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A. PANDUAN WAWANCARA 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Identitas Subjek 
1. Nama 
2. Usia 

   

Riwayat Autis Anak 
1. Gejala apa saja yang 

muncul ? 
2. Sejak usia brapa gejala 

itu muncul ? 
3. Apa yang ada di pikiran 

orang tua pada saat 
gejala itu muncul? 

4. Bagaimana orang tua 

mengetahhui anak 

tersebut autis ? 

   

Upaya pengobatan 
1. Upaya apa yang telah 

dilakukan untuk 
mengobati ganggua 
autis pada anak? 

2. Berapa lama program 
itu dilakukan 

3. Apakah ada perubahan 
setelah mengikuti 
program tersebut 

4. Adakah kendala yang 

dihadapi orang tua 

dalam mengikuti 

program ini ? 

   

Primary Appraisal 
1. Apa yang ibu rasakan 

saat anaknya 
mengalami gangguan 
autis ? 

2. Apakah ibu mengalami 
beban berat karena 
adanya masalah ini ? 

3. Bagaimana keadaan ibu 
dalam menghadapi 
kenyataan seperti ini ? 

4. Bagaimana prediksi ibu 
terhadap stress ini 
kedepannya ? (adanya 
ancaman, menghadapi 
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hal sulit, adanya hal hal 
yang mengejutkan) 

5. Bagaimana tanggapan 
ibu setelah mengetahui 
anaknya di diagnosis 
autis ? 

6. Bagaimana tanggapan 
suami anda mengenai 
hal ini? 

7. Adakah perubahan 
pada diri anda sejak 
memiliki anak tersebut ? 

8. Apakah ada dampak 

masalah ini dengan 

dampak dengan 

lingkungan ? 

(Lingkungan, keluarga 

besar, dll ) 

Secondary Appraisal 
1. Apakah ibu mampu 

menghadapi stres ini? 
2. Bagaimana  cara ibu  

dalam menggunakan 
coping dalam 
menghadapi stress ini ?  

3. Jenis coping seperti 
apakah yang biasa ibu 
gunakan ? 

4. Faktor apa yang dapat 

membuat ibu dapat 

melakukan jenis coping 

? ( kesehatan, usia, 

pendidikan, dll) 

   

Efektivitas Coping 
1. Apakah ibu pernah 

mengubah bentuk 
coping? 

2. Apakah yang anda 
rasakan setelah 
menggunakan coping 
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B. VERBATIM SUBJEK 1 

 

Wawancara dan Observasi  

Pertemuan Pertama 

20 Desember 2018 

 

Pertanyaan 
 

Jawaban Koding Catatan 

Saya tanya ya bu Iya mas , tapi tak jawab 
sebisane ya 

  

Iya bu, jawab 
sebisanya Ibu 
saja. Maaf 
namanya ibu 
siapa ya? 

Saya  Bu N mas,   

Umurnya ibu 
berapa ya? 

Wah enggak hafal saya 
mas, pokoknya kelahiran 
1968 

  

Anaknya 
namanya siapa 
ya bu? 

Anak saya namanya R 
 

  

Usianya  
 

Oh anak saya usianya 
14 tahun 

  

Oooohh ya, ibu 
bagaimana bisa 
tahu menawi 
anak ibu itu 
berbeda dengan 
anak pada 
umumnya? 

Oh, maksudnya tau 
taunya gimana kok bisa 
autis gitu  ya?  Nek gak 
salah pas kenaikan TK A 
mau naik ke TK B. Usia 
berapa ya TK kecil itu 
hmmmm mungkin 4 
tahun ya kalo gak salah. 
Waktu TK itu dulu kan 
gurunya mengajar 
anak saya itu malah 
asik sendiri gitu 
mainan, kadang malah 
bengong di kelas. 
Terus saya bingung to 
mas ini kenapa kenapa 
gitu lohh anak yang 
lainnya merhatiin 
gurunya ini anak kok 
malah diem asik 
mainan sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adanya gejala autis 
seperti tidak ada 
minat untuk 
berinteraksi sosial 
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Sedhereke bapak itu kan 
banyak yang guru to 
mas, adiknya bapak itu 
bilang “Mbak mending di 
sekolahin khusus wae, 
jangan di umum kasihan 
mesake anake ngko“ 

Terus sebelum 
usia 4 tahun itu 
ada gejala 
tertentu gak bu? 
Apa mungkin 
waktu proses 
kehamilan gitu? 

Ada lha wong dulu aja 
lahirnya memang kecil 2 
kg 2 ons ya lahirnya 
normal cuma ya 
prematur aja 
 

  

Berarti sebelum 
usia 4 tahun itu 
gak ada gejala 
gitu ya bu? 

Ya paling sih sering sakit 
sakitan kayak panas, 
mencret. Sampe pernah 
og mas seminggu penuh 
ki dirawat di bidan. Saya 
kan dulu lahiran ini di 
bidan 
 

  

Terus ibu taunya 
persis bahwa 
anaknya ibu itu 
Auits siapa yang 
beri diagnosis 

Ya itu waktu sekolah itu 
temen temenya itu asik 
baca nulis bareng 
bareng, nah dia itu kok 
malah mainan sendiri. 
Pas di Tk itu kan saya 
nunggunya diluar nah 
anak saya itu diem aja 
enggak mau main sama 
temene .Nah gurunya itu 
bingung terus sama 
saya,bilang gini kok mas 
“ maaf bu selama saya 
ngajar saya belum 
pernah ketemu anak 
kayak gini. Ya gimana ya 
bu anaknya itu susah 
ngikuti pelajaran” 

  

Maksud saya 
siapa yang beri 
tahu ibu jika 
anaknya itu 
mengalami 
gangguan autis? 
Apa pernah 
dibawa ke 
psikolog atau 

Ohh itu dulu pernah 
dibawa ke dokter anak 
di rumah sakit Sultan 
Agung 
 

PFC (AC) Problem Focused 
Coping  
 Active Coping 
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semacam klinik 
gitu 

RS Sultan Agung 
itu UNISULA  itu 
ya bu? Terus apa 
hasilnya 

ya mas, pas di sana itu 
dokternya ngecek fisik 
kayak dipegang 
tangannya, matanya 
disenteri. Dokternya 
bilang ini autis bu, 
mending di sekolahkan 
ke sekolah khusus aja, 
SLB gitu. Enggak bisa ini 
kalo sekolah umum. 
Biasanya kalo di sana 
kan di kasih terapi. Ini 
anaknya sulit diajak 
bicara. Anaknya malu 
kalo lihat orang kayak 
gak mau berbaur gitu. 
Terus tak  sekolahin di 
SLB Yogasmara sini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA 

 

Oh gitu, nah ibu 
taunya ada SLB 
ini darimana ya 
bu? 

Bapaknya pulang kerja 
terus kata tetangga ada 
di daerah pedurungan 
akhirnya ketemu disini. 
Pertama kali kesini dia 
diihat sama salah satu 
guru disini, terus kayak 
dicek fisik giut. Akhirnya 
gurunya ini autis ringan 
bisa diterapi. Saya 
nyekolahin disini juga 
dah lama mas 5 
tahunan. 
 

PFC (DI) Problem Focused 
Coping  
 Dukungan 

Informasi.  
- Adanya 

dukungan 
sosial dari 
tetangga 
yang 
memberikkan 
informasi 

Sejak 2013 ya 
bu? 

Sejak 2011 mas. 
 

  

2011, lho berarti 
sudah 7 tahun 
dong bu? 

Ya gak tau mas saya 
gak ngitungi og. 
Tetangga saya yang 
malah hapal og “Mbak 
anakmu sekolah kono 
wes punjul teko 5 tahun” 
tetangga saya bilang 
gitu.Aku sakjane ki 
kesel mas tiap hari 
nemeni anak gini, tapi 
yo gimana nek gak 
disekolahke anake 
plonga plongo akune 

 
 
 
 
 
 
 
MS 
 

 
 
 
 
 
 
 
Munculnya 
kelelahan fisik, dan 
kebosanan 
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yo nganggur gak ada 
kerja 

Selain disini ada 
gak bu program 
buat terapi 
anaknya? 
 

Ada mas. Ya pijet pijet 
gitu sampai 4 orang, 
pengenku biar Autise 
hilang tapi ya gak ada 
bedane yang ada saya 
malah kehilangan uang 
mas. Tipu tipu meres 
uang mas, katane g 
usah ke SLB di sini aja 
tapi gak ada bedanya 
semua. Itu kan yang 
mijet kyai mas rumahe 
sering buat pengajian. 
Kyaine bilang anak gini 
jangan di sia sia iki 
titipan Allah. Ya saya sih 
sabar mas harus sabar 
banget menghadapi 
anak  kayak gini. Jujur 
saya  sedih mas, tiap 
Sholat malam tak 
lakoni mas buat doain 
anakku. 
Terus to mas pak 
Hendro yang punya 
sekolahan ini tu sering 
ngasih tau nek ada 
seminar seminar gitu 
ikut aja bu bagus buat 
orang tua sama 
anaknya. Ya beberapa 
saya ikut kayak yang di 
balaikota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
 
PFC 
(DS,AC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religion Coping 
 
 
 
 
 
Problem Focsued 
Coping 
 Dukungan 

Informasi. 
- Pemberian 

informasi 
dari orang 
terdekat 

 Active Coping 
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Nah setelah ibu 
tau anaknya 
didiagnosis autis 
apa yang ada 
dipikiran ibu? 

Lha saya bingung dan 
kaget banget to mas 
suami saya juga, kata 
kata autis ki apa gitu 
lho, ya maklum 
pendidikan saya rendah 
cuma lulusan SMA. 
Terus suami saya juga 
bengong og mas pas 
doktere rumah sakit 
Sultan Agung bilang 
autis tu apa. Dia nanya 
ya saya ya tak jawab 
sakmudengku mas 
“Autis ki penyakit seng 
ciri cirine koyok R. Nah 
dari situ to mas saya 
cerita sama saudarane 
saya yang guru itu lho 
mas, kebanyakan 
saudara saya kan guru. 
Mereka bilang “Kudu 
sabar, iki anak suci orak 
berdosa ojo disakiti, iki 
ladang rejekimu dan iki 
dalan menuju sorga 
kanggo koe”. Piye aku 
rak  sabar mas, bocah iki 
polahe akeh mas. 
Apalagi kata gurune di 
usiane dia yang 
menginjak remaja rasa 
ingin tahune besar jadi 
orang tua harus lebih 
tegas 

MS 
 

Munculnya gejala 
stress seperti 
perasaan kaget dan 
bingung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oh saya baru tau 
lho bu, jika usia 
tertentu penderita 
autis perilakunya 
bisa berubah 

Iya mas gurune bilang, 
itu juga salah satu terapi 
waktu dirumah, misalkan 
anak salah harus 
dihukum. Contohnya 
kayak kemarin dia tak 
ajari cara ngepel nah 
kayak gini dia tu tak ajari 
cara bertanggung jawab 
 

  

Berdasarkan 
cerita Ibu mulai 
dari ibu belum tau 
apa apa sampai 
sekarang tau 

Jujur ya mas, saya sama 
suami itu merasa begitu. 
Ada perasaan bersalah 
banget, kenapa kok 
anaknya begini. Tiap 
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anaknya 
didiagnosis Autis. 
Pernah g sih ibu 
merasa 
berasalah 
melahirkan anak 
ini? 

sholat to mas saya 
dzikir kenapa kok saya 
punya anak kayak gini. 
Saya merenung dosa 
saya tu sebenernya 
apa? Saya ngece orang 
aja enggak pernah. 
Sekarang saya ikhlas 
mas sama pasrah. Di 
sisi manusia sih saya 
masih ngerasa capek 
sama bosen mas 

 
 
 
R 
 
EFC (SB) 

 
 
 
Religion Coping 
 
Emotion Focused 
Coping 
 Self Blame. 

- Adanya 
perasaan 
menyalahkan 
diri sendiri 

R itu anak 
keberapa ya bu ? 

Oh ini anak kedua mas, 
yang pertama cewek 
usiane ya sekarang SMA 
lah 
 

  

Maaf bu, saya 
tanya apakah 
anak ibu yang 
pertama itu 
normal kayak 
anak pada 
umumnya? 

Iya mas normal, dulu 
juga sekolah umum dari 
SD sampe SMA 
sekarang. 
 

  

Sebagai 
perbandingan 
bagaimana sih 
mengasuh anak 
yang berbeda itu 
? 

Ya jelas sedih dan 
capek yang ini to mas, 
ngawasi anak kayak 
gini itu gak ada 
selesainya ada aja. 
Jadi saya tu harus ada 
di deket dia. Misalkan 
kemaren itu lho gelas 
beling 4 biji tu lho 
dibanting pas dia 
ngamuk.Ini lho mas anak 
kayak gini tenagane kuat 
banget kalo pas saya 
lagi diantem kerasa sakit 
banget mas apa pas 
gelut sama mbake saya 
gak kuat misah og mas 

MS Munculnya 
kelelahan secara 
fisik 

Dari segi 
ekonomi, waktu, 
dan tenaga 
bagaimana bu 
menghadapi 
anaknya yang 
kayak gini? 

Di sisi tenaga jelas 
capeklah mas tiap hari 
kerjane gini terus. Dulu 
dulu saya kerja di mebel 
selama 20 tahun l dan 
kena PHK. Kemudian 
aku diajak saudara 
saya kerja juga di 
mebel tapi dua hari tok 

 
 
 
 
 
PFC(KF) 

 
 
 
 
 
Problem Focused 
Coping 
 Fokus kegiatan 

penting.  
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terus aku keluar. Soale 
kepikiran sama 
anakku. Dah biar suami 
saya yang kerja aku tak 
di rumah jaga R, tapi 
kalo pengin kerja sih 
ya pengen mas tapi 
nek kerja semua R 
gimana gitu kedepane 
gimana. Tak sekolahin 
gini kan biar penyakite 
agak mendingan mas.  
 

- Adanya upaya 
untuk 
berfokus 
menghadapi 
stres 

Nah bapak 
kerjanya apa bu? 

Nek dulu sih juga kerja 
jadi karyawan mabel 
sama kayak saya tapi yo 
juga kena PHK hehehe, 
terus sekarang ya 
alhamduliah dapet kerja 
lagi. Sama mas kerjane 
di mabel tapi beda 
perusahaan. 
 

  

Nah kan 
sekarang 
penghasilan 
utama kan cuma 
dari gaji bapak, 
apakah itu cukup 
buat beli 
kebutuhan sehari 
hari? 
 

Gimana ya mas nek 
orang hidup tu dikasih 
berapa aja mesti kurang 
nek maune banyak, buat 
saya sih ini alhamdulilah 
cukup sih mas. 

  

Oh gitu ya bu, itu 
tadi kan buat 
kebutuhan sehari 
hari, lalu 
bagaimana buat 
biaya sekolah 
anaknya bu? 

Uang sekolah anak saya 
sih di sini termasuknya 
metode pembayaran 
lama maksudnya dari 
dulu sampai sekarang 
enggak naik naik mas 
soalnya saya minta 
keringanan sama yang 
punya sekolah, Dulu sih 
mas diberitahu nek uang 
sekolah akan dinaikin 
tapi saya minta keringan 
akhirnya alhamdulilah ya 
dari dulu sama gitu 
 

  

Nah itu bayarnya 
gimana bu? 

Bayarnya perbulan mas, 
biayane 850 ribu rupiah, 
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ini termasuknya murah 
mas daripada murid 
yang lainnya. Murid yang 
lainnya sampe 2 juta 
mas buat orang tua yang 
mampu, tapi ya segitu 
juga masih mahal mas 
lha meh sama kayak 
bayar kuliah 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nah ada engga 
sih bu perbedaan 
sebelum sama 
sesudah terapi di 
sini? 

Ya ada mas, dulu dia 
gak bisa apa apa 
ngomong aja susah. 
Sekarang ya sedikit 
sedikit bisa meski cuma 
satu kata misal ada tamu 
dia bilang “tamu” sambil 
nunjuk. Dia masih 
kesusahan kalo bilang 
satu kalimat penuh mas 

  

Oh begitu, nanya 
lagi ya bu. 
Selama 
mengasuh 
anaknya pernah 
enggak sih bu 
dapet 
pengalaman gak 
enak gitu? 
 

Sering mas, apalagi di 
kampung gitu kaya 
dikucilin gitu sama 
temen sebayanya jadi 
gak ada temen yang 
mau main sama dia. Lha 
juga pernah og mas, 
habis pulang sekolah 
gini di jalan ada ibu ibu 
lihat anakku terus dijelek 
jelekin gitu lho mas. 
Saya kan sakit hati mas 
terus ibune itu tak pisuhi 
sekalian. Nah adalagi 
mas ada anak kecil sih 
nanya ke saya “bu itu 
mase kok sekolah gak 
rampung  rampung to Itu 
sekolah apa ?”. Aku ya 
bingung meh tak jawab 
gimana, ya akhire tak 
jawab oh ya belum 
selesai. Pernah juga 
mas dia dupukuli sama 
temene main anak anak 
gitu ini padahal ya dia 
diam aja , ini yang lihat 
suamiku. Suamiku gak 
trima to mas dilabrak 
rumahe orang tua yang 
punya anak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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Oh, gitu ya bu 
banyak juga ya 
tantangannya 

Iya mas, anak kayak gini 
makannya juga gak 
boleh sembarangan 
mas. Saya baru tau 
kemaren itu to. Ada 
dosen UNDIP jurusan 
gizi ngasih sosialisasi 
di sini, isine makanan 
mana yang boleh dan 
mana yang enggak 
boleh. Contohnya 
makanan yang enggak 
boleh tu kayak coklat, 
gandum, jagung, terus 
mendoan, ciki ciki ya 
kayak snack di warung 
gitu lho, kerupuk. 
Katanya makanan 
kayak gini tu bisa bikin 
tenaga anaknya 
tambah besar akibate 
anak autis tu 
kecendeungan mukul 
mukul kepala tambah 
sering. Batinku waduh 
ini kesukaane anaku 
semuane. Saya pusing 
mas meh tak masake 
apa, lha apa apa gak 
boleh, terus misalkan 
ada yang boleh masake 
harus berbeda misalkan 
ketela. Ketela boleh tapi 
harus dikukus, digoreng 
enggak boleh. Ada lagi 
yang boleh misal itu 
bubur kacang ijo 

 
 
 
PFC (DI) 

 
 
 
Problem Focused 
Coping  
 Dukungan 

Informasi 
- Adanya 

dukungan 
sosial dari ahli 
yang 
membagikan 
informasi 
penting 

Nah terus 
sekarang kalau 
masak gitu 
gimana bu? Di 
beda bedain 
enggak ? 

Ya sekarang saya serius 
mas ngerawatya. 
Makanan tak perhatikan, 
nah tapi makanan yang 
boleh itu tak dulangke 
dilepeh mas sama 
anakku. Ya akhirnya 
saya kasih makanan itu 
meski dikit dikit. Soale 
aku gak tega mas 
daripada gak doyan 
makan, missal nek 
masak tak kasih motto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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dikit padahal ya gak 
boleh 

Nah setelah ibu 
ngasih makanan 
yang katanya ahli 
gizi itu sehat buat 
anak autis apa itu 
ada perubahan? 

Setelah tak lihat to mas 
alhamdulilahe ada 
perubahan, yang 
paling bisa dilihat tu 
lho mas pas gini gini ( 
mukuli kepala ). 
Sekarang ya agak 
berkurang pas waktu 
dulu aduh mas sering 
gitu, aku nontonya 
agak gimana gitu 
 

 
 
 
GA 

 

Nah tadi kan ibu 
bilang Pak 
Hendro nyaranin 
ibu ikut seminar 
gitu, nah ibu 
sering enggak sih 
ikut seminar gitu 
? atau paling 
enggak nyari 
informasi tentang 
autis gitu? 

Cuma beberapa kali sih 
mas ikut seminar gitu, 
Pertama kali itu yang 
tak ceritain tadi pas di 
waktu balaikota. 
Pembicarannya siapa 
gitu aku lupa, terus yang 
kedua temenku ngajak 
mas, tapi bayare agak 
mahal. Ya saya sih 
seneng ikut seminar gitu, 
tapi harus bayar kok 
jadine ya keberatan. Eh 
ndelalahe gak tau 
gimana bisa dapet gratis, 
tapi biasanya yang 
berangkat bapaknya 
soalnya saya gak bisa 
naik motor. Suami saya 
gitu aktif mas nanyai 
terus pas seminar, 
sesudah seminar dia 
cerita ke saya apa yang 
di dapat. Nah kemarin itu 
pak RWnya yang nasih 
tau ke saya, tu bu pas di 
kelurahan atau dimana 
gitu ada seminar kayak 
gini. Waktu itu sih pada 
sibuk semua jadi enggak 
bisa. Pas pertama di 
balaikota itu to mas itu 
yang dateng aku sama 
suamiku mas, ndelalah 
itu hari kerja. 
Perusahaan gak ngijinin 

PFC (AC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Focused 
Coping 
 Active Coping 
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mas, tapi temen temen 
kerjane bapake 
ngomong sama yang 
punya mebel minta 
tolong dibolehkan ikut 
seminar soale bapake ini 
punya anak autis dan 
akhirnya dapet cuti 3 hari 

 
 
 

 
-  

Nah dari seminar 
itu apa yang ibu 
dapat? 

Ya berguna mas, jadi 
habis dari seminar itu 
saya tu ngikutin 
omonganya pembicara 
yang pas dia bilang 
enggak usah malu 
punya anak autis. Jadi 
saya enggak merasa 
malu atau minder gitu 
mas, lha wong satu 
kelurahan aja tau nek 
saya punya anak autis. 
Terus saya jadi tahu 
bagaimana sih cara 
merawat anak autis 
gituLha wong dulu tu 
ada mas petugas 
kelurahan dateng ke 
rumah saya nyatet data 
keluarga. Dia nanyain 
bapake kerja dimana, 
anaknya yang 
berkebutuhan khusus 
ada berapa dan  
sekolahe dimana kayak 
kayak gitu mas. Nah 
besoke tetanggaku 
bilang ke aku “mbak kui 
petugas seng kemaren 
teko meh ngei subsidi 
listrik buat keluarga yang 
punya anak autis” 

EF Efektivitas Coping 

Wah dari 
pemerintah ada 
bantuan kayak 
gitu ? 

Ya mungkin subsidi 
mas, mungkin sana tau 
saya punya anak autis 
sekolahnya mahal ya. 
Saya tu lho mas 
sebulan listrik aja 
Cuma habis 60rb 
padahal rumah saya tu 
agak lebar, tetanggaku 
aja pada heran kok 

EFC (SM) Emotion Focused 
Coping 

 Seaking 
Meaning 
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mas. Kok bisa 
murahmen 

Oh begitu ya bu, 
pas di rumah R 
itu deketnya 
sama siapa Bu? 

Ya, sama saya mas. 
Soale bapake kan 
pulange kerjane sore. 
Mulai dari sekarang saya 
kudu tega mas maksude 
disiplin. Gurunya yang 
ngajari misalkan, tak 
kasih makan, 1 piring 1 
lauk terus dikasih sendol 
nanti tak tinggal lungo 
kemana gitu. Gurune 
bilang gak usah kasihan 
kasihan  bu biar, nanti 
nek dia laper biar kan 
nanti juga laper di makan 

  

Nah latihan kayak 
gitu buat apa sih 
bu? 

Nah itu belajar 
kemandirian soale 
usiane dah besar mas. 
Tak ajari cara pake 
baju mas misalkan, 
pertamanya tak ajari 
dulu. Menghadap ke 
tembok, tangan kanan 
masuk tarik, tangan kiri 
tarik, terus kancing 
dibenerin. Habis itu tak 
diemin mas biar dia 
latihan sendiri. Ya 
masih banyak lah mas 
carane ngelatih kayak 
gini misalkan cara 
andukan, dan  cara 
make celana. Nah pas 
itu kan mbahnya dateng 
ke rumahku bilang sama 
saya nek ngajari anakmu 
jangan galak  galak. Tak 
jawab ini pembelajaran 
og mbah. Nek pas sabtu 
gitu to mas tak ajarani 
berkebun ben dia ada 
kegiatan. Ya intine tak 
ajari kegiatan sehari hari 

PFC (AC)  

Nah kan ibu 
sebagai 
perempuan 
apalagi punya 
anak yang 

Ya ya itu mas harus tega 
tapi ya kadang kadang 
juga enggak tega mas, 
tapi ya gimana lagi. 
Memang harus cerewet 
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berkebutuhan 
khusus gini. 
Pernah gak sih 
bu punya 
perasaan enggak 
enak soalnya 
ngasuhnya anak 
harus dibentak 
bentak, tapi nek 
enggak dibentak 
anaknya enggak 
bisa mandiri? 
 

mas sama sabar. 
Gurune juga bilang gitu, 
kalo enggak gitu kapan 
lagi. Jadi to mas anak 
kayak gini tu usia 12 
tahun itu harus bisa 
ngelakuin apa apa 
sendiri mas meski gak 
kayak anak normal. Lha 
ini sudah kelebihan mas, 
saya juga heran kok gak 
bisa bisa kenapa 

Ada gak sih 
beban yang ibu 
rasakan saat 
mengasuh 
anaknya 

Oh gini mas, kemaren tu 
lho mas saya nyapu 
halaman terus tiba tiba 
jatuh gak tau kenapa. 
Aku ditolongi sama 
suami saya, bojoku 
ngomong uwes koe 
ketoke kekeselen wes 
leren. Saya tu periksa ke 
bidan, katanya saya 
darah tinggi terus 
disuruh enggak usah 
mikir macem macem, 
olahraga rutin. 

  

Oh darah tinggi. 
Nah bu setau 
saya kan 
penyakit darah 
tinggi kan 
munculnya ada 
waktu…… 

Terus terang ya mas 
itu sejak saya punya 
anak ini. Anak pertama 
gak masalah saya 
biasa di tensi sekitar 
120an itu normalku 
mas, soalnya saya 
punya keturunan darah 
tinggi. Sekarang itu 
minimal 160 malah 
pernah 180. Saya cek 
ke bidan to mas, lha 
bidane kaget kok tinggi 
banget. Saya tu makan 
gak neko neko, Idul 
Adha kemaren tu saya 
gak makan iwak wedhus 
mas. Saya tu gak makan 
yang makanan seng bisa 
buat darah tinggi og 
mas. Suami saya 
ngasih tau suruh 

MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PFC (DI) 

Munculnya stress 
yang ditandai 
dengan munculnya 
penyakit darah 
tinggi 
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Keterangan 

PFC : Problem Focused Coping        

 DI : Dukungan Informasi 

 AC : Coping 

 KF : Fokus pada kegiatan penting 

EFC : Emotion Focused Coping 

 SB: Self Blame 

 SM : Seaking Meaning 

 R : Coping dalam bentuk agama 

EF : Efektivitas Coping 

GA : Munculnya Gangguan Autis 

MS : Munculnya Stres 

 

Wawancara dan Observasi Subjek 1 

Pertemuan Kedua 

4 Januari 2019 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Eh kemarin itu ibu 
cerita gimana 
yang mau 
disampaikan ke 
saya ? 

Oh ya ada tetangga 
seng ngomong enak 
punya anak kaya gitu 

  

Hah enak gimana 
maksdunya 

Ya enak ibunya cuma 
dirumah aja, nah aku 
heran dia bisa ngomong 
gitu. Tak jawab “enak 
ya, sini tukaran nasib 
mau enggak?”. Dia 
diem 

  

Nah dari kemarin 
kan ibu juga udah 
cerita panjang 

Yah gimana ya mas, 
gini gini juga anakku. 
Pokoknya aku udah 

  

makan melon sama 
belimbing katane bisa  
nurunin tensi 
 

Problem Focused 
Coping  

 Dukungan 
Informasi 

Oke Bu sekian 
wawancaranya 

iya mas   
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jika punya anak 
autis itu banyak 
tantangannya. 
Nah apa sih yang 
membuat ibu mau 
tetep ngerawat 
anakknya? 

pasrah, intinya segala 
cara udah tak lakoni 

Usia ibu kan 
enggak lagi 
muda, nah di usia 
yang kayak gini 
apakah ibu masih 
mampu nemani 
anaknya untuk 
terapi tiap hari? 

Ya capek mas, tapi nek 
bukan saya siapa lagi? 
Dulu tak belani enggak 
kerja ya buat ini, dah 
biar suami aja yang 
kerja. Aku tak ngeluain 
waktu buat dia.  

  

Ada enggak sih 
buat upaya yang 
bisa ibu lakukan 
biar enggak 
merasa terbebani 
hidupnya? 

Ya cuma itu aja, R tak 
sekolahin biar 
perilakune agak bener. 
Nah nek perilakunnya 
bisa kayak orang 
normal kan aku sedikit 
bisa lega. Terus ya 
paling tak doain biar 
hidupnya nanti 
mendingan.  

 
 
 
 
 
 
R 

 
 
 
 
 
 
Religion Coping 

Nah upaya yang 
telah ibu lakukin 
itu menurut ibu 
efektif gak sih? 

Nah sedikit ada mas, 
anakku yang dulu gak 
bisa omong sekarang 
sudah bisa ngomong. 
Ya saya sedikit 
seneng mas.  

EF  

Nah apasih 
sumber beban 
terbesar dari 
anak ibu yang 
buat ibu selalu 
kepikiran 

Ya banyak mas, kayak 
dia gak bisa ngomong, 
ngamuk terus. Ya 
perilakune yang buat 
saya jengkel lah mas 

  

Gimana harapan 
kedepannya buat 
anaknya? 

Saya bingung mas 
kedepane mau gimana? 
Sekolah disini kan 
enggak selamanya, 
terus nanti saya mau 
gimana 

  

Ibu pernah gak 
merubah program 
yang ibu lakuin 
buat anaknya, 
misal kayak nemu 
cara baru biar 

Enngak mas, saya mau 
mgelakuin upaya kayak 
gimana lagi juga 
bingung mas, 
pendidikan saya rendah 
jadi gak tau banyak 
informasi tentang 
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anaknya itu cepet 
sembuh gitu? 

penyakit autis itu. Dah 
biar di SLB sini aja biar 
dipegang sama yang 
sudah biasa nangangi 

Keterangan 

EF: Efektifitas Coping 

 R: Emotion Focused Coping Religion  

Wawancara Triangulasi Subjek Pertama 

Pertanyaan Jawaban Koding Jawaban 

Saya kan kemarin 
sudah nanya ibu 
perihal penelitian 
saya, nah jika 
saya ingin 
mewawancari 
bapak apakah 
bapak berkenan? 

Boleh aja mas, tapi 
wawancara tentang apa 
ya? 

  

Tentang 
bagaimana orang 
tua mengasuh 
anak yang 
memiliki 
gangguan autis 
 

Oh itu ya sebenernya itu 
susah mas, tapi saya 
diajarkan oleh guru 
agama saya atau 
ustadz tu begini itu 
anak pemberian dari 
yang kuasa. Jadi 
harus diterima dengan 
lapang dada karena 
anak itu merupakan 
pintu surga buat 
orang tuanya 

PFC (DI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

Problem Focused 
Coping 
 Dukungan 

Sosial 
- Adanya 

dukungan 
sosial berupa 
motivasi dari 
orang 
terdekat 

 
Pemberian 
motivasi dalam 
bentuk agama 

Oh begitu pak, 
selama tinggal 
disini pernah 
mendapat 
komentar negatif 
dari tetangga? 

Beberapa kali pernah 
mas, mereka 
memandang kayak gini 
itu sebelah mata tetapi 
itu salah mas. Salahnya 
begini anak seperti ini 
itu anak istimewa sebab 
orang tua yang 
mempunyai anak ini 
harus memiliki 
kesabaran tinggi. 
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Dari bapak 
sendiri apa 
tantangan 
terbesar memiliki 
anak autis ini? 

Saya merasa yang 
paling utama sih biaya 
besar untuk 
pendidikannya bahkan 
hampir menyerupai 
biaya kuliah apalagi 
yang kerja cuma saya. 
Saya jadi merasa 
terbebani karena 
penghasilan saya 
sebagian besar untuk 
anak ini belum lagi 
harus memenuhi 
kebutuhan sehari hari, 
meskipun harus 
membayar dengan 
biaya tinggi saya ikhlas 
mas sebab saya 
mengikuti perintah 
bapak kyai saya yang 
berkata “barangsiapa 
yang merawat 
anaknya apa adanya 
pasti Allah akan 
mengangkat derajat 
orang tuanya” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religion Coping 

Nah apakah 
bapak 
mengawasi 
kapan riwayat 
anaknya 
menunjukkan 
gejala autis 
pertama kali? 

Pertama kali itu kurang 
lebih usia 4 tahun ya 
usia TK. Nah waktu itu 
gurunya bilang anak 
bapak tidak bisa 
mengikuti pelajaran 
pada umumnya 
sehingga harus masuk 
sekolah khusus. Waktu 
di kelas dia ini enggak 
mau kumpul sama 
temen jadi lebih asik 
sendiri di kelas 
bahkan sering keluar 
kelas semisal dia 
bosen padahal waktu 
sedang mengajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adanya gejala 
gangguan autis 
yakni tidak 
memiliki keinginan 
untuk berinterkasi 

Nah setelah 
mengetahui itu 
apa yang bapak 
lakukan? 

Eh awalnya saya tau dia 
autis di RS Sulltan 
Agung  nah dokternya 
itu bilang anak ini 
mengidap gangguan 
autis. Berawal dari situ 
saya mulai ikut 
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pengobatan dari medis 
sampai non medis 
bahkan supranatural 
kayak dukun gitu 
pernah tapi enggak ada 
hasilnya. Nah ada 
saudara saya yang 
bilang di daerah 
pedurungan ada 
sekolah autis. 
Berbekal info itu saya 
cari muter di 
pedurungan akhirnya 
ketemu SLB 
Yogasmara 

 
 
 
 
 
PFC 
(DI,AC) 

 
 
 
 
 
Problem Focused 
Coping 
 Dukungan 

Informasi 
- Adanya 

dukungan dari 
keluarga 
berupa 
pemberian 
informasi yang 
dapat 
membantu 
masalah 
subjek 

 Active Coping 
- Subjek dengan 

aktif 
melakukan 
upaya untuk 
meringankan 
beban yang 
dihadapi  

Di sekolah 
tersebut apa yang 
bapak lakukan 
pertama kali? 

Waktu itu saya 
wawancara sama yang 
punya SLB, nah 
akhirnya saya 
memutuskan untuk 
masukin dia kesana. 
Pertama kali masuk 
anakku itu badannya 
kecil mas 

  

Oh begitu apakah 
bapak 
sebelumnya 
pernah 
mengetahui 
seperti apa 
gangguan autis 
itu? 

Ohh saya sih pernah 
dengar, tetapi istri saya 
enggak tahu ya mas.  

  

Jadi bapak sudah 
mempunyai 
pengetahuan 
tentang 
gangguan autis?  

Iya mas, jadi dulu 
sewaktu saya mengikuti 
acara jalan sehat yang 
diadakan kantor saya di 
jalan pahlawan. Saya 
melihat ada komunitas 
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yang isinya anak 
berkebutuhan khusus 
dan mereka banyak 
membicarakan tentang 
gangguan autis. Jadi 
saya sedikit tahu aja sih 
mas 

Nah, ibu kan 
kemarin cerita 
bapak itu paling 
seneng ikut 
seminar tentang 
anak autis yang 
seperti di 
balaikota. Nah itu 
bener pak 
critanya?  

Ohh engga cuma di 
balaikota aja mas, 
dimana mana saya 
sering mas ikut. 

  

Kok bisa tau sih 
pak ada acara 
kayak gitu? 

Sekolahan mas, saya 
to paling sering mas 
nyari info kayak gitu, 
misalkan nanya ke 
gurunya, nanya ke 
sesama orang tua 
murid, dan bahkan 
temen temen kerja 
saya. Saya bukan 
sombong ya mas 
hampir seluruh hotel 
di Semarang sudah 
pernah saya jelajahi 
karena mengikuti 
seminar.  

PFC (AC) Problem Focused 
Coping 
 Active Coping 

Ikut kegiatan 
kayak gitu 
apakah mahal 
bayarnya ? 

Ada yang sebagian 
mahal, dan ada yang 
sebagian gratis. Nah 
yang gratis itu biasanya 
dari pemerintah karena 
itu salah satu program 
pemkot Semarang 
untuk memperhatikan 
anak berkebutuhan 
khusus jadi istilahnya 
kurikulum buat sekolah 
khusus. Beberapa kali 
saya malah mendapat 
uang mas dari seminar 
itu. Beberapa seminar 
saya sendirian mas 
yang dateng soalnya 
istri saya kan enggak 
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bisa naik motor nah 
daripada saya harus 
pulang pergi kantor 
terus ke rumah terus ke 
kantor lagi ya terpaksa 
saya sendiri datengnya 
mas. Jika istri saya mau 
ikut seminar gini harus 
menyesuaikan jadwal 
kosongku mas sebab 
aku tu sibuk urusan 
kantor  

Nah biasanya 
apa yang di dapat 
dari seminar itu? 

Banyak hal, biasanya 
sih lebih ke 
makanannya mas. Jadi 
anak autis itu 
makanannya harus 
dijaga sebab anak autis 
itu tenaganya besar nah 
dari situ ada beberapa 
makanan yang dapat 
menambah tenaganya 
misalkan coklat, 
gandumg, terus msg. 
Makanan itu dilarang 
mas, padahal makanan 
itu yang disenengi 
anakku. Sebagai orang 
tua saya enggak tega 
sih mas sebenernya 
waktu dia minta wafer 
sambil nangis nangis ya 
akhirnya saya kasih 
meski cuma sedikit 
sedikit. Ya sebernya 
ada sih mas cemilan 
buat anak autis gitu tapi 
harganya lumayan 
mahal 

  

Tadi kan bapak 
cerita jika bapak 
itu sibuk kerja jadi 
yang sepenuhnya 
mengawasi 
anaknya ini 
ibunya ya pak? 

Iya  bener gimana mas?   
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Nah dari situ apa 
sih yang biasanya 
bikin ibunya 
jengkel sewaktu 
nemeni anaknya 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oh misalkan dia itu 
ngamuk semua 
dibanting mas kayak 
gelas, piring itu dirusaki 
semua terus gula pasir 
di toples itu disebar. 
Anak kayak gini itu 
tenaganya besar mas 
motor saya ini di dorong 
aja dia kuat, bahkan 
motor saya yang 
Megapro itu. Jadi lebih 
ke perilakunya yang 
susah diatur kayak anak 
nakal bahkan sepatu 
dan sandal itu dilempari 
ke sumur, Jadi lebih ke 
perilakunya yang bikin 
jengkel nah misalkan 
orang tuanya gak sabar 
gimana bisa gila kali 
mas. Kami berdua itu 
bingungnya masa 
depannya nanti dia 
bagaimana, sekarang 
sih masih bisa ikut 
orang tua jika suatu 
saat kami meninggal 
siapa yang akan 
merawat dia. 

  

Oh begitu, apa 
yang dirasakan 
ibu saat dia 
sedang jengkel?  

Biasanya darah 
tingginya naik mas. 
Sejak R ini lahir istri 
saya sering mengalami 
gejala darah tinggi. Istri 
saya kan punya riwayat 
darah tinggi, nah 
mungkin ditambah 
terlalu sering mikirn R 
dia jadi stress akhirnya 
gejala darah tingginya 
kumat 

  

Bapak tahu 
darimana istrinya 
mengalami gejala 
darah tinggi 

Biasanya dia cerita 
badannya itu lemes, 
dan pusing gitu. Nah tak 
anter ke dokter BPJS di 
Tlogosari. Dokter beri 
tahu jika istri saya 
tekanan darahnya tinggi 
160 per berapa gitu 
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lupa, di situ saya 
dijelasin istri saya sering 
mengalami darah tinggi 
karena berpikir 
berlebihan. Sebelum S 
lahir istri saya tu 
tensinya selalu normal 
mas 130 paling tinggi ya 
140 

Biasanya apa sih 
yang dipikirin ibu? 

Ya dia sering sambat 
kok anakku gini kenapa 
ya, terus kecapekan 
mas ngawasi R 

  

Nah waktu dulu 
pertama kali tahu 
jika R terlahir 
autis apa yang 
bapak rasakan 

Ya terus terang sedih 
mas, tetapi saya punya 
sahabat seorang kyai 
dia bilang “enggak 
usah sedih, diterima 
apa adanya aja itu 
pemberian dari Allah” 
nah dari situ sedih 
saya mulai berkurang 
mas, meringankan 
beban saya 
 

 
 
R 

 
 

Religion 
Coping 

Selama bapak 
tinggal disini 
apakah ada 
tetangga yang 
enggak suka 
sama anak bapak 
karena gangguan 
autis ini? 

Ya beberapa ada sih 
mas, misalkan gini anak 
ini kan tenaganya besar 
jadi dorong motor 
sampai jatuh itu pernah 
nah waktu itu yang di 
dorong itu motor 
tetangga sampai jatuh. 
Waktu itu saya sampai 
minta maaf mas sama 
tetangga jadi saya 
merasa enggak enak 
gitu. Hal yang seperti ini 
bisa memicu 
pertengkaran antar 
tetangga jika mereka 
tidak memiliki 
pengetahuan tentang 
autis 
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Selain masih di 
SLB apakah 
kegiatan pijet 
terus 
penyembuhan 
supranaturalnya 
masih ? 

Sudah berhenti semua, 
kecuali di SLB. Saya 
memutuskan di SLB 
masih jalan karena 
kegiatan itu merupakan 
hal yang jelas dilakukan 
oleh pemerintah untuk 
mensejahterkan rakyat 
yang memiliki 
kebutuhan khusus jadi 
saya lebih memilih itu. 
Kegiatan pijet dan 
supranatural saya 
berhentikan karena 
kegiatan itu tidak 
membawa perubahan 
mas, dan disitu saya 
merasa ditipu jadi saya 
enggak percaya lagi 

  

Nah setelah 
beberapa tahun 
sekolah di sana 
apakah ada 
perubahan 
perilaku yang 
sesuai dengan 
harapan bapak? 

Ya beberapa ada mas 
tapi enggak mungkin 
sepenuhnya sembuh, 
misalkan mukuli 
kepalanya sudah 
berkurang, terus bisa 
menyapu rumah, dan 
bahkan bisa bantuni 
ibunya berkebun 

EF Efektifitas Coping 

Oh begitu ya pak, 
sekian ya 
wawancaranya 
terimakasih 

Sama sama mas   

Keterangan 

PFC: Problem Focused Coping 

 DS: Dukungan Sosial 

 AC:: Active Coping 

EF: Efektifitas Coping 

EFC : Emotion Focused Coping 

 R: Religion Coping 
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C. VERBATIM SUBJEK 2 

 

Wawancara dan Observasi Subjek 2 

Pertemuan Pertama 

7 Januari 2019  

Keterangan Koding 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Tak 
wawancarai ya 
bu? 

Iya mas   

Anaknya 
namanya siapa 
Bu 

R S P   

Nah 
panggilannya 
siapa bu? 

S   

Umurnya 
beraapa bu 
adeknya ini? 

15 Januari besok 
jadinya 9 tahun 

  

Nah ibu tau 
anaknya 
mengalami 
gejala autis itu 
gimana 
ceritanya? 

Nah pas usia 4 tahun 
dia tak masukin TK 
Terang Bangsa, tapi 
bukan yang di tanah 
mas lho mas ini di 
Citarum. Nah waktu 
di sekolah temen 
temennya itu 
ngerespon misalkan 
diajak ngomong 
bisa eh dia enggak 
bisa dan juga 
enggak fokus yang 
diajarkan gurunya 
malah sering keluar 
kelas. 

 
 
 
 
 
GA 
 

 
 
 
 
 
Ciri ciri gejala autis yakni 
sulit untuk 
mengungkapkan 
ekspresi verbal 

Nah terus 
kelanjutannya 
gimana bu? 

Nah gurunya nanya 
ke saya waktu usia 
kehamilan itu enggak 
penolakan atau 
penyakit gitu, tak 
jawab enggak ada. 
Nah ada gurunya 
yang coba memanggil 
kepala sekolah autis 
di SLB Terang 
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Bangsa pusat yang di 
Tanah Mas. Nah pas 
mau kenaikan kelas 
gurunya minta anak 
ini untuk keluar 
soalnya ini sekolah 
umum. 

Maaf bentar tak 
potong, tadi ibu 
kan cerita ada 
kepala sekolah 
SLB yang 
menobservasi 
anak ibu. Nah 
hasilnya apa 
bu? 

Iya mas, dia bilang 
anak saya autis gitu 

  

Oh gitu, terus 
cerita yang 
berusan 
kelanjutannya 
gimana bu? 

Nah gurunya bilang 
sekolah tidak bisa 
mengajar anak ku 
yang mengalami 
berkebutuhan khusus, 
sebab ini TK umum. 
Terus ada guru yang 
bilang coba bu di 
masukin SLB aja, nah 
saya kan enggak tau 
sekolah kayak gitu 
dimana. Akhirnya 
saya dikasih tau 
alamat di sini dan tak 
sekolahin di sini 

  

Akhirnya ibu 
memutuskan 
sekolah di sini? 

Iya mas tak sekolahin 
di sini kan ya juga 
deket dirumah. Mas, 
maaf tak sekalian 
ngerjain jahitan ya. 

  

Oh iya bu boleh 
boleh. Maaf loh 
malah bikin 
repot 

Saya tu sebenere 
stres mas. 

 -  

Hah, maaf 
stres gimana 
ya bu? 

Ya stresnya karena 
anak ini itu enggak 
bisa diajak omong 
padahal usianya dah 
besar 

  

Respon gimana 
bu? 

Diajak ngomong itu 
susah mas apalagi 
nek tanya jawab 
kayak gini. Anak 
seusianya dia kan 
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haruse udah bisa 
banyak to mas, dia 
ini cuma bisa bilang 
“Apa, apa” gitu tok. 
Terus pola tidurnya 
kebalik dari bayi 
sampai sekarang. 
Jadine saya 
kecapekan jika 
harus mengikuti 
aktivitasnya terus 
menerus 

 
 
 
 
 
 
 
MS 

 
 
Adanya ciri ciri gejala 
autis yakni munculnya 
pola perilaku yang 
berulang 
 
Munculnya stress yang 
ditandai dengan adanya 
kelelahan fisik 

Maksudnya 
malem melek, 
siang tidur? 

Iya bener, tapi sekali 
waktu ya bisa normal. 
Nah waktu pertama 
kali sekolah di sini itu 
aja sampai di pegang 
3 guru. 

  

Kok sampai 
sebanyak itu 
apa karena 
parahnya bu? 

Oh yang 2 guru itu 
mahasiswa penelitian 
mas, lupa saya ya 
kaya masnya ini. 
Parahnya sih enggak 
cuma emosinya tu loh 
meledak ledak. Pas 
lagi marah itu 
kepala itu di 
benturin tembok apa 
meja gitu, terus dia 
sukanya kan main 
ludah di tanganya 
sama. Nah gurunya 
ngasih latihan biar 
perilaku kayak gini 
enggak muncul terus 

 
 
 
 
 
 

GA 

 
 
 

 
 
 
Gejala autis yakni self 
injury 

Latihannya 
kayak gimana 
bu? 

Tangannya dikasih 
tepung jadi semisal 
mau jilat kan jijik tapi 
beberapa lama 
berhasil tapi ya ujung 
ujungnya kembali 
lagi. Sampai 
sekarang itu yang 
latihan enggak 
pernah berhasil itu 
toilet. Jadi misal dia 
pipis apa eek gitu ya 
udah keluar baru dia 
ngomong “mah 
keluar” 
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Nah bu setelah 
sekolah disini 
ada enggak 
perubahan 
yang 
dirasakan? 

Ya perubahannya 
enggak terlalu banyak 
mas, soalnya disini 
kan baru setahun, 
Cuma baru bisa 
mengeja beberapa 
kata aja. 

  

Nah tadi ibu 
kan ceritan 
stres yang 
damping anak 
kayak gini? 
Nah stresnya 
itu dalam 
bentuk apa bu, 
misal sampe 
kepala pusing, 
tekanan darah 
naik 

Saya lebih 
seringnya nangis 
mas, kok saya bisa 
punya anak kayak 
gini beda sama anak 
normal. Terus saya 
khawatirnya gini 
nanti semisal aku 
mati muda siapa 
yang ngerawat dia 
dan juga semisal aku 
mati dia pengen tak 
bawa mas sampe gitu 
mas, karena dia 
sering kena pukul 
kena marah sama 
orang rumah 

EFC 
(SB) 

 
MS 

Emotion Focused Coping 
 Self Blame 

 
Munculnya gejala stres 
seperti adanya perasaan 
gelisah  

Kok dipukul 
kenapa bu? 

Soalnya orang rumah 
itu enggak tau autis 
itu apa, taune dia tu 
anak nakal seng 
susah diatur makanya 
karena jengkelnya dia 
sering dipukuli. Tapi 
setelah beberapa 
waktu orang rumah 
itu menyadari jika 
anak ini berbeda, 
akhirnya mereka juga 
sadar termasuk saya. 
Selain perilaku yang 
susah diatur hal lain 
yang bikin orang 
rumah jengkel itu 
waktu dia pengen 
sesuatu tapi dia gak 
bisa omong jatuhe dia 
emosi nah orang 
rumah juga ikut 
jengkel 

  

Selain itu ada 
hal lain yang 
bikin ibu stres 

Ada mas beberapa 
orang yang bikin aku 
jengkel dan ujung 
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dalam 
mengasuh 
anak ini? 

ujungnya stres nah 
parahnya lagi ini 
keluarga sendiri.  

Saudara 
sendiri? Kok 
bisa 

Dia percaya jika anak 
ku itu bawa sial, 
setiap ketemu anak 
ku tangannya mesti 
main entah jewer / 
nyubit padahal anak 
ku diam enggak 
ngapa ngapain. Nah 
stressku sampai 
kayak gitu apalagi 
saudara sendiri lho, 
anak ku punya salah 
apa coba ?Ibu mana 
yang enggak marah 
jika anaknya dipukuli? 
Apalagi yang mukul 
saudara sendiri. Nah 
karena tau ada 
pertengkaran kayak 
gitu itu, keluarga 
saya yang di 
kampung minta 
saya pulang dan 
juga saya enggak 
kerasan mas kena 
omel terus. Ya 
akhirnya saya 
minggat ke 
kampung sama 
bawa anakku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFC (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Emotion Focused Coping 

 Escapism 
- Subjek 

melupakan 
sejenak 
permasalahan 
yang 
dihadapinya 
dengan 
pulang 
kampung 

Berarti yang di 
Semarang itu 
keluarga 
suami? 

Iya   

Nah yang 
memandang 
anak ibu bawa 
sial itu juga dari 
suami 

Iya   

Nah selama di 
kampung apa 
yang ibu 
lakukan? 

Disana pengennya 
tak sekolahin di SLB 
tapi karena 
pendaftarannya 
yang amat ribet 
saya putuskan 
enggak sekolah. 
Jadi selama 3 tahun 

PFC (P) Problem Focused 
Coping 

 Perencanaan 
- Pembuatan 

rencana yang 
dapat 
digunakan 
untuk 
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saya pulang kampung 
anak ku enggak tak 
sekolahin 

mengatasi 
masalah yang 
sedang 
dihadapi 

Sekarang kan 
ibu disini 
kembali lagi ke 
Semarang 
gimana 
ceritanya? 

Mertuaku yang bilang 
ngajak aku suruh 
kembali ke Semarang 
soalnya enggak baik 
pasangan suami istri 
pisah rumah. Ya 
akhirnya demi 
kebaikan anakku 
juga saya 
memutuskan untuk 
kembali. Kasihan 
juga S mas nek 
masih kecil harus 
pisah sama orang 
tuanya 

 
 
 
 
 
PFC(P) 

 

Nah upaya 
pertama kali di 
Semarang buat 
anaknya apa 
bu? 

Saya nyari sekolah 
yang menerima 
pendaftaran murid 
baru. Akhirnya 
ketemu SLB 
Seteran, setelah 
ngisi formulir 
akhirnya dia 
keterima. Semua 
peralatan sekolah itu 
udah terpenuhi tapi di 
hari pertama kali 
masuk sekolah dia 
teriak teriak, disitu 
saya dipanggil 
gurunnya. Saya kaget 
to kenapa, akhirnya 
saya dijelaskan 
bahwa sekolah ini 
tidak bisa 
menampung anak 
autis katanya ilmu 
guru gurunya tidak 
mencukupi umtuk 
mengajar anak autis. 
Akhirnya saya dikasih 
beberapa referensi 
SLB khusus anak 
autis ya saya 
putuskan kembali ke 
sini itu aja baru 

PFC 
(AC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Focused 
Coping 

 Active Coping 
- Individu 

dengan aktif 
mencari 
informasi 
penting  
sebanyak 
mungkin 

 
-  
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Agustus kemarin 
masuk 

Berarti baru 6 
bulan ya kirain 
udah lama 

Lama kan yang dulu 
mas sebelum saya 
pulang kampung. Nah  
beberapa kali aku 
mencoba berobat ke 
dukun mas . Selesai 
berobat dari dukun 
saya tambah stres 
mas 

 
 
 
 

 

Kok bisa bu? Katanya anak ku itu 
korban tumbal 
pesugihan. Nek dipikir 
kan ya lucu mas misal 
anak ku tumbal 
pesugihan harusnya 
kan ya aku kaya, lah 
kenyataannya ya gini 
gini aja ekonominya. 
Terus to mas tak 
pikir pikir apa 
mungkin 
omongannya 
dukunya itu bener 
ya akhirnya saya 
menuduh keluarga 
suami itu ada yang 
pakai pesugihan 
dan keluarga suami 
juga nuduh gitu. 
Akhirnya kita bentrok 
dan saya minta pisah. 
Ya saya minta 
pulang kampung 
kan gara gara 
enggak kuat harus 
tiap hari bentrok 
terus, yang kayak 
tadi tak critain. Saya 
tiap hari nangis mas 
sehabis cek cok sama 
suami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFC (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adanya gejala stress 
dalam bentuk gangguan 
kognitif sehingga subjek 
tidak dapat berpikir 
secara jernih 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emotion Focused Coping 

 Escapism 

Selama pulang 
ke kampung 
gimana bu? 
Apakah ibu 
menemukan 
ketenangan? 

Sama stressnya mas. 
Ternyata di 
keluargaku juga ada 
yang nolak 
kedatanganku 
terutama adekku. Dia 
percaya misal anakku 
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masuk ke rumahnya 
usahanya bakal seret 
gak ada pembeli yang 
mau beli di tokonya. 
Gimana aku enggak 
tambah stres mas 
ditambah lagi saya 
waktu itu hamil 
anakku yang ketiga. 
Itu masa dimana aku 
dalam keadaan stress 
banget mas. Pas 
waktu aku hamil 
anak yang ke tiga 
janine ini tak 
gugurin og mas 
karena saya stress 
kemakan omongane 
orang yang nanti 
anaknya juga sama 
kaya yang pertama. 
Akhirnya aya 
melampiaskannya 
ke anakku yang ke 
3. Ini tak gugurin 
suamiku enggak tau 
loh mas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFC 
(SB) 
 
 
 
 
 
 
 
MS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emotion Focused  

 Self Blame 
- Adanya 

stresor yang 
kuat membuat 
subjek 
menyalahkan 
dirinya sendiri 
 

Dampak dari stress 
mengakibatkan subjek 
tidak dapat mengambil 
keputusan secara tepat 
 
 

Sampai kayak 
gitu ya bu 
stresnya 

Iya mas sampai 
kayak gitu. Itu juga 
saya stres karena 
terpengaruh 
omongannya dukun 
itu tadi. Di tambah 
juga pas waktu sore 
itu anakku tak iket 
pake tali  terus tak 
pukuli karena aku 
terlalu jengkelnya. 
Nah setelah tak iket 
itu aku ngerasa 
bersalah mas terus 
aku nangis 

 
 
 
 
 
EFC 
(SB) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Emotion Focused Coping 

 Self Blame 
 
 
 

Selain 
munculnya 
anak ini ada 
gak sih bu 
penyebab lain 
pemicu 
pertekaran 

Gak ada mas, orang 
ke 3 atau selingkuhan 
gitu kita enggak 
punya. Kita 
bertengkar ya gara 
gara kemakan 
omongan lingkungan 
yang bilang anak ini 
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antara ibu dan 
suami 

tu tumbal pesugihan. 
Akhirnya kita saling 
tuduh mas, nah 
keluarga suami 
enggak terima 
mereka juga nuduh. 
Di situ titik saya 
enggak kerasan di 
rumah Semarang, 
saya memutuskan 
untuk pisah 

Nah kok 
mertua bisa 
mengajak ibu 
kembali pulang 
apa yang bisa 
membuat hal 
itu terjadi? 
Padahal kan 
dari keluarga 
suami enggak 
suka sama ibu? 

Kan yang enggak 
suka adik adiknya 
suami. Nah mertua 
sih biasa aja mas, 
enggak gimana 
gimana gitu. Buktinya 
tiap hari Oong 
bapaknya suami mau 
nganter jemut aku ke 
sekolah sini. Saya tu 
bisa pulang karena 
mertua bilang 
“enggak baik misal 
ada pasangan suami 
istri punya masalah 
terus pisah”. Nah 
kebetulan itu kan 
waktu deket deket 
Imlek saya pulang 
juga ikut ngerayain. 

  

Maaf ibu 
ngerayain 
Imlek? 

Saya kan kawin 
silang mas, aku Jawa 
Islam nah suami Cina 
Katholik 

  

Nah ibu 
percaya 
enggak sama 
hal hal mistis 
kayak gini ? 

Antara percaya sama 
enggak mas, 
percayane gini mas 
mbah Buyutku itu 
umurnya udah 119 
tapi sampai sekarang 
masih hidup dan 
sehat. Saya 
percayane itu Makai 
ilmu ilmu kayak gitu 
nah dia lupa carane 
ngelepas ilmunya nah 
akhirnya turun ke 
anakku. Enggak 
percayanya gini Autis 
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itu kan penyakit mas, 
coba lihat aja d 
Google. Jadi ga ada 
hubungannya sama 
mistis mistis gitu 

Nah 
sebelumnya ibu 
tau engga 
gangguan Autis 
itu dari mana? 

Enggak tau mas, gak 
punya pengetahuan 
tentang autis 

  

Nah tapi 
sekarang ibu 
paham 
penyakit autis 
itu kayak 
gimana? 

Ya pertama kali saya 
nganter anakku ke 
dokter THT mas, 
soalnya kan setiap 
diajak ngomong dia 
enggak repon. 
Mungkin masalah 
telinganya Terus 
dokternya bilang 
autis  gitu sama 
kayak yang 
diomongin guru 
TKnya. Sejak dari itu 
saya browsing di 
Google mas. Nah 
pertama kali saya 
dateng ke sekolah 
ini muridnya banyak 
yang sama kayak 
anakku mas, disitu 
saya mulai nanya 
nanya ke orang tua 
murid. Saya juga 
sering konsultasi 
sama gurunya ini, 
gimana sih caranya 
ngasuh anak kayak 
gini. Misalkan ibu 
disuruh membuat 
makanan yang 
”sehat” buat anak 
autis. 

 
 
 
 
 
 
 
PFC (DI, 
AC) 

 
 
 
 
 
 
 
Problem Focused 
Coping 

 Dukungan 
Informasi 
- Dukungan 

berupa 
memberian 
pengetahuan 
yang 
diberikan oleh 
ahli dan 
lingkungan 
yang 
mengalami 
masalah 
serupa. 

 Active Coping 
- Adanya 

keaktifan 
untuk diri 
mencari 
informasi 
 

”Sehat” itu 
maksudnya 
makanan 
khusus ? 

Iya mas, anak autis 
itu kan yang enggak 
boleh makanan yang 
mengandung 
gula,tepung terigu, 
jajanan yang 
mengandung micin, 
coklat, campuran ragi 
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kayak kecap sama 
tempe 

Nah itu ibu 
beneran 
masakin ? 

Ya enggak, tak 
langgar semuane. 
Soalnya saya enggak 
punya sempet waktu 
buat masakin khusus 
karena saya harus 
ngejar setoran jahitan 
mas, saya ini kan 
penjahit. Nah 
ditambah lagi 
makanan yang 
disebutin gurunya itu 
anakku enggak suka, 
jadine ya tak kasih 
makanan yang dia 
suka tapi engga 
boleh. Nek dah tak 
kasih es krim gitu dia 
diem. Bentar mas 
saya tadi mau cerita 
apa lagi ya. Lupa 
saya  

 
 
 

 
 
 

Apa bu? Oh ya riwayat 
kehamilan 

  

Oh ya bisa 
ceritain bu 

Sewaktu hamil kan 
anak autis itu enggak 
bisa di deteksi ya 
mas. Baru bisa di 
deteksi kan usia 3 
tahun apa 2 tahun 
gitu. Nah waktu aku 
hamil di usia 
kehamilan 3 bulan 
atau 4 bulan saya 
udah ngerasain 
kontraksi padahal di 
usia segitu kan masih 
bentuk gumpalan. 
Akhirnya belum 9 
bulan dia lahir, 
premature. Setau 
saya anak yang lahir 
premature mesti kana 
ada yang beda 

  

Bu, mau nanya 
ni. Setau saya 
anak autis itu 
kok enggak 

Katanya gurunya ada 
makanan tertentu itu 
bisa jadi racun buat 
anak autis. Nah hal ini 
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boleh makan 
semua 
makanan 
kenapa sih? 

diperkuat sama saya 
googling mas. Di 
google bilang, 
pencernaan autis itu 
beda sama orang 
normal. Jadi 
pencernaan anak 
autis itu enggak bisa 
menyerap sari sari 
makanan tertentu, 
nah racune dari 
makanan yang 
dicerna itu berubah 
jadi tenaga yang 
lebih. Akhire anak 
autis itu punya 
kelebihan tenaga 
yang bikin dia enggak 
gampang capek. Nah 
untuk mencegah 
kelebihan tenaga itu 
perlu makanan 
khusus. Terus to mas 
anak kayak gini itu 
kulitnya sensitive 
kayak bersisik gitu 
nah penyakit kulitnya 
semakin parah 
misalkan sering 
makan makanan 
kemasan itu. Soalnya 
bungkus makanan itu 
kan dalemnya terbuat 
dari alumunium foil 
nah jadinya makanan 
itu terkontaminasi 
alumunium 

Selain sekolah 
formal gini, apa 
yang biasa ibu 
lakukan untuk 
membentuk 
perilaku 
anaknya?  

Oh ya anak autis  
tenanganya besar 
oleh karena itu harus 
disalurkan tenaganya, 
salah satunya renang 

  

Oh gitu bu, 
apakah ibu 
rutin nemeni 
anaknya 
renang ? 

Ya enggak, jarang 
sih mas 
sesempetnya saya 
pas enggak ada 
kerjaan. Cuma 
waktu pulang 

PFC 
(AC) 

Problem Focused 
Coping 

 Active Coping 
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kampung sering 
mas, soalnya 
kolamnya deket 
rumah. Ya waktu di 
Semarang sih 
beberapa kali 
pernah 

Nah di 
Semarang 
biasanya 
renang dimana 
bu? 

Biasanya Pandanaran 
mas daerah 
Tembalang, tapi saya 
lebih sukanya di Watu 
Gunung, Ungaran 

  

Lah kok jauh 
banget bu? 
Renang aja 
sampai ke 
Ungaran 

Iya mas, soale di 
Semarang kan kolam 
renange banyak 
kaporit nah tadi kan 
saya udah cerita kulit 
anak gini gampang 
sensitive, nah di 
Ungaran kan airnya 
masih alami dari air 
gunung jadi bagus 
buat kulit. Di 
kampung juga gitu 
mas, kolamnya kan 
dulu peneninggalan 
Belanda nah airnya 
murni dari sumber 
mata air bawa tanah 
jadi aman lah buat dia 

  

Nah dalam 
damping anak 
kaya gini capek 
enggak sih bu? 

Capek mas, damping 
anak kayak gini tu 
super ketat.  

  

Ketatnya 
gmana sih bu? 
Bisa diceritain 
enggak? 

Waktu dikampung 
dulu to mas jendela, 
pintu itu sampai tak 
tutupi semua soalnya 
nek enggak gitu tau 
tau dia itu udah 
sampai kolam renang 
yang tadi tak ceritain. 
Misalkan udah 
ketemu tak ajak 
pulang nanti gitu terus 
mas, bisa sehari itu 
ilang sampe 3x ya 
ujung ujunge 
ketemune di kolam 
renang. Padahal jarak 
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antara kolam sama 
rumah tu ya agak 
jauh mas sekitar 500 
meter. Nah ya saya 
khwatirkan itu 
medannya mas, jalan 
menuju kolam itu 
harus nyebrang 
sungai. Aku takute 
nek dia kecemplung 
di sungai, nah di 
kolam renang itu juga 
ada kolam yang 2 
meteran. Di situ saya 
takute nek dia 
nyemplung 

Nah itu kan 
waktu di 
kampung. 
Sewaktu di 
Semarang juga 
gitu bu? Sering 
lari lari gitu? 

Lha iya mas, nek di 
rumah pager itu 
harus di gembok 
soalnya nek enggak 
digembok dia mesti 
kabur ke taman. 
Bahkan sebelum 
adanya taman, dia 
sering ngilang sampe 
kampung sebelah. 
Nah serumah kan 
pusing nyarine. 
Setelah sekolah dsini 
dia sedikit sedikit 
mudeng semisal saya 
bilang ”kamu enggak 
boleh pergi nek bukan 
sama mamah”. Lama 
kelamaan dia paham, 
nah sekarang pager 
enggak usah tak 
gembok 

PFC 
(AC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Focused 
Coping 

 Active Coping 
- Adanya 

usaha 
individu yang 
akitf untuk 
mencegah 
terjadinya 
stres 

 
 
 

Nah tadi kan 
ibu sudah 
cerita panjang 
tentang 
anaknya sejak 
riwayat 
kelahiran 
sampai 
sekarang. Nah 
maaf 
sebelumnya 
saya mau 

Ya awalnya saya 
seneng mas soalnya 
saya bakal punya 
anak, tapi waktu 
memasuki usia 2 
tahun kok saya 
merasa anakku 
berberda gitu. 
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nanya bu, apa 
sih yang ada di 
pikiran ibu 
ketika anaknya 
didiagnosis 
autis, apalagi 
ini anak 
pertama? 

Ibu selalu bawa 
jahitan gini to 
pas nunggui 
anaknya di 
sekolah 

Iya mas, saya 
penjahit  

  

Oh gitu nah 
bapaknya itu 
tiap harinya 
kerjanya apa? 

Bapake kerja pegawai 
pabrik 

  

Nah untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
sehari hari 
anaknya 
merasa berat 
enggak sih bu? 

Ya berat mas, apalagi 
buat biaya sekolah 
tapi mau gimana lagi 
soalnya nek anaknya 
enggak sekolah ya 
kasihan. Awalnya 
bapaknya enggak 
mau masukin dia ke 
SLB takute uang 
sekolah gak cukup. Di 
situ saya nekad anak 
ini harus punya 
pendidikan dan 
perubahan walaupun 
dia enggak bisa 
sampai normal. Dia 
secaraa fisik normal 
mas tapi ya nek dari 
segi mental ya kayak 
gitu. Apalagi waktu 
beberapa minggu dia 
udah bisa jalan, 
perkembangan 
fisiknya cepet banget 
bahkan sampe bisa 
lari lari. Dulu pernah 
dia lari lari kakinya itu 
keserimpet terus 
kepalanya bentur 
pinggiran kursi ini to 
pas di ujung 
segitigane. Akibate 
pelipise bolong kayak 
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bentuk bulan sabit 
gitu. Nah ini juga 
salah satu stresku, 
kebanyakan polah ini 
anak 

Nah ibu tiap 
hari dari rumah 
sampe sekolah 
nemeni gitu 
masih kuat ? 

Ya masih soalnya kan 
saya saya enggak 
ngapa ngapain. Saya 
kan enggak bisa naik 
motor jadine tiap 
harine dianter jemput 
Oonge jadine enggak 
capek. Tapi ya 
kadang kadang gitu 
sering juga merasa 
capek. Nek udah 
capek gitu saya 
langsung tidur mas 

  

Di sekolah 
pernah 
memberi 
training / 
seminar buat 
orang tua bu? 
Biar tau cara 
mengasuh 
anak autis?  

Seminar sih saya 
belum pernah tau 
soalnya enggak ada 
infonya. Mungkin 
orang tua murid lain 
tau, soalnya enggak 
ada undangan. Dulu 
tanya jawab sama 
terapis disini pernah 
tapi sekarang jarang 
sih mungkin 
terapise sibuk juga. 
Nah waktu hari 
difabel sedunia 
sekolah ngajak 
orang tua murid 
ngerayain, biasane 
di RRI 

 
 
 
 
 
 

PFC DI 

 
 
 
 
 
 
Problem Focused 
Coping 

 Dukungan 
Informasi 

Nah waktu 
kumpul orang 
tua yang 
mempunyai 
anak autis gitu 
ibu pernah 
cerita enggak 
bu? Kayak 
curhat gitu 

Ya sering mas, tapi 
saya lebih banyake 
nanya informasi 
gimana sih merawat 
anak kayak gini 
yang bener 

PFC DI Problem Focused 
Coping 

 Dukungan 
Informasi 

Bu mau nanya 
lagi, beberapa 
kasus lagi yang 
saya pernah 
temui anak 

Sebelumnya saya 
juga pernah tau mas. 
Disini ada beberapa 
ibu yang punya anak 
autis gini  malu 
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autis itu kan 
enggak mau 
pergi ke tempat 
tempat baru. 
Nah upaya apa 
yang pernah 
ibu lakukan 
untuk 
mengatasi itu 
soalnya kan 
enggak 
mungkin 
anaknya tetep 
terus di rumah 

mengakuinya nah 
karena itu anaknya di 
tutup tutupi dan 
enggak boleh keluar 
rumah. Saya beda 
mas saya mencoba 
memahami anakku, 
semisal dia dirumah 
terus dia enggak 
bakal berkembang. 
Oleh sebab itu saya 
sering ajak dia jalan 
jalan keluar agar 
anakku bisa 
mengenal dunia 
luar, contohnya 
saya mengenalkan 
beberapa hewan 
seperti sapi, 
kambing dsb. Jadi 
terapi yang saya 
tempuh enggak 
cuma di sekolah aja, 
nah sebagai 
penunjang  dia tak 
ajak terjun langsung 
ke lapangan 

 
 
 
 
 
PFC 
(AC) 

 
 
 
 
 
Problem Focused 
Coping 

 Active Coping 

Oh begitu 
semisal 
anaknya diajak 
bicara sama 
orang baru gitu 
bisa nyambung 
enggak bu?  

Dia enggak peduli ya 
mas, ya. Dia mau 
interaksi jika ada 
keperluan aja, 
contohe waktu dulu 
kan temen main 
seusianya dia 
dirumah kan banyak 
nah dia tu diajak main 
sama mereka tapi 
anakku emoh mas 
malah dia ngumpet 
masuk rumah main 
sendiri itu sampai 
sekarang 

  

Tadi kan ibu 
cerita tentang 
keluarga ibu 
yang menolak 
kehadirannya 
anak ibu, lalu 
bagaimana 
tanggapan 

Orang kampung 
sekitarku khususnya 
tetangga sih biasa aja 
ya mas, soalnya 
mereka tahu anakku 
ini berbeda dengan 
anak yang lain jadi 
mereka memaklumi 
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tetangga 
sekitar apa 
mereka juga 
berpikiran 
begitu 

jika perilakunya aneh. 
Contohnya waktu 
anakku bermain di 
taman ada tetangga 
yang lihat dia nanya 
gini “ ini anaknya ya 
bu?” 
tak jawab “iya kenapa 
memangnya” 
“Dia punya kebutuhan 
khusus ya? Nah ibu 
harus kuat sama 
sabar ya”. Ya 
alhamdulilahnya ada 
yang punya 
pengetahuan tentang 
ABK 

Oh jadi 
lingkungan itu 
malah lebih 
memahami hal 
itu? 

Ya iya mas, malah 
ada tetangga yang 
nanyai ke saya 
tentang kondisi 
anakku. Contohnya 
kemarin tu ada yang 
bilang gini “halo bu 
gimana kabar anake? 
“Terapinya yang 
disekolah masih to?”. 
Nah yang masih 
belum bisa nerima itu 
malah dari keluarga 
dan tetangga saya di 
kampung  

  

Loh tetangga di 
kampung juga 
ikut enggak 
suka 

Lah iya itu bikin saya 
sakit hati, selama di 
kampung anakku ini 
enggak pernah tak 
ajak keluar selain di 
kolam renang soale 
wargane sana kaya 
enggak suka 
misalkan anakku pas 
lewat gitu habis dari 
pergi renang nah 
disitu ada beberapa 
ibu ibu yang lagi 
ngobrol ngobrol bawa 
anakke tiba tiba 
mereka langsung 
pulang nyeret 
anaknya. Sekilas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 
 

 
 

saya denger ibu itu 
ngomong gini ke 
anaknya ”jangan 
deket deket sama dia  
nanti kamu 
ketularan”. Itu 
jaraknya padah jauh 
loh mas.Gimana aku 
enggak sakit hati. 
Terus pas waktu libur 
lebaran kan saya 
mesti pulang 
kampung, nah ada 
tetangga yang bilang 
gini ”oh iya kok pas 
dia datang tokoku 
sepi ya rejekiku seret 
to ini”.  Nah beritane 
ini sampai 
kedengaran suamiku 
lho, suamiku aja 
sampai ngatain gini 
“Siapa seng ngeceni 
anakku tak doain 
usahane tambah 
seret” sampai kayak 
gitu loh marahe 
suamiku. Nah yang 
dari keluarga sih lebih 
tepate adekku ya 
mas, misalkan 
anakku mau masuk 
ke rumahe dia usir og 
mas alesane nanti dia 
pengangguran. Nah 
aneh loh mas 
anehnya gini dia 
pengangguran soale 
dia gak mau kerja, 
banyak loh tawaran 
kerja tapi dia tolak lah 
kan aneh dah gitu 
nyalahin anakku lagi. 
Dia maune kerja yang 
gajine langsung besar 
kan lucu. Dia enggak 
tau diri orange mas, 
soalnya setiap aku 
dapet rejeki lebih 
uangnya tak transfer 
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EFC: Emotion Focused Coping 

 SM: Seaking Meaning  

 SB: Self Blame 

 E:Escapism 

PFC: Problem Focused Coping 

 DI: Dukungan Informasi 

 AC: Active Coping 

 P: Membuat rencana 

MS: Munculnya Stressor 

GA : Gangguan Autis 

Wawancara dan Observasi Subjek 2 

Pertemuan Kedua 

11  Januari 2019 

 

ke dia buat sekolah 
anaknya, eh malah 
dia kayak gitu 

Nah setelah 
sekian waktu 
ibu masih 
percaya yang 
adanya hal 
mistis itu? 

Enggak mas, saya 
percayane anakku 
autis itu karena 
penyakit soalnya 
pencernaanya 
bermasalah dalam 
mencerna makanan 
akibate tenagane 
besar banget 

  

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Ibu kan waktu 
pertemuan kemarin 
cerita panjang lebar 
tentang stressnya, 
nah ada enggak bu 
upaya khusus yang 
dilakukan untuk 
menghilangkan 
stressnya? 

Ya waktu pas aku jahit 
kan lagi fokus gitu 
mas nah biar dia 
enggak teriak teriak 
saya terpakasa 
memberikan mainan 
yang dia suka biar dia 
diem, terus sekali 
sekali ngajak anak 
jalan jalan ya buat 
refreshing lah atau 
kadang kadang renang 
juga 

PFC (AC)  
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Nah kenapa sih ibu 
lebih memilih cara 
ini? 

Soale saya enggak tahu 
mas cara lain buat 
ngiliangin stressku. 
Saya taune ya cuma itu 
tadi. Nah penyembuh 
stressku yang paling 
berhasil itu kan nek 
anaknya seneng, orang 
tua ikutan aja. Nah 
anakku sukanya kan 
jalan jalan sama renang. 
Ya itu tak turuti mas, 
semisal anaknya seneng 
ya orang tuanya juga 
ikuan seneng mas 

  

Oh begitu ya. 
Sekarang waktu 
kumpul sama 
saudara besar 
masih ada yang 
enggak suka gitu? 

Udah enggak, sekarang 
pada bisa nerima. 
Soalnya keluarga bapak 
itu juga melihat 
perkembangannya 
anakku. Nah setelah 
dilihat dilihat anakku itu 
udah enggak ngamuk 
ngamuk kayak jadine 
bisa menerimalah. Nah 
momen yang 
mengharukan itu gini 
mas, saya di kampung 
itu lama mas selama itu 
anakku enggak pernah 
ketemu bapaknya. 
Anakku itu setiap 
ketemu orang laki laki 
dewasa entah itu tamu 
atau tetangga dia itu 
mesti minta gendong 
atau pangku kayak dia 
menggangap itu 
bapaknya. Tak pikir pikir 
dia itu kangen sosok 
bapaknya walapun 
enggak bisa ngungkapin 
secara verbal, nah titik 
inilah yang membuat 
saya harus kembali ke 
Semarang rujuk sama 
suami. Setelah ketemu 
lama tak lihat reaksi 
anaknya juga engga 
mau lepas sama 
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bapaknya. Ya dipikir 
pikir juga ya mas 
keluarga itu enggak 
boleh jauh jauhan  

Nah sekarang 
keluarga di 
kampung gimana 
bu? Sudah bisa 
menerima belum? 

Masih menolak, soalnya 
mereka itu masih 
percaya omonganne 
dukun itu. Desaku itu 
kan masih percaya 
sama mistis mistis gitu 
jadine ya apa apa yang 
sulit diterima logika di 
sangkutin sama mistis 
mas. Jadine mereka 
percaya bahwa anakku 
itu membawa sial, bikin 
ekonomi seretlah, 
korban pesugihan lah. 
Banyak omongan yang 
gak enak sering tak 
denger itu bikin aku 
jengkel dan stress. Saya 
percaya yang bikin 
ekonomine mereka 
seret itu bukan anakku 
mas tapi kondisi 
wilayah. Nah 
dikampungku kan 
kerjaannya pada 
serabutan jadi nek 
enggak ada yang 
minta sawahnya 
digarapin ya enggak 
dapet uang gitu loh 
mas. Nah aku 
jengkelenya itu mereka 
itu enggak mau nerima 
keadaan sebenernya 
malah nyari kambing 
hitam ya anakku ini. Ya 
gimana lah mas ibu 
mana yang enggak 
stress anaknya 
digituin. Keluarga di 
kampung juga gitu, 
mereka ya percaya 
dukun. Dampaknya aku 
di kampung juga merasa 
stress mas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM 
 
 
 
 

EF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adanya pandangan 
yang logis dalam 
memaknai masalah 
yang terjadi 
 
Setelah menjauhi 
stresor subjek tidak 
lagi merasakan 
adanya tekanan 
dari warga, 
sehingga subjek 
dapat berpikir 
secara jernih 
tentang masalah 
yang dia hadapi 
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Sampai segitu 
bencinya sama 
keluarga di 
kampung ya bu? 

Iya mas, aku juga 
hampir pernah di usir 
sama orang sana ya 
gara gara mereka 
percaya nek anakku 
bawa sial 

  

Kok kampung bisa 
percaya adanya 
dukun gitu gimana 
bu? Apa rumahnya 
deket dengan 
rumah ibu di 
kampung 

Gini mas ceritanya, pas 
waktu aku sama anakku 
makan di warung ada 
orang pinter lewat. Nah 
dia itu lihat anakku itu 
kayak ada yang jagani 
gitu, nah sejak itu 
sekampung percaya. 
Terus saya nanya 
gimana carane ngilangi 
kayak gini? Dia jawab 
ada banyak cara yang 
bisa dilakukan misalkan 
dengan beli beli barang 
barang yang dia sebut 

  

Terus ibu percaya? Iya mas hampir sih. 
Belinya barang barang 
gitu hampir mau sejuta 
untunge gak jadi. Nuruti 
orang pinter gini ya 
capek mas soale beline 
ke tempat tertentu dan 
harus ada waktu 
tertentu. Aku sampai 
pergi ke Surabaya tok 
aja harus jam 2 pagi apa 
enggak capek? 

  

Lalu apa yang 
membuat ibu 
hampir mengikuti 
pengobatan 
supranatural tadi? 

Soalnya gini ya mas, 
anak kayak gini mau 
diapa apain kan enggak 
bisa normal. Terapi yang 
dilakukan hanya bisa 
membuat anak tidak 
banyak bergerak dan 
bisa melakukan hal 
sendiri. Jadi intinya di 
SLB tidak bisa menjamin 
anaknya sembuh total. 
Nah disitu kan saya 
merasa stress enggak 
tahu harus gimana jadi 
enggak bisa berpirkir 
jelas mas, nah dateng 
orang yang katanya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akibat adanya 
stress membuat 
subjek tidak dapat 
mengambil 
keputusan secara 
logis 
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Keterangan Koding : 

EFC: Emotion Focused Coping 

 SM: Seaking Meaning  

 SB: Self Blame 

 E:Escapism 

PFC: Problem Focused Coping 

 DI: Dukungan Sosial 

 AC: Active Coping 

 P  : Membuat rencana 

EF: Efektifitas Coping 

MS: Munculnya Stressor 

Wawancara Triangulasi Subjek Kedua 

 

 

bisa menyembuhkan 
dengan waktu singkat 
akhirnya saya memilih 
itu 

 

Ada enggak sih bu 
perbedaan setelah 
sama sebelum 
punya anak yang 
begini? 

Ada mas, dulu waktu 
anaknya masih bayi ya 
seneng lah mas apalagi 
anaknya cantik, tapi 
setelah memasuki usia 2 
tahun menunjukkan 
gejala Autis kan ya saya 
bingung mas harus 
gimana ya ujung 
ujungya stress soale 
perilakune beda kayak 
anak normal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Terimakasih bu, 
wawancaranya 

   

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Saya mulai tanya 
ya pak 

Iya   

Bapak tau S ini 
muncul gejala 
autis kapan ya? 

Umur 4 tahunan, 
seperti adanya gejala 
keterlambatan bicara 
dan tidak ada 
keinginan untuk 

GA Munculnya gejala 
autis 
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berinteraksi dengan 
orang lain.  

Nah waktu bapak 
dan ibu tau 
anaknya di 
diagnosis gejala 
autis apa yang 
dirasakan? 

Ya dulu kan saya 
pernah kerja di farmasi 
jadi sedikit tau autis itu 
kayak gimana. Ya saya 
sih pasrah mas soalnya 
anak kayak gitu kan 
enggak mungkin bisa 
sembuh sepenuhnya, 
yang stres itu ibunya 
soalnya kan anak 
pertama. Jadi kayak 
kaget gitu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adanya perasaan 
negatif 

Stresnya dalam 
bentuk apa pak? 

Kurang sabar dalam 
menanggani anak. S 
kan sulit memahami 
orang lain dan kadang 
ada perilaku yang bikin 
ibunya jengkel sehingga 
dia sering main tangan. 
Ada juga stress karena 
beban moral, misalkan 
ada orang lain yang 
kasihan sama keluarga 
saya padahal saya itu 
engga suka dikasihani 

  

Biasa apa yang 
ibu lakukan untuk 
menangani 
stresnya ? 

Mencoba untuk 
bersabar mas, tapi ya 
enggak bisa soalnya 
perilaku S selalu bikini 
bunya jengkel 

  

Nah bagaimana 
perilaku S waktu 
dirumah? 

Ya pola tidur kebalik 
mas, siang tidur 
malemnya melek. Nah 
yang capek tu ibunya 
harus mengikuti 
kegiatan S. Terus 
sering pergi ke taman 
gak bilang 

MS Adanya gejala 
kelelahan secara 

fisik 

Oh begitu, nah 
upaya apa sih 
yang menurut 
bapak dapat 
mengurangi 
perilaku autis S 

Ya cuma SLB aja   

S masuk SLB 
sini berapa lama 
pak? 

Udah lama sih mas, tapi 
sering keluar masuk 
soalnya ada beberapa 
masalah penting yang 

  



133 
 
 

 
 

Keterangan Koding 

MS: Munculnya Stressor 

GA : Gangguan Autis 

 

 

harus diselesaikan oleh 
keluarga kami jadi S 
sedikit tidak terurus 

Bapak taunya 
SLB itu dari 
mana? 

Ya dulu guru TKnya dia 
lihat anak saya itu 
menunjukkan gejala 
autis, nah dari situ dia 
memberi alamat SLB 
Yogasmara 

  

Nah bagimana 
lingkungan disini 
menanggapi S? 

Ya beberapa tetangga 
butuh penyesuaian 
terhadap S, soalnya 
mereka taunya anak gini 
kan anak indigo, mistik 
mistik gitu. Nah dari situ 
saya mencoba 
menjelaskan ke mereka, 
lama lama ya paham 

  

Nah bagaimana 
dengan 
tanggapan 
keluarga besar ? 

Saya kan keluarga 
besar ya mas. Di sini 
ada 4 kepala keluarga 
awalnya sih belum 
menerima gitu tapi 
karena perilaku S yang 
susah dikendalikan tapi 
lama lama mereka 
paham kok dan S 
menunjukkan 
perkembangan positif 
setelah terapi di SLB 

  

Oh yang disini 
keluarga dari 
bapak? 

Iya mas   

Nah bagaimana 
tanggapan dari 
keluarga ibu? 

Wah dari keluarga ibu 
kurang dapat menerima 
sih mas 

  

Oh begitu saja 
pak 
wawancaranya 
terimakasih 

Iya   
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D. VERBATIM SUBJEK 3 

 

Wawancara dan Observasi  

Pertemuan Pertama 

2 Januari  2019 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Tak nanya ya bu Iya mas ,   

Sejak kapan sih 

ibu tahu jika 

anaknya 

mengalami 

gangguan autis ? 

 

 

Sebenernya itu feeling 

mas, pertama kali itu 

saya curiga di usia 9 

bulan. Di  usia 9 bulan 

itu kok dia gak bisa 

merespon stimulus. 

Orang jawa kan biasane 

ngudang bayi gitu to 

mas nah dia itu pas tak 

gituin enggak lihat saya 

malah pandangannya 

kemana mana. 

Perbandingannya 

tetangga saya yang 

anaknya sama kayak 

anak saya bisa begitu 

kok anak saya enggak. 

Dia itu sukanya sendiri 

gitu mas nonton kartun 

apa dengerin lagu, pas 

diputerin kartun itu 

kelihatan dia tertarik 

banget 

  

Nah waktu 

kehamilan 

bagaimana bu 

kondisinya? 

Ya ada riwayat buruk 

kehamilan. Jadi usia 

kehamilan 3 bulan itu 

anak mau keguguran 

nah sama dokter itu 

suruh dipertahankan. 
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Akhirnya saya 

mengonsumsi banyak 

obat penguat gitu 

sampai usia kehamilan 

itu 7 sampai 8 bulan. 

Saya duga itu penyebab 

munculnya gangguan 

autis pada anak saya 

Nah bagaimana 

ibu memberikkan 

pendidikan formal 

pertama kali buat 

anak? 

Saya masukkan ke TK 

umum pertama kali, tapi 

tak lihat lihat kok anak 

ini kelihatan lain ya. Dia 

itu cenderung diem 

aja, misalkan temen 

temennya main di 

ayunan apa perosotan 

gitu dia cuma ngelihat 

aja. Dia cenderung 

pasif mas, tapi 

beberapa waktu dia 

sudah mau mencoba 

untuk bergaul dengan 

temennya. Saya 

konsultasi ke guru 

kelasnya akhrnya saya 

putuskan untuk 

masuk ke SLB, karena 

saya rasa di TK umum 

pendidikannya tidak 

cocok untuk anak 

saya. Pertama kali di 

SLB itu di jalan 

Supriyadi, dia masuk 

langsung ke kelas 2 

karena di sudah bisa 

baca tulis. Murid di SLB 

kan campur mas 

usianya enggak sama, 

nah kebetulan anak 

saya dapet teman satu 

kelas itu 5 cowok 

semua. ABK kayak gini 

sisi biologisnya kan aktif 

mas, nah waktu di kelas 

 

 
 
 
 
GA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PFC (DI, 
P) 

 

 
 
 
Adanya gejala 
gangguan autis 
yakni tidak ada 
minat untuk 
berinteraksi sosial 
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anak saya itu digoda 

sama temennya. Lama 

kelamaan dia merasa 

minder dan risi gitu mas 

akhirnya dia gak mau 

sekolah lagi. Waduh 

saya pusing to mas, 

akhirnya tak coba ke SD 

umum  

Apa yang 

membuat ibu 

berani 

memutuskan 

untuk 

memasukan anak 

ke SD umum 

Saya melihat secara 

nilai akademis dia bisa 

mengikuti, tapi secara 

sosialisasi dengan 

orang dia enggak bisa. 

Jadi itu pertimbangan 

saya 

  

Nah waktu di 

sekolah umum 

ada kesulitan 

enggak bu? 

Ya enggak mas cuma 

masalah sosialisasi aja. 

Dia bisa mengikuti 

pelajaran kayak anak 

biasa.  Sebelum masuk 

ke sekolah itu saya 

ngomong sama kepala 

sekolahnya jika anak 

saya berkebutuhan 

khusus, nah kepala 

sekolahnya 

memperbolehkan 

soalnya sekarang ada 

program dari 

pemerintah yang 

sekolah umum harus 

ada murid ABKnya, tapi 

menurut saya anak 

kayak gitu itu 

terpinggirkan soalnya 

bakal jadi pusat 

perhatian. Nah kayak 

gitu kan beban mas. 

Maksudnya gini mas, 

wah anak saya ini bakal 

jadi beban buat guru 

dan sekolahanya. Jadi 

ada perasaan gak 
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nyaman. Tapi ya 

alhamdulilah ya lulus 

mas 

Setelah itu lanjut 

kemana bu? 

Secara NEM dia bisa ke 

SMP umum, tapi pada 4 

tahun yang lalu kan lagi 

marak maraknya 

pemerkosaan dan 

pelakunya itu teman 

kelasnya. Saya itu 

kepikirannya gini usia 

SMP kan usia remaja 

masa dimana pergaulan 

cowok dan cewek 

sudah agak bebas 

otomatis dia kan jadi 

pusat perhatian soalnya 

dia beda dan bisa 

“dimanfaatkan” itu 

ketakutan saya. Nah 

disini saya pusing mas 

mau tak lanjutin kemana 

gitu, suami saya sih 

membebasin anak saya 

mau ke mana. 

Akhirnya saya cari 

info sebanyak 

mungkin di Google, 

tanya temen, 

banyaklah mas, nah 

kemudian tak masukin 

di YPAC sini. Malah 

yang ribut itu eyangnya 

soalnya pandangan 

orang jadul kan SLB itu 

ketemune orang cacad 

gitu. Nah saya malah 

jadi konflik sama ibu 

saya mas, soalnya yang 

tau terbaik buat anak 

saya ya aku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC (AC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem Focused 

Coping 

 Active Coping 

- Mencari 

informasi 

sebanyak 

mungkin agar 

dapat 

menemukan 

langkah yang 

tepat untuk 

memecahkan 

masalah 

subjek 

Banyak juga ya 

bu daftar riwayat 

pendidikannya. 

Iya mas, sebelum 

kesini saya juga 

kepikiran mau tak 
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masukkin ke SLB 

Negri, disana 

programnya bagus 

mas, diajari 

ketrampilan juga lah 

tapi tempatnya jauh 

banget mas dan 

masuk SLB aja ada 

tesnya lho mas. Waktu 

itu yang daftar 200 

nah yang diterima 

cuma 10, lalu saya 

mikir apa bisa masuk 

ya. Nah tak 

pertimbangkan 

mending ke YPAC aja 

deket rumah. Saya 

rasa guru disini juga 

berkompeten mas 

mereka tau apa yang 

dibutuhkan buat 

muridnya. Tak pikir pikir 

saya srek disini mas 

ada pelajaran umum 

sama pelajaran 

ketrampilan 

 
PFC (P) 

 
Problem Focused 
Coping 
  Perencanaan 

- Subjek 
memikirkan 
dan 
mempertim 
bangkan 
rencana yang 
tepat dengan 
kodnisinya 

Nah dari segi 

ekonomi 

bagaimana bu? 

Apakah 

mendukung  

Orang awam taunya 

kan sekolah di tempat 

kayak gini mahal ya 

mas. Padahal enggak, 

malah kami orang tua 

merasa dibantu oleh 

pemerintah. Jadi setiap 

tahun itu ada bantuan 

pendidikan, nah 

kemarin itu dapat 

bantuan sebesar 2 juta 

500 ribu. Disini juga 

banya donator mas, 

donator tetapnya Ana 

Avanti 

 

 
 
 

 

 
 
 

Hah Ana Avanti 

yang desainer itu 

bu? 

Iya mas, setiap tahun itu 

dia ada program bakti 

sosial. Nah yang dibagi 
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itu ada alat tulis, 

seragam. Intinya saya 

enggak merasa 

keberatan secara 

ekonomi sekolah disini, 

mungkin sekolahnya 

deket pusat kota 

makanya diperhatikan 

pemerintah. SLB yang 

lain saya enggak tahu  

Nah itu tadi kan di 

sekolah bu, waktu 

di rumah 

giamana? 

Waktu di rumah 

sebenernya itu dia rame 

mas. Ini to sama 

adeknya tukaran, 

gojekan. Nah dia kan 

ngefans sama JKT 48, 

dia itu sering niruin mas 

gayanya member JKT 

48 pas lagi konser. Pas 

tak lihat lihat ya lucu 

juga dia mas. Meskipun 

keadaane anak saya 

gini to mas saya tetep 

memperlakukan dia 

kayak anak normal. 

Misalkan pas aku 

reuni smp gitu dia ya 

tak ajak, terus pas 

acara keluarga atau 

pas saya ketemu 

temen lama ya dia tak 

ajak. Nah sebelume 

aku bilang sama 

temenku dulu ”ini 

anak saya mempunyai 

kebutuhan khusus 

mohon dimaklumi jika 

beda”. Ada acara 

tertenu yang mungkin 

saya gak bisa ngajak 

anak saya mas missal 

waktu kondangan, 

soalnya jika saya ngajak 

anakku ke kondangan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PFC (AC) 

 

 
 
 
-  
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dia kan gak mungkin 

mau ngambil makanan 

sendiri dan nyari tempat 

khusus buat dia juga 

susah 

Ibu sampe berani 

bilang gitu sama 

temen ibu? Nah 

apa yang buat ibu 

berani terbuka 

sama orang lain, 

soalnya sebagian 

khasus ibu yang 

punya ABK kayak 

gini kan malah 

ditutup tutupi? 

Soalnya gimana ya 

mas, anak saya kan 

pasif jika bertemu 

orang. Nah saya tu 

pengen membentuk 

rasa percaya dirinya 

dengan cara tak 

kenalin banyak orang. 

Jika tak umpetin 

dirumah dia kan 

semakin terpuruk jadi 

tambah gak mau 

interkasi sama orang. 

Awal awalnya ya 

susah mas, tapi lama 

kelamaan kan dia 

pasti terbiasa. Oh yang 

tadi kok saya berani 

terbuka sama orang. 

Jawabannya gini mas, 

saya mending terus 

terang aja daripada 

nanti temen temen saya 

kayaknya diem tapi 

ngerasani anakku kan 

rasane enggan enak to 

mas.  

 

PFC (AC) 

 

Problem Focused 
Coping 
 Active Coping 

Setelah ibu 

berikkan 

pelatihan gitu ada 

enggak 

perubahan pada 

anakknya? 

Ya sedikit ada mas, 

dulu waktu dia tak ajak 

ke tempat umum gitu 

kayak di mall mesti dia 

ngajak pulang. Nah 

sekarang ya dia bisa 

tenang, meski ya cuma 

diem aja. Saya tu 

pusing lho mas dia itu 

nek suka apa apa 

enggak pernah bilang, 

contohnya waktu tak 
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ajak ke indomaret dia 

pengen jajan ni ya dia 

cuma lihatin aja enggak 

bisa ngomong, Ya saya 

bisane tau dari tatapan  

matanya  Saya tu juga 

pernah ngomong 

langsung ke dia gini “ 

kamu itu kok apa apa 

enggak bisa sendiri, nah 

nek misalkan nanti 

mamah papah 

meninggal kamu s yang 

ngurusi?”. Saya bilang 

gitu karena jengkel 

banget lho mas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oh ada enggak 

perilaku anaknya 

yang buat ibu 

jengkel gitu? 

Ada mas banyak, anak 

autis itu kan suka 

yang serba sempurna. 

Misalkan waktu mau 

berangkat sekolah, 

sepatunya dia kotor, 

nah sama dia itu 

disikat sampe bersih 

padahal ini sudah mau 

terlambat ke sekolah, 

terus pas malem 

setiap mau tidur itu 

tempat tidur itu 

dibersihin sampe lama 

gitu. Oh iya pas waktu 

dia mens, di kamar 

mandi itu bisa sampe 

hampir 2 jam mas nah 

di dalem itu nyuci 

celana dan pembalut 

itu bisa sampe bersih 

gitu. Makanya pas lagi 

mens gitu bapak 

adeknya itu mesti tak 

suruh mandi dulu. 

GA Adanya ciri ciri 

perilaku gejala autis 

yakni munculnya 

perilaku yang 

berulang dan tetap 

Ibu itu terbukanya 

sama orang yang 

ibu kenal atau 

Ya semua orang mas. 

Nah saya kan ini juga 

kuliah mas, jadi 

 

 
PFC (P) 
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sama semua 

orang ? 

semisal jadwalnya 

kuliah tabrakan sama 

anak saya pulang 

sekolah otomatis saya 

mesti langsung 

ngomong dosenku. 

“Pak atau bu maaf 

saya minta izin nanti 

waktu di kelas saya 

harus pulang duluan 

soalnya saya punya 

anak berkebutuhan 

khusus yang harus 

dijemput”. Saya sudah 

buat rencana mas 

nanti harus jemput 

jam brapa soalnya 

tempat kuliah saya ke 

YPAC jauh lho mas, 

anak kaya gini tu 

riskan mas jika saya 

telat jemput apalagi di 

tengah kota kayak 

gini. Ya dengan 

keterbukaan ini 

alhamdullilah orang 

orang paham dengan 

kedaan saya 

Problem Focused 
Coping 
 Dalam 

menghadapi 
rutinitas sehari 
hari subjek 
membuat 
rencana harian 
agar aktivitas 
hariannya tidak 
membuatnyater
bebani 

Tanggepan 

anaknya waktu 

ibu marah marah 

gimana? 

Ya secara emosi dia 

bisa nanggepi mas 

semisal tadi saya bilang 

gitu ya dia diem. Ya 

aspek emosinya dia 

jalan lah, kayak kemarin 

pas semisal adeknya 

gambar kartun dia bisa 

ngomong “adek kreatif 

ya mah” sampe bilang 

gitu. Oh yang terbaru 

pas tahun baru kemarin 

dia kan nonton film 

setan setan itu lho mas 

nah dia sampe bisa 

bilang gini “pantes 
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didatengi banyak setan 

lah gak pernah solat” ya 

tak bercandain to kamu 

tu ya juga tidur malem 

terus nek ketemu setan 

gimana..  

Nah 

kesehariannya 

yang antar jemput 

anaknya siapa 

bu? 

Sebagian besar ya 

saya, waktu pagi saya 

nganter anak yang kecil 

ke sekolah. Nah pas 

siang itu saya dari 

kampus jemput adeknya 

sekalian nganterin 

kakaknya ke SLB terus 

saya lanjut ke kampus 

lagi mas, Capek sih 

jadinnya 

  

Bagaimana 

aktivitas anaknya 

waktu di rumah 

bu? 

Monoton mas, setiap 

hari ya sama terus 

kayak gitu gitu aja. 

Mbahnya itu sampe 

heran, “anakkmu tu 

apa enggak bosen tiap 

hari gitu terus”. Nah 

makanya itu setiap 

saya ada kegiatan 

diluar biar ada variasi 

dan dia juga kayak 

yang tadi to tak ajak 

ke mall, bertemu 

temen temen saya, 

dan masih banyak lagi 

lah 

 

 
 
 
 
 
 
PFC (AC) 

Adanya ciri ciri 

gejala autis yakni 

perilaku berulang 

 
 
 
 
Problem Focused 
Coping 
 Active Coping 

- Tindakan aktif 
untuk 
mengurangi 
beban stres 

Maaf bu anaknya 

ibu tu berapa ya? 

2 mas, ini yang kecil. 

Nah yang autis itu yang 

besar cewek itu tadi 

  

Nah waktu dulu 

ibu tau anaknya 

didiagnosis 

adanya gangguan 

autis itu gimana 

bu? Apalagi ini 

anak pertama 

Sebenernya saya sudah 

sadari diri mas soalnya 

sudah ada feeling. 

Soalnya waktu 

kehamilan itu kan dia 

mau keguguran ya saya 

sudah siap nanti jadinya 

kayak gimana 
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Lalu tanggapan 

suami bagaimana 

bu?  

Suami saya itu lebih 

santai mas, dia nerima 

apa adanya. Dulu waktu 

masih dia TK tak ajari 

buat garis itu enggak 

bisa bisa, apalagi waktu 

itu kan saya masih 

muda jadi 

kesabarannya tipis 

banget jadi gampang 

marah. Nah yang 

nengahi itu malah suami 

saya. Dia sempet bilang 

gini “ koe ki ngopo to? 

Anak iki urip ki wes bejo 

dadi raksah nuntut akeh 

akeh”. Nah anak kayak 

gini kan emosinya 

tinggi mas misal lagi 

ngambek barang 

dirumah itu di acak 

acak, terus kepala 

dibenturin ke tembok. 

Saya kepancing emosi 

ya tak cubitin 

sekalian. Nah suami itu 

lebih sabar dari saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munculnya stres 
yang ditandai 
dengan adanya 
ledakan emosi 

Warga sekitar tau 

enggak bu jika 

ibu mempunyai 

anak 

berkebutuhan 

khusus? 

Ya tau mas, saya yang 

cerita kok  

  

Nah lalu ada 

enggak bu 

tanggepan negatif 

dari warga 

Mungkin didepan saya 

baik nek dibelakang 

saya enggak tau 

soalnya kan saya baru 

juga pindah rumah. Hari 

pertama saya pindah 

rumah tu saya udah 

bilang ke tetangga 

depan saya nek saya 

punya anak autis. Tak 

pikir terus terang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFC 
(SM) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emotion Focused 
Coping 
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sama tetangga itu ada 

baiknya juga, misal itu 

kemarin kan lampu 

mati tapi saya harus 

nganter adeknya 

belajar ngaji akhirnya 

kakanya tak tinggal 

dirumah terus tak 

kasih lilin sama korek. 

Setelah listrik nyala, 

saya pulang itu se RT 

pada didepan rumah 

saya. Aku kaget mas 

ternyata pada 

khawatirin anakku 

soalnya warga tau 

yang dirumah cuma 

kakaknya dan cuma 

rumahku aja yang 

lampunya masih mati. 

Saya malahh 

berterimakasih punya 

tetangga yang peduli 

banget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seaking 
Meaning 
- Dengan tidak 

menutupi 
kekerungan 
anaknya 
subjek 
merasa 
mendapat 
bantuan dari 
lingkungan 
masyarakat 

 
 

Setelah beberapa 

waktu punya 

anak yang 

berkebutuhan 

khusus gini ada 

nggak bu 

perbedaan antara 

sesudah punya 

dan sebelum 

punya? 

Nek dulu sih sebelum 

menikah pasti 

pengennya punya anak 

yang normal dan 

sempurna.Setelah 

lahirnya anak ini itu 

sudah mengubah mind 

set saya, sekarang saya 

menerima dia apa 

adanya. Jadi lahirnya 

anak saya yang kedua 

ini normal saya ya 

merasa biasa saja. 

Anak saya yang kedua 

itu pinter mas, ujian 

nilaine 90 terus padahal 

seneng main game. 

Berdasarkan pengalam 

anak saya yang 

pertama tadi saya 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
-  
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Keterangan Koding : 

PFC  Problem Focused Coping  

 (DI)  :Dukungan Informsi 

 (P) : Perencanaan 

  AC) : Active Coping 

EFC : Emotion Focused Coping 

 (SM) : Seaking Meaning 

MS  :Munculnya Stressor 

 

Wawancara dan Observasi  

Pertemuan Kedua 

18 Februari  2019 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Saya mulai lagi ya 

bu wawancaranya 

Iya mas   

Oh ya saya lupa 

nanya nama 

anaknya ibu. 

Namanya biasa 

dipanggil siapa y? 

G   

Usianya berapa 

bu? 

Ini sudah 17 tahun   

Nah kemarin ibu 

kan cerita jika dari 

segi ekonomi dan 

lingkungan sosial 

gak ada masalah. 

Nah menurut ibu 

Saya rasa itu dari anak 

sendiri seperti tidak mau 

membuka diri untuk 

berinteraksi dengan 

orang lain contohnya tak 

ajak arisan, pergi 

  

enggak masang target 

tinggi. Saya sekarang 

harapannya anak saya 

semuanya jadi anak 

yang bejo udah, nek 

beruntung kan sudah 

baik mas 
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apa yang menjadi 

masalah memiliki 

anak autis? 

kondangan mesti dia 

enggak mau soalnya dia 

tahu disana pasti bakal 

banyak orang. Jadi 

intinya dia itu sudah 

mempunyai keinginan 

untuk menutup diri 

Oh lebih ke aspek 

perilaku anaknya 

ya bu? 

Ya mas saya rasa 

beratnya lebih ke aspek 

perilaku bagaimana 

ngajari dia untuk 

berinteraksi 

  

Nah selain terapi 

dari SLB apa ada 

terapi lain diuar 

itu? 

Oh ya, saya sih diluar 

SLB saya sering 

memberikan latihan 

kepada G dengan cara 

mengajaknya keluar 

rumah untuk bertemu 

dengan orang baru. Pas 

dirumah tak ajari dia 

pergi ke warung bukan 

indomaret untuk beli 

suatu agar dia bisa 

interaksi dengan 

penjualnya. Eh malah 

satu jam dia enggak 

balik ke rumah padahal 

warungnya di seblah 

rumah, soalnya dia 

enggak manggil yang 

punya warung. 

Masalahnya dia itu 

enggak bisa 

berkomunikasi dua arah 

sama komunikasi verbal 

  

Oh jadi G 

mengalami 

kesulitan untuk 

berkomunikasi 

dengan orang lain 

ya bu? 

Iyas mas, Nah untuk 

terapi selain SLB itu 

lebih ke agama. Saya 

kan muslim mas, jadi 

saya sering mengajak 

G ke uztad untuk 

ruqyah atau di doain 

agar diberikan 

kesehatan dari Allah. 

R  
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Ada juga yang 

menyarankan ke orang 

pinter tapi saya enggak 

mau mas, soalnya itu 

kan bertentangan 

dengan agama saya. 

Saya sih lebih memilih 

upaya yang bersifat 

logis tetapi juga miminta 

bantuan dari Tuhan 

Nah waktu 

dirumah juga gitu 

sama adiknya? 

Wah dirumah dia bisa 

berinteraksi sama 

adeknya, dia itu 

malunya jika bertemu 

dengan orang baru. 

Meskipun dia autis G ini 

paham tentang hak dan 

kewajibannya. Misalkan 

dia punya barang 

diambil sama adiknya 

dia mesti marah. Jadi 

dia enggak bisa berbagi 

‘punyaku ya punyakku, 

punyakmu ya 

punyakmu”. Nah untuk 

mengatasi itu setiap 

saya belikan barang 

atau makanan ya tak 

pisah, soalnya mereka 

itu mesti bertengkar 

jika dikasih satu 

barang yang harus 

berbagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC (AC) 

 

Nah mempunyai 

anak autis ini kan 

perlu pengasuhan 

khusus, lalu apa 

ibu pernah 

mengikuti seminar 

tentang parenting? 

Oh ya pernah mas, dari 

YPAC sering 

mengadakan workshop 

dan parenting. Baru 

beberapa hari yang lalu 

yang dibahas itu tentang 

pola makan untuk ABK. 

Nah ada juga yang 

mengupas tentang 

masa puber untuk anak 

autis, disitu saya juga 
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baru tau mas meskipun 

mereka autis aspek 

biologis mereka itu 

normal jadi perasaan 

tertarik pada lawan jenis 

itu ada sehingga orang 

tua dilatih untuk 

menghadapi itu 

Oh begitu jadi apa 

yang ibu dapat dari 

seminar itu. 

Maksudnya 

pengetahuan 

kayak gimana? 

Oh ya yang makanan itu 

anak autis itu dilarang 

makan yang 

mengandung protein 

soalnya dapat memicu 

tantrum. Nah yang 

seminar pubertas ABK 

itu orang tua khususnya 

ibu yang punya anak 

peremuan, mereka 

dilatih untuk mengajari 

anaknya menghadapi 

datang bulan. Ada juga 

seminar yang mengajak 

orang tua untuk 

memikirkan masa depan 

anaknya stelah lulus di 

SLB. Beruntungnya di 

Semarang ada tempat 

kerja untuk ABK jadi 

mereka akan dilatih 

bekerja untuk 

menghasilkan 

penghasilan seperti 

membatik, menjahit baju 

dll 

  

Nah bagaimana 

caranya sekolah 

memberi tahu ke 

orang tua murid 

jika ada seminar 

Oh di setiap kelas itu 

grup WA mas. Jadi 

orang tua murid 

diberitahu wali kelas 

lewat situ. Kebanyakan 

sih yang beri seminar itu 

dari fakultas kedokteran 

sama psikologi Undip 

dan bahkan itu ada 

bulenya mas guru 
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bahasa Inggris dari 

mahasiswa pertukaran 

pelajar. Nah hal itu saya 

gunakan itu bahan 

memancing komunikasi 

G, misalkan gimana 

rasanya belajar dengan 

guru dari luar negri? Hal 

kayak gitu saya pilih 

untuk melatih G 

berkomunikasi, soalnya 

G itu nek enggak 

dipancing ngomong ya 

diem  

Ibu sering ikut 

seminar gitu? 

Ya sering mas, biasanya 

seminar gitu adanya pas 

mau penerimaan raport 

semester sama awal 

KBM. Selain dari 

sekolah biasanya saya 

dapat undangan 

seminar itu dari UPTD 

  

UPTD itu apa bu? Oh itu organisasi dari 

kelurahan yang 

biasanya ngurusi 

tentang pendidikan. Jadi 

perwakilan dari seluruh 

sekolah di kelurahan 

tersebut diundang ke 

kantor kelurahan untuk 

menghadiri seminar. 

Biasanya sih yang dapat 

kepala sekolahnya 

soalnya guru seperti 

saya gak bisa ninggal 

murid. Adanya kegiatan 

dari UPTD gitu biar 

sekolah bisa mendeteksi 

sejak dini muridnya 

yang mengalami 

kebutuhan khusus. Jadi 

saya sih lebih seneng 

ikut seminar yang dari 

SLB soalnya memang 
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untuk parenting, bukan 

untuk mendeteksi. Nah 

selain itu saya kan juga 

punya temen dosen, 

saya minta tolong 

semisal ada seminar 

tentang ABK di 

kampusnya saya minta 

di kabari. Saya ikut 

seminar gini juga 

pengen sertifikatnya 

soalnya sebagai guru 

sertifikat itu penting 

untuk menunjang karir. 

Ibu kan sekarang 

juga lagi sibuk 

skripsi pulang 

pergi tempat kerja 

sama kampus kan 

jauh, lalu 

bagaimana ibu 

mengatur waktu 

untuk G? 

Ya pembagian tugas 

antara saya, suami , 

sama eyang. Kebetulan 

saya kan anak tunggal 

jadi saya bisa minta 

bantuan eyangku untuk 

jemput G pulang 

sekolah. Dulu waktu 

kuliah biasa kan bisa sih 

telat telat dikit ya izin 

sama dosen yang lagi 

ngajar lah. Sekarang sih 

sulitnya nemui dosen 

pembimbing mas, jadi 

enggak tentu kapan 

bisanya. Pusingnya 

semisal dosenya bisa 

ditemui bisa pas waktu 

G pulang sekolah kan 

kacau mas 

  

Nah suaminya 

gimana bu? 

Ya suami sih kan sering 

kerja luar kota terus jadi 

juga enggak pasti. Jadi 

waktu suami bisa ya 

suami, nek suami 

enggak bisa ya eyang. 

  

Oh serumah sama 

eyang to bu? 

Ya enggak mas, saya 

rumah di banget ayu. 

Eyang di kaligawe. Saya 

ngabarinya lewat hp 
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mas, misal besok G 

enggak ada yang bisa 

jemput saya ngabari 

eyang untuk jemput. 

Kebetulan seminggu 

ini G libur sekolah ya 

saya titipin dia ke 

rumah eyangnya 

karena G cuma tiduran 

aja seharian driumah 

soalnya semua orang 

pergi. Di rumah 

eyangnya G kan lebih 

produktif misalkan pas 

pagi di ajak eyangnya 

ke pasar nah siangnya 

kemana terserah 

eyangnya. Biar 

kegiatannya produktif 

gitu sih mas 

 
 
 
 
 
PFC (AC) 

 
 
 
 
 
 

 

Rumah ibu kan  

jauh belum lagi 

nganter G ke 

sekolah terus ke 

kampus, lalu 

gimana sih 

caranya ngatur itu 

semua 

Ya saya bikin jadwal 

mas. Jam sekian harus 

apa dan ngapain. 

Jadwal itu enggak 

boleh telat jika 

terlambat panjang 

urusanya, selain itu 

saya juga miminta 

bantuan sama orang 

terdekat saya yaitu 

suami dan eyang. Ya 

ujung ujungnya juga 

capek mas.  

PFC ( P )  

Nah dari segi 

kesehatan apa ibu 

masih kuat untuk 

melakukan 

aktivitas seperti 

ini? 

Alhamdullilahnya masih 

kuat mas, ya kadang 

capek juga sih mas tapi 

nek saya enggak 

berkorban begini 

gimana masa depan 

anak saya nanti 

  

Oh begitu apakah 

suami mendukung 

upaya ini 

Ya jelas lah mas, 

contohnya waktu 

menghadiri seminar itu 

yang dateng itu kita 
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berdua xmas meskipun 

suamiku enggah betah 

lama lama ya memang 

orang lapangan kan 

gampang bosen duduk, 

terus pas ada kegiatan 

study wisata SLB kita 

sekeluarga ikut mas. Ya 

intinya suami saya 

dukung kegiatan yang 

positif untuk G 

Keterangan Koding : 

PFC : Problem Focused Coping  

 (DI) :Dukungan Informasi 

 (P) : Perencanaan 

 (AC) : Active Coping 

EFC : Emotion Focused Coping 

R    : Religion Coping 

Wawancara Triangulasi Subjek 3 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Saya mulai ya 
pak 

Iya mas,   

Sejak kapan 
bapak 
mengetahui 
bahwa G 
memunculkan 
gangguan autis? 

Sekitar usia 4 
tahunan sih mas, 
pas mau masuk 
TK 

  

Bisa diceritakan 
pak bagaimana 
perilaku G saat 
itu 

Nah waktu itu sih 
dia seperti 
enggak mau 
ketemu sama 
orang jadi dia itu 
enggak mau 
berinteraksi sama 
orang baru. 
Misalkan pas 
saya ajak jalan 
gitu dia menolak 
mas 
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Bagaimana 
pendidikan awal 
untuk G ? 

Ya pertama TK 
mas, di TK dia 
lebih seneng 
sendiri enggak 
mau berteman 
sama temannya 

  

Oh begitu, nah 
bagaimana sih 
ceritanya G bisa 
terdiagnosis 
gangguan autis? 

Waktu kelas 4 SD 
saya dan istri 
memeriksakan 
anak ini ke 
Psikolog. Singkat 
cerita dia 
didiagnosis autis  

  

Bagaimana 
pendidikan G 
setelah bapak 
dan ibu 
mengetahui dia 
mengalami autis 

Ya sebenernya 
dia itu bisa 
mengikuti 
kegiatan belajar 
di sekolah mas, 
nilainya juga 
lumayan cuma 
ada masalah 
dalam interaksi 
sosial. G ini 
sampai kelas 6 
SD masuk di 
sekolah normal, 
tapi setelah SMP 
saya 
memutuskan ke 
SLB 

  

Waktu bapak 
memilih ke SLB 
apa ibunya tau? 

Ya taulah mas, 
saya ngomong 
ngomong sama 
istri dulu 
bagaimana 
pendidikan yang 
terbaik untuk G. 
Istri saya setuju 
ya sudah saya 
masukkan ke 
SLB Supriyadi 
yang deket 
dengan rumah. 
Setelah setengan 
tahun saya kok 
enggak srek sih 
mas di SLB itu 

  

Enggak sreknya 
gimana pak? 

Ya satu kelas itu 
kan gangguannya 
parah semua 
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mas, nah anak 
saya kan cuma 
masalah interaksi 
sosial jadinya 
gangguan berat 
sama ringan 
dicampur. Terus 
ada temen 
kelasnya G yang 
cowok sering 
godain dia, 
dianya malu gitu 
lho mas terus dia 
enggak mau 
sekolah lagi. 
Saya mikirnya 
daripada kenapa 
kenapa saya 
masukkan ke 
YPAC aja mas 

Apa yang 
membuat bapak 
memilih di 
YPAC? 

Oh ya, 
pendidikannya 
bagus mas. 
Gurunya itu 
kompeten 
merawat anak 
kayak gini. Nah 
yang di YPAC ini 
kelasnya 
dikelompokkan 
sesuai dengan 
tingkat gangguan 
mas. Jadi G 
merasa aman 
belajar 

  

Oh begitu ya pak, 
terus saya ingin 
bertanya apa sih 
tantangan 
terberat memiliki 
anak autis dari 
sisi istri. Apakah 
ibu E pernah 
mengeluh kepada 
bapak tentang 
kondisi G? 

Ya dia dulu stress 
mas, karena 
hamil keguguran 
terus. Nah tapi 
sebagai suami 
saya menguatkan 
jika memang itu 
kehendak yang 
diatas ya 
manusia harus 
bisa menerima. 
Ya jika ingin ya 
dapat anak yang 
normal, dulu sih 
sering mengeluh 

 
 
 

 
 
 

 



156 
 
 

 
 

kok anak ini kaya 
gini. Sekarang sih 
Alhamdulilahnya 
sudah bisa 
menerima 

Nah bentuk 
stresnya ibu 
diwujudkan dalam 
bentuk apa ya 
pak? 

Ya waktu dulu itu 
kan G susah 
diberitahu sama 
ibunya, kayak 
enggak mau 
dengar gitu. Pas 
lagi marah itu 
teriak teriak keras 
banget dan 
bantingi barang 
barang ibunya 
kan enggak enak 
juga sama 
tetangga. 
Akhirnya 
kesabaran istri 
saya juga habis 
mas, dia juga 
ikut kepancing 
marah terus 
dicubiti, dan 
diajar. Saya 
sering 
mengingatkan 
jangan pake 
kekerasan fisik 
soalnya enggak 
menyelesaikan 
masalah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munculnya stress 
yang ditandai 
dengan adanya 
ledakan emosi 

Ibu kan dulu 
pernah cerita 
sama saya jika 
setiap kali ibu 
pergi dengan G 
dan harus 
bertemu dengan 
orang baru, ibu  
itu terbuka bahwa 
G mengalami 
autis? 

Ya saya tau mas, 
lebih baik terbuka 
aja mas daripada 
di depan ibu 
orang orang itu 
baik tetapi 
dibelakang ibu 
mereka itu 
ngerasani kan 
rasanya enggak 
enak gitu lho 
mas. Saya sih 
mas yang 
menyuruh dia 
begitu soalnya 
biar orang orang 
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memahami 
kondisi istri saya 
memang 
berbeda.  

Apasih pak yang 
membuat bapak 
berani terbuka 
gitu? 

Ya lebih baik 
mereka itu taunya 
sekarang 
daripada taunya 
belakangan kan 
ujung ujungnya 
ngerasani. Terus 
biar orang orang 
itu tau bahwa 
kondisi istri saya 
berbeda dengan 
ibu pada 
umumnya karena 
harus merawat 
anak autis. Istri 
saya juga 
mengenalkan G 
ke teman 
temannya. Hal 
ini juga salah 
satu latihan 
untuk G agar 
dapat belajar 
berinteraksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFC ( AC ) 

 

Oh ya pak, 
sekolah G kan 
jauh terus 
kemarin itu ibu 
juga harus 
mengerjakan 
skripsi dan harus 
ke kampus yang 
jaraknya jauh dari 
rumah. 
Bagaimana sih 
pak ibu bisa 
melakukan itu? 

Ibu itu membuat 
jadwal harian 
mas, jam segini 
harus kemana 
dan ngapain aja. 
Nah jika 
memang tidak 
bisa biasanya 
minta tolong 
bantuan saya 
atau mertua 

PFC ( P)  

Nah apakah di 
YPAC itu sering 
diadakan seminar 
tentang parenting 
gitu pak? 

Sering sih mas, 
saya dan istri 
sering datang. 
Setahun biasanya 
dua kali. Ya misal 
saya enggak bisa 
datang ya diwakili 
istri saya 

  



158 
 
 

 
 

Oh ya, sekian aja 
ya pak 
wawancaranya. 
Terimakasih 

   

Keterangan 

PFC : Problem Focused Coping  

 (DI) : Dukungan Informasi  

 (P) : Perencanaan 

 (AC) : Active Coping 

MS  : Munculnya Stressor 
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E. Informed Consent 
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