
















LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya pusat layanan autis sultra kota kendari

2. Bagaimana sarana dan prasarana pusat layanan autis sultra kota kendari

3. Bagaimana struktur keorganisasian pusat layanan autis sultra kota kendari

4. Apa-apa saja visi dan misi pusat layanan autis sultra kota kendari

5. Bagaimana perilaku orang tua anak penyandang autis terhadap anaknya

pada saat anaknya sedang melakukan terapi di pusat layanan autis sultra

kota kendari.

6. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan orang tua anak penyandang

autis terhadap anaknya.



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Orang tua anak penyandang autisme

1. Bagaimana asal mula anak anda menderita autisme ?

2. Bagaimana anda bisa tahu anak anda menyandang autisme ?

3. Pertama kali anda tahu anak anda menderita autis apa yang anda lakukan ?

4. Bagaimana perasaan anda saat anda tahu anak anda menyandang autisme?

5. Bagaimana respon keluarga dan lingkungan sekitar anda setelah mereka tahu

anak anda menyandang autisme ?

6. Apakah terjadi penolakan terhadap diri anda dengan apa yang terjadi pada anak

anda ?

7. Bagaimana anda bisa melakukan penerimaan diri terhadap anak anda yang

menderita autisme ?

8. Apa yang membuat anda sehingga bisa melewati perasaan-perasaan yang negatif

setelah anda tahu anak anda menyandang autisme ?

9. Tindakan apa saja yang anda lakukan untuk anak anda ?

10. Apa yang anda harapkan dari tindakan anda itu untuk anak autism anda?

11. Apakah dengan tindakan itu bisa membantu anak anda ?

12. Perubahan apa saja yang di alami anak anda selama melakukan terapi di Pusat

Layanan Autis Sultra Kota Kendari ini ?

13. Apakah dengan perubahan itu membuat anda semakin kuat sikap penerimaan diri

anda terhadap anak autis anda ?



14. Bagaimana kaitan penerimaan diri anda terhadap perubahan-perubahan pada

anak autisme anda selama melakukan terapi di Pusat Layanan Autis Sultra Kota

Kendari ?

15. Apakah menurut anda sabar dan tawakkal berperan dalam proses penerimaan diri

anda terhadap anak autisme anda ?

16. Bagaimana peranan sabar dan tawakkal dalam diri anda sehingga bisa berperan

dalam proses penerimaan diri anda terhadap anak autisme anda ?

17. Bagaimana perasaan anda ketika menghadirkan sabar dan tawakkal dalam proses

penerimaan diri anda terhadap anak autisme anda ?

18. Selama anda melakukan proses terapi untuk anak autisme anda di Pusat Layanan

Autis Sultra Kota Kendari ini, apakah terapis pernah memberikan nasehat kepada

ibu untuk selalu sabar dan tawakkal dalam menerima anak autisme anda?

19. Bagaimana pengaruh nasehat tersebut terhadap diri anda ?

20. Kira-kira berapa lama sampai anda dapat melakukan proses menerimaan diri

kepada anak autis anda?

Wawancara Kepada Terapis Anak Penyandang Autis

1. Apakah anda pernah memberikan nasehat-nasehat berupa kesabaran dan

tawakkal terhadap orang tua anak penyandang autis agar memperkuat rasa

penerimaan dirinya terhadap anaknya yang menyandang autisme ?

2. Apakah menurut anda nasehat tersebut berpengaruh terhadap penerimaan diri

orang tua anak penyandang autisme? Mengapa ?



TRANSKRIP WAWANCARA

NO INFORMAN/H
ARI/TANGGAL

PERTANYAAN JAWABAN

1. Orang Tua Anak
Penyandang
Autis Berinisial
RN
Senin, 08 Maret
Sampai Senin 1
Mei 2017.

1. Bagaimana asal mula anak anda menderita
autisme?

2. Bagaimana anda bisa tahu anak anda
menyandang autisme?

3. Pertama kali anda tahu anak anda menderita
autis apa yang anda lakukan?

4. Bagaimana perasaan anda saat anda tahu
anak anda menyandang autisme?

5. Bagaimana respon keluarga dan lingkungan
sekitar anda setelah mereka tahu anak anda
menyandang autisme?

6. Apakah terjadi penolakan terhadap diri anda
dengan apa yang terjadi pada anak anda?

7. Tindakan apa saja yang anda lakukan untuk
anak anda.

8. Bagaimana anda bisa melakukan penerimaan
diri terhadap anak anda yang menderita
autisme ?

9. Apa yang membuat anda sehingga bisa
melewati perasaan-perasaan yang negatif
setelah anda tahu anak anda menyandang

1. Ya.. saya kurang tau itu kenapa asal mulanya.
2. Ya, kan waktu umur dua tahun, lain dengan anak yang lain, main

sendiri, jadi main sendiri. Ya,,,, pokoknya main sendiri, suka ketawa
sendiri, (sedih) nangis, kebanyakan si tertawa sendiri. Anak autis itu
eh…tidak ada rasa malunya, saya suka membandingkannya di TV,
oh…. Anak autisme itu begitukah, sama dengan anakku kasian.

3. Saya bawa ke dokter, dokter mendiagnosa autis, saya disuruh
melakukan tes, waktunya tes pendengaran anakku di kasi musik tapi
dia diam saja. Perasaan saya sedihlah, ya… tapi kita pasrah saja
semampu orang tua memberikan dukungan dan pendidikan saja. Saya
ingin dia bisa mandiri. Bisa menjaga dirinya. Pokoknya bisa mandiri,
nanti kalo dia agak besar, kan nanti bisa dia mandiri.. bagaimanapun
ya….pasti terbebani tapi lama-kelamaan si harus pasrah juga dan
berusaha saja”.(raut wajah berubah dan mata berkaca-kaca.

4. sedih, kecewa tapi ya..namanya anak sendiri Apa lagi kalo tetangga
perhatikan anak saya, saya jadi sedih (anak yang menderita autisme
menangis, mengamuk, dipanggil di angkat). Saya biasanya
mengamuk dalam diri saya tapi ya.. karena suda biasa ya.. sudahlah
diterima saja.



autisme?
10. Tindakan apa saja yang anda lakukan untuk

anak anda?
11. Apa yang anda harapkan dari tindakan anda

itu untuk anak autism anda?
12. Apakah dengan tindakang itu bisa membantu

anak anda?
13. Perubahan apa saja yang di alami anak anda

selama melakukan terapi di pusat layanan
autis sultra kota kendari ini?

14. Apakah dengan perubahan itu membuat anda
semakin kuat sikap penerimaan diri anda
terhadap anak autis anda?

15. Bagaimana kaitan penerimaan diri anda
terhadap perubahan-perubahan pada anak
autisme anda selama melakukan terapi di
pusat layanan autis sultra kota kendari?

16. Apakah menurut anda sabar dan tawakkal
berperan dalam proses penerimaan diri anda
terhadap anak autisme anda?

17. Bagaimana perasaan anda ketika
menghadirkan sabar dan tawakkal dalam
proses penerimaan diri anda terhadap anak
autisme anda?

18. Selama anda melakukan proses terapi untuk
anak autisme anda di pusat layanan autis
sultra kota kendari ini, apakah terapis pernah
memberikan nasehat kepada ibu untuk selalu

5. keluarga menerima, malah kasih nasehat pokoknya harus sabar, kata
orang tua saya, keluarga juga mengakui dan mendukung cuman
saudara tidak tahu apa penyakitnya. Cuman orang awam di
lingkungan ya… sebagian tahu apa penyakitnya ya…tergantunglah
dan serpon tetangga ya baik-baik saja tidak ada penolakan.

6. bagaimanapun ya….pasti terbebani tapi lama-kelamaan si harus
pasrah juga dan berusaha saja menerima. (raut wajah berubah dan
mata berkaca-kaca).

7. pernah saya ketukang urut, pengobatan alternative, tradisional sampe
sekarang terapi tapi itu jarang-jarang. Ya….pokonya saya suda
cobalah, kalo orang bilang bawa kesini, ya…saya coba saja. Anak
saya itu sulit bicara semacam sulit komunikasi lah dia bilang tukang
terapi disini tapi adapi uang baru saya bawa lagi tarapi sama berobat.
Ya..karena makan sehari-hari saja sulit jadi begitumi tapi kalo ada
uang saya bawa lagi terapi.

8. Perasaan saya sedihlah, ya… tapi kita pasrah saja semampu orang tua
memberikan dukungan dan pendidikan saja.

9. bagaimanapun ya….pasti terbebani tapi lama-kelamaan si harus
pasrah juga dan berusaha saja karena dia anak saya darah daging
saya.

10. pernah saya ketukang urut, pengobatan alternative, tradisional sampe
sekarang terapi tapi itu jarang-jarang. Ya….pokonya saya suda
cobalah, kalo orang bilang bawa kesini, ya…saya coba saja. Anak
saya itu sulit bicara semacam sulit komunikasi lah dia bilang tukang



sabar dan tawakkal dalam menerima anak
autisme anda?

19. Bagaimana pengaruh nasehat tersebut
terhadap diri anda?

20. Kira-kira berapa lama sampai anda dapat
melakukan proses menerimaan diri kepada
anak autis anda?

terapi disini tapi adapi uang baru saya bawa lagi tarapi sama berobat.
Ya..karena makan sehari-hari saja sulit jadi begitumi tapi kalo ada
uang saya bawa lagi terapi.

11. Saya ingin dia bisa mandiri. Bisa menjaga dirinya. Pokoknya bisa
mandiri, nanti kalo dia agak besar, kan nanti bisa dia mandiri.

12. ya… tapi kita pasrah saja semampu orang tua memberikan dukungan
dan pendidikan saja.

13. Ya… hasilnya seperti ini sudahlah. Saya pernah bawa ke alternative
tapi hasinya begitu(sambil geleng-geleng kepala).

14. sedih, kecewa tapi ya..namanya anak sendiri. Apa lagi kalo tetangga
perhatikan anak saya, saya jadi sedih (anak yang menderita autisme
menangis, mengamuk, dipanggil di angkat). Saya biasanya
mengamuk dalam diri saya tapi ya.. karena suda biasa ya.. sudahlah
diterima saja.

15. kadang-kadang biar suda menerima keadaan anak yang autis tapi ada
juga emosinya kalo kita tidak terkontrol, kalo kita control ya… tahan
emosinya (sambil tertawa-tawa hem hem..) tergantung anak saya kalo
dia sulit sekali dibilangi hmmm bikin emosi. Bisa dibilang saya sabar
tapi kadang-kadang ya…keluar juga emosiku karna ya..namanya juga
manusia, bahkan sampe saya cubit.

16. Ya tentu mba.. sabar pasti karena anak autis itu,, apa lagi anakku,
ya….saya sabar saja. Begitu juga orang-orang di rumah kalo dia
mengamok, ya.. kita sabar saja dan serahkan semuanya sama Tuhan
apa yang suda di berikan sama saya mba dengan anakku yang begitu.



17. segar kembali mbak.
18. terapi selalu ingatkan ke saya sabar pak serahkan semuanya sama

Tuhan.
19. Alhamdulillah mbak dengan itu saya rasa dapat dukungan dari orang

lain jadi segar kembali mbak kalo dengar kata-kata sabar dan
memang hanya sabar dan serahkan kepada Tuhan yang bisa
dilakukan orang tua anak seperti saya mbak.

20. Kalo saya memang dari awal anak saya masuk sekolah waktu masih
berusia empat tahun itu saya tidak suka sama anak saya itu, apa lagi
kalo malam diajar banyak sekali geraknya dia mengamuklah, teriak
apa lagi. Nantipi di usia Sembilan tahun saya mulai perhatikan saya
bandingkan sama di tv, baru suda Sembilan tahun masih di kasi pake
celana di kasi mandi baru kita ini orang tuanya suda tua kasian jadi
saya perfikir tidak bisa ini anak terus begini. Jadi di usahakan terapi
di usia sepuluh tahun tidak sekolahmi hanya terapi kalo ada uang.

2. Orang tua anak
penyandang autis
berinisial AG
Rabu, 26 April
sampai jum’at 28
April 2017

1. Bagaimana anda bisa tahu anak anda
menyandang autisme?

2. Pertama kali anda tahu anak anda menderita
autis apa yang anda lakukan?

3. Bagaimana perasaan anda saat anda tahu
anak anda menyandang autisme?

4. Bagaimana respon keluarga dan lingkungan
sekitar anda setelah mereka tahu anak anda
menyandang autisme?

5. Apakah terjadi penolakan terhadap diri anda
dengan apa yang terjadi pada anak anda?

1. Ya…..awalnya waktu umur dua tahun, tidak bisa bicara. Sedangkan
kakaknya sudah bisa bicara,

2. Akhirnya saya bawami ke dokter baru dokter bilang anakku
menderita autism. Saya kurang yakin begitu saja mba, jadi saya bawa
lagi anakku di dokter yang berbeda eh… ternyata hasilnya sama
kasian, tapi saya juga belum yakin saya bawa lagi di psikolog
disinimi (pusat layanan autis sultra kota kendari) ya… hasilnya sama
anak saya menderita autis katanya(sambil mata berkaca-kaca).

3. Saya kaget to mba, ya.. biar bagemana juga apa,, ya…gimana di..
kasihan begitu, dia tidak bisa mandiri, agak beban to saya, merasa
terbebani, biar bagaimana tidak bisa diajak kompromi, komunikasi



6. Bagaimana anda bisa melakukan penerimaan
diri terhadap anak anda yang menderita
autisme ?

7. Apa yang membuat anda sehingga bisa
melewati perasaan-perasaan yang negatif
setelah anda tahu anak anda menyandang
autisme?

8. Tindakan apa saja yang anda lakukan untuk
anak anda?

9. Apa yang anda harapkan dari tindakan anda
itu untuk anak autism anda?

10. Perubahan apa saja yang di alami anak anda
selama melakukan terapi di pusat layanan
autis sultra kota kendari ini?

11. Apakah dengan perubahan itu membuat anda
semakin kuat sikap penerimaan diri anda
terhadap anak autis anda?

12. Bagaimana kaitan penerimaan diri anda
terhadap perubahan-perubahan pada anak
autisme anda selama melakukan terapi di
pusat layanan autis sultra kota kendari?

13. Apakah menurut anda sabar dan tawakkal
ada hubungannya dalam proses penerimaan
diri anda terhadap anak autisme anda?

14. Bagaimana perasaan anda ketika
menghadirkan sabar dan tawakkal dalam
proses penerimaan diri anda terhadap anak
autisme anda?

kurang bagus, ya.. mau bagemana lagi ya mba, (sambil tertunduk)
sedangkan proses kelahiran normal. Apalagi waktunya bayi
kelihatannya baik-baikji kasian(suara mulai berubah agak sedih) dan
saya juga saya rawat kasian dengan baik itu anak, pola makanku juga
waktu hamil baik, ya..saya tidak tau mbak saya anggap saja itu ujian.

4. Keluarga ya.. mereka si sampai sekarang baik-baik saja. Kalo
lingkungan saya yang pasti… lagi pula anak saya sekarang ini pas
sudah besaran di dalam rumah saja, kasihan. Pernah mba pas pulang
terapi anak saya di Tanya tetangga dari mana tapi anak saya cuek saja
jadi sekarang mereka cuek saja dengan anak saya.

5. Orang tua ya…gi mana lah… terimalah, mudah-mudahan dapat bisa
mandiri.

6. Saya termasuk orang yang percaya diri, (berbicara sambil senyum-
senyum) ya… gi mana si…. Agak-agak eh…eh.. tidak kaya anak-
anak normal, ya.. kalo menurut saya, saya si optimis ya.. kitakan
jadi… inilah jadi.. tidak bebas, tidak bisa bebas terbebani, bahan
olokan ejekan orang. Ia mba.

7. Karena anak saya ada perkembangannya selama melakukan terapi
disini Alhamdulillah bisah sedikit menghilangkan rasa beban dalam
diri saya mbak.

8. Dokter menyarankan saya untuk melakukan terapi untuk anak saya
ya.. Jadi saya menerapinya.

9. Ya…setidaknya ada perubahan mba. Saya senang anakku sudah ada
perkembangan, apa lagi suda bisa sebut huruf A-K

10. Sekarang ini si.. dia sudah bisa pakai baju sendiri dia tau kapan waktu
nya dia mau mandi kalo mau pergi saja dia sampai ganti baju yang
rapid an kalo pake baju itu, dia itu….mba sudah punya pasangan-
pasangan bajunya kalo baju ato celana itu bukan pasangannya dia



15. Kira-kira berapa lama sampai anda dapat
melakukan proses menerimaan diri kepada
anak autis anda?

tidak mau, pokoknya harus dengan pasangannya. Kalo mandi pagi,
biasanya pas ayahnya mau mandi pagi pergi kerja ikutmi juga mandi
sama-sama dengan ayahnya. Apa lagi kalo mandi sore dia hafal betul
kalo adzan mesjid dia langsumg pergi di kamar mandi, mungkin bagi
dia itu tandanya dia mandi, kalo ada yang pake itu kamar mandi dia
pukul-pukul itu. Jadi sekarang mba kalo mau magrib tidak ada yang
pake itu kamar mandi.

11. Ia mbak, saya semangat mba antarkan anakku ke tempat terapi
berharap semakin ada perubahan mbak.

12. ia mba karena anak saya ada perkembangannya selama melakukan
terapi disini Alhamdulillah bisah sedikit menghilangkan rasa beban
dalam diri saya mbak.

13. Saya sabar saja dengar cerita-cerita tetangga tentang anakku sambil
saya terapi anakku ya saya selalu serahkan semuanya sama Tuhan,
hanya itu yang bisa saya.

14. Buat saya tenang saya sabar saja karena lumayan berpengaruh bisa
membuka mata saya terbuka untuk selalu semangat menerapi anak
saya.

15. ohh… kalo saya lumayan lama mbak nantipi ada perubahan sama
anakku baru saya rasa hidup kembali dari rasa kecewaku, hmm…
kira-kira itu hamper dua tahun mbak baru terlihat perubahan sama
anakku  tapi Alhamdulillah kasian sekarang banyakmi perubahannya
jadi biar bagaimana namanya juga anak sendiri tidak mungkin mau di
buang pasti di terimalah mbak.

3. Orang Tua Anak
Penyandang
Autis berinisial
HES

1. Bagaimana asal mula anak anda menderita
autisme?

2. Bagaimana anda bisa tahu anak anda
menyandang autisme?

1. Karena sudah turunan dari keluarga suami saya ada yang autisme.
Autism dari gen kan.

2. Pertama waktu umur satu tahun setengah, AD cuek aja tidak tidak
peduli dengan apa yang ada di sekitarnya tidak seperti anak biasanya.



Selasa, 2 Mei
Sampai 13 Mei
2017.

3. Pertama kali anda tahu anak anda menderita
autis apa yang anda lakukan?

4. Bagaimana perasaan anda saat anda tahu
anak anda menyandang autisme?

5. Bagaimana respon keluarga dan lingkungan
sekitar anda setelah mereka tahu anak anda
menyandang autisme?

6. Apakah terjadi penolakan terhadap diri anda
dengan apa yang terjadi pada anak anda?

7. Bagaimana anda bisa melakukan penerimaan
diri terhadap anak anda yang menderita
autisme ?

8. Apa yang membuat anda sehingga bisa
melewati perasaan-perasaan yang negatif
setelah anda tahu anak anda menyandang
autisme?

9. Tindakan apa saja yang anda lakukan untuk
anak anda?

10. Bagaimana perasaan anda ketika
menghadirkan sabar dan tawakkal dalam
proses penerimaan diri anda terhadap anak
autisme anda?

11. Kira-kira berapa lama sampai anda dapat
melakukan proses menerimaan diri kepada
anak autis anda ?

3. Saya bawa di dokter I (inisial), kemudian saya disuruh untuk
menjalankan tes-tes ternyata hasilnya nihil kemudian dilanjutkan tes
lagi dan hasilnya pun nihil (tangan bergerak-gerak) lalu saya bawa ke
dokter bagian anak dan remaja, dokter tersebut pun mendiagnosa
anak saya menderita autisme.

4. Perasaan saya saat tau anak saya menderita autisme agag sedih, ya…
saya terima saja, saya hanya berdoa dan mencari tau apa yang bisa
saya lakukan untuk anak saya.

5. Lingkungan biasa saja malah lingkungan saya beri pengertian kalo
anak saya itu autisme, pernah anak saya dibilang gila. Sampe ad
tanya ke saya mama ad memangnya orang gila ya, saya bilang saja
tidak, ad tidak gila masa orang gila sekolah, anak saya sampe
bertanya kayak gitu mba ke saya, kan anak saya itu suka bicara yang
tidak jelas, bahasa inggris bukan, bahasa apapun juga tidak jelas ya,,.
Ya.. Itu mungkin sampe ad dibilang gila mba. Anak saya kan
orangnya sensitive mungkin karena pernah trauma kali ya mba, kan
waktu itu pernah di lempar sama anak-anak seusianya jadi anak saya
lebih mau bermain dengan orang dewasa karena kan kalo orang
dewasa dia lebih mendapat perhatian kali ya.
Orang tua dan mertua yang selalu dukung saya tapi saya juga ingin
merasakan kerjasama dengan mereka. Mereka hanya selalu
merongrong saya untuk selalu mencari pengobatan untuk anak saya.
Yang satu ngomong gini yang satu ngomong gitu, apalagi kalo saya
tidak mengajari ad belajar saya disuruh mengajarinya jika dia tidak
bisa-bisa saya ajak keterapi malah saya dimarahi katanya jangan
ditekan biarin saja apalagi bapaknya suami saya dia agak cuwek sama
anak, pernah si dia anterin terapi tapi ya…begitu, saya jadi stress
mba, saya tidak tahu harus bagaimana saya ambil hikmahnya saja



(sambil menangis).
6. Kalo dibilang penolakan ya… tidaklah juga karena sudah turunan

dari keluarga.
7. Saya selalu berfikir positif dengan apa yang menimpa saya apalagi ini

anak saya satu-sayunya, saya akan memperjuangkan, bagi saya ini
ujian dari Allah itu saja. Sampai saya berhenti bekerja demi anak saya
itu habis waktu saja masih bekerja anak saya bituh perhatian yang
lebih. Ya… saya memutuskan untuk berhenti saja. Untungnya saya
punya kebiasaan sewaktu gadis ngajar anak-anak TPA ngaji. Jadi
fikirku kalo saya ngajar ngaji di rumah AD kan bisa meluangkan
waktu di rumah untuk anak saya.

8. Saya si percaya diri bahkan saya optimis terhadap diri saya.(tangan
bergerak-gerak sambil berbicara) saya selalu mengikuti seminar-
seminar autism sampai kadang saya mengikuti perkumpulan autism,
biasanya saya tahu dari dokter atau teman-teman sependeritaan
(sama-sama mempunyai anak autism).

9. Dokter menyuruh saya untuk menterapi anak saya. Saya pun
melakukannya, dengan mencari-cari tau terapi apa yang harus saya
lakukan untuk anak saya. Anak saya kan sulit untuk berkomunikasi
dan bersosialisasi. Dalam berkomunikasi diperlukan berbicara, jadi
saya memilih untuk terapi wicara terlebih dahulu sampai sekarang,
dan sekarang terapinya saya tambah dengan terapi sensori.

10. Saya sabar selalu mba dengan apa yang menimpa saya, saya selalu
ambil hikmahnya saja dengan musibah ini, Allah sedang
merencanakan hal yang terbaik mungkin untuk saya dan keluarga
saya mba, pasti itu, saya serahkan semua kepada Allah saja.

11. kalo saya memang dari awal itu sudah saya antisipasi memang rasa
penolakanku jadi setelah tau hasil dari dokter tidak ada rasa



penolakanku kepada anakku,, cuman kan namanya manusia biasa
adalah pasti rasa sedihku kasian sama anakku waktunya saya tau trus
sekarang itu kadang yang buat saya stress sikap suamikuji de’ tapi
mungkin karena memang karakternya laki-laki mungkin sudah
begitumi kayaknya kurang sekali rasa pekahnya sama anak yaaaa…
jadi saya maklumi saja de’.

4. Terapis atas
nama
Nur Rachmi
Arifin. S.Psi,
Rabu, 17 Mei
2017.
.

1. Apakah anda pernah memberikan nasehat-
nasehat berupa kesabaran dan tawakkal
terhadap orang tua anak penyandang autis
agar memperkuat rasa penerimaan dirinya
terhadap anaknya yang menyandang
autisme?

2. Apakah menurut anda nasehat tersebut
berpengaruh terhadap penerimaan diri orang
tua anak penyandang autisme? Mengapa?

1. Ya kita selaku terapis disini selalu memberikan nasehat kepada orang
tua anak penyandang autis seperti selalu sabar dalam menghadapi
anaknya.

2. karena pengaruh sikap sabar ini memang bisa dibilang besar
pengaruhnya untuk orang tua dalam menerima segala bentuk tingkah
laku anak autisnya. Apa lagi orang tua ketika sedang curhat masalah
anaknya yang selalu diberi perlakuan-perlakuan beda dengan anak-
anak yang normal lainnya ketika ikut bergabung main dengan anak-
anak tetangga lainnya, ya.. kadang orang tua itu sampai menangis
kasian ya jadi kita sambil ulas-ulas punggung ibu itu sambil
mengingatkan dia untuk tetap selalu menghadirkan sikap sabar dalam
dirinya ketika di hadapkan dengan hal-hal yang membuat orang tua si
anak penyandang autis ini tersinggung.
















