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1. Apakah ibu bekerja ?
2. Apa alasan ibu tidak bekerja ?
3. Apa kegiatan anak ketika di rumah ?
4. Apakah anak mengikuti kegiatan di luar rumah ?
5. Apa kegiatan ibu di rumah baik bersama anak maupun tidak bersama
anak ?
6. Bagamaina ibu memandirikan anak ketika di rumah ? (bantu diri : makan,
minum, berpakaian, ke kamar mandi) ?
7. Apa usaha yang dilakukan ibu untuk meningkatkan perkembangan anak ?
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A.

Anak autisme dengan Ibu tidak bekerja
Subjek 1 (KV)
Pada saat tes berlangsung, subjek tidak mau bila disentuh orang lain.
Subjek belum memiliki inisiatif untuk memulai interaksi dengan orang lain.
Ketika dipanggil, subjek tidak selalu merespon suara orang lain yang
memanggil atau mengajaknya berbicara. Subjek bergerak terus menerus saat
harus fokus. Subjek juga kurang toleransi terhadap intruksi dari penguji.
Apabila penguji meminta subjek untuk mengakhiri mainan yang dimainkan,
subjek cenderung menolak. Ketika mendapat pujian, subjek

juga tidak

termotivasi dengan pujian dari orang yang ada di lingkungannya.
Pada saat bermain, subjek sering bermain sendiri. Rentang perhatian
subjek saat bermain tergolong kurang. Perilaku terikat pada tugas juga
tergolong kurang. Ketika mendapat rangsangan sensori (berupa gelitikan),
subjek tidak bereaksi. Respon taktil, responnya terhadap taktil semisal balok
raba, subjek tidak membuang benda dan tetap memegangnya. Subjek kadang
memberikan respon yang tepat kadang tidak ketika digelitikKontak mata subjek
masih kurang dan semua benda sering dicium oleh subjek. Saat berinteraksi
dengan orang lain, subjek kurang menyadari kehadiran penguji.
Subjeksudah bisa berkomunikasi secara verbal. Sampai saat dilakukan
pengetesan anak masih sering mengucapkan kata-kata tidak berarti
(bergumam).

Subjek

hanya

menggunakan

beberapa

kata

untuk

mengekspresikan keinginannya. Bila ditanya, akan muncul echolalia. Dalam
berkomunikasi dengan orang lain, subjek belum bisa belum menggunakan
pronoun (kata ganti orang).
Subjek 2 (FD)
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Dalam relasi dengan orang lain, subjek tidak memulai atau dengan kata
lain tidak ada inisiatif untuk memulai interaksi sosial. Anak juga terkesan “cuek”
terhadap instruksi dari tester atau orang lain di sekitarnya. Subjek kurang
memiliki respon afektif terhadap orang lain, kadang dapat menyadari kehadiran
tester dan kadang kurang. Subjek tidak termotivasi dengan adanya pujian dari
orang lain.
Subjeksering sekali bermain sendiri, tidak bisa diam dan terus
mengeksplorasi lingkungannya. Pada saat mengerjakan tugas . atensi
(pemusatan perhatian) terhadap tugas masih terbatas. Subjek menunjukkan
sensitif terhadap sentuhan (taktil sensitif) semisal ketika diberi balok raba,
subjek menjilat balok tersebut. Subjek belum tepat responnya ketika digelitik
yaitu

menjerit.Respon

auditory

kurang

peka,

kadang

anak

kelihatan

mendengar ketika dipanggil dan kadang tidak mendengar.
Subjekmasih sering berbicara tanpa arti, intonasi suara juga kaku dan
berbicara dengan cepat, sehingga tidak diketahui arti dari apa yang
dibicarakannya. Kata-kata yang diekspresikan terbatas, sering menyebutkan
sesuatu yang tidak dimengerti orang lain . Anak juga sering mengulang
pertanyaan orang lain baik secara langsung maupun ditunda. Subjek belum
mampu menggunakan kata ganti orang , juga kemampuan bahasa masih
tergolong kurang.
Subjek 3 (Ja)
Subjekterkadang mau jika disentuh orang lain, namun terkadang juga
tampak menghindar. Subjek belum memiliki inisiatif untuk memulai interaksi
dengan orang lain. Ketika dipanggil, subjek dapat merespon suara orang lain
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yang memanggilnya dengan menoleh. Subjek cukup

toleransi terhadap

intruksi.
Subjek sering bermain sendiri. Rentang perhatian saat bermain tergolong
kurang. Perilaku terikat pada tugas cenderung kurang. Subjek berespon yang
tepat terhadap tekstur dan bunyi. Respon taktil, responnya terhadap taktil
semisal balok raba, subjek tidak membuang benda dan tetap memegangnya.
Subjek memberikan respon yang tepat ketika digelitik yaitu tertawa.Kontak
mata subjek masih kurang, sensitifitas pendengaran juga kurang
Subjek sudah berkomunikasi secara verbal, walaupun hanya satu patah
kata. Sampai saat dilakukan pengetesan anak masih sering mengucapkan
kata-kata tidak berarti (babling , bergumam). Bila ditanya muncul echolalia.
Dalam berkomunikasi dengan orang lain belum menggunakan pronoun (kata
ganti orang). Kadang muncul komunikasi spontan.

Subjek 4 (AU)
Subjek masih belum berkomunikasi verbal. Subjek belum memiliki inisiatif
untuk memulai interaksi dengan orang lain. Ketika dipanggil, subjek tidak
selalu

merespon

suara

orang

lain.

Kontak

mata

subjek

cenderung

kurang.Respon afeksi subjek pun kurang tepat seperti terkadang subjek marah
dan tertawa tanpa sebab. Respon taktil subjek cukup sensitif semisal diberikan
balok raba, subjek membuang balok raba tersebut.Subjek kadang memberikan
respon yang tepat kadang tidak ketika digelitikSubjek juga kurang toleransi
terhadap intruksi.
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Pada saat bermain, anak bermain sendiri. Rentang perhatian saat
bermain tergolong kurang. Perilaku terikat pada tugas juga tergolong
kurang.Kontak mata subjek masih kurang. Saat berinteraksi dengan orang lain,
subjek kurang menyadari kehadiran penguji.
Subjek 5 (AB)
Pada saat tes berlangsung, subjek menyadari kehadiran penguji Subjek
tidak menunjukkan penolakan apabila disentuh orang lain. Di dalam
berinteraksi dengan orang lain, subjek belum memiliki inisiatif untuk memulai
interaksi dengan orang lain. Ketika subjek dipanggil, subjek dapat merespon
secara tepat (melihat dan berkata “ya”). Kontak mata subjek sudah ada hanya
saja masih belum konsisten. Respon emosi subjek masih belum tepat, subjek
terkadang tertawa atau marah tanpa sebab.
Rentang perhatian subjek saat bermain tergolong kurang. Perilaku terikat
pada tugas juga tergolong kurang. Ketika penguji membunyikan lonceng atau
bunyi – bunyi, subjek dapat berespon dengan tepat. Subjek pun juga dapat
merespon dengan tepat (dengan cara mengelus tangan pertanda sakit ) saat
tangannya dicubit. Respon taktil, responnya terhadap taktil semisal balok raba
yaitu subjek memasukkan benda -benda tersebut ke mulut. Subjek kadang
memberikan respon yang tepat kadang tidak ketika digelitikSubjek tidak suka
apabila tangannya basah atau lengket. Pada saat tes berlangsung, subjek
sering menggerak – gerakkan tangannya secara berulang. Subjek belum dapat
berkomunikasi secara verbal. Subjek sering sekali mengucapkan suara –
suara yang tidak dapat dimengerti orang lain.
B.

Anak autisme dengan Ibu bekerja
Subjek 1 (ER)
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Pada saat berinteraksi dengan orang lain, subjek mau bila disentuh orang
lain. Subjek belum memiliki inisiatif untuk memulai interaksi dengan orang lain.
Ketika dipanggil, subjek bisa merespon suara orang lain yang memanggil atau
mengajaknya berbicara. Ketika harus fokus, subjek bergerak terus menerus.
Subjek cukup toleransi terhadap intruksi yang diberikan oleh penguji. Subjek
bermain sendiri. Rentang perhatian saat bermain tergolong kurang. Perilaku
terikat pada tugas cukup tepat. Subjek tidak menolak tugas yang diberikan
Subjek berespon tepat terhadap bunyi. Responnya tepat ketika digelitik
yaitu tertawa. Subjek pun juga berespon tepat saat diberi mainan seperti
memainkannya sesuai dengan fungsinya misal saat diberi tali, bisa
memainkannya dengan cara memutarnya, menarik. Subyek memberikan
respon taktil yang tepat dimana subjek tidak membuang benda yang
dibungkus batu-batu kecildan dibungkus kain bludru.

Kontak mata subjek

sudah cukup bagus meskipun masih belum konsisten. Saat berinteraksi
dengan orang lain, subjek kurang menyadari kehadiran penguji. Respon saat
takut cukup tepat. Subjek sudah berkomunikasi secara verbal, walaupun
hanya satu patah kata. Sampai saat dilakukan pengetesan, subjek masih
sering

mengucapkan

kata-kata

tidak

berarti

(bergumam).

Subjek

menggunakan beberapa kata untuk mengekspresikan keinginannya. Dalam
berkomunikasi dengan orang lain belum menggunakan pronoun (kata ganti
orang). Kadang ada kata-kata spontan yang dilakukan.
Subjek 2 (JS)
Pada saat berinteraksi dengan orang lain, subjek mau bila disentuh orang
lain.Di dalam berinteraksi dengan orang lain, subjek belum memiliki inisiatif
untuk memulai interaksi. Kontak mata subjek masih belum konsisten. Respon
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emosi subjek terkadang masih belum tepat, terkadang subjek tertawa sendiri
tanpa sebab. Ketika senang, terkadang subjek menunjukkan adanya hand
flapping. Subjek mampu meminta atau mengisyaratkan pertolongan kepada
penguji dengan cara menarik tangan penguji. Subjek sering bermain sendiri.
Subjek bisa berespon tepat saat diberi mainan seperti memainkannya sesuai
dengan fungsinya misal saat diberi tali, bisa memainkannya dengan cara
memutarnya. Subyek memberikan respon taktil yang tepat dimana subjek tidak
membuang benda yang dibungkus batu-batu kecildan dibungkus kain bludru.
Perilakunya pada saat mengerjakan kurang tepat, terkadang subjek menolak
tugas yang diberikan. Rentang perhatian saat mengerjakan tugas tergolong
kurang.
Respon subjek saat ada suara. Terkadang subjek mendengarkan,
terkadang subjek cuek terhadap suara tersebut. Ketika diberi stimulus berupa
gelitikan, subjek dapat meresponnya dengan tertawa. Namun ketika diberi
stimulus berupa rasa sakit, subjek nampaknya hanya merespon secara
minimal. Subjek sudah bisa berkomunikasi secara verbal meskipun masih
beberapa patah kata. Saat ini subjek masih sering mengucapkan suara yang
tidak berarti. Jika ditanya, subjek sering kali mengulang apa yang dikatakan
oleh orang lain. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, subjek belum
menggunakan pronoun (kata ganti orang)
Subjek 3 (AR)
Pada saat berinteraksi dengan orang lain, subjek mau diisentuh orang
lain.Di dalam berinteraksi dengan orang lain, subjek belum memiliki inisiatif
untuk memulai interaksi. Ketika dipanggil, respon subjek masih belum
konsisten. Terkadang subjek mendengarkan, terkadang subjek cuek terhadap
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suara tersebut. Kontak mata subjek masih belum konsisten. Respon emosi
subjek terkadang masih belum tepat, terkadang subjek marah sendiri tanpa
sebab. Subjek mampu meminta atau mengisyaratkan pertolongan kepada
penguji dengan cara menarik tangan penguji. Pada saat tes berlangsung,
kadang – kadang subjek bisa bekerja sama namun kadang – kadang tidak.
Subjek cukup kesulitan berpindah ke tugas yang lain.
Subjek sering bermain sendiri. Subjek bisa berespon tepat saat diberi
mainan seperti memainkannya sesuai dengan fungsinya misal saat diberi tali,
bisa memainkannya dengan cara menariknya. Subyek memberikan respon
taktil yang tepat dimana subjek tidak membuang benda yang dibungkus batubatu kecildan dibungkus kain bludruSubjek berespon tepat terhadap bunyi.
Responnya masih belum konsisten ketika digelitik. Subjek terkadang
menunjukkan kegelisahan apabila terlalu lama menunggu. Perilakunya pada
saat mengerjakan tes kurang tepat, terkadang subjek menolak tugas yang
diberikan. Rentang perhatian saat mengerjakan tugas tergolong kurang.
Subjek dapat merespon dengan baik pada saat ada suara. Ketika subjek
diberi stimulus berupa rasa sakit, subjek nampaknya kurang merespon. Ketika
diberi stimulus berupa gelitikan, subjek dapat meresponnya dengan tertawa.
Subjek sudah bisa berkomunikasi secara verbal meskipun masih
beberapa patah kata. Saat ini subjek masih sering mengucapkan suara yang
tidak berarti. Subjek masih sering mengulang apa yang dikatakan oleh orang
lain. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, subjek belum menggunakan
pronoun (kata ganti orang)
Subjek 4 (KL)
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Pada saat berinteraksi dengan orang lain, subjek mau diisentuh orang
lain. Di dalam berinteraksi, subjek belum memiliki inisiatif untuk memulai
interaksi dengan orang lain. Pada saat tes berlangsung,

kadang-kadang

subjek merespon suara penguji namun kadang – kadang tidak. Subjek bisa
meminta pertolongan kepada penguji pada saat tes berlangsung. Anak cukup
toleransi terhadap intruksi atau mau diinterupsi oleh penguji. Anak juga cukup
termotivasi dengan pujian sosial dari orang yang ada di lingkungannya.
Subjek bermain sendiri. Subjek bisa berespon tepat saat diberi mainan
seperti memainkannya sesuai dengan fungsinya misal saat diberi tali, bisa
memainkannya dengan cara menarik tali, memainkannya. Subyek memberikan
respon taktil yang tepat dimana subjek tidak membuang benda yang dibungkus
batu-batu kecildan dibungkus kain bludru. Pada saat mengerjakan tugas,
rentang perhatian subjek tergolong kurang. Perilaku terikat pada tugas cukup
tepat,

tidak menolak tugas yang diberikan. Subjek berespon yang tepat

terhadap bunyi.Subjek berespon tepat terhadap bunyi. Responnya tepat ketika
digelitik yaitu tertawa. Subjek mempunyai gerakan berulang yaitu sering
mengetuk – ngetuk kan tangannya ke benda sehingga tangannya sering
terluka.
Subjek sudah berkomunikasi secara verbal. Dalam berkomunikasi
dengan orang lain belum menggunakan pronoun (kata ganti orang). Kadang
ada kata-kata spontan yang dilakukan
Subjek 5 (BM)
Pada saat berinteraksi dengan orang lain, subjek mau diisentuh orang
lain. Di dalam berinteraksi, subjek belum memiliki inisiatif untuk memulai
interaksi dengan orang lain. Subjekmerespon secara tepat terhadap suara
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penguji misalnya subjek mengatakan “ya” saat dipanggil namanya. Subjek
mampu meminta atau mengisyaratkan pertolongan kepada penguji dengan
cara menarik tangan penguji ataupun memegang wajah penguji untuk melihat
ke arahnya. Subjek cukup toleransi terhadap intruksi atau mau diinterupsi
oleh penguji. Subjek sering termotivasi dengan pujian sosial dari orang yang
ada di lingkungannya. Subjek belum memiliki inisiatif untuk memulai interaksi
dengan orang lain. Kontak mata subjek saat diajak berinteraksi masih belum
konsisten.
Pada saat bermain, subjek bermain sendiri. Subjek kurang tepat memberi
respon tepat saat diberi mainan seperti ketika dibeli tali, subjek tidak
memainkannya dengan sesuai. Subyek memberikan respon taktil yang tepat
dimana subjek tidak membuang benda yang dibungkus batu-batu kecildan
dibungkus kain bludru. Kemampuannya untuk fokus terhadap tugas masih
tergolong kurang. Perilaku terikat pada tugas cukup tepat , namun terkadang
anak menolak tugas yang diberikan
Anak berespon yang tepat terhadap bunyi. Ketika diberi stimulus berupa
rasa sakit (cubitan kecil), anak hanya merespon cubitan secara minimal.
Respon subjek ketika digelitik masih belum konsisten. Anak terkadang ada
kekhususan sedikit dalam cara menggunakan tubuhnya (missal pada saat
senang, anak akan meloncat dan menggerakkan tangannya). Subjek sudah
berkomunikasi secara verbal, walaupun hanya satu patah kata . Sampai saat
dilakukan pengetesan anak masih sering mengucapkan kata-kata tidak berarti
(bergumam). Hanya menggunakan beberapa kata untuk mengekspresikan
keinginannya. Anak sering mengulang – ulang kalimat atau jingles dari TV. Bila
ditanya

muncul echolalia. Dalam berkomunikasi dengan orang lain belum

96

menggunakan pronoun (kata ganti orang). Kadang ada kata-kata spontan yang
dilakukan.

\
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A. Anak autisme dengan Ibu tidak bekerja
Subjek 1 (KV)
Saat ini ibu dari subjek tidak bekerja. Ibu memutuskan untuk tidak
bekerja setelah mempunyai anak. Alasan ibu berhenti bekerja adalah ibu
ingin mengurus anak karena kedua anaknya berkebutuhan khusus. Kegiatan
subjek sehari-hari yaitu sekolah dari pagi sampai dengan jam 12 siang.
Setelah sekolah,subjek mengikuti terapi. Dan ketika pulang ke rumah,
biasanya subjek bermain ipad bersama kakak. Kegiatan subjek di luar rumah
yaitu subjek terkadang berenang di hari sabtu bersama kakak subjek.
Kegiatan ibu di rumah baik pada saat bersama anak maupun saat
besama anak yaitu pagi hari, ibu menyiapkan bekal untuk anak-anak ke
sekolah, mengantarkan subjek dan kakaknya ke sekolah, menunggu subjek
sampai pulang sekolah. Ibu mengatakan bahwa kalo ibu tidak menunggu
subjek di sekolah, ibu khawatir dengan subjek. Lalu setelah subjek pulang
sekolah, ibu mengantar subjek dan kakak pulang. Setelah itu pukul tiga sore,
ibu mengantarkan subjek terapi dan juga mengantarkan kakak subjek
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Setelah subjek selesai terapi,
ibu menjemput subjek serta kakaknya. Sesampainya di rumah, ibu memasak
untuk makan malam anak-anak dan ayah subjek.
Setelah selesai makan, ibu mengajak subjek dan kakak subjek untuk
bermain dan mengajarkan subjek mengenai warna, huruf, membaca,
berhitung dan mewarnai melalui ipad karena menurut ibu, subjek lebih suka
belajar menggunakan ipad. Subjek juga sering meminta ibu untuk
membuatkan subjek gambar benda setelah itu subjek mewarnai gambar
tersebut. Namun menurut ibu, subjek tidak terlalu suka aktivitas yang terkait

99

dengan mewarnai atau menulis. Menurut ibu, ibu sering kali mengajak
subjek bermain ketika malam namun ibu juga menyambi mengurus rumah.
Selain kegiatan bersama anak, ibu juga menyempatkan waktu berkumpul
dengan

teman-teman

yang

mempunyai

anak

autis

untuk

berbagi

pengalaman atau cara-cara penanganan untuk anak.
Untuk kemandirian anak, ibu tidak terlalu menuntut anak untuk mandiri
di dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada saat makan ibu membiarkan
subjek untuk makan sendiri. Ketika mandi dan buang air besar, ibu masih
membantu subjek. Begitu juga dalam hal berpakaian, ibu masih membantu
subjek dalam berpakaian. Menurut ibu, ibu tidak membiarkan anak memakai
pakaian sendiri karena jika subjek berpakaian sendiri akan membutuhkan
waktu yang lama.
Usaha –usaha yang sudah dan saat ini masih dilakukan oleh ibu untuk
meningkatkan perkembangan anak yaitu ibu melakukan diet untuk subjek.
Berdasarkan buku-buku yang ibu baca dan rekomendasi dari psikolog
menyarankan ibu melakukan diet untuk subjek. Sehari-hari ibu selalu
memasak makanan yang tidak mengandung gula dan tepung dan jika kalau
snack, ibu juga membelikan yang khusus untuk anak autis. Menurut ibu, ibu
menjalankan diet tersebut sampai sekarang. Dengan diet tersebut, banyak
kemajuan pada subjek di antaranya subjek yang dulunya tidak mau
berbicara, sekarang sudah mau berbicara meskipun kalimat yang digunakan
masih belum lengkap. Namun terkadang ibu merasa, apakah gizi anak
cukup dengan dilakukannya diet ini.
Lalu ibu juga membawa anak untuk mengikuti terapi. Menurut ibu jika
subjek tidak diikutkan terapi, subjek akan tertinggal jauh dari teman-
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temannya. Karena ketika di rumah, ibu juga mengurus pekerjaan rumah
tangga jadi terkadang ibu tidak sempat untuk mengajarkan materi kepada
anak. Usaha yang juga dilakukan oleh ibu yaitu ibu sering sharing dengan
teman tentang keadaan subjek. Ibu juga ikut bergabung di sebuah grup
facebook yang ibunya memiliki anak autis juga sehingga pengetahuan ibu
mengenai gangguan perkembangan anak dan usaha yang perlu dilakukan
semakin bertambah.

Subjek 2 (FD)
Saat ini ibu dari subjek tidak bekerja. Ibu memutuskan untuk tidak
bekerja dengan alasan tidak dibolehkan oleh suami untuk bekerja.
Kegiatan subjek sehari-hari yaitu sekolah dari pagi sampai jam 12.30
Setelah itu subjek pulang dan pukul empat sore mengikuti kegiatan
terapi. Setelah sampai di rumah, subjek bermain sebentar dan malam
hari mengerjakan PR dengan ibu atau kakak subjek. Kegiatan subjek
di luar rumah yaitu subjek mengikuti terapi dan les menggambar.
Kegiatan ibu di rumah baik pada saat bersama anak maupun saat
besama anak yaitu pagi hari ibu menyiapkan anak-anak buat
berangkat ke sekolah di antaranya menyiapkan bekal untuk subjek.
Setelah itu, mengantarkan subjek ke sekolah. Setelah mengantar
subjek ke sekolah, ibu kembali ke rumah lalu membersihkan rumah
lalu memasak. Kemudian pukul 12.30, ibu menjemput subjek pulang
sekolah. Lalu sore hari, ibu mengantar subjek terapi. Setelah itu ketika
di rumah, ibu mengawasi subjek bermain. Setelah subjek diberi waktu
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main sebentar, ibu menemani subjek mengerjakan PR atau
mengulang materi dari sekolah.
Untuk kemandirian anak, ibu cukup menuntut anak untuk mandiri
di dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada saat makan ibu
membiarkan subjek untuk makan sendiri, ketika mandi dan buang air
besar, ibu hanya mengawasi subjek. Namun dalam hal berpakaian,ibu
dan kakak subjek masih membantu subjek dalam berpakaian. Ibu
tidak membiarkan subjek memakai pakaian sendiri karena jika subjek
berpakaian sendiri, subjek tidak bisa selesai berpakaian (subjek akan
lari kesana kemari ketika diminta berpakaian sendiri).
Usaha-usaha yang telah atau saat ini ilbu lakukan untuk
meningkatkan perkembangan subjek yaitu ibu melakukan diet untuk
subjek dari semenjak subjek kecil. Semua makanan ibu buat sendiri
dan snack juga khusus untuk anak autis. Ibu juga membawa anak
untuk mengikuti terapi.. Subjek sudah mulai terapi semenjak subjek
berusia empat tahun. Usaha-usaha lain yang dilakukan ibu juga
membawa subjek untuk mengikuti terapi bekam yang ada di Jakarta.
Menurut informasi dari ibu, terapi bekam yang dijalani supaya subjek
menjadi lebih fokus di dalam belajar.
Subjek 3 (JS)
Saat ini ibu dari subjek tidak bekerja. Kegiatan subjek sehari-hari
yaitu yaitu sekolah sampai pukul 10.00 lalu subjek mengikuti terapi
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hingga pukul 11.00. Setelah itu pulang ke rumah. Sampai di rumah,
anak (subjek)makan lalu tidur. Setelah bangun tidur, main atau nonton
TV sampai jam 9 malam lalu tidur. Peneliti menanyakan apakah ada
kegiatan subjek di luar rumah, ibu mengatakan tidak ada karena ibu
mengatakan takut jika subjek terlalu capek.
Kegiatan ibu di rumah baik pada saat tidak bersama anak atau
ketika bersama anak yaitu pagi hari menyiapkan anak-anak buat
berangkat ke sekolah dan menyiapkan bekal untuk subjek. Pagi hari
ibu selalu memasak nasi goreng untuk subjek karena jika tidak
sarapan dengan nasi goreng, subjek tidak mau makan. Ketika makan,
ibu selalu menyuapi subjek. Ibu mengatakan bahwa jika tidak disuapin
oleh ibu, subjek membutuhkan waktu yang lama untuk makan.
Setelah selesai menyuapi subjek makan, ibu mengantar subjek ke
sekolah

dan

menunggu

di

sekolah

sampai

subjek

pulang.

Sesampainya di rumah, ibu memasak untuk makan siang subjek dan
kakak subjek. Ibu mengatakan bahwa makanan yang dimasak ibu
cenderung monoton karena subjek hanya mau makan makanan yang
disuka seperti nasi goreng, telur, dan makanan bersantan.
Setelah memasak, ibu dan subjek tidur siang. Setelah tidur siang,
ibu menemani subjek main atau nonton TV hingga pukul sembilan
malam. Untuk kemandirian anak, ibu belum menuntut anak untuk
mandiri di dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada saat makan ibu
selalu menyuapi subjek. Sampai saat ini, subjek masih menggunakan
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pampers sehingga dapat dikatakan ibu belum mengajarkan kepada
subjek mengenai toilet training. Ketika mandi dan berpakaian.pun, ibu
masih selalu membantu subjek.
Usaha – usaha yang telah atau saat ini ilbu lakukan untuk
meningkatkan perkembangan subjek yaitu ibu membawa anak untuk
mengikuti terapi dan bersekolah serta melakukan diet bagi anak.
Namun berdasarkan informasi dari ibu, diet yang dijalani oleh subjek
tidak terlalu ketat. Lalu ketika peneliti menanyakan apakah ibu
mengulang materi pelajaran dari sekolah ataupun tempat terapi, ibu
mengatakan kadang-kadang saja tidak selalu karena ibu kasihan
kepada anak sudah bersekolah dari pagi. Ibu juga mengatakan
terkadang subjek menolak ketika diajak belajar atau bermain bersama
ibu.
`

Subjek 4 (AU)
Saat ini ibu dari subjek tidak bekerja. Kegiatan subjek sehari-hari
yaitu yaitu sekolah sampai pukul 10.00 lalu subjek mengikuti terapi
hingga pukul 11.00. Setelah itu pulang ke rumah. Sampai di rumah,
subjek makan lalu tidur. Setelah bangun tidur, kegiatan yang
dilakukan subjek adalah menonton acara kartun di TV. Peneliti
menanyakan apakah ada kegiatan subjek di luar rumah, ibu
mengatakan tidak ada.
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Kegiatan ibu di rumah baik pada saat tidak bersama anak atau
ketika bersama anak yaitu pagi hari menyiapkan subjek untuk
berangkat sekolah dan menyiapkan sarapan serta bekal untuk subjek.
Setelah itu ibu mengantar subjek ke sekolah. Sesampainya di rumah,
ibu membersihkan rumah dan memasak untuk makan siang. Siang
hari, ibu menjemput subjek pulang sekolah. Sesampainya di rumah,
ibu dan subjek makan lalu tidur siang.Setelah bangun tidur, kegiatan
yang ibu lakukan bersama dengan subjek adalah ibu menemani
subjek menonton acara kartun di TV selain itu ibu juga mengerjakan
pekerjaan rumah seperti mencuci, menggosok baju, menyiapkan
makan malam. Untuk kemandirian anak, ibu belum menuntut anak
untuk mandiri di dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada saat
makan ibu selalu menyuapi subjek. Demikian juga dalam hal mandi,
buang besar dan berpakaian, ibu masih selalu membantu subjek.
Usaha-usaha yang telah atau saat ini ilbu lakukan untuk
meningkatkan perkembangan subjek yaitu ibu membawa anak untuk
mengikuti terapi dan bersekolah. Lalu ketika peneliti menanyakan
apakah ibu mengulang materi pelajaran dari sekolah ataupun tempat
terapi, ibu mengatakan kadang-kadang saja tidak selalu karena ibu
mengatakan materi yang diajarkan kepada anak sudah cukup
diberikan di sekolah.
Subjek 5 (AB)
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Saat ini ibu dari subjek tidak bekerja. Ibu memutuskan untuk tidak
bekerja setelah mempunyai anak. Alasan ibu berhenti bekerja adalah
karena pada awal ibu bekerja, subjek tidak mau minum susu. Oleh
sebab itu suami ibu meminta subjek untuk Kegiatan subjek sehari-hari
yaitu sekolah sampai pukul 10.00, lalu subjek mengikuti terapi hingga
pukul 11.00. Setelah itu subjek pulang ke rumah. Sampai di rumah,
subjek makan lalu tidur. Setelah bangun tidur, kegiatan yang
dilakukan subjek adalah menonton TV, mainan sendiri dan memakan
jajanan yang ada di rumah. Peneliti menanyakan apakah ada kegiatan
subjek di luar rumah, ibu mengatakan tidak ada. Ibu menceritakan
bahwa ibu jarang membawa subjek ke luar rumah karena ibu takut jika
subjek mengganggu lingkungan. Pernah suatu kali, ibu mengajak
subjek berkunjung ke rumah tetangga namun subjek marah dan ingin
cepat-cepat pulang. Oleh karena itu ibu memutuskan untuk tidak
membawa subjek ke luar rumah.
Kegiatan ibu di rumah baik pada saat tidak bersama anak atau
ketika bersama anak yaitu pagi hari menyiapkan subjek untuk
berangkat sekolah dan menyiapkan sarapan serta bekal untuk subjek.
Setelah itu ibu mengantar anak ke sekolah. Sesampainya di rumah,
ibu membersihkan rumah dan memasak untuk makan siang. Ibu
mengatakan bahwa makanan yang dimasak ibu hanya lauk saja
seperti tahu, tempe, perkedel atau mie. Ibu juga mengatakan bahwa
sampai saat ini, subjek tidak mau makan nasi. Subjek hanya mau
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makan nasi jika dengan lauk ikan asin. Sehingga dapat dikatakan ibu,
memberi makan sesuai dengan apa yang subjek suka.
Siang hari, ibu menjemput subjek pulang sekolah. Sesampainya di
rumah, ibu dan subjek makan lalu tidur siang. Setelah bangun tidur,
kegiatan yang ibu lakukan bersama dengan subjek adalah ibu
menemani subjek menonton TV selain itu ibu juga mengerjakan
pekerjaan rumah seperti mencuci, menggosok baju, menyiapkan
makan malam. Untuk kemandirian anak, ibu belum menuntut anak
untuk mandiri di dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam hal mandi,
buang besar dan berpakaian, ibu masih selalu membantu subjek.
Usaha-usaha yang telah atau saat ini ilbu lakukan untuk
meningkatkan perkembangan subjek yaitu ibu membawa anak untuk
mengikuti terapi dan bersekolah. Lalu ketika peneliti menanyakan
apakah ibu mengulang materi pelajaran dari sekolah ataupun tempat
terapi, ibu mengatakan bahwa ibu kadang-kadang melatih di rumah
namun jika subjek mau.
B. Anak autisme dengan Ibu bekerja

Subjek 1 (Er)
Saat ini ibu dari subjek bekerja. Ibu memutuskan untuk bekerja
untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan subjek sehari-hari
yaitu sekolah sampai pukul 10.00 lalu mengikuti terapi hingga pukul
11.00. Setelah itu pulang ke rumah. Sampai di rumah, subjek makan
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lalu tidur. Sore harinya, kegiatan yang dilakukan subjek adalah
menonton TV, bermain bersama adik atau tetangga, dan mengerjakan
PR. Peneliti menanyakan apakah ada kegiatan subjek di luar rumah
lalu ibu mengatakan setiap sore subjek bermain bersama tetangga di
taman dekat rumah.
Kegiatan ibu di rumah baik pada saat tidak bersama anak atau
ketika bersama anak yaitu pagi hari menyiapkan subjek untuk
berangkat sekolah dan menyiapkan sarapan serta bekal untuk subjek.
Makanan yang dimasak oleh ibu sangat bervariasi. Menurut ibu,
setiap harinya ibu membawakan bekal untuk subjek nasi, sayur dan
juga lauk serta buah. Setelah selesai memasak, ibu berangkat bekerja
dan subjek diantar oleh ayahnya dan juga pengasuh ke sekolah. Sore
harinya ketika ibu pulang kerja, ibu memasak dan ketika malam hari
ibu mendampingi subjek untuk bermain atau belajar, seperti
mengerjakan PR, membaca buku cerita bersam, menulis atau
mewarnai.
Untuk kemandirian anak, ibu cukup menuntut anak untuk mandiri
di dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada saat makan ibu selalu
meminta subjek untuk makan sendiri. Demikian juga dalam hal mandi,
buang besar dan berpakaian, ibu meminta subjek untuk bisa
melakukannya sendiri hanya saja masih diawasi oleh ibu.
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Usaha-usaha yang telah atau saat ini ibu lakukan untuk
meningkatkan perkembangan subjek yaitu ibu melakukan diet. Diet
yang dijalani subjek sedah sejak kecil. Lalu ibu membawa subjek
untuk mengikuti terapi dan bersekolah. Selain itu ibu juga sering
membaca buku-buku dan browsing di internet bagaimana cara
meningkatkan perkembangan anak. Menurut ibu karena pekerjaan ibu
sebagai seorang guru TK,jadi ibu juga banyak membaca atau mencari
bahan di internet untuk bahan mengajar anak-anak TK, selain itu ibu
juga menerapkannya kepada subjek.
Subjek 2 (Jo)
Saat ini ibu dari subjek bekerja. Ibu memutuskan untuk bekerja
karena menurut ibu bekerja sudah menjadi gaya hidupnya. Saat ini
subjek belum bersekolah. Ketika peneliti menanyakan alasan ibu
belum menyekolahkan subjek karena kondisi tubuh subjek yang
mudah sakit sehingga ibu takut jika menyekolahkan subjek. Kegiatan
subjek sehari-hari yaitu ketika pagi hari setelah subjek bangun tidur,
subjek lalu bermain sepeda roda tiga di luar rumah bersama
pengasuh. Setelah bermain sepeda, subjek mandi. Ketika mandi, ibu
meminta subjek untuk mandi sendiri namun masih diawasi oleh ibu.
Setelah mandi, kegiatan subjek di rumah adalah mengikuti terapi. Ibu
mendatangkan terapis ke rumah. Saat subjek terapi, ibu berangkat
bekerja. Kemudian ketika sore hari, subjek kembali mengikuti terapi.
Setelah terapi sore selesai, subjek bermain dengan pengasuh dan
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menunggu ibu pulang ke rumah. Peneliti menanyakan apakah ada
kegiatan subjek di luar rumah lalu ibu mengatakan hanya jalan-jalan
naik sepeda keliling kompleks perumahan.
Kegiatan ibu di rumah baik pada saat tidak bersama anak atau
ketika bersama anak yaitu pagi hari ibu mengawasi subjek mandi. Lalu
setelah itu, ibu memasak makanan untuk subjek. Makanan yang
dimasak oleh ibu sangat bervariasi, karena subjek juga menjalani diet
maka makanan yang dimakan subjek seperti makanan yang
mengandung

protein

hewani,

sayur,

nasi

merah,

ikan

air

tawar,shirataki, kinowa, kentang. Ibu memilih makanan-makanan
tersebut karena ibu menaati anjuran dari dokter. Setelah selesai
memasak, ibu berangkat bekerja. Malam harinya ketika ibu pulang
kerja, ibu mandi lalu mulai berinteraksi bersama subjek. Waktu yang
digunakan ibu bersama subjek digunakan ibu untuk bercerita kepada
subjek seperti menanyakan subjek apa yang dilakukan di rumah, lalu
mengulang kembali materi terapi yang telah diajarkan terapis subjek
seperti perintah sederhana 1 tahap, menyusun balok-balok, menulis
huruf atau angka, memasang puzzle atau meronce bentuk-bentuk
geometri.
Untuk kemandirian subjek ibu belum sepenuhnya menuntut subjek
untuk mandiri di dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada saat
mandi, ibu meminta subjek untuk mandi sendiri meskipun masih
diawasi oleh ibu. Namun jika buang besar dan makan ibu masih
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meminta pengasuh untuk membantu subjek. Dalam berpakaian, ibu
sudah mulai meminta subjek memakai dan melepas baju dan juga
mengancingkan baju.
Usaha-usaha yang telah atau saat ini ibu lakukan untuk
meningkatkan perkembangan subjek yaitu mulai dari kecil, ibu
memberikan suplemen-suplemen untuk perkembangan dan juga
kesehatan subjek seperti suplemen yang mengandung kalsium,
magnesium, enzim, vitamin C. Suplemen-suplemen tersebut didapat
ibu berdasarkan konsultasi dengan dokter. Selain itu, ibu juga
mengikutkan subjek terapi biomedik selama tiga sampai enam bulan
sekali.

Ibu

meningkatkan

juga

mengikutkan

kemampuan

subjek

subjek.

kegiatan

Dan

yang

terapi
terakhir,

untuk
ibu

mengatakan bahwa ibu sering sharing dengan orang tua lain yang
mempunyai anak berkebutuhan khusus, ibu juga sharing dengan
terapis dan ibu banyak membaca buku ataupun browsing di internet.
Subjek 3 (Ar)
Saat ini ibu dari subjek bekerja. Ibu memutuskan untuk bekerja
karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena saat ini ibu
adalah single parent. Kegiatan subjek sehari-hari yaitu sekolah dari
pukul 10.00 lalu hingga pukul 12.00. Kemudian pukul 12.00 sampai
dengan 13.00, subjek mengikuti terapi di sekolah.Setelah itu pulang
ke rumah. Sampai di rumah, subjek makan lalu tidur. Sore harinya,
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kegiatan yang dilakukan subjek adalah menonton TV, bermain
bersama adik dan mengerjakan PR. Peneliti menanyakan apakah ada
kegiatan subjek di luar rumah lalu ibu mengatakan ada yaitu berenang
di hari rabu dan jumat.
Kegiatan ibu di rumah baik pada saat tidak bersama anak atau
ketika bersama anak yaitu pagi hari ibu menyiapkan subjek dan
adiknya untuk berangkat sekolah dan menyiapkan sarapan serta
bekal untuk subjek. Makanan yang dimasak oleh ibu tergantung
kesukaan subjek yaitu mie, ayam dan telur. Setelah selesai memasak,
ibu mengantar subjek ke sekolah lalu berangkat bekerja. Siang
harinya,

ibu

menjemput

subjek

ketika

pulang

sekolah

dan

mengantarkan subjek pulang ke rumah. Lalu ibu kembali bekerja.
Malam harinya ketika ibu pulang kerja, ibu mandi lalu memasak untuk
makan malam. Setelah itu ibu mendampingi subjek untuk bermain,
mengerjakan PR dari sekolah seperti berhitung, menulis, membaca,
mewarnai.
Untuk kemandirian subjek ibu sudah sepenuhnya menuntut subjek
untuk mandiri di dalam kehidupan sehari-hari misalnya ibu meminta
subjek untuk makan, buang air besar, mandi dan berpakaian sendiri.
Usaha-usaha yang telah atau saat ini ibu lakukan untuk meningkatkan
perkembangan subjek yaitu mulai dari kecil mengikutkan subjek
kegiatan terapi dan sekolah untuk meningkatkan kemampuan subjek.
Ibu juga mengatakan bahwa ibu mengikuti beberapa grup di facebook
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dan juga komunitas orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan
khusus. Menurut ibu dengan bergabung dengan komunitas maka
pengetahuan ibu akan semakin bertambah.
Subjek 4 (KL)
Saat ini ibu dari subjek bekerja. Ibu memutuskan untuk bekerja
karena untuk menambah penghasilan di dalam keluarga. Kegiatan
subjek sehari-hari yaitu sekolah sampai pukul 10.00, kemudian subjek
mengikuti terapi hingga pukul 11.00.Setelah pulang sekolah, subjek
dijemput ibu lalu ibu menitipkan subjek ke daycare. Kegiatan subjek
ketika di daycare yaitu subjek bermain dengan teman di daycare
kemudian makan siang lalu tidur. Sore hari, subjek dibangunkan untuk
mandi. Subjek sudah bisa mandi sendiri hanya saja masih diawasi
oleh pengasuh.
Kegiatan ibu di rumah baik pada saat tidak bersama anak atau
ketika bersama anak yaitu pagi hari ibu menyiapkan subjek untuk
berangkat sekolah dan menyiapkan sarapan serta bekal untuk subjek.
Makanan yang dimasak oleh ibu bervariasi setiap harinya seperti nasi
dengan sayur dan protein hewani. Setelah selesai memasak, ibu
mengantar subjek ke sekolah lalu berangkat bekerja. Siang harinya,
ibu menjemput subjek ketika pulang sekolah dan mengantarkan
subjek ke daycare. Lalu ibu kembali bekerja. . Sore harinya ketika ibu
pulang kerja, ibu mandi lalu memasak untuk makan malam. Setelah
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itu ibu mendampingi subjek untuk bermain dan belajar seperti
mendampingi subjek mengerjakan PR dari sekolah seperti bercerita,
menggambar, mewarnai, berhitung, mengenal huruf dan angka.
Untuk kemandirian subjek, ibu sudah menuntut subjek untuk
mandiri di dalam kehidupan sehari-hari misalnya ibu meminta subjek
untuk makan, mandi, berpakaian sendiri namun untuk buang air
besar, subjek masih dibantu. Usaha-usaha yang telah atau saat ini ibu
lakukan untuk meningkatkan perkembangan subjek yaitu ibu subjek
mengikutkan subjek kegiatan terapi untuk meningkatkan kemampuan
subjek. Ibu juga mengatakan bahwa ibu menitipkan subjek di daycare
dengan tujuan agar subjek menjadi lebih mandiri. Ibu juga banyak
membaca buku mengenai anak berkebutuhan khusus dan cara
penanganannya sehingga dapat membantu ibu di dalam menangani
subjek.
Subjek 5 (BM)
Saat ini ibu dari subjek bekerja di luar kota dan pulang ke rumah
ketika hari sabtu. Ibu memutuskan untuk bekerja karena untuk
membantu perekonomian keluarga. Keseharian subjek ketika di rumah
yaitu bersama dengan kakek, ayah dan kakak subjek. Kegiatan subjek
sehari-hari yaitu sekolah sampai pukul 10.00, kemudian subjek
mengikuti terapi hingga pukul 11.00. Setelah pulang sekolah, subjek
dijemput oleh kakek. Sesampainya di rumah, subjek makan lalu
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bermain sepeda meskipun menurut kakek gerakan subjek di dalam
mengayuh masih belum tepat. Setelah bermain, subjek makan dan
tidur siang. Sore harinya subjek mengerjakan PR ditemani oleh ayah
subjek dan kakek. Peneliti menanyakan apakah ada kegiatan subjek
di luar rumah lalu ibu mengatakan ada yaitu berenang setiap hari
kamis dan sabtu.
Kegiatan ibu ketika pulang ke rumah yaitu ibu mengajak subjek
bermain dan jalan-jalan. Ibu mengatakan ketika ibu mengajak subjek
untuk belajar, subjek tidak mau. Subjek hanya mau belajar bersama
ayah, kakak dan kakek.
Untuk kemandirian subjek, ibu cukup menuntut subjek untuk
mandiri di dalam kehidupan sehari-hari misalnya ibu meminta subjek
untuk makan, dan berpakaian sendiri namun untuk buang air besar
dan mandi subjek masih sedikit dibantu. Usaha-usaha yang telah atau
saat ini ibu lakukan untuk meningkatkan perkembangan subjek yaitu
dari kecil ibu subjek mengikutkan subjek kegiatan terapi untuk
meningkatkan kemampuan subjek. Ibu juga mencari uang untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama kecukupan gizi subjek.
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LAMPIRAN E
TABULASI DATA
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IBU TIDAK
BEKERJA
Aspek
Perkembangan
I
P
FM
GM
EH
CP
CV
TOTAL

IBU
BEKERJA

Subjek K

Subjek
F

Subjek
JA

Subjek
AU

Subjek
AB

Aspek
Perkembangan

Subjek E

Subjek
Jo

Subjek
Ar

Subjek
KL

Subjek
BM

10
12
9
14
10
17
9
81

9
12
10
17
11
21
13
93

6
12
7
11
7
11
5
59

1
3
4
10
4
2
0
24

6
10
6
14
4
6
1
47

I
P
FM
GM
EH
CP
CV
TOTAL

13
13
14
17
15
20
11
103

8
10
10
14
10
17
10
79

9
11
12
18
12
16
9
87

10
12
8
15
8
12
5
70

9
12
12
16
10
15
5
79

i

LAMPIRAN F
HASIL ANALISA DATA

ii

310/Unika/FP/R-QSR/VII/13

Laboratorium Psikologi
Fakultas Psikologi
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234

Perbedaan Profil Perkembangan Pada Anak Dengan Gangguan Autisme dilihat Dari
Status Kerja Ibu
Telp. 024- 8441555 (hunting) Fax. 024 - 8445265. 8415429

E –Cristine
mail : humas@unika.ac.id
Roselvia Tri Amelia

(NIM : 18.E3.0044)

NPar Tests

[DataSet1] D:\LAB PSIKOLOGI\OLAH DATA SPSS\DATA OLAH PENELITIAN
2018\PENELITIAN Cristine Roselvia TA\Data Penelitian - Cristine
RoselviaTA.sav

Mann-Whitney Test
Ranks
Status Ibu Bekerja

Aspek Perkembangan

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Ibu Tidak Bekerja

5

4.40

22.00

Ibu Bekerja

5

6.60

33.00

Total

10

iii

Test Statisticsa
Aspek
Perkembangan
Mann-Whitney U

7.000

Wilcoxon W

22.000

Z

-1.152

Asymp. Sig. (2-tailed)

.249
.310b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Status Ibu Bekerja
b. Not corrected for ties.

Perbedaan profil perkembangan
120

Skala perkembangan

100
80
Ibu tidak bekerja

60

Ibu bekerja
40
20
0
1

2

3

4

5

iv

Mann-Whitney Test
Ranks
Status Ibu Bekerja

Imitation

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Ibu Tidak Bekerja

5

4.10

20.50

Ibu Bekerja

5

6.90

34.50

Total

10

Test Statisticsa
Imitation
Mann-Whitney U

5.500

Wilcoxon W

20.500

Z

-1.490

Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Status Ibu Bekerja
b. Not corrected for ties.

.136
.151b

v

imitasi

Perbedaan aspek imitasi
14
12
10
8
6
4
2
0

Ibu tidak bekerja
Ibu bekerja

Subjek Subjek Subjek Subjek Subjek
1
2
3
4
5

Mann-Whitney Test
Ranks
Status Ibu Bekerja

Perception

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Ibu Tidak Bekerja

5

4.90

24.50

Ibu Bekerja

5

6.10

30.50

Total

10

Test Statisticsa
Perception
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

9.500
24.500
-.671
.502
.548b

vi

a. Grouping Variable: Status Ibu Bekerja
b. Not corrected for ties.

persepsi

Perbedaan aspek persepsi
14
12
10
8
6
4
2
0

Ibu tidak bekerja
Ibu bekerja

Subjek Subjek Subjek Subjek Subjek
1
2
3
4
5

Mann-Whitney Test
Ranks
Status Ibu Bekerja

Fine Motor

N

Sum of Ranks

Ibu Tidak Bekerja

5

3.50

17.50

Ibu Bekerja

5

7.50

37.50

Total

10

Test Statisticsa
Fine Motor
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

Mean Rank

2.500
17.500

vii

Z

-2.102

Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

.036
.032b

a. Grouping Variable: Status Ibu Bekerja
b. Not corrected for ties.

Fine motor

Perbedaan aspek fine motor
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ibu tidak bekerja
Ibu bekerja

Subjek 1Subjek 2Subjek 3Subjek 4Subjek 5

Mann-Whitney Test
Ranks
Status Ibu Bekerja

Gross Motor

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Ibu Tidak Bekerja

5

3.90

19.50

Ibu Bekerja

5

7.10

35.50

Total

Test Statisticsa

10

viii

Gross Motor
Mann-Whitney U

4.500

Wilcoxon W

19.500

Z

-1.697

Asymp. Sig. (2-tailed)

.090
.095b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Status Ibu Bekerja
b. Not corrected for ties.

Gross motor

Perbedaan aspek gross motor
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ibu tidak bekerja
Ibu bekerja

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 Subjek 4 Subjek 5

Mann-Whitney Test
Ranks
Status Ibu Bekerja

Eye Hand Integration

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Ibu Tidak Bekerja

5

4.00

20.00

Ibu Bekerja

5

7.00

35.00

Total

10

ix

Test Statisticsa
Eye Hand
Integration
Mann-Whitney U

5.000

Wilcoxon W

20.000

Z

-1.591

Asymp. Sig. (2-tailed)

.112

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

.151b

a. Grouping Variable: Status Ibu Bekerja
b. Not corrected for ties.

Eye-hand integration

Perbedaan aspek eye - hand integration
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ibu tidak bekerja
Ibu bekerja

Subjek Subjek Subjek Subjek Subjek
1
2
3
4
5

Mann-Whitney Test
Ranks
Status Ibu Bekerja

Cognitive

Ibu Tidak Bekerja

N

Mean Rank
5

4.70

Sum of Ranks
23.50

x

Performance

Ibu Bekerja

5

Total

6.30

10

Test Statisticsa
Cognitive
Performance
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

8.500
23.500

Z

-.838

Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

.402
.421b

a. Grouping Variable: Status Ibu Bekerja
b. Not corrected for ties.

Perbedaan aspek cognitive performance
Cognitive performance

14
12
10
8
6

Ibu tidak bekerja

4

Ibu bekerja

2
0
Subjek Subjek Subjek Subjek Subjek
1
2
3
4
5

Mann-Whitney Test

31.50

xi

Ranks
Status Ibu Bekerja

Cognitive Verbal

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Ibu Tidak Bekerja

5

4.70

23.50

Ibu Bekerja

5

6.30

31.50

Total

10

Test Statisticsa
Cognitive Verbal
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Status Ibu Bekerja
b. Not corrected for ties.

8.500
23.500
-.849
.396
.421b

xii

Perbedaan aspek cognitive verbal
Cognitive performance

25
20
15
Ibu tidak bekerja
10

Ibu bekerja

5
0
Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 Subjek 4 Subjek 5

