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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses self acceptance atau penerimaan diri orang tua anak penyandang

autis di pusat Layanan Autis Sultra Kota Kendari, masing-masing

memiliki persamaan dan perbedaan dalam mencapai tahap penerimaan

diri mereka, ada yang awalnya melalui tahap anger, bergainning,

depression lalu mencapai pada tahap acceptance. Ada pula melalui tahap

deniel, anger, bergainning, depression dan mencapai tahap acceptance.

Responden terakhir melalui tahap bergainnging, depression dan mencapai

tahap acceptance. Jadi persamaannya adalah terletak pada proses

terurutnya tahapan yang dilalui hingga mencapai tahap acceptance

sedangkan perbedaannya terletak pada awal tahapan yang dialami.

2. Faktor yang mempengaruhi proses self acceptance orang tua anak

penyandang autis di Pusat Layanan Autis Sultra kota Kendari yaitu

adanya faktor pendukung berupa sabar, tawakkal, ikhlas, ikhtiar,

dukungan serta adanya perkembangan anak autis mereka dan yang faktor

penghambat yaitu kurangnya kerja sama, faktor ekonomi, faktor

masyarakat dan adanya ketidak adilan yang dirasakan orang tua anak

penyandang autis yang berinisial AG.
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B. Saran-saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis menyampaikan

saran-saran sebagai berikut :

1. Pusat layanan autis sultra kota kendari hendaknya membuka acara rutin

setiap bulan, seperti seminar-seminar mengenai autis di berbagai wilayah-

wilayah dan pelosok-pelosok se-Sulawesi Tenggara agar orang awam

dapat mengetahui autisme itu apa dan bagaimana solusi dan cara

menanganinya.

2. Sebaiknya jika dibuatkan suatu perkumpulan dan penanganan khusus

kepada masyarakat-masyarakat se-Kota Kendari yang tergolong dalam

ekonomi lemah, agar mereka juga dapat melakukan terapi yang layak

untuk anak-anak autisme mereka.

3. Masyarakat semestinya tidak mengolok-olok jika ada seseorang yang

mengalami ketidak normalan seperti menyandang autisme, karena justru

akan memperberat keadaan baik itu orang tuanya, keluarganya maupun

anaknya. Hendaknya orang tua dari anak penyandang autis tidak menolak

hasil diagnosa dokter atau siapapun itu terhadap kondisi anak autisnya,

karena akan merugikan diri, anak dan keluarga mereka.

4. Pada saat awal diagnosa seharusnya orang tua menerima dan berfikiran

positif apa yang menimpanya sebab hidup ini adalah ujian dari Allah

SWT.

5. Sebaiknya ada konseling secara formal yang di program oleh lembaga

pusat layanan autis yang sifatnya terkusus kepada konseling islam
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sehingga kesabaran dan tawakkal beserta sikap keagamaan seperti ikhlas,

ikhtiar dan syukur yang sudah tertanam dalam diri orang tua anak

penyandang autis yang melakukan proses terapi kepada anaknya

senantiasa terawat dengan baik dan kokoh.

6. Sebaiknya pusat layanan autis tidak membebani mahasiswa ketika hendak

melakukan penelitian di lembaga tersebut.

7. Orang tua anak penyandang autis di pusat layanan autis bersedia ketika

hendak dilakukan proses wawancara terhadap mahasiswa yang melakukan

penelitian agar tidak mempersulit mahasiswa memperoleh data-data yang

dibutuhkan.


