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1.1. Latar Belakang 

Persoalan disabilitas atau difabelitas  dan penyakit generatif pada umumnya  

selalu menjadi persoalan politis berkaitan dengan bagaimana negara hadir? dan 

bagaimana para pakar melakukan klaim profesional?  Persoalan politis ini misalnya 

berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan prosedur intervensi dari sejak para 

pakar memberi diagnosis, memberi batasan “normal dan tidak normal” sampai 

dengan bagaimana menentukan masa depan para penyandang disabilitas atau 

difabilitas tersebut di masa yang akan datang.  

Sejak orang tua menerima diagnosis pakar bahwa anaknya menyandang 

suatu penyakit , sejak itu kehidupan berubah . Arthur Frank mengatakan bahwa 

penyakit serius, pada dasarnya, sesuatu  yang tidak terikat oleh budaya akan  

mengganggu arus kehidupan sehari-hari dan yang mendorong semua orang yang 

terkena dampaknya mengarahkan hidup dan diri mereka sendiri (Frank, 1995: 56-

59 dalam Hagen, 2012).  

Begitupula dengan autism. Sebuah gangguan perilaku yang terjadi pada 

masa kanak-kanak dalam tumbuh kembang seseorang. Sejak ada anggota keluarga 

di diagnosis menyandang autism, maka akan membawa beberapa persoalan yang 

menyertainya; berhadapan dengan klaim pakar (dokter, psikiater, therapist) 

bercampur dengan perubahan-perubahan agenda dan sumber daya keluarga. 



Berlanjut pada tumbuh kembang anak dan bertambahnya usia anak menuju usia 

sekolah. Sistem sekolah menciptakan perubahan baru lagi. Kebijakan pemerintah 

dengan sekolah khusus, sekolah inklusif, kurikulum khusus, dsb. adalah contoh 

bagaimana semua itu juga memiliki muatan politis. Ketegangan suami isteri, 

ketegangan dengan keluarga besar mengiringi dalam setiap fase penanganan anak 

penyandang autism. 

Orang tua akan banyak mencari pertolongan bagaimana menangani sang 

anak? Serangkaian konsultasi kepada pakar lebih intens, dan pada awalnya orang 

tua akan mencoba berbagai intervensi (penanganan) berdasarkan prosedur-prosedur 

sistem kepakaran. Proses itu belanjut terus dimana para orang tua juga menyadari 

adanya prosedur yang tidak selalu kompatibel dengan pengalaman sehari-hari 

mereka dalam hidup bersama anak penyandang autis. Perbedaan kenyataan antara 

prosedur baku dengan pengalaman hidup sehari-hari orang tua bersama anaknya, 

menimbulkan ketegangan baru, baik di internal keluarga maupun dengan 

lingkungan eksternal keluarga. 

Peneliti mendapatkan pengakuan dari beberapa keluarga dengan anak 

penyandang autis. Sebuah keluarga harus bercerai karena kehadiran anak autis. 

Sang ibu meninggalkan rumah, dan sang bapak menitipkan anak-anak dalam 

pengasuhan nenek mereka. Termasuk sang anak yang menyandang autis. Akhirnya 

diasuh oleh nenek. Seorang ibu yang lain mengalami depresi karena mengaku tidak 

kuat mengasuh anaknya yang menyandang autis. Sepasang suami yang bertengkar 

terus menerus karena perbedaan pendapat dalam memilih penanganan yang tepat 

bagi anaknya. Seorang ibu lagi mengaku bahwa ada penolakan anaknya yang 



menyandang autism dari pihak keluarga suami, sehingga mereka cenderung 

menghindari pertemuan dan silaturahim, dan seterusnya. 

Seorang ibu menuturkan kepada peneliti akan rasa kecewa saat konsultasi 

dengan seorang psikiater yang tidak mau mendengar apa yang dialaminya, 

melainkan hanya menginstruksi apa yang harus dilakukannya. Ibu yang lain 

menyampaikan curahan hatinya jika dia tidak bisa melaksanakan apa yang 

ditegaskan oleh dokter untuk secara ketat menjalankan prosedur dan mengecam 

perilakunya jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diklaim oleh sistem 

kepakaran. Fakta empiris juga peneliti temukan ketegangan orang tua dengan 

sistem institusi sekolah saat ingin memasukkan anaknya  yang menyandang 

autisnm di suatu sekolah. Mulai dari saat penerimaan sampai pada proses belajar 

mengajar dan evaluasi. Diskriminasi pernah terjadi pada satu sekolah di Kota 

Malang yang memberi sanksi pada siswa penyandang autism yang mengalami 

tantrum di sekolah. Kenyataan bahwa tantrum itu muncul karena dia diperlakukan 

tidak menyenangkan oleh siswa yang reguler, cenderung diabaikan oleh pihak 

sekolah. Bahkan ada fakta, seorang anak diterima di sebuah sekolah setelah 

melewati serangkaian test syarat masuk, namun saat masuk hari pertama dia ditolak 

(anulir) karena ketahuan menyandang autism.  

Fakta-fakta empiris ini didukung oleh beberapa pengalaman dan penelitian. 

Seperti pernyataan Dr. Rudy Sutadi (2011) berikut ini,   

“..dari suatu penelitian panjang yang mengikuti 406 keluarga yang 

mempunyai anak autis sepanjang tahun 2004, didapatkan bahwa 

angka perceraian tinggi sampai anak berusia 8 tahun. Setelah itu 

menurun. Namun ancaman perceraian tetap berlanjut, yaitu 

didapatkan angka perceraian tetap jauh lebih tinggi dibandingkan 

orang tua yang tidak mempunyai anak autis ataupun dibanding orang 

tua yang memiliki anak ABK (anak berkebutuhan Khusus) lainnya, 

yaitu paling tidak 1 dari 5 mengalamai perceraian.”   



Penelitian Kusumastuti (2016) juga mencatat pembicaraan anggota online 

Parent Support Group tentang persoalan-persoalan kekecewaan dengan proses 

menyekolahkan anaknya yang menyandang autism. Mereka berbagi tentang 

menentukan jenis sekolah, tentang lingkungan yang tidak mendukung, dan sikap-

sikap guru, wali murid, dan siswa-siswa lain terhadap anak-anak mereka. 

Berdasarkan pengamatan di atas, peneliti mencatat fenomena menarik,   

bahwasannya para orang tua dalam hal ini ibu-ibu disisi satu menghadapi persoalan-

persoalannya sendiri namun disisi lain juga melakukan konstruksi pengalaman-

pengalaman mereka dalam menangani anak penyandang autism melalui 

pembicaraan-pembicaraan diantara mereka. Mereka menegosisasi penanganan 

berdasarkan teori kepakaran kedalam penanganan praktis yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing. Para orang tua, khususnya ibu-ibu tersebut juga 

menetapkan batasan-batasan yang dianggap pantas atau tidak pantas untuk 

dilabelkan pada anak penyandang autism.   

Adapun penanganan anak penyandang autism sejauh ini berkembang 

seiring dengan definisi atau batasan yang diberikan oleh sistem kepakaran, Era 

dimana gangguan autism mulai ditemukan di dunia kedokteran tahun 1908-1911 

Eugene Bleuker seorang psikiater   mengamati adanya suatu ciri tertentu pada 

penderita skizofrenia dewasa yang ia sebut sebagai autism. Maka di awal definisi 

tersebut, penanganan autism disamakan dengan penanganan gangguan jiwa oleh 

psikiater. Namun ketika pada tahun 1944 diketahui bahwa autism merupakan 

gangguan perkembangan, maka penanganan anak penyandang autis juga dilakukan 

oleh dokter tumbuh kembang atau dokter anak.  



Selanjutnya untuk perhatian yang besar pada masalah anak autism ini, 

Amerika serikat menetapkan buku Diagnostics and Statistics Manual of Mental 

Disorder (DSM) sebagai pedoman standar diagnosis autism di Amerika Serikat. 

Sejak ditetapkan pada tahun 1952 (DSM I), lalu diperbaiki pada tahun 1968 (DSM 

II), barulah pada 1980 (DSM-III) autisme diletakkan dalam kategori diagnostik 

yang tersendiri, walau masih disebut  infantile autism (autism di masa kanak-

kanak). Kemudian disadari bahwa autism bukan merupakan kelainan jiwa 

(skizofrenia) yang terjadi pada masa kanak-kanak, sehingga pada tahun 1987 kata 

infantile dihilangkan, dan diganti menjadi autistic disorder    

Bahkan pada tahun 1994 dalam DSM-IV ditambahkan  kategori PDD 

(Pervasive Developmentel Disorder) dan beberapa subtipenya, yang sekarang 

dikenal sebagai ASD (Autistic Spectrum Disorder). Sebagai tambahan pada 

autistic disorder, diagnosis mungkin juga dikategorikan pada Aspreger’s Disorder, 

Rett’s Disorder, Childhood Disintegrative Disorder, and Pervasive Developmental 

Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS). DSM-V yang diterbitkan pada 

tahun 2013, melebur semua istilah yang berhubungan dengan autisme menjadi satu 

kesatuan yang disebut sebagai Autistic Spektrum Disorder (ASD).  Sedangkan 

Organisasi Autis Dunia mencatat ada 37 metode yang disediakan oleh layanan 

kepakaran.  

Deteksi, diagnosis, dan penanganan awal terhadap penyandang autism 

dalam sistem kepakaran tersebut disatu sisi menjadi acuan keluarga (orang tua), 

namun disisi lain bisa menciptakan ketegangan karena dampak yang 

ditimbulkannya. Ketika dalam keluarga ada anak yang didiagnosis menyandang 

suatu penyakit generatif dan disabelitas, maka yang terjadi terjadi perubahan 



dramatis kepada kehidupan individu si penyandang maupun pada keluarga yang 

terkena dampak. Kompleksitas persoalan sosial yang dialami oleh keluarga yang 

hidup dengan anak penyandang autism membuat keluarga mengalami stress 

(Mugniro, 2010). Sementara tingkat stress orang tua akan mempengaruhi pola asuh 

pada anak autis (Sipahutar, 2014). 

Tingkat dan macam stress orang tua ini mempengaruhi pola pengasuhan, 

maka beberapa orang tua sampai pada kesadaran tertentu melakukan negosiasi 

terhadap sistem kepakaran dan sistem masyarakat. Para orang tua, terutama ibu 

mengatasi ketegangan yang terjadi dengan tindakan berdasarkan pengalaman 

pribadi dan hasil dari sharing pengalaman dengan sesama ibu yang hidup dengan 

penyandang autism. 

Telah dicatat bahwa karena frustrasi akibat respon yang tidak memadai 

dengan kebutuhan mereka dengan profesional dan lembaga, beberapa orang tua 

telah memutuskan untuk mencari dukungan, pendidikan, dan perubahan kebijakan 

sosial melalui partisipasi dalam kelompok-kelompok swadaya dan advokasi 

(Wituk, Shepherd, Slavich , Warren, & Meissen, 2000). Dukungan sosial yaitu 

emosional, informasi, atau materi bisa diterima orang tua  dari teman-teman, 

kerabat, tetangga, rekan kerja, atau orang lain. Dukungan ini dapat diberikan dalam 

kelompok atau format satu-ke-satu. Banyak orang tua mengakses dukungan 

tersebut melalui kelompok dukungan orang tua (Parent Support Group/PSG) di 

mana mereka dapat belajar tentang berbagai topik, dapat mengakses layanan, 

mengelola perilaku menantang, mengajarkan keterampilan baru, dll.dan berbicara 

dengan orangtua lain tentang pengalaman mereka membesarkan anak autisma. 

Dukungan ini juga tersedia melalui hubungan dengan para profesional yang mampu 



memberikan mereka informasi, bahan dan dukungan emosional dalam menanggapi 

pertanyaan atau masalah yang dialami orang tua. Penggunaan parent support group 

(PSG) merupakan strategi penanggulangan yang lebih adaptif (Clifford, 2013).  

Yifeng Hul and S. Shyam Sundar (2012) meneliti 149 orang tua dari anak 

penyandang autism secara online. Hasil penelitian  menunjukkan penggunaan 

parent support group (PSG) merupakan strategi penanggulangan yang lebih adaptif 

daripada kedua orang tua yang tidak pernah bergabung di PSG dan orang tua yang 

telah menggunakan PSG di masa lalu. Pengguna PSG melaporkan bahwa mereka 

tidak menemukan kelompok yang bermanfaat seperti sebagai pengguna PSG saat 

ini, dan orang tua yang tidak pernah berpartisipasi dalam PSG melaporkan kesulitan 

dengan aksesibilitas PSG. Berdasarkan hasil saat ini, intervensi untuk orang tua dari 

anak-anak dengan ASD yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan diidentifikasi 

oleh orang tua berpartisipasi mungkin yang paling efektif. 

Keberadaan Parent Support Group (PSG) di Indonesia juga bermunculan. 

Seperti yang  diprakarsai oleh Yayasan Autisma Indonesia. PSG ini telah menyebar 

di setiap kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang, 

Yogjakarta, dan Malang.  Selain yang berskala nasional seperti PSG-Yayasan 

Autisma, ditingkat lokal juga muncul komunitas-komunitas serupa. Seperti yang 

peneliti ikuti, di Kota Malang, Jawa Timur pernah terbentuk Himpunan Orang Tua 

Peduli Autisma (HOPA) sekitar tahun 1999-2000, dan Sahabat Autisma Malang 

(SAMA) pada tahun 2012 hingga sekarang. Sebagian besar aktivitas komunitas-

komunitas tersebut meliputi sharing pengalaman antar orang tua, konsultasi dengan 

pakar seperti psikolog, psikiater, teraphist, dan guru-guru inklusi, seminar dan 

pelatihan, serta  unjuk karya anak-anak autisma dalam bentuk pameran dan gelar 



seni. Bahkan memanfaatkan kemajuan teknologi, komunitas-komunitas tersebut 

juga memiliki website, microblog, dan memperluas jaringan komunikasi melalui 

media sosial (Facebook, twitter, BBM), seperti LRD Member yang anggotanya 

lebih dari 5000 menyebar di kota-kota besar Indonesia. Kemunculan PSG berbasis 

IT atau internet merupakan metode sangat berguna bagi keluarga, yang 

membentang ke batas waktu dan sumber daya, untuk menemukan cara-cara untuk 

membantu anak-anak mereka serta untuk membangun dukungan sosial untuk diri 

mereka sendiri (Carter, 2009). 

Hasil penelitian Kusumastuti (2016) pada Online Autism LRD and LRD 

Teenager & Adult menunjukkan para orang tua yang bergabung menyuarakan 

negosiasi maupun oposisi mereka atas klaim-klaim intervensi penanganan anak-

anak autis oleh para profesional di bidang kesehatan, medis, pendidikan, anggota-

anggota masyarakat yang mengatakan diri sebagai pengamat, penganalisis, aktivis, 

dan bahkan atas klaim pemasaran produk-produk makanan, minuman, stationary, 

IT, house hold, dan sebagainya.  

Sharing pengalaman dan pembicaraan para orang tua anggota Parent 

Support Group (PSG)  menggabungkan dunia subyektif dari penyandang, juga 

kerangka budaya dan sosial yang membentuk dunia kehidupan semua orang yang 

merumuskan kisah penanganan autism, bersama dengan mereka yang 

meresponsnya. Makna yang tercipta melalui pembicaraan tentang autism mencakup 

aspek yang sangat subjektif dan personal, namun juga aspek yang berasal dari 

kerangka budaya dalam lifeworld. Perumusan dan konstruksi autism dapat 

dipahami berdasarkan apa yang dirasakan oleh penyandang autims dan melalui 

mana maknanya dirumuskan oleh orang-orang yang terkena dampak gangguan 



autism pada kehidupan sehari-hari.    Interaksi antara keluarga, khususnya ibu 

dengan sistem kepakaran dan sistem yang dibuat oleh negara  kemudian dapat 

diartikan sebagai interaksi antara lifeworld dan sistem, yang mencakup pertemuan, 

serta gerakan antara tindakan komunikatif dan strategis. 

Cerita dan rekaman kehidupan sehari-hari keluarga anak penyandang 

autism menjadi sebuah negosiasi yang layak dipahami oleh para professional atau 

pakar dan masyarakat. Jürgen Habermas mewakili masyarakat modern dalam hal 

pembagian analitis antara lifeworld dan sistem yang berdiri dalam hubungan 

ketegangan  satu sama lain (Habermas 1987). Baik sistem dan lifeworld 

menjalankan fungsi penting bagi masyarakat, di mana lifeworld bertindak sebagai 

sumber norma yang sah dan mereproduksi pola budaya dan sosial di mana 

masyarakat berada  

Selain mengikuti secara intens pembicaraan di Online Parent Support 

Group, peneliti juga mengikuti pembicaraan di Sahabat Autisma Malang (SAMA) 

secara luring dalam pertemuan-pertemuan langsung. Terdapat suatu yang menarik 

perhatian disela-sela pembicaraan. Ternyata juga ada semacam “kesepakatan” 

terhadap istilah dan anggapan-anggapan tentang anak penyandang autism. Baik 

dalam hal penanganan maupun dalam hal persepsi. Suatu istilah, misalnya 

dirasakan sebagai suatu pelabelan yang kontraproduktif, namun ada juga yang 

dianggap pelabelan produktif untuk mendukung penanganan anak penyandang 

autism sesuai konteks sosial ekonomi setiap anak yang berbeda. 

 Berdasarkan pengamatan-pengamatan di atas, peneliti mencatat hal 

penting bahwasannya orang tua dalam hal ini ibu-ibu anggota PSG telah melakukan 

konstruksi pengalaman-pengalaman mereka dalam menangani anak penyandang 



autism melalui pembicaraan-pembicaraan di grup. Mereka menegosisasi 

penanganan berdasarkan teori kepakaran kedalam penanganan praktis yang 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ibu-ibu tersebut juga menetapkan 

batasan-batasan yang dianggap pantas atau tidak pantas untuk dilabelkan pada 

keluarga anak penyandang autism.   

Jurgen Habermas percaya bahwa melalui percakapan, individu 

berpartisipasi dalam proses yang membangun rasionalitas, memvalidasi kebenaran, 

dan mengkritik struktur formal atau institusi kekuasaan di masyarakat. Habermas 

sangat percaya bahwa tindakan komunikatif memperkuat proses demokrasi dan 

pemahaman ilmiah rasional tentang dunia.  Jürgen Habermas melakukan 

pembagian analitis  antara lifeworld dan sistem yang berdiri dalam hubungan 

ketegangan  satu sama lain (Habermas 1987). Cerita dan rekaman kehidupan sehari-

hari keluarga anak penyandang autism menjadi sebuah negosiasi yang layak 

dipahami oleh agen-agen negara, para professional atau pakar, agen institusi 

sekolah, dan masyarakat. Baik sistem dan lifeworld menjalankan fungsi penting 

bagi masyarakat, di mana lifeworld bertindak sebagai sumber norma yang sah dan 

mereproduksi pola budaya dan sosial di mana masyarakat berada.    

 Namun begitu terdapat beberapa catatan atas Teori Tindakan Komunikatif 

Jurgen Habermas. Pertama, teori yang diklaim mempercepat demokrasi dan 

pemahaman ilmiah rasional tentang dunia itu lahir pada masyarakat modern di 

negara Barat , sehingga untuk konteks non Barat teori ini perlu penjelasan lebih 

lanjut. Disamping itu fenomena tindakan komunikatif Habermas tidak dilihat dalam 

penanganan suatu penyakit gangguan perilaku yang melibatkan caregiver dengan 

dominasi sistem-sistem. 



 

I.2.        Rumusan Masalah  

 Terjadinya kesenjangan antara pengalaman ibu-ibu dari anak penyandang 

autism dengan klaim sistem-sistem yang ada dalam penanganan anak penyandang 

autism mendorong ibu-ibu melakukan negosiasi dan menantang sistem kepakaran 

melalui tindakan komunikatif. Sehingga bila dirinci, maka rumusan masalah 

penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengalaman ibu-ibu dalam penanganan anak penyandang autism? 

2. Bagaimana ibu-ibu menyadari adanya kesenjangan antara dirinya dan sistem 

dalam penanganan anak penyandang autism? 

3. Bagaimana ibu-ibu yang menyadari adanya kesenjangan tersebut melakukan 

tindakan komunikatif dengan agen sistem-sistem dalam penanganan anak 

penyandang autism? 

 

1.3. Tujuan Penelitian: 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan pengalaman ibu-ibu dalam penanganan anak penyandang 

autism 

2. Mengungkapkan kesadaran ibu-ibu akan adanya kesenjangan antara dirinya dan 

sistem dalam proses penanganan anak penyandang autism 

3. Mengungkapkan tindakan komunikatif ibu-ibu yang menyadari kesenjangan 

terkait dengan penanganan anak penyandang autism 

 



I.4.      Konstribusi/Manfaat Penelitian: 

 Hasil penelitian ini akan bermanfaat secara teoretik maupun praktis sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini bermanfaat menemukan proposisi teori 

tindakan komunikatif keluarga dengan anak penyandang autism. 

Seperti diketahui dalam teori Tindakan Komunikatif yang digagas oleh 

Jurgen Habermas, masyarakat bergerak melalui tindakan komunikatif untuk 

melawan dominasi. Bukan dengan revolusi. Berbeda dengan teori retorika, 

dimana argumen digunakan untuk memenangkan suatu (klaim) kebenaran, maka 

argumen dalam tindakan komunikatif adalah untuk mencapai kesepahaman. 

Oleh karena itu tindakan komunikatif memerlukan kompetensi komunikasi. 

Meskipun penanganan anak penyandang autis memerlukan dana yang 

besar, dan cenderung tergantung pada sistem kepakaran, pengamatan empiris 

mengesankan ketegangan para ibu anak autism dalam penanganan anak di 

Malang lebih pada penyesuaian kondisi sosial ekonomi budaya dan spikologis 

keluarga mereka. Munculnya unsur religiusitas juga nampak dalam rasionalitas 

ibu-ibu dalam menghadapi penanganan anak penyandang autis. Kondisi sosial, 

ekonomi, budaya, psikologis, dan religiusitas perlu  dibahas dalam melengkapi 

teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas. 

 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi keluarga dari anak 

penyandang autis dan Autism Parent Support Group. 

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai evaluasi maupun motivasi bagi 

ibu-ibu anak penyandang autism, bahwasannya dominasi sistem  bisa 



dinegosiasikan dengan tindakan komunikatif ibu-ibu sehingga penanganan 

anak-anak autism bisa lebih tepat sesuai dengan kondisi masing-masing 

keluarga. Autism Parent Support Group bisa menjadi wadah dimana orang tua 

belajar, berbagi, dan saling memahami sehingga para anggota memiliki 

kompetensi komunikasi dalam negosiasi penanganan anak penyandang autism. 

 




