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A B S T R A K 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana proses resiliensi pada ayah yang 

mengasuh remaja autis terkait dengan berbagai permasalahan perilaku mereka yang berbeda dari 

remaja-remaja dengan perkembangan yang normal. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode 

studi kasus. Berdasarkan hasil kajian terhadap seorang ayah yang memiliki anak dengan gangguan 
autis, ia mampu menyesuaikan diri dan bertahan dalam mengasuh remaja dengan gangguan autis. 

Proses resiliensi ini melibatkan beberapa faktor internal seperti kemampuan dalam mengendalikan 

emosi, pengendalian diri yang baik, adanya pandangan positif terhadap remaja dengan gangguan autis, 

kemampuan dalam memahami penyebab gangguan autis, adanya kemampuan empati dalam 

pengasuhan, keyakinan terhadap kemampuan dalam mengasuh remaja dengan gangguan autis, dan 
keterbukaan. Faktor eksternal yang juga mendukung meliputi dukungan dari keluarga dan lingkungan 

sekitar. Perpaduan antara faktor internal dan eksternal ini mendukungnya untuk dapat menjadi 

individu yang resilien.  

 
Kata kunci: ayah, gangguan autis, pengasuhan, remaja, resiliensi 

 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Bagaimana perasaan orangtua ketika menghadapi realita bahwa anaknya tidak dapat berkembang 
secara normal.  Sebagian besar orangtua akan menjawab dengan perasaan sedih, tidak percaya, 

terkejut hingga tidak menerima kondisi tersebut. Anak bagi orangtua adalah mutiara hati, kebanggaan 

sekaligus menjadi harapan bagi mereka. Namun ketika harapan itu tidak dapat tercapai secara 

optimal, karena anak yang mengalami abnormalitas dalam perkembangannya, tentunya ini akan 
memberikan perubahan besar pada perkembangan baik dalam aspek fisik, kognitif maupun 

sosioemosi yang berimbas pada perilaku dan sikap anak.  

 

Abnormalitas perkembangan anak merupakan manifestasi dari serangkaian keterlambatan anak 

dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Kondisi ini dikenal sebagai psikopatologi dalam konteks 
perkembangan. Psikopatologi merupakan kondisi perkembangan yang mengalami kerusakan 

(impairment) karena berbagai faktor seperti faktor genetik, keluarga, dan lingkungan. Jenis-jenis 

psikopatologi bervariasi tergantung dari faktor-faktor risiko yang berpengaruh pada patologi 

tersebut. Salah satu jenis psikopatologi yang disebabkan oleh gangguan pada perkembangan syaraf 
(neurodevelopmental) adalah Autism Spectrum Disorder (ASD) (DSM-5 Diagnostic Classification, 2013). 

Istilah ini merupakan perubahan dari istilah Pervasive Developmental Disorder (PDDs) dalam DSM IV-

TR. Gangguan autis saat ini sudah tergabung dalam ASD yang memuat tiga gangguan yakni Autism, 

Asperger, dan PDD-NOS dalam satu diagnosis (Wenar, Kerig, & Ludlow, 2012).  

 
Prevalensi penderita gangguan autis mulai meningkat di Asia. Hasil studi terhadap data prevalensi 

gangguan autis di Asia menunjukkan peningkatan yakni rata-rata prevalensi pada tahun sebelum 1980 

adalah 1,9/10,000 sedangkan pada tahun 1980 hingga 2009 menjadi 14,8/10.000 (Sun, X., & Allison, 

2010).  Adapun data prevalensi gangguan autis pada anak dan remaja di Cina menunjukkan angka 

2,38/10,000 dari total 77,301 anak penyandang disabilitas  (Li, N., Chen, G., Song, X., Du, W., & 
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Zheng, 2011).  Peningkatan jumlah penderita gangguan autis ini menjadi perhatian bagi pemerintah, 

masyarakat dan orangtua untuk dapat mendeteksi gangguan autis sejak dini dan memberikan 

penanganan yang tepat.  

 
Orangtua yang memiliki anak dengan gangguan autis menghadapi berbagai tantangan. Ludlow, Skelly, 

& Rohleder (2012) menyebutkan bahwa orangtua yang anaknya mengalami gangguan autis 

memperoleh tantangan tersendiri dalam pengasuhan autis, bagaimana menghadapi penilaian atau 

judgement dari orang lain, kurangnya dukungan sosial, dampak terhadap keluarga itu sendiri, 
bagaimana coping stres dalam menangani anak autis. Selain itu, tantangan dalam pengasuhan anak 

autis juga berkaitan dengan realita bahwa orangtua harus kehilangan harapan bahwa anaknya dapat 

berkembang dengan normal dan dapat menjalani kehidupan dengan sempurna.  Ho, Fergus, & Perry 

(2018) menyatakan bahwa orangtua menunjukkan reaksi berduka setelah penyampaian hasil 

diagnosis. Makna dari kedukaan mereka ini mengarah pada hilangnya harapan untuk memiliki impian 
dapat membesarkan dan mendidik anak dalam perkembangan yang normal dan menjadikan anak 

sebagai apa yang mereka inginkan.    

 

Orangtua yang memiliki anak dengan gangguan autis juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tingkat 

stres tersebut berasal dari adanya perubahan perilaku yang berbeda dari anak-anak dengan 
perkembangan yang normal. Roberts, Hunter, & Cheng (2017) menyebutkan bahwa anak dengan 

gangguan autis yang juga mengalami gangguan tidur dapat meningkatkan tingkat stres orangtua. Ilias, 

Cornish, Kummar, Park, & Golden (2018) juga menyebutkan 6 faktor yang dapat menjadi sumber 

stress bagi orangtua yang mengasuh anak dengan gangguan autis. Faktor-faktor tersebut adalah 
dukungan sosial, tingkat keparahan gangguan autis, kendala finansial, persepsi dan pemahaman 

orangtua mengenai ASD, kecemasan orangtua dan kekhawatiran tentang masa depan anak mereka, 

dan keyakinan religius.  

 

Terlebih jika gangguan autis terus berkelanjutan hingga anak berada pada masa remaja atau dewasa. 
Penanganan gangguan autis pada remaja atau orang dewasa tentunya membutuhkan upaya yang 

optimal dan memiliki beberapa kendala terkait pembentukan perilaku dan usia kronologis mereka. 

Ketidakpastian akan harapan dalam kehidupan remaja yang mengalami gangguan autis juga kendala 

orangtua untuk mendapatkan informasi mengenai perawatan dan penanganan anak mereka di masa 
remaja menjadi permasalahan dalam proses adaptasi dengan kondisi anak yang harus dihadapi oleh 

orangtua anak autis. O’Brien (2016) menjelaskan bahwa ketidakpastian pada masa depan remaja, 

kurangnya informasi mengenai kondisi remaja, makna diagnosis dan penanganan yang tepat bagi 

mereka mengarah pada kendala keluarga dalam melakukan penyesuaian diri.  

 
Tantangan, permasalahan dan risiko yang harus dihadapi oleh orangtua membuat mereka mengalami 

stress, kecemasan, dan ketidakmampuan dalam mengurus anak. Sebagian besar orangtua tidak 

mampu menghadapi realita ini. Namun, pandangan yang berbalik 180 derajat bisa saja terjadi pada 

orangtua yang menganggap bahwa mengasuh anak adalah anugerah. Bagaimanapun kondisinya, anak 
tetaplah amanah yang harus dijaga, diperhatikan dan dibimbing hingga mereka mampu menghadapi 

kehidupan walaupun berada dalam situasi yang penuh kekurangan. Figur orangtua yang tetap dapat 

bertahan dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi atau kondisi anaknya yang sulit dikenal sebagai 

orangtua yang resilien. Grotberg (1995) menyatakan bahwa resiliensi adalah potensi manusia untuk 

menghadapi, mengantisipasi dan mengubah penderitaan melalui pengalaman yang ia miliki.  
 

Beberapa penelitian terdahulu lebih membahas peran orangtua terutama ibu dalam kemampuannya 

untuk dapat menghadapi stres pengasuhan, penerimaan, kecerdasan adversitas, hingga resiliensi 

selama mengasuh anak dengan gangguan autis. Kualitas hidup ibu yang memiliki anak dengan gangguan 

spektrum autisme berkorelasi secara signifikan dengan stres pengasuhan dan penerimaan orangtua 
(Catur, 2017).  Kecerdasan adversitas dan dukungan pasangan memiliki hubungan yang signifikan 
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terhadap stres pengasuhan yang dialami oleh ibu (Ratnani, 2014).  Sari, Mardiawan, & Prakoso (2011) 

juga menyatakan bahwa orangtua yakni ibu yang resilien mampu untuk menerima dan 

mengembangkan potensi anaknya secara optimal.  

 
Namun, keterlibatan figur ayah dalam pengasuhan anak autis masih sangat terbatas. Hasil studi 

literatur menunjukkan bahwa ayah tidak begitu banyak dikaji dalam penelitian yang berkaitan dengan 

keterlibatan orangtua dan penanganan pada anak dengan gangguan autism spectrum disorder (ASD), 

padahal ayah juga memiliki kontribusi yang sama dengan ibu dalam menangani anak dengan gangguan 
autis. Peneliti pun menyarankan pentingnya ayah untuk menjadi figur yang dapat dilibatkan pada 

penelitian yang berkaitan dengan anak ASD (Rankin, J.A., Paisley, C.A., Tomeny, T.S., Eldred, 2019).  

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh orangtua yang memiliki anak dengan gangguan autis, 

peneliti ingin mengungkap resiliensi ayah dalam menghadapi segala tantangan dalam pengasuhan anak 
autis. Permasalahan penelitian yang ingin dikaji adalah bagaimana proses resiliensi pada ayah yang 

mengasuh anak dengan gangguan autis melalui faktor internal dan eksternal.  

 

 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Autism Spectrum Disorder (ASD) 

Gangguan Autism Spectrum Disorder adalah patologi yang menyebabkan seseorang mengalami 

kekurangan yang menetap dalam beberapa area seperti komunikasi dan interaksi sosial pada berbagai 

konteks dan keterbatasan, pengulangan perilaku, minat, aktivitas baik pada masa kini maupun masa 
lalu. Istilah spectrum pada gangguan ini mengacu pada variasi tingkat keparahan kondisi autistik, 

tingkat perkembangan, dan usia kronologis (DSM-5 Diagnostic Classification, 2013). Faktor risiko 

yang dapat menyebabkan gangguan ini adalah faktor genetis. Faktor genetis ini bisa berupa gangguan 

pada neurotransmitter, abnormalitas pada serotonin, dopamine, norepinephrine dan endoktrin, dan 

faktor hereditas (Johnson, 2007; Wenar et al., 2012).  
 

Beberapa karakteristik yang menjadi diagnosis dari gangguan autism spectrum disorder adalah (DSM-

5 Diagnostic Classification, 2013):   

 
1. Kekurangan yang menetap pada komunikasi sosial dan interaksi sosial pada berbagai konteks 

(berkaitan ketidakmampuan dalam menanggapi interaksi sosial secara resiprokal, kontak mata 

yang terbatas, kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya) 

2. Keterbatasan, pengulangan perilaku, minat, aktivitas, paling tidak 2 kriteria (berkaitan dengan 

pergerakan motorik yang stereotip seperti echolalia) 
3. Gejala biasanya muncul pada periode perkembangan awal (tetapi mungkin tidak sepenuhnya 

menunjukkan sampai tuntutan sosial yang melebihi kapasitas, atau mungkin ditutupi oleh 

strategi yang dipelajari di kemudian hari).  

4. Gejala menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis di bidang sosial, pekerjaan, atau 
area penting lainnya dari fungsi saat ini. 

5. Gangguan ini tidak dapat dijelaskan sebagai suatu cacat intelektual (gangguan perkembangan 

intelektual) atau keterlambatan perkembangan global.  

 

Resiliensi  
Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola diri untuk menghadapi situasi yang sulit 

agar tetap bertahan dan bahkan dapat mengambil nilai-nilai positif dari setiap pengalaman yang tidak 

menyenangkan. Serupa dengan apa yang disampaikan oleh Grotberg (1995) bahwa resiliensi adalah 

potensi manusia untuk menghadapi, mengantisipasi dan mengubah penderitaan melalui pengalaman 

yang ia miliki.  
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Resnick, B., Gwyther, P., & Roberto (2011) menyebutkan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi resiliensi individu yaitu : (1) Self Esteem, adanya harga diri yang baik dapat membantu 

seseorang untuk dapat menghadapi penderitaan, (2) Dukungan Sosial, memiliki keterkaitan dengan 
resiliensi karena kemampuan resilien seseorang dipengaruhi dari bagaimana lingkungan sekitar dapat 

memberikan dukungan kepada mereka, (3) Spiritualitas, mencakup kemampuan seseorang dalam 

perspektif yang terbuka mengenai karunia Tuhan dan keyakinan akan ajaran agama yang bersifat 

religius. Spiritualitas juga membutuhkan pencarian makna yang lebih dalam dan bersifat individual. 
Reivich, K., & Shatte (2002) juga menyebutkan mengenai perbedaan resiliensi secara individual dapat 

diketahui melalui 7 aspek resiliensi sebagai berikut : (1) regulasi emosi, sosok yang resilien mampu 

dalam mengenali dan mengelola kemampuan emosi mereka, (2) impulse control, sosok yang resilien 

mampu menghadapi ketidakpastian dari masalah yang dihadapi sehingga dapat menekan adanya 

perilaku yang impulsif, (3) optimisme, sosok yang resilien memiliki harapan bahwa dia bisa 
menyelesaikan dan mengelola permasalahan dengan baik, (4) analisis kausal, mengarah pada 

kemampuan seseorang untuk dapat mengidentifikasi penyebab dari permasalahan secara akurat, 

sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi, (5) empati, mengacu pada kemampuan seseorang 

untuk dapat memahami keadaan emosional dan psikologis orang lain, (6) self-efficacy, mengarah pada 

keyakinan individu untuk dapat menyelesaikan permasalahannya (7) reaching out, seseorang yang 
resilien memiliki unsur positif yang menjadi panduan bagi arah kehidupannya.  

 

Pengasuhan Ayah 

Lamb (1975) menyebutkan bahwa ayah merupakan “kontributor yang terlupakan pada 
perkembangan anak”. Pernyataan ini muncul karena adanya anggapan bahwa ayah jarang terlibat 

dalam proses pengasuhan anak. Shaffer (2009) menyatakan bahwa ayah memiliki waktu keterlibatan 

yang lebih sedikit daripada ibu dalam melakukan interaksi dengan bayinya. Namun, Lewis, C. & Lamb 

(2003) membuktikan bahwa ayah dapat menjadi bahasan pada 700 artikel pada database Psychological 

Abstracts dalam kurun waktu 15 tahun.  
 

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan ditunjukkan dalam berbagai aspek berikut (Koentjoro & 

Andayani, 2007; Lamb, 2000; Parke, R. D., & Buriel, 2006): 

 
1. Aspek Fisik 

Ayah dan anak dapat melakukan aktivitas yang melibatkan interaksi dengan menggunakan 

gerakan fisik dan aktif seperti permainan yang dapat memberikan stimulasi pada kemampuan 

fisik atau motorik kasar. 

2. Aspek Kognitif 
Aspek kognitif meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, dan organisasi. Ayah mampu 

menyusun rencana, mengelola dan mengambil keputusan dalam pengasuhan anak . Ayah 

memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kepedulian anak.  

3. Aspek Afektif  
Aspek afektif meliputi adanya interaksi emosional antara ayah dan anak sehingga dapat 

membangun hubungan yang hangat. 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Keterampilan sosial adalah sebuah keterampilan pada seseorang sehi Pendekatan kualitatif menjadi 
pilihan yang tepat untuk melaksanakan penelitian ini. Penelitian kualitatif mengandung pengembangan 

terhadap pemahaman dan penafsiran di balik fenomena yang terjadi dalam penelitian sosial atau 

disebut sebagai paradigma interpretif (Poerwandari, 2011). Penelitian kualitatif ini menggunakan 

metode studi kasus. Metode studi kasus dapat mengungkap sebuah proses melalui  how (bagaimana 
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suatu proses dapat terjadi) dan why (mengapa hal itu dapat terjadi) Yin (2018),  sehingga kita dapat 

memperoleh gambaran kasus yang lebih mendalam. Azwar (1998) juga menyatakan bahwa 

pendekatan studi kasus mengungkap sebuah unit sosial secara mendalam sehingga dapat memberikan 

deskripsi mengenai suatu fenomena secara kompleks dan baik. Yin (2018) mengungkapkan bahwa 
keunggulan studi kasus adalah pemahaman yang mendalam pada sebuah kasus walau subjek 

penelitiannya terbatas.   

 

Pendekatan studi kasus menjadi pilihan dalam mengkaji penelitian ini karena dapat mengungkap 
bagaimana dinamika resiliensi ayah dalam mengasuh anak dengan gangguan autis. Proses itu dapat 

dijelaskan melalui kondisi ayah sebelum dan setelah anak mendapatkan diagnosis, perilaku ayah 

selama mengasuh anak dengan gangguan autis, komponen resiliensi yang ada di dalam diri ayah, serta 

bagaimana peran keluarga dalam mendukung ayah sehingga dapat resilien dalam menghadapi kondisi 

yang ada.  
 

Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang yang diperoleh melalui metode pengambilan sampel 

purposive sampling. Beberapa kriteria dalam penentuan sampel adalah : (1) Ayah yang memiliki anak 

dengan gangguan autis, (2) anak berusia sekitar 17-22 tahun, (3) memiliki diagnosa gangguan autis, 

(4) bersedia untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini (5) bersedia jika peneliti merekam hasil 
wawancara. Peneliti juga memberikan informed consent yang menyatakan bahwa subjek bersedia 

untuk mengikuti seluruh tahap penelitian dari awal hingga akhir. Peneliti mendapatkan informasi 

tentang subjek dari keluarga peneliti yang sudah menjadi koleganya sejak masa kuliah. Kemudian 

keluarga peneliti sebagai perantara membantu untuk mempertemukan subjek dan peneliti untuk 
melakukan percakapan awal. Percakapan awal adalah bagian penting dalam membangun kepercayaan 

antara peneliti dan subjek.  

 

Peran Peneliti 

Peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian ini. Proses membangun rapport dan kepercayaan 
berperan penting bagi peneliti dalam mengeksplorasi data secara mendalam. Peneliti juga berupaya 

untuk mengembangkan sikap empati, tidak lagi membawa persepsi pribadi ketika melaksanakan 

penelitian. Peneliti memusatkan perhatian dan mendengarkan pengalaman dan kisah dari subjek 

dengan seksama. Subjek dan peneliti mengetahui peran masing-masing dalam penelitian.  
 

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara semi terstruktur, pengamatan 

terhadap kondisi partisipan serta dokumen. Wawancara dilakukan dengan 1 orang subjek dan 1 

orang sebagai significant others yaitu istri subjek. Penelitian studi kasus tidak hanya mengungkap 

fenomena dari subjek utama saja, namun dapat menggunakan berbagai sumber seperti artefak, 
dokumen dan juga significant others. Significant others adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat 

dengan subjek dan dapat memberikan informasi mengenai aktivitas dan rutinitas subjek. Yin (2018) 

juga menyebutkan bahwa peneliti studi kasus dapat memperoleh informasi dari enam sumber data 

yakni dokumen, rekaman arsival, wawancara, observasi langsung, observasi subjek penelitian dan 
benda. Hasil pengumpulan data ini akan dikelola lebih lanjut dalam proses analisis data.  

 

Analisis dan Interpretasi Data 

Peneliti melakukan analisis dalam beberapa tahap yakni (1) menyusun verbatim dari hasil wawancara, 

(2) setelah verbatim selesai disusun, peneliti mulai melakukan proses koding dengan menuliskan 
analisis awal (faktual) pada kolom di sebelah verbatim sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Poerwandari (2011) dan pemberian kode pada pernyataan yang relevan dengan penelitian, (3)  

setelah pemberian kode, catatan analisis awal dan kode yang sesuai dengan inti penelitian, (4) 

memasukkan kode-kode yang memiliki keterkaitan makna ke dalam sebuah tema besar, (5) 

menyusun tema-tema besar dalam kelompok tema yang termasuk dalam kategori tema causal 
(kondisi penyebab), intervening  (kondisi yang dapat mendukung  fenomena yang terjadi), dan 
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consequence (kondisi yang menggambarkan dampak dari fenomena yang terjadi) (6) tema-tema besar 

tersebut disusun dalam sebuah skema yang menggambarkan dinamika proses resiliensi ayah dalam 

mengasuh anak autis.                                                                                                                                                                                                                                          

 
Kredibilitas Penelitian 

Kualitas sebuah penelitian kualitatif dapat ditentukan melalui kemampuannya dalam menggambarkan 

fenomena yang terjadi secara mendalam dan lengkap. Ketentuan ini disebut sebagai kredibilitas. 

Kredibilitas menjadi ukuran validitas bagi penelitian kualitatif. Poerwandari (2011) menyatakan 
bahwa kredibilitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan kesuksesan dalam menggali atau 

menggambarkan problematika yang meliputi kompleksitas dari lokasi, proses, kelompok sosial atau 

pola interaksi. Tujuan dari kredibilitas dalam penelitian kualitatif adalah untuk memastikan bahwa 

hasil penelitian memang dapat dipercaya.  

 
Kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi data. Salah satu metode 

triangulasi adalah dengan cara member checking. Proses member checking adalah pengecekan kembali 

data-data wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti dengan subjek dan significant others.  

 

 
H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup berbagai informasi mengenai: (A) Deskripsi Umum 

Gangguan Autis AB (B) Deskripsi Umum Partisipan (C) Kemampuan Resiliensi Partisipan  

 
Deskripsi Umum Gangguan Autis AB 

AB adalah seorang remaja perempuan dengan diagnosa gangguan autis. Saat ini ia sudah berusia 22 

tahun. AB sudah lama tidak mengenyam pendidikan lanjutan setelah bersekolah di salah satu SLB 

(Sekolah Luar Biasa) di Malang hingga jenjang setara dengan SMA. Saat ini, AB lebih banyak 

menghabiskan kegiatan di rumah dengan menonton TV atau membantu ibu untuk membersihkan 
rumah. Dia memiliki adik laki-laki yang sedang melanjutkan pendidikan setingkat SMP.  

  

AB sudah mengalami gangguan autis sejak lahir. Beberapa bulan setelah kelahiran AB mulai 

menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya. Perilaku tersebut seperti bermain tangan dan 
kaki, tidak merespon saat dipanggil, tidak menunjukkan ekspresi takut saat mendengar petir, tidak 

bisa duduk tenang, sempat merusak mainan, dsb. Hingga pada klimaksnya, ketika AB berusia 2 tahun, 

ia tidak dapat berbicara. Orangtua mulai heran dan bingung karena pada umumnya anak yang berusia 

2 tahun seharusnya sudah bisa berbicara walaupun hanya mengucapkan kata-kata sederhana seperti 

“mama” dan “papa”.  
 

Orangtua merasa ada kendala dalam proses perkembangan AB. Kondisi ini mendorong orangtua AB 

untuk mencari penanganan medis lebih lanjut. Awalnya orangtua AB merasa bingung dan tidak tahu 

kemana mereka harus melakukan pemeriksaan medis. Setelah melakukan diskusi, orangtua AB 
memutuskan untuk pergi ke dokter THT karena merasa bahwa AB awalnya mengalami gangguan 

pendengaran. Setelah melakukan pemeriksaan dengan dokter THT, AB disarankan untuk 

melanjutkan pemeriksaan medis ke dokter syaraf yang ada di Malang. Saat melakukan pemeriksaan 

dengan dokter syaraf, AB mendapatkan diagnosa mengalami gangguan autis. Diagnosis itu diperoleh 

dari hasil pemeriksaan scan EEG pada area syaraf otak AB. Hasil scan EEG menunjukkan bahwa ada 
gangguan pada daerah syaraf bagian belakang. Gangguan pada area tersebut menyebabkan kendala 

dalam proses komunikasi serta interaksi sosialnya.  

 

Setelah mendengar berita ini, bapak dan ibu AB merasa terkejut dan bingung. Mereka sama sekali 

tidak mengetahui apa itu gangguan autis, bagaimana penanganannya dan apa yang harus dilakukan 
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oleh orangtua. Saat itu, tepatnya tahun 1998 masih belum banyak informasi dan referensi tentang 

penanganan anak yang mengalami gangguan autis.  

 

Berdasarkan rekomendasi dari salah satu orangtua yang juga mendapatkan pelayanan dari orangtua 
teman AB, orangtua AB memindahkan pelayanan terapi ke  Rumah Sakit di Surabaya untuk 

mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Akhirnya mereka pergi ke Surabaya dan menuju sebuah 

Rumah Sakit. Mereka menemui seorang psikiater dan mendapatkan beberapa intervensi lanjutan. 

Namun sebelum pemberian intervensi, psikiater sempat mengadakan tes darah dan rambut untuk 
menguji kadar logam berat yang ada di dalam tubuh AB. Berdasarkan hasil rekam medik dari psikiater 

tersebut menunjukkan bahwa anak yang mengalami gangguan autis memiliki kandungan logam berat 

yang tinggi pada tubuhnya terutama pada rambut dan darah. Kandungan logam berat itu adalah 

sejenis merkuri. Setelah melakukan tes, AB mendapatkan terapi perilaku dan wicara dari terapis di 

rumah sakit tersebut. Selain pemberian terapi dari Rumah Sakit, AB juga pernah mengikuti proses 
terapi perilaku di salah satu rumah khusus bagi penyandang disabilitas, tetapi proses terapi tersebut 

tidak berlangsung lama. Pemberian terapi dari terapis Rumah Sakit berlangsung hingga tahun 2006. 

Setelah tahun 2006, terapi tersebut tidak dilanjutkan kembali karena kendala biaya.  

 

Walaupun tidak melanjutkan proses terapi, tapi AB masih melanjutkan pendidikan hingga jenjang 
SMA di SLB yang ada di Malang. Setelah lulus dari SLB, AB tidak melanjutkan pendidikan. Orangtua 

juga tidak tahu bagaimana penanganan lanjut yang tepat untuk AB yang sekarang sudah beranjak 

remaja.  

 
Deskripsi Umum Subjek 

Bapak AB adalah seorang yang aktif dalam organisasi partai. Pekerjaan utama dari bapak AB adalah 

wiraswasta. Saat ini bapak telah memiliki dua orang anak. Mereka adalah AB yang berusia 22 tahun 

dan AD yang berusia 14 tahun. Walaupun memiliki aktivitas yang cukup padat, Bapak AB selalu 

meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan keluarga.  
 

Ketika menghadapi sebuah realita bahwa ia harus mengasuh anak dengan gangguan autis pun, ia 

berusaha untuk tetap ikhlas dan menjalani keadaan hidup ini sebagai sebuah pembelajaran. Dia 

berusaha untuk mencurahkan segala perhatian, pikiran dan perasaannya hanya untuk kebaikan hidup 
AB. Bapak AB juga bercerita bahwa ia ingin merawat dan memberikan yang terbaik bagi anaknya. 

Bapak AB masih memiliki harapan untuk bisa melihat anaknya bahagia walaupun perkembangannya 

tidak bisa sebaik anak-anak lainnya.  

 

Kemampuan Resiliensi Subjek 
Bapak AB tetap bertahan dengan kondisinya saat ini, karena berbagai faktor, baik itu yang berasal 

dari dirinya sendiri maupun dari dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Faktor individu yang 

dimiliki oleh Bapak AB sehingga dapat menjadi individu yang resilien adalah regulasi emosi, impulse 

control, optimisme, causal analysis, empati, self-efficacy, & reaching out. Sedangkan faktor-faktor 
eksternal yang dapat mendukung pertumbuhan kemampuan resiliensi Bapak AB adalah dukungan 

sosial yang berasal dari lingkungan keluarga dan tetangga di sekitar rumah. Dinamika psikologis 

resiliensi subjek dapat dilihat pada skema 1.  

 

 
Faktor Internal Subjek  

Adapun penjabaran masing-masing faktor internal resiliensi subjek meliputi 7 aspek berikut. Pertama, 

Bapak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola emosi ketika menghadapi anaknya. 

Walaupun awalnya bapak AB sempat merasa kesal, namun ia berusaha untuk mengolah emosi negatif 

yang ada serta menghadapi anaknya dengan kesabaran. Kedua, impulse control yang meliputi 
kemampuan bapak dalam menghargai permasalahan sehingga tidak bergerak secara impulsif. Subjek 



 
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

567 
 

tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya walaupun ia harus menghadapi berbagai 

perilaku AB yang tidak biasa. Ketiga, bapak memiliki sikap yang optimis. Ia memiliki harapan yang 

positif terhadap kondisi anaknya. Bapak AB memiliki harapan bahwa ia bisa mengasuh anaknya 

dengan baik, menerima dan bersyukur dengan kondisi anaknya saat ini. Bapak mengerti masih ada 
orang lain yang menghadapi ujian lebih berat dari dirinya, sehingga ia berusaha untuk berpikir positif. 

Keempat, analisis kausal meliputi kemampuan bapak dalam melihat dan memahami bahwa gangguan 

autis yang dialami oleh anaknya disebabkan oleh gangguan neurologis dan bukan menyalahkan diri 

sendiri atau istrinya. Bapak dapat menjelaskan penyebab gangguan autis yang dialami anaknya secara 
rinci. Kelima, bapak memiliki kemampuan empati yang baik. Bapak mampu menunjukkan perhatian 

dan memahami perasaan anak bahkan ia menghibur anaknya yang sedang sedih atau marah dengan 

mengajak anaknya pergi untuk jalan-jalan atau membelikan barang yang ia sukai. Keenam, self-efficacy, 

yang mencakup keyakinan dan keteguhan hati bapak dalam mengasuh anak nampak melalui beberapa 

strategi dalam mengasuh dan menangani anak autis dengan baik. Bapak mampu menangani perilaku 
AB yang terkadang bisa rewel mendadak karena berebut mainan dengan adeknya.  Ia juga memiliki 

strategi yang baik dalam pengasuhan anaknya seperti bekerjasama dengan ibu untuk mengantar AB 

untuk terapi serta memantau perkembangan perilaku AB pasca terapi. Ketujuh, kemampuan bapak 

dalam reaching out nampak ketika ia berani untuk mengungkapkan kepada tetangga tentang kondisi 

anaknya serta anggapannya bahwa pengasuhan anak autis ini adalah sebuah pembelajaran.  Awalnya, 
memang tidak mudah bagi bapak untuk menceritakan kondisi anaknya kepada tetangga terlebih pada 

tetangga baru yang belum saling mengenal. Namun, Bapak AB menyadari bahwa ia lebih baik jujur 

dan terbuka dengan lingkungan sekitar, agar mereka juga dapat memahami kondisi anaknya.  

 
Bapak AB telah memenuhi 7 aspek tersebut khususnya dalam hal memberikan perhatian penuh pada 

AB semisal membantu membersihkan kamar, menghibur AB di kala sedih, dan membelikan 

kebutuhan yang ia perlukan. Bapak AB memenuhi salah satu unsur keterlibatan ayah yang 

disampaikan oleh Lamb (2000) yakni responsibility . Beliau turut bertanggung jawab dalam penanganan 

terapi anaknya dengan melakukan sinergi bersama ibu untuk saling bergantian dalam mengantarkan 
AB menuju tempat terapi dan memantau perkembangan perilakunya.  Ayah yang mau terlibat dalam 

mengasuh anaknya dapat meningkatkan kepekaan pengasuhan. Kepekaan pengasuhan berperan 

dalam peningkatan kemampuan empati. Bapak dapat memahami bahwa AB saat ini hanya butuh kasih 

sayang dan bimbingan bapak bukan amarah atau cacian. Kemampuan bapak dalam mengendalikan 
emosi dan perilaku impulsif menurut Reivich, K., & Shatte (2002) mendorong bapak untuk lebih 

berempati pada kondisi anak dan juga mampu untuk mengembangkan sikap yang lebih positif semisal 

terbuka pada tetangga tentang kondisi anaknya. Bapak juga memiliki sikap penerimaan sebagai wujud 

dari optimisme terhadap kondisi anak seperti yang disampaikan dalam hasil studi dari Burrell, Ives, 

& Unwin (2017) yang menyatakan bahwa sebagian besar ayah melihat bahwa pengalaman mengasuh 
anak dengan gangguan autis sebagai jalan menuju penerimaan. Perjalanan ini diawali ketika ayah 

mendapatkan diagnosa ASD.   

 

Faktor Eksternal Subjek 
Proses pengembangan resiliensi bapak juga meliputi faktor eksternal yakni adanya dukungan keluarga 

dan tetangga. Keluarga menunjukkan dukungan kepada Bapak AB selama mengasuh anaknya melalui 

pemberian dukungan secara psikologis berupa motivasi dan dukungan secara materiil. Tetangga juga 

menunjukkan dukungannya pada Bapak dengan pemberian motivasi dan bantuan berupa makanan 

khusus bagi anaknya.  
 

Bapak menjadi lebih resilien karena adanya dukungan sosial  dari berbagai kalangan yakni keluarga 

dan tetangga. Keluarga memberikan kekuatan agar bapak tetap tegar dalam menghadapi segala 

tantangan dan ujian dalam mengasuh anak yang mengalami gangguan autis. Tetangga juga 

menyampaikan motivasinya dengan memberikan semangat pada bapak untuk menghadapi kenyataan 
ini. Dukungan sosial menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kemampuan resiliensi pada 
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ayah. Berbagai studi membuktikan bahwa dukungan sosial sangat berperan penting dalam 

meringankan beban berat dari orangtua dalam mengasuh anak autis (Bitsika et al., 2013; Greeff & 

Van Der Walt, 2010; Ilias et al., 2018; Roberts et al., 2017) 

 
 

Peran Resiliensi Ayah Terhadap Pengasuhan Anak Autis 

Resiliensi berperan dalam proses pengendalian stres khususnya pada ayah. Resiliensi menjadi 

moderator yang dapat memperlemah pengembangan kecemasan dan depresi yang berkaitan dengan 
tingginya levels stres pengasuhan pada ASD (Bitsika, Sharpley, & Bell, 2013). Melalui keterampilan 

resiliensi, ayah dapat melihat bahwa mengasuh anak dengan gangguan autis bukanlah penderitaan 

atau menjadi sumber stres melainkan suatu pembelajaran yang berharga.  

 

Skema I. Dinamika Psikologis Proses Resiliensi Pengasuhan Ayah Terhadap AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 : Menunjukkan pengaruh dari faktor-faktor resiliensi terhadap perilaku bapak 

 : Menunjukkan pengaruh dari fenomena (diagnosa gangguan autis anak) 

 

S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

 Tema Causal : 

Hasil diagnosa menyebabkan Ayah mengalami reaksi psikologis seperti 

(bingung dan kecewa) 

 

Tema Intervening : 

Faktor internal individu yakni regulasi emosi, empati, optimisme, dll. Faktor 

Eksternal dari keluarga dan tetangga yang menguatkan individu untuk tetap 
tegar 

 

Tema Consequence : 

Bapak dapat menjadi individu yang resilien. Mampu bersikap empatik, 
mengendalikan emosi dan memiliki perspektif yang positif  
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Subjek menunjukkan kemampuan resiliensi melalui faktor internal yang meliputi kemampuan dalam 

regulasi emosi yang baik, pengendalian diri yang baik, mampu menganalisis penyebab dari gangguan 

autis, adanya kemampuan empati, mampu mengembangkan sikap optimis melalui penerimaan 

terhadap kondisi anaknya, keyakinan dalam mengatasi permasalahan perilaku anaknya, dan adanya 
perilaku positif yakni keberanian untuk terbuka mengenai kondisi anaknya kepada lingkungan sekitar. 

Bapak juga mendapatkan dukungan dan motivasi dari pihak eksternal yakni dari tetangga dan 

keluarga, sehingga semakin memperkuat kemampuan bapak untuk dapat resilien dalam mengasuh 

anak dengan gangguan. Subjek juga menunjukkan perannya sebagai ayah yang dapat menjadi figur 
penting dalam pengasuhan anak autis melalui tanggung jawab dan perhatian penuh pada anaknya. 

Kondisi ini dapat memberikan implikasi pada hubungan emosional yang kuat antara ayah dan anak.  

 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada pihak-pihak tertentu seperti psikolog dan 

orangtua. Penelitian ini dapat menunjukkan pentingnya resiliensi pada ayah ketika mengasuh remaja 
dengan gangguan autis, sehingga para orangtua khususnya ayah mampu untuk mengembangkan sikap-

sikap resiliensi saat menghadapi kondisi serupa. Psikolog juga dapat mengembangkan intervensi 

mengenai peningkatan kemampuan resiliensi bagi para ayah yang memiliki anak dengan gangguan 

autis. Penelitian tentang resiliensi ayah dalam mengasuh remaja dengan gangguan autis menjadi topik 

yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Harapan bagi pengembangan penelitian selanjutnya adalah 
untuk mengkaji lebih lanjut tentang dampak kemampuan resiliensi ayah terhadap hubungan 

emosional antara ayah dan remaja dengan gangguan autis. 
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