisme memiliki kesulitan dalam perkawinan dan adanya disfungsi dalam 
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keluarga. Hal ini juga terjadi pada subjek penelitian ini bahwa dua dari tiga suami subjek 

penelitian meninggalkan subjek saat keluarganya dikaruniai seorang anak autis meski bukan 

kondisi autisme anak yang menjadi penyebab utama perceraiannya. Menurut Burkett pada 

tahun 2016 yang melakukan penelitian di Afrika mengenai pengasuhan anak dengan 

spektrum autisme menemukan bahwa terdapat perbedaan antara pengasuhan anak pada 

orangtua tunggal dengan two-parent, yaitu adanya perbedaan dalam hal tanggung jawab atas 

pengasuhan dan meningkatkan rasa terisolasi. Hal ini juga terjadi pada ibu di penelitian ini, 

bahwa ibu tunggal tidak lagi memiliki pasangan untuk berbagi tanggung jawab atas 

pengasuhan anaknya sehingga ia harus merawatnya sendiri atau meminta bantuan dari 

keluarga. Ibu dalam penelitian ini juga sempat merasakan perasaan terisolasi karena tidak 

lagi memiliki suami sebagai tempat utama untuk bergantung namun seluruh ibu dalam 

penelitian mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya baik dari keluarga maupun 

lingkungan rumah sehingga membuat ibu tidak terlalu merasa terisolasi sehingga hal ini 

menjadi salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan diri ibu. 

 

S I M P U L A N  
Proses penerimaan diri ibu yang memiliki anak dengan autisme berawal dari fase 

penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi lalu penerimaan. Saat mendapatkan 

diagnosis autisme anak ibu menolak, kemudian marah akan keadaannya saat itu, dirasa tidak 

ada gunanya kemudian ibu melakukan penawaran kepada Tuhan dan mulai bisa berdamai 

dengan kondisinya. Namun ibu jatuh pada tahap depresi ketika suaminya pergi baik karena 

bercerai ataupun karena meninggal sehingga ia merasakan kesedihan yang mendalam, 

perlahan-lahan hingga saat ini ibu sudah bisa menerima dirinya sebagai ibu tunggal yang 

memiliki anak dengan autisme, ia juga dapat mengambil makna dibalik kondisinya saat ini. 

Dengan kondisinya saat ini yang merupakan ibu tunggal yang memiliki anak dengan autisme, 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan diri ibu yang berasal dari dalam 

maupun luar dirinya. 
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