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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sangat kompleksnya kehidupan manusia saat ini, menimbulkan banyak 

ketegangan-ketegangan psikis yang berdampak pada terkendalanya kelangsungan 

sosial dan terhambatnya perkembangan-perkembangan psikologis manusia. 

Kehidupan yang serba instant dan tekhnologi yang semakin canggih serta 

kebutuhan dan tuntutan hidup yang semakin meningkat manusia terkadang 

cenderung  mengejar materi dan kesenangan duniawi saja tanpa memperhatikan 

kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT khususnya dalam kehidupan 

rumah tangga, sehingga ketika ia ditimpakan ujian oleh-Nya ia seakan jatuh tak 

berdaya dan seakan tidak mempunyai apa-apa lagi, serasa hidupnya seakan-akan 

sudah berakhir dan tak bisa bangkit lagi. Padahal Allah swt menimpakan ujian 

kepada hambanya pasti selalu sesuai dengan takaran  kesanggupan hambanya, 

Allah ingin melihat bagaimanakah hambanya itu mampu bertawakkal serta 

bersabar dan tetap berpegang teguh dalam keridhaan Allah SWT dengan iman 

yang kokoh melalui ujian tersebut.   

Dalam kehidupan keluarga memang tidak selamanya selalu berjalan 

mulus, akan tetapi selalu banyak rintangan-rintangan yang selalu menghadang, 

tapi meski demikian hal itu tidak boleh membuat orang tua (suami istri) berputus 

asa dengan rintangan tersebut. Allah menimpakan ujian kepada hambanya pasti 

sudah beserta dengan solusi dan jawabannya, tergantung hambanya bagaimana ia 
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menanggapi dan menyikapi ujian tersebut, apakah ia hanya terdiam meratapi 

ataukah berusaha untuk mencari solusi dan berdoa untuk menemukan jalan keluar 

dari ujian yang ditimpakannya tersebut. Salah satu ujian dalam suatu keluarga 

adalah dengan diamanahkannya anak berkebutuhan khusus (ABK) seperti autis. 

Anak merupakan hadiah terindah yang diberikan oleh Allah swt, karena 

dengan kehadirannya, maka dapat menambah rezeki bagi orang tuanya, 

menghadirkan kebahagiaan bagi orang tua dan keluarganya serta menjadi 

penyejuk jiwa bagi orang tuanya. Akan tetapi anak juga bisa menjadi musuh bagi 

orang tuanya, penyebab kesengsaraan bagi orang tuanya dan hal itu merupakan 

ujian yang Allah berikan kepada orang tua tersebut sehingga hal ini yang biasanya 

menjadi masalah yang sering sulit di tangani oleh orang tua. 

Allah befirman dalam surah At-Thagabun [64] ayat 15, sebagai berikut : 

                          1 

Terjemahnya : 

“sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di 

sisi Allah pahala yang besar.” 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala yang kita miliki di dunia 

ini merupakan suatu titipan belaka dan ujian yang sekaligus nikmat yang harus 

membuat manusia selalu bersabar dan lebih bertawakkal kepada Allah swt dan 
                                                            

1Departemen Agama RI, Mushaf Al-Azhar Al-Qur’an dan Terjemah, C.V. Jabal Raudatul 
Jannah, Bandung, 2010. At-Tagabun [64] : 15, h.  557 
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hal itu tidak terkecuali kepada anak yang merupakan buah hati sekaligus harapan 

orang tua untuk menjadi penerus generasi keluarga yang tentunya orang tuanya 

pun sangat mengharapkannya untuk menjadi anak yang normal, cerdas, sholeh 

dan sesuai dengan harapan orang tuanya. 

Namun jika Allah berkehendak lain maka tidak ada yang dapat 

menentang kehendak-Nya tersebut, sehingga banyak orang tua yang sering putus 

harapan dan menganggap bahwa ketika ia memiliki anak yang mempunyai fisik 

atau perilaku yang tidak biasa misalnya dengan memiliki anak dengan masalah 

autis. Mereka menganggapnya bahwa hal itu adalah sebuah aib atau suatu hal 

yang dapat menjatuhkan derajat dan martabat bagi keluarga, sehingga tidak 

jarang terjadi penelantaran anak bahkan mendapatkan perlakuan yang kurang 

wajar dalam keluarganya. 

Begitupun di lingkungan masyarakat, anak yang seperti ini juga sering 

menjadi bahan olok-olokan, bahan ejekan, bahan tertawaan orang-orang karena 

fisik dan tingkah lakunya yang tidak normal atau tidak sama dengan orang-orang 

normal lainnya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua dan juga 

masyarakat mengenai bagaimana cara memahami dan menerima anak 

penyandang autis tersebut.Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak,sehingga besar kemungkinan anak akan semakin mengalami 

gangguan psikologis, psiko-sosial, dan perilaku serta emosi. 
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  Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat [49] : 11 

                               

                               

                                 

     2 

Terjemahnya : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 
baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan janganlah pula perempuan-
perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi 
perempuan-perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan 
(yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan 
janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan 
barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” 
 

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa sesungguhnya Allah telah 

memperingatkan untuk saling menghargai dan tidak mengolok-olok sesama 

saudara apalagi mengolok-olok seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik 

dan mental, karena dibalik ketidaksempurnaannya Allah telah menganugerahkan 

potensi dan kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang normal lainnya, sehingga 

mereka juga patut untuk disayangi, dihargai, dan diterima layaknya orang normal 

lainnya, karena dengan kekurangannya tersebut sehingga orang normal 

seharusnya mampu mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya Allah tidaklah 

menciptakan hal yang sia-sia di muka bumi ini melainkan semuanya nikmat yang 

                                                            
2Ibid., Al-Hujurat[49] : 11, h. 516 
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patut untuk di syukuri, dan semua yang buruk dalam pandangan manusia belum 

tentu buruk disisi Allah dan yang baik dalam pandangan manusia belum tentu 

baik dihadapan Allah swt, sehingga Allah lah yang berhak menilai dan 

menentukan segalanya serta hanya kepada-Nya lah manusia patut menyembah 

dan berserah diri. 

Dalam kehidupan berumah tangga, orang tualah yang merupakan ladang 

utama dalam keluarga tempat anak untuk bercurah kasih sayang dan 

mendapatkan perhatian yang sepatutnya diberikan oleh orang tuanya, sehingga 

orang tua harus mampu dan pandai dalam memahami psikologis anak dalam 

keluarganya. Memang kebutuhan materi perlu untuk mencukupi nafkah dalam 

keluarga, akan tetapi jangan sampai terlena dengan hal itu sehingga melupakan 

tanggung jawab dan perhatian terhadap anak-anak di rumah. Karena perhatian 

yang cukup serta kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak akan 

membantu perkembangan pertumbuhan psikologis anak dengan baik pula 

terutama anak berkebutuhan khusus seperti anak penyandang autis. 

Sejumlah penelitian telah menjelaskan tentang sikap atau penerimaan 

orang tua terhadap anak penyandang autis. Misalnya penelitian Sri Rachmayanti 

dan Anita Zulkaida dengan judul “Penerimaan Diri Orang tua Terhadap Anak Autisme 

Dan Peranannya Dalam Terapi Autisme” menemukan bentuk-bentuk penerimaan 

orang tua terhadap anaknya yang autis. Dalam penelitian tersebut, disebutkan 

bahwa ketiga subjek dapat menerima sepenuhnya kondisi anak mereka yang 

didiagnosis menyandang autisme. Beberapa tahap yang dilalui oleh orang tua 
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dalam proses mencapai penerimaan terhadap anaknya yang didiagnosa 

menyandang autisme, yaitu tahap denial (menolak), Anger (marah), bargaining 

(menawar), depression (tertekan) dan acceptance (penerimaan). Namun ketiga 

subjek melalui tahapan yang berbeda-beda karena kondisi anak mereka juga 

berbeda-beda.3 

Memiliki anak penyandang autis memang tidaklah mudah  

menanganinya, bahkan ada pula orang tua yang menolak keadaan anaknya, tidak 

menerima (denial) karena merasa malu, menganggap mempunyai anak 

penyandang autis adalah aib dalam keluarga, menyusahkan, bahkan mengeluh 

mengapa ia harus dikaruniai anak penyandang autis, serta saling menyalahkan 

sampai pada akhirnya orang tua paham dan menerima keadaan anaknya dengan 

berusaha mencari solusi bagaimana cara menangani  dan menerima anak 

penyandang autis tersebut.  

Dalam penelitian yang dilakukan olehSri Rachmayanti dan Anita 

Zulkaidadisebutkan bahwa penerimaan orang tua terhadap anak autisme 

dipengaruhi oleh faktor dukungan dari keluarga besar, kemampuan keuangan 

keluarga, latar belakang agama, tingkat pendidikan, status perkawinan, usia serta 

dukungan para dokter ahli dan masyarakat umum. Ketiga subjek sudah cukup 

berperan serta dalam penanganan anak mereka yang menyandang autisme, mulai 

dari memastikan diagnosis dokter, membina komunikasi dengan dokter, mencari 
                                                            

3Sri Rachmayanti, Anita Zulkaida. Penerimaan Diri Orangtua Terhadap Anak Autisme Dan 
Peranannya Dalam Terapi Autisme, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma, Jurnal Psikologi 
Volume 1, No. 1, Desember 2007. 



7 

 

dokter lain apabila dokter yang bersangkutan dinilai kurang kooperatif, berkata 

jujur saat melakukan konsultasi mengenai perkembangan anaknya, memperkaya 

pengetahuan, dan mendampingi anak saat melakukan terapi. Namun ketiga 

subjek tidak mempunyai banyak waktu untuk bergabung dalam Parent Support 

Group dan kurangnya informasi mengenai hal tersebut.4 

Orang tua dalam menangani anak penyandang autis bukan hanya dengan 

terapi saja, akan tetapi orang tua juga seharusnya mengikuti parent support 

group, karena hal ini sangat penting dalam menambah wawasan orang tua 

mengenai autis. Sri Rachmayanti menjelaskan keikutsertaan dalam kegiatan 

parent support group sangat membantu orang tua anak penyandang autis, karena 

melalui kegiatan ini para orang tua saling bertemu dan berbicara dengan sesama 

orang tua anak autis, selain untuk berbagi rasa, juga untuk berbagi pengalaman, 

informasi, dan pengetahuan.5 

Memang saat ini, sangat sulit dipungkiri bahwa dengan banyaknya 

kebutuhan serta kesibukan lain yang mendesak sehingga kadang-kadang orang 

tua kurang aktif dalam mendampingi anak melakukan terapis, bahkan biasanya 

yang menemani anak mereka melakukan terapi adalah pengasuh anak, supir 

pribadi, pembantu rumah tangga. Sehingga seharusnya yang berperan penting 

dalam pendampingan terapi anak adalah orang tuanya agar tingkat keberhasilan 

dalam penyembuhan anak lebih optimal. 

                                                            
4Ibid., h. 7 
5Ibid., h. 9 
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Di sinilah sebenarnya peran penting seorang konselor di lembaga pusat 

layanan autis melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bimbingan 

konseling kepada orang tua agar mereka paham bagaimana cara menangani anak 

penyandang autis. Anak dengan masalah autis merupakan anak yang memiliki 

sosial yang terbatas sehingga ia membutuhkan perhatian khusus dari anggota 

keluarganya khususnya orang tuanya. Hal ini disebabkan anak tersebut tidak 

mampu mengembangkan potensinya sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Oleh karena itu, peran Lembaga Pusat Layanan Autis untuk membantu 

orang tua menerima anaknya yang autis menjadi sangat penting, dengan 

memperluas informasi kepada masyarakat. Beberapa cara, diantaranya  

melakukan sosialisasi, membagikan brosur, melaksanakan jalan santai, 

memberikan informasi melalui media televisi, dan lain-lain. Pusat layanan autis 

melakukan sosialisasi ini agar masyarakat paham mengenai autis, khususnya 

orang tua yang mempunyai anak penyandang autis. Dengan cara inilah para orang 

tua dapat membandingkan yang telah didapatkan tersebut dengan melihat kondisi 

yang dialami oleh anaknya apakah sesuai atau tidak, jika sesuai, maka segera 

mengantarnya ke Pusat Layanan Autis Sultra untuk mendapatkan penanganan 

yang lebih optimal. 

Di Indonesia belum ada angka pasti berapa jumlah anak penyandang autis, 

namun pemerintah merilis data jumlah anak penyandang autisme bisa berada di 

kisaran 112.000 jiwa. Angkatersebut diasumsikan dengan prevalensi autisme pada 

anak yang  ada di Hongkong, yaitu 1,68 per 1000 untuk anak di bawah 15 tahun.  
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Jadi, pemerintah menghitung dengan asumsi prevalensi autisme yang ada di 

Hongkong, dimana jumlah anak usia 5-19 tahun di Indonesia mencapai 

66.000.805 menurut data Badan Penelitian Statistik (BPS) 2010, sehingga didapat 

angka anak penyandang autis di Indonesia mencapai kisaran 112.000 jiwa.6 

Di Sulawesi Tenggara juga pun belum ada data pasti mengenai jumlah 

anak penyandang autis, akan tetapi hingga saat ini di awal tahun 2017 jumlah 

anak penyandang autis yang mengikuti terapi di Pusat Layanan Autis Sultra 

berjumlah 138 orang, yang terdiri dari anak laki-laki sejumlah 108 orang dan anak 

perempuan sejumlah 10 orang.  

Lembaga Pusat Layanan Autis Sultra menyediakan berbagai fasilitas dan 

pelayanan terapi bagi anak penyandang autis dan juga menyediakan layanan 

konseling untuk para orang tua anak penyandang autis.Melalui proses konseling 

inilah orang tua di berikan bimbingan konseling bagaimana seharusnya orang tua 

menangani anaknya tersebut agar anaknya mampu bersosialisasi dengan baik 

dalam lingkungan keluarga, di lingkungan luar atau di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih melakukan 

penelitian ini, karena penulis ingin mengetahui upaya-upaya apa saja yang 

dilakukan oleh Pusat Layanan Autis dalam memberikan bimbingan konseling 

kepada orang tua yang memiliki anak penyandang autis. 

Pusat Layanan Autis Sultra merupakan salah satu lembaga yang didirikan 

dengan tujuan agar seluruh orang tua yang mempunyai Anak Berkebutuhan 
                                                            

6www.jpnn.com. (diunduh tanggal 4 Februari 2017) 
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Khusus utamanya Autis dapat menjadikan Pusat Layanan Autis ini sebagai 

kontributor bagi penanganan serta penyembuhan anaknya khususnya bagi orang 

tua yang berasal Sulawesi Tenggara itu sendiri. 

Pemerintah Sulawesi Tenggara mendirikan Pusat Layanan Autis Sultra, 

karena terbilang semakin meningkat dan semakin banyaknya jumlah anak 

berkebutuhan khusus utamanya anak penyandang autis di Sulawesi Tenggara, 

yang tidak mempunyai lembaga penanganan khusus bagi penyandang autis. 

Sehingga sangat menyulitkan bagi orang tua yang harus membawa anaknya 

sampai keluar daerah seperti Makassar, Jakarta, Jawa serta daerah lain demi 

mendapatkan terapi bagi anaknya yang autis. Tentu hal ini memerlukan biaya 

yang sangat mahal, selain biaya terapi maka harus menanggung biaya 

transportasi serta biaya lainnya. Bagi orang tua yang mampu dari segi materi 

maka biaya bukanlah hal yang sulit, akan tetapi bagi orang tua yang kurang 

mampu dari segi materi pasti sangat sulit untuk melakukan terapi bagi anaknya 

dengan jangkauan daerah yang sangat jauh.   

Disinilah tujuan utama dari Pusat Layanan Autis Sultra untuk 

memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya bagi orang tua yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus seperti autis, dengan menyediakan 

berbagai fasilitas dan berbagai layanan terapi bagi anak autis serta layanan 

bimbingan konseling bagi orang tua. 

Selain layanan terapi dan juga layanan bimbingan konseling, Pusat 

Layanan Autis juga harus memanfaatkan serta memperhatikan nilai-nilai moral 
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dan agama yang dimiliki orang tua, karena dengan menanamkan pemahaman 

nilai moral dan nilai agama dalam kehidupan orang tua, maka besar 

kemungkinan dengan bimbingan agama, pemulihan mental orang tua akan lebih 

cepat dan juga orang tua cenderung lebih mudah menerima kondisi anaknya 

sehingga proses bimbingannya terhadap proses penanganan anaknya juga bisa 

lebih mudah dan optimal. 

Berdasarkan fakta, bahwa menangani anak penyandang autis bukanlah hal 

yang mudah, dan kelainan yang diderita anak penyandang autis ini merupakan 

kelainan yang memerlukan penanganan khusus dengan kesabaran yang ekstra, 

hati yang ikhlas serta pemahaman orang tua yang kuat terhadap nilai agama yang 

dianutnya. Sehingga orang tua memerlukan bimbingan konseling agar mampu 

memahami anaknya tersebut dengan penanganan yang tepat. 

B. Rumusan Masalah  

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Upaya Bimbingan 

Konseling Pusat Layanan Autis Kepada Orang Tua Terhadap Penanganan 

Anak Autis Di Pusat Layanan Autis Sultra (Ditinjau dari Perspektif 

Bimbingan Konseling Islam )”. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya Bimbingan Konseling yang dilakukan Pusat 

Layanan Autis kepada orang tua terhadap penanganan anak autis di Pusat 

Layanan Autis Sultra (Ditinjau dari Perspektif Bimbingan Konseling 

Islam) ? 
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2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan menunjang Pusat Layanan 

Autis dalam memberikan bimbingan kepadaorang tua dalam menangani 

anak autis pada Pusat Layanan Autis Sultra? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Upaya Bimbingan Konseling Pusat Layanan Autis 

Kepada Orang Tua terhadap penanganan anak autis  di Pusat Layanan 

AutisSultra (Ditinjau dari Perspektif Bimbingan Konseling Islam )”. 

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Pusat 

Layanan Autis Sultradalam memberikan Bimbingan Konseling kepada 

orang tua terhadap penanganan anak autis di Pusat Layanan Autis Sultra 

(Ditinjau dari Perspektif Bimbingan Konseling Islam )”. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan, sebagai berikut : 

a. Sebagai tambahan pengetahuan penulis mengenai bimbingan konseling 

kepada orang tua serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan 

penunjang dalam proses penyembuhan anak autis. 

b. Sebagai bahan bacaan ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca khususnya 

peneliti, mengenai tentang bagaimana perspektif bimbingan konseling 

Islam Pusat Layanan Autis Sultra kepada orang tua dalam menangani 

anak autis. 
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c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan 

penelitian ini. 

d. Untuk menghasilkan sumbangan pemikiran yang bermanfaat baik bagi 

peneliti maupun terhadap masyarakat luas. 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda dalam 

menafsirkan maksud dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa 

definisi operasional yang menyangkut beberapa variabel dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Upaya bimbingan konseling Pusat Layanan Autis 

Upaya disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti usaha; 

ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan 

keluar, dan sebagainya).7 Kemudian berdasarkan definisi bimbingan, berarti 

membantu atau memberi petunjuk ke jalan yang benar, sedangkan konseling 

berarti memberi saran atau nasehat 

Jadi, upaya bimbingan konseling yang penulis maksudkan adalah 

tindakan atau upaya Pusat Layanan Autis  Sultra dalam memberikan bantuan 

serta pemahaman kepada orang tua terhadap penanganan dan cara menyikapi 

anak penyandang autis tersebut melalui praktek bimbingan konseling yang 

diberikan oleh terapis di Pusat Layanan Autis Sultra. 

                                                            
7Pusat bahasa Departemen pendidikan nasional, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, edisi ketiga, Jakarta :2007,  h. 1250 
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2. Orang tua 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia orang tua berarti ayah ibu 

kandung,8 sehingga yang penulis maksud adalah kelurga (suami istri) yang 

mempunyai anak penyandang autis yang membawa anaknya tersebut ke Pusat 

Layanan Autis Sultra kemudian dibantu terhadap proses beradaptasi dan cara 

penanganan anaknya tersebut. 

3. Penanganan 

Yaitu cara penanganan anak autis yang dilakukan oleh terapis di Pusat 

Layanan Autis Sultra kemudian diajarkan kepada orang tua anak autis melalui 

bimbingan konseling, agar orang tua paham dan mampu menangani, merawat 

anak autis dengan penanganan yang tepat. 

4. Anak autis 

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti gangguan 

perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak 

dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya sehingga perilaku 

hubungan dengan orang lain terganggu.9 Sehingga Anak Autis yang penulis 

maksud adalah anak yang mengalami gangguan komunikasi, emosi dan sosial 

yang diberikan penanganan terapi oleh terapis di Pusat Layanan Autis Sultra.  

 

 

                                                            
8Ibid.,h. 802 
9Ibid. h. 77 
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5. Pusat Layanan Autis Sultra  

Adalah lembaga pusat pelayanan anak autis, yang berada di Sulawesi 

tenggara, di dalamnya telah tersedia berbagai fasilitas serta para terapis dan 

psikolog yang siap membantu orang tua yang mempunyai anak atau keluarga 

penyandang autis. 

6. Di Tinjau dari Perspektif bimbingan konseling Islam 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sudut pandang atau 

pandangan.10 selanjutnya kata Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Berpedoman pada kitab suci Al-quran yang diturunkan ke 

dunia melalui wahyu Allah SWT.11 

Sehingga yang penulis maksud diatas, bahwa Skripsi ini penulis teliti 

yaitu bagaimana upaya pemberian bimbingan konseling yang dilakukan oleh 

Pusat Layanan Autis secara umum kepada orang tua anak autis, sehingga 

orang tua tersebut mampu menangani, memahami dan menyikapi anak autis 

dengan baik melalui pemberian bimbingan konseling tersebut, kemudian 

peneliti tinjau berdasarkan sudut pandang bimbingan konseling Islam 

                                                            
10Ibid., h. 864 
11Ibid.,h. 444 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Bimbingan dan Konseling 

1. Definisi Bimbingan 

Bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu Guidance, dengan 

bentukkata kerja “to guide” artinya menunjukkan, membimbing orang lain ke 

jalan yang benar. Guidance berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan 

atau pemberian tuntunan.1 

Secara harfiah, bimbingan adalah pemberian bantuan kepada klien 

yang dilakukan secara berkesinambungan agar klien dapat memahami dirinya, 

lingkungan, dan tugas-tugasnya sehingga mereka sanggup mengarahkan diri, 

menyesuaikan diri, serta bertindak wajar sesuai dengan keadaan yang ada di 

sekitarnya.2 

Mengenai definisi di atas, peneliti simpulkan bahwa bimbingan 

merupakan upaya konselor dalam memberikan pemahaman atau petunjuk 

kepada klien khususnya kepada orang tua anak penyandang autis agar mampu 

beradaptasi dengan kenyataan yang dialaminya  serta bagaimana orang tua 

mampu menangani anaknya tersebut dengan baik. 

 

                                                            
1H.M. Arifin,Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan penyuluhan Agama,Bulan 

Bintang,Jakarta :1976, h. 18 
2Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, 

Refika Aditama, Bandung: 2007, h. 8 
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2. Definisi Konseling  

Istilah konseling berasal dari kata “counseling” adalah kata dalam 

bentuk mashdar dari  “to counsel” secara etimologis berarti “to give advice” 

atau memberikan saran dan nasehat.3 

Adapun pengertian Konseling secara etimologi memiliki berbagai 

pengertian menurut beberapa ahli, di antaranya adalah:  

Menurut Hansen Cs, bahwa Konseling adalah proses bantuan kepada 

individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya, dan metode dalam 

menangani peran dan hubungan. 

Konseling adalah hubungan timbal balik di antara dua orang individu, 

dimana yang seorang (konselor) berusaha membantu yang lain (klien) untuk 

mencapai atau mewujudkan pemahaman tentang dirinya sendiri dalam 

kaitannya dengan masalah atau kesulitan yang di hadapinya pada saat ini dan 

pada waktu mendatang.4 

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan konselor kepada klien 

agar klien mampu memecahkan segala permasalahan yang dihadapinya. 

Seperti halnya pada konseling yang dilakukan oleh Pusat Layanan Autis 

Sultra kepada orang tua anak penyandang autis, yaitu agar orang tua mampu 

                                                            
3Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, Amzah, Jakarta : 2010, h. 10 
4Dewa ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling, Bina Aksara, Jakarta : 1988, h. 168-169 
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menangani dan memahami bagaimana cara memperlakukan anak autis 

tersebut di dalam rumah tangga atau dalam keluarga. 

3. Pengertian konseling keluarga 

Family Counseling atau konseling keluarga merupakan upaya bantuan 

yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga 

(pembenahan komunikasi keluarga), agar potensinya berkembang seoptimal 

mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari 

semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap 

keluarga.5 

Berikut ini dikemukakan tujuan konseling keluarga secara umum dan 

khusus, sebagai berikut : 

1) Tujuan umum konseling keluarga 

a. Membantu, anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara 

emosional bahwa dinamika kelurga adalah kait-mengait diantara 

anggota keluarga. 

b. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika 

satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada 

persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain. 

c. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan 

peningkatan setiap anggota. 

                                                            
5Prof. Dr. H. Sofyan  S. Willis, Konseling Keluarga (Family Counseling), CV. Alfabeta, 

Bandung : 2013, h. 83 
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d. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari 

hubungan parental. 

2) Tujuan-tujuan khusus konseling keluarga 

1. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga 

terhadap cara-cara yang istimewa (idiocyncratic ways) atau 

keunggulan-keunggulan anggota lain. 

2. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang 

mengalami frustasi/kecewa, konflik dan rasa sedih yang terjadi karena 

faktor sistem keluarga atau diluar sistem keluarga. 

3. Mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga 

dengan cara mendorong (men-support), memberi semangat, dan 

mengingatkan anggota keluarga tersebut. 

4. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik 

dan sesuai dengan anggota-anggota lain.6 

Konselor keluarga harus memilih tujuan-tujuan yang mungkin dapat 

dikerjakan, dapat diatur, mampu mengurangi masalah anak dan membimbing 

kearah perkembangan sistem yang menunjang. Setelah menentukan bagaimana 

sistem keluarga berjalan dan apa yang terganggu, maka konselor menentukan 

strategi yang sesuai dengan tujuan agar sistem keluarga berfungsi dengan baik. 

 

                                                            
6Ibid., h. 89 
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Tujuan yang ditetapkan berupa jangka pendek, menengah dan jangka 

panjang. Tujuan-tujuan itu berfokus pada interaksi dan hubungan para anggota 

keluarga di dalam sistem. Karena itu tujuannya harus bersifat operasional 

(behavioral terms) sehingga jelas ketika masalah itu akan diselesaikan dan ketika 

perubahan terjadi.7 

Disamping gangguan terhadap anggota keluarga yang dipandang sebagai 

bersumber dari sistem yang terganggu, maka potensi anggota keluarga yang 

berkembang dengan hebat juga disebabkan sistem keluarga yang mampu 

mengembangkannya. 

Dalam masa pembangunan konseling keluarga sewajarnya diorientasikan 

bagi perkembangan potensi anggota keluarga. Walaupun demikian jika terdapat 

gangguan emosional pada anggota keluarga tentu diutamakan penyelesaiannya 

melalui konseling dengan pendekatan sistem, sebab akan sulit mengembangkan 

potensi karena potensi tersebut sedang tertutup oleh gangguan emosional. 

Sakitnya anggota keluarga adalah hasil adaptasi atau interaksi dengan 

lingkungan keluarga (sistem keluarga) yang sakit yang diciptakan sistem itu. 

Penanganan keluarga dengan pendekatan sistem menuntut agar konselor 

professional, berwawasan sosial-budaya dan agama. Sebab jika konselor hanya 

mengandalkan keterampilan konseling saja, maka dia kurang memahami latar 

belakang atau hikmah (rahasia) suatu perilaku anggota keluarga dalam sistem 

keluarga yang sekarang ini. Banyak sistem keluarga berlandaskan suatu adat atau 
                                                            

7Ibid., h. 81 
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filosofis agama tertentu. Karena itu seorang konselor yang bijaksana sebaiknya 

dia memperdalam ilmu di bidang sosiologi, antropologi, agama dan budaya lokal 

suatu masyarakat.8 

B. Konseling Dalam Pandangan Islam 

Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu 

agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian bimbingan 

Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, 

tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan al-

Qur’an dan sunnah Rasul. 

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan, artinya 

bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu 

individu. Individu dibimbing, dibantu, agar mampu hidup selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah. Konflik-konflik batin dalam diri manusia yang 

berkenaan dengan ajaran agama (Islam maupun lainnya) banyak ragamnya, oleh 

karenanya diperlukan selalu adanya bimbingan dan konseling Islami yang 

memberikan bimbingan keagamaan kepada individu agar mampu mencapai 

kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.9 

                                                            
8Ibid., h. 90-91 
9https://www.academia.edu/3926267/Pengertian_Produktivitas_Kerja (diunduh tanggal 5 

Januari 2017) 



22 
 

 

Agama diibaratkan rem sebuah kendaraan, ia akan mengingatkan 

pengendara apabila terjadi benturan-benturan. Jika rem slong, maka akan terjadi 

bencana bagi pengendara.10 

Salah satu fungsi agama dalam kehidupan manusiamenurut Elizabeth K. 

Nottingham dalam buku Fenti Hikmawati11 adalah sebagai penyelamat. Dalam 

kondisi ketidakberdayaan, secara psikologis nilai-nilai ajaran agama dapat 

membantu menentramkan goncangan batin dengan kembali kepada tuntunan 

agama, klien (orang tua) berusaha menyadarkan dirinya, bahwa musibah 

merupakan resiko yang harus dihadapi dalam menjalani kehidupan, lebih dari itu 

ia menjadi sadar bahwa ia bukan Pemilik Mutlak dari segala yang menjadi 

miliknya. Semua miliknya hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil 

oleh Sang Pemilik Mutlak. Maka ucapan yang paling tepat dan menentramkan 

hati adalah :“Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepada-Nyalah kami akan 

kembali.” 

Islam suatu ajaran yang mengandung nilai, memberikan kontribusi 

sebagai solusi hidup bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan hidup yang dihadapinya. Sosok figur konselor yang diketengahkan 

dalam ajaran Islam adalah Rasulullah saw, sebagai suri tauladan yang baik 

(uswatun hasanah). Beliau adalah contoh yang dijadikan rujukan dalam 

memberikan bimbingan dan konseling bagi orang-orang yang beriman, orang-

                                                            
10Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling Islam, Penerbit Teras, Yogyakarta : 2012, h. 42 
11Dr. Fenti Hikmawati, M.Si, Bimbingan dan Konseling, Cet-5, Rajawali Pers, Jakarta : 2016, 

h. 131  
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orang yang memiliki prospek hidup yang baik (hasanah) bagi kehidupan dunia 

dan akhirat.12 

Di tengah-tengah kegoncangan batin, klien (orang tua) dapat pula 

menelusuri hikmah atau nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Apakah 

musibah yang dialaminya sebagai balasan (I’tibar) ataukah ujian (Ikhtibar) bila 

derita yang dialaminya merupakan balasan dari perbuatan yang pernah 

dilakukannya, maka musibah akan menyadarkannya akan kesalahan masa lalu. 

Tidak diragukan lagi, sebagian besar musibah dan bencana itu terjadi akibat ulah 

dari manusia sendiri. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura [42] ayat 30 

sebagai berikut: 

                               13 

Terjemahnya: 

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu 
sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).” 
 

Dari ayat tersebut, setidaknya akan membawa kepada kesadaran untuk 

memperbaiki diri. Sebaliknya bila deritanya dianggap sebagai ujian, maka ia akan 

berusaha untuk bersabar. Menerima dengan sabar dan tulus, hingga derita yang 

berat akan terasa ringan. Perasaan batinnya diredakan oleh keyakinan, bahwa 

musibah yang dialaminya merupakan bagian dari ketentuan takdir Tuhan. 

                                                            
12Ibid, h. 131  
13 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Azhar Al-Qur’an dan Terjemah, Asy-Syura [42] : 30, h. 

486  
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Keyakinan ini akan menghilangkan beban batin yang menghimpit perasaan dikala 

mengalami musibah.14 

1) Fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam 

a. Fungsi bimbingan konseling Islam 

Dengan merujuk tujuan umum dan tujuan khusus dari bimbingan 

konseling islam tersebut di atas, maka berikut ini fungsinya:  

1. Fungsi pencegahan (Preventive Function): yakni membantu individu 

menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Ia mampu 

memahami permasalahannya bahwasanya akan selalu ada jalan keluar 

disetiap masalah atau ujian yang dihadapi. Allah memberikan ujian sudah 

pasti beserta dengan solusinya atau jawabannya.  

2. Fungsi pengentasan (curative Function);  yakni membantu individu 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Sehingga 

bimbingan konseling islam ini mampu memberikan kekuatan, motivasi 

dan semangat kepada klien dalam menyelesaikan masalahnya, karena 

yakin bahwa dengan usaha dan doanya maka Allah swt akan 

membantunya dalam memudahkan segala ujiannya. 

3. Fungsi pemeliharaan(Preservative); yakni membantu individu menjaga 

agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengundang masalah) 

menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (in state of 

                                                            
14Prof. Dr. H. Jalaluddin, Psikologi Agama, Ed. Rev-9, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 

2005, h. 169 
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good). Sehingga hal ini mampu membuat klien lebih mengokohkan iman 

dan terus berusaha dan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. 

4. Fungsi pengembangan (Development), yakni membantu individu 

memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar 

tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya 

menjadi sebab munculnya masalah bagi dirinya. Dengan fungsi bimbingan 

konseling islam ini mampu membatu klien dalam hal keikhlasan dan 

kesabaran, sehingga klien selalu istiqomah dan tetap bertawakkal kepada 

Allah swt. Karena yakin segala urusan kehidupan Allah lah yang 

mengaturnya. 

b. Tujuan bimbingan Konseling Islam 

Konseling islami bertujuan agar klien mampu menjadi manusia 

yang seimbang secara fisik (jasmani), psikis (rohani) dan agama (spiritual) 

serta mampu menjalani hidup yang bahagia dunia hingga akhirat.Adapun 

tujuan khusus dari bimbingan konseling islami, yaitu : 

1. Agar klien mampu memecahkan segala permasalahannya 

2. Agar klien lebih mampu mengarahkan diri untuk menjadi lebih baik 

lagi 

3. Agar klien mampu menjadi pribadi yang selalu ikhlas, sabar dan 

bertawakkal kepada Allah swt. 

4. Agar klien mampu berfikir lebih rasional dan lebih bijaksana. 
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2) Langkah-langkah Bimbingan Konseling Islami 

a. Identifikasi Kasus  

Adalah langkah untuk mengumpulkan data ke berbagai macam 

sumber yang berfungsi untuk mengetahui kasus beserta gejala-gejala yang 

nampak.  

b. Diagnosa   

Adalah langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi klien 

beserta latar belakangnya. Dalam langkah ini dilakukan penggalian data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data. 

c. Prognosa 

Adalah langkah untuk menetapkan jenis bantuan atau terapi apa 

yang akan dilaksanakan untuk membimbing klien. Langkah ini diperoleh 

berdasarkan hasil dari diagnosa. 

d. Terapi   

Adalah langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan konseling. 

Dalam langkah ini, konselor menggunakan terapi atau konseling keluarga 

dengan pendekatan konseling client-centre dengan khazanah islami. 

 

 

 

 

 



27 
 

 

e. Evaluasi dan Follow Up  

Adalah langkah untuk menilai atau mengetahui sampai sejauh 

manakah terapi yang telah dilakukan telah mencapai hasilnya.15 

C. Autisme  

1) Definisi Autis 

Istilah autisme pertama kali dikemukakan oleh Dr Leo Kanner pada 

tahun 1943 yaitu autisme infantil (early  infantile  autism) atau yang berarti 

(Autisme masa kanak-kanak). Istilah autisme berasal dari kata “auto atau 

autus” yang berarti berdiri sendiri. Ada banyak definisi yangdiungkapkan oleh 

para ahli. Menurut Chaplin seperti yang dikutip oleh Ginintasasi bahwa 

“Autisme merupakan cara berpikir yangdikendalikan oleh kebutuhan personal 

atau oleh diri sendiri, menanggapi dunia berdasarkan penglihatan dan harapan 

sendiri, dan menolak realitas, keasyikan ekstrem dengan pikiran danfantasi 

sendiri”.16 

Pakar lain mengatakan: “Autisme adalah ketidaknormalan 

perkembangan yang sampai yang tidak ada penyembuhannya dan 

gangguannya tidak hanya mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan 

                                                            
15I Djumhur dan Moh. Surya,  Bimbingan  dan  Penyuluhan di Sekolah (Guidance and 

Counseling),  CV. Ilmu Bandung: 1975,  h. 104-106 
16Dr. Rahayu Ginintasasi, S. Psi., M.Si. Program Bimbingan dan Konseling Kolaboratif 

Dalam Penanganan Anak dan Remaja Autis, PT. Refika Aditama, Bandung : 2016, h. 37 
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berfungsi di dunia luar tetapi juga kemampuannya untuk mengadakan 

hubungan dengan anggota keluarganya.”17 

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Autisme adalah 

gangguan perkembangan saraf yang kompleks dan ditandai dengan kesulitan 

dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku terbatas, berulang-ulang dan 

karakter stereotip. Gejala autis muncul sebelum 3 tahun pertama kelahiran 

sang anak. Autisme merupakan salah satu dari tiga gangguan Autism spectrum 

disorder. Dua di antaranya adalah sindrom Asperger dan PDD-NOS 

(pervasive developmental disorder, not otherwise specified).18 

2) Tanda gejala dan diagnotis autisme 

Anak-anak dengan autisme mungkin memiliki masalah dengan 

komunikasi, keterampilan sosial, dan bereaksi terhadap dunia di sekitar 

mereka. Tidak semua perilaku tersebut terdapat di setiap anak. Diagnosis 

harus dilakukan oleh dokter anak atau profesional lainnya yang 

berpengalaman dalam bekerja dengan anak-anak autisme. Tanda-tanda dan 

gejala autisme diuraikan di bawah ini dapat dijadikan pedoman untuk melihat 

ciri-ciri autis, sebagai berikut : 

 

 

                                                            
17http://www.academia.edu/4574225/MAKALAH_AUTISME/ (diunduh tanggal 6 Januari 

2017) 
18Elizabeth B Hurlock, Child Development, atau perkembangan anak, Terjemahan Media 

Meitsari Tjandrasa & Muslichah Zarkasi, Erlangga, (Cet-II), Jakarta : 1995, h. 250 
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1. Komunikasi 

a. Tidak berbicara atau sangat terbatas. 
b. Kehilangan kata-kata sebelum bisa mengatakan. 
c. Kesulitan mengekspresikan keinginan dan kebutuhan dasar. 
d. Kurang dapat membangun kosakata. 
e. Bermasalah mengikuti arah atau menemukan benda-benda yang 

bernama. 
f. Mengulangi apa yang dikatakan (echolalia). 
g. Bermasalah menjawab pertanyaan. 
h. Ucapan yang terdengar berbeda karena nada tinggi. 

 
2. Keterampilan sosial 

a. Kontak mata buruk dengan orang atau benda. 
b. Kurang dalam bermain keterampilan. 
c. Menjadi terlalu fokus pada suatu topik atau benda-benda yang menarik 

bagi mereka. 
d. Masalah dalam berteman. 
e. Menangis,marah, tertawa, atau tertawa tanpa alasan yang diketahui 

atau pada waktu yang salah. 
f. Menyukai sentuhan atau pelukan. 

 
3. Reaksi terhadap lingkungan sekitar mereka 

a. Gerakan tangan goyang, mengepakkan atau lainnya (bergerak sendiri 
tanpa disadari). 

b. Tidak memperhatikan hal-hal yang dilihat atau didengar. 
c. Bermasalah terhadap perubahan dalam rutinitas. 
d. Menggunakan benda-benda dengan cara yang tidak biasa. 
e. Tidak takut terhadap bahaya nyata. 
f. Menjadi sangat sensitif atau tidak cukup sensitif terhadap sentuhan, 

cahaya, atau suara (misalnya, tidak menyukai suara keras atau hanya 
merespons ketika suara yang sangat keras, disebut juga gangguan 
integrasi sensorik). 

g. Kesulitan makan (hanya menerima makanan yang dipilih, menolak 
tekstur makanan tertentu). 

h. Gangguan tidur.19 

 

                                                            
19Ibid., h. 250 
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4. Kognitif (perkembangan pengertian) 

Mengerti ialah kemampuan menangkap sikap, arti atau keterangan 

mengenai sesuatu dan mempunyai gambaran yang jelas atau lengkap 

tentang hal tersebut. Pendeknya, artinya ialah kemampuan untuk 

memahami. Pengertian dicapai dengan menerapkan pengetahuan yang 

didapat sebelumnya kepengalaman dan situasi yang baru.20 

Anak autis sebenarnya sama saja dengan populasi anak normal. 

Dalam arti ada yang mentally retarded, yang sedang dan yang pintar atau 

ber-IQ tinggi. Jadi tidak mesti semuanya bermentally retarded.21 Anak-

anak autis dengan IQ yang normal juga sering menunjukkan kemampuan 

dalam mengingat potongan percakapan atau teks di film yang ditontonnya. 

Tiba-tiba saja, misalnya, ia mengucapkan kembali apa yang telah ia 

dengar atau lihat tersebut di situasi yang berbeda. Mereka memang 

mampu mengingat, tetapi sebetulnya tidak mengerti harus digunakan pada 

situasi bagaimana.22 

3) Adapun gejala-gejala autis menurut usia : 

1. Usia 0-6 bulan, gejala-gejalanya : 

a. Bayi tampak terlalu tenang (jarang menangis) 

b. Terlalu sensitif, cepat terganggu/terusik 

c. Gerakan tangan dan kaki berlebihan terutama bila mandi 

                                                            
20Ibid., h. 251 
21Dede Kurniasih, dkk, Menangani Anak Autis, PT. Gramedia, Jakarta : 2002, h. 17 
22Ibid., h. 18 
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d. Tidak “bebbling” (mengoceh) 

e. Tidak ditemukan senyum sosial di atas 10 minggu 

f. Tidak ada kontak mata di atas usia 3 bulan 

g. Perkembangan motorik kasar/halaus sering tampak normal 

2. Usia 6-12 bulan, gejala-gejalanya : 

a. Sulit bila digendong 

b. Menggigit tangan dan badan orang lain secara berlebihan 

3. Usia 1-2 tahun, gejala-gejalanya : 

a. Kaku bila digendong 

b. Tidak mau bermain permainan sederhana (cilukba) 

c. Tidak mengeluarkan kata 

d. Terdapat keterlambatan dan perkembangan motorik kasar dan halus 

e. Mungkin tidak dapat menerima makanan cair 

4. Usia 2-3 tahun, gejala-gejalanya : 

a. Tidak menarik untuk bersosialisasi dengan anak lain. 

b. Melihat orang sebagai “benda” 

c. Kontak mata terbatas 

d. Tertarik pada benda tertentu.23 

Melihat beberapa gejala dan tanda tersebut di atas dapat dijadikan 

pedoman dalam diagnosis autisme. Hal ini penting agar anak penyandang 

                                                            
23(Brosur pusat layanan autis sultra: mengenal dan menangani anak dengan autism) yang 

dimodifikasi dari Galih Veskarisyanti, 2008,12 terapi autis paling efektif dan hemat, Percetakan 
Galang Press, pp.21-2. 
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autis dievaluasi oleh para profesional yang tahu tentang autisme. Speech-

language pathologists (SLPs), biasanya sebagai bagian dari tim, bisa 

mendiagnosa autisme. Tim termasuk dokter anak, ahli saraf, terapis okupasi, 

terapis fisik, dan spesialis perkembangan. SLPs memainkan peran kunci 

karena masalah dengan keterampilan sosial dan komunikasi sering menjadi 

gejala pertama autisme. 

 SLPs harus berkonsultasi pada awal proses evaluasi. Ada beberapa tes 

dan daftar periksa observasi yang tersedia untuk mengevaluasi anak-anak 

dengan masalah perkembangan. Informasi yang paling penting datang dari 

orang tua dan pengasuh anak yang tahu dengan baik dan dapat memberitahu 

SLPs dan lain-lain mengenai segala perilaku anak. Seorang anak dengan autis 

juga mungkin dilakukan tes pendengaran dan beberapa tes lain untuk 

memastikan bahwa masalah tidak disebabkan oleh beberapa kondisi lain.24 

4) Faktor-faktor penyebab autis 

Hingga saat ini kepastian mengenai penyebab autisme belum juga 

terpecahkan. Padahal, perkembangan jumlah anak autis sekarang ini kian 

mengkhawatirkan. Para ilmuwan menyebutkan autisme terjadi karena 

kombinasi berbagai faktor, termasuk faktor genetik yang dipicu faktor 

lingkungan. Berikut adalah faktor-faktor yang diduga kuat mencetuskan 

autisme yang masih misterius ini. Sebagaimana yang dilansir dalam Website 

http://health.kompas.com, sebagai berikut : 
                                                            

24http://terapi-autis/ (diunduh tanggal 9 Januari 2017) 
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1. Genetik 

Ada bukti kuat yang menyatakan perubahan dalam gen 

berkontribusi pada terjadinya autisme. Menurut National Institute of 

Health, keluarga yang memiliki satu anak autisme memiliki peluang 1-20 

kali lebih besar untuk melahirkan anak yang juga autisme. 

Penelitian pada anak kembar menemukan, jika salah satu anak 

autis, kembarannya kemungkinan besar memiliki gangguan yang 

sama.Secara umum para ahli mengidentifikasi 20 gen yang menyebabkan 

gangguan spektrum autisme. Gen tersebut berperan penting dalam 

perkembangan otak, pertumbuhan otak, dan cara sel-sel otak 

berkomunikasi. 

2. Pestisida 

Paparan pestisida yang tinggi juga dihubungkan dengan terjadinya 

autisme. Beberapa riset menemukan, pestisida akan mengganggu fungsi 

gen di sistem saraf pusat. Menurut Dr Alice Mao, profesor psikiatri, zat 

kimia dalam pestisida berdampak pada mereka yang punya bakat autisme. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pestisida merupakan 

zat kimia beracun untuk membunuh hama atau racun pembasmi hama.25 

 

 

                                                            
25Pusat bahasa Departemen pendidikan nasional, Op.cit., h. 867 
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Contohnya seperti anti nyamuk yang sering dipakai dalam ruangan 

baik yang berupa cairan yang disemprot, di bakar ataupun di colok atau 

anti nyamuk elektrik, semprotan parfum, dan bahan lainnya yang 

mengandung zat kimia dan alkohol.  

3. Obat-obatan 

Bayi yang terpapar obat-obatan tertentu ketika dalam kandungan 

memiliki risiko lebih besar mengalami autisme. Obat-obatan tersebut 

termasuk valproic dan thalidomide. Thalidomide adalah obat generasi 

lama yang dipakai untuk mengatasi gejala mual dan muntah selama 

kehamilan, kecemasan, serta insomnia. 

Obat thalidomide sendiri di Amerika sudah dilarang beredar 

karena banyaknya laporan bayi yang lahir cacat. Namun, obat ini kini 

diresepkan untuk mengatasi gangguan kulit dan terapi kanker. Sementara 

itu, valproic acid adalah obat yang dipakai untuk penderita gangguan 

mood dan bipolar disorder. 

4. Usia orangtua 

Makin tua usia orangtua saat memiliki anak, makin tinggi risiko si 

anak menderita autisme. Penelitian yang dipublikasikan tahun 2010 

menemukan, perempuan usia 40 tahun memiliki risiko 50 persen memiliki 

anak autisme dibandingkan dengan perempuan berusia 20-29 tahun. 

Menurut Alycia Halladay Direktur Riset Studi Lingkungan Autism Speaks 

yang dikutip dari health.kompas.com, "Memang belum diketahui dengan 
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pasti hubungan usia orangtua dengan autisme. Namun, hal ini diduga 

karena terjadinya faktor mutasi gen,"  

5. Perkembangan otak 

Area tertentu di otak, termasuk serebal korteks dan cerebellum yang 

bertanggung jawab pada konsentrasi, pergerakan dan pengaturan mood, 

berkaitan dengan autisme. Ketidakseimbangan neurotransmiter, seperti 

dopamin dan serotonin, di otak juga dihubungkan dengan autisme.26 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Mohamad Sugiarmin dalam 

terbitan Jurnalnya yang berjudul Individu Dengan Gangguan autism bahwa 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menginformasikan individu 

dengan gangguan autism mengalami kelainan neurobiologist pada susunan 

saraf pusat. Kelainan ini berupa pertumbuhan sel otak yang tidak sempurna 

pada beberapa bagian otak. Gangguan pertumbuhan sel otak ini terjadi selama 

kehamilan, terutama kemahilan muda dimana sel-sel otak sedang dibentuk.  

Pemeriksaan dengan alat khusus yang disebut Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) pada otak ditemukan adanya kerusakan yang khas di dalam 

otak pada daerah apa yang disebut dengan limbik sistem (pusat emosi). Pada 

umumnya individu autisme tidak dapat mengendalikan emosinya, sering 

agresif terhadap orang lain dan diri sendiri, atau sangat pasif seolah-olah tidak 

mempunyai emosi. Selain itu muncul pula perilaku yang berulang-ulang 

                                                            
26http://health.kompas.com/read/2011/01/11/09501535/Lima.Faktor.Penyebab.Autisme. 

(diunduh tanggal 6 Januari 2017) 
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(stereotipik) dan hiperaktivitas. Kedua peilaku tersebut erat kaitannya dengan 

adanya gangguan pada daerah limbik sistem di otak.  

Terdapat beberapa dugaan yang menyebabkan terjadinya kerusakan 

pada otak yang menimbulkan gangguan autisme di antaranya adanya 

pertumbuhan jamur Candida yang berlebihan di dalam usus. Akibat terlalu 

banyak jamur, maka sekresi enzim ke dalam usus berkurang. Kekurangan 

enzim menyebabkan makanan tak dapat dicerna dengan sempurna.  

Beberapa protein jika tidak dicerna secara sempurna akan menjadi 

“racun” bagi tubuh. Protein biasanya suatu rantai yang terdiri dari 20 asam 

amino. Bila pencernaan baik, maka rantai tersebut seluruhnya dapat diputus 

dan ke-20 asam amino tersebut akan diserap oleh tubuh. Namun bila 

pencernaan kurang baik, maka masih ada beberapa asam amino yang 

rantainya belum terputus. Rangkaian yang terdiri dari beberapa asam amino 

disebut peptida. Oleh karena adanya kebocoran usus , maka peptida tersebut 

diserap melalui dinding usus, masuk ke dalam aliran darah, menembus ke 

dalam otak. Di dalam otak peptida tersebut ditangkap oleh reseptor oploid, 

dan ia berfungsi seperti opium atau morfin.  

Melimpahnya zat-zat yang bekerja seperti opium ini ke dalam otak 

menyebabkan terganggunya kerja susunan saraf pusat. Yang terganggu 

biasanya seperti persepsi, kognisi (kecerdasan), emosi, dan perilaku. Dimana 

gejalanya mirip dengan gejala yang ada pada individu autisme. Tentu masih 

terdapat dugaan-dugaan lain yang menimbulkan kerusakan pada otak seperti 
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adanya timbal, mercury atau zat beracun lainnya yang termakan bersama 

makanan yang dikonsumsi ibu hamil, yang selanjutnya mempengaruhi 

pertumbuhan otak janin yang dikandungnya. gangguan pada autisme terjadi 

erat kaitannya dengan gangguan pada otak. 27 

(5. Makanan yang Perlu Dihindari Anak Autisme 

Umumnya autisme bisa diatasi dengan terapi khusus untuk melatih 

perkembangannya yang terhambat. Juga, dibutuhkan gizi seimbang dan nutrisi 

yang baik bagi perkembangan otaknya. Anak autis perlu banyak 

mengonsumsi makanan berkandungan omega 3 dan mineral. Namun, tidak 

semua makanan dapat diberikan kepada penderita autisme karena ada 

beberapa pantangan makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Berikut 

adalah jenis makanan yang harus dipantang oleh anak autisme28: 

1. Gluten 

Gluten adalah protein yang terkandung dalam gandum, mie, roti, 

pasta, dan tepung terigu. Gluten adalah jenis protein yang susah dicerna 

atau diurai oleh tubuh. Hindari makanan tersebut dengan membiarkan Si 

Kecil mengonsumsi sumber karbohidrat lain dari ubi, singkong, jagung, 

atau bihun. 

 

 

                                                            
27 Mohamad Sugiarmin, Individu Dengan Gangguan autism, plb upi, Jurnal Pdf, h. 2-3 
28Yosi Avianti, Artikel makanan yang perlu dihindari anak autis 6 November 2015-

Smartmama.html//. (diunduh Tanggal 12 Mei 2017) 
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2. Kasein 

Protein yang ditemukan pada banyak produk makanan. Semua 

produk susu mengandung kasein termasuk keju, yogurt, susu sapi, 

mentega, dan es krim. Mengonsumsi makanan yang mengandung 

kasein bisa menyebabkan gejala sulit berkomunikasi dan sulit 

melakukan kontak sosial. 

3. Gula dan makanan yang berkadar gula tinggi 

 Termasuk juga karbohidrat seperti nasi putih yang 

mengandung kadar gula tinggi. Kenaikan dan penurunan kadar gula 

darah akan memicu anak autis menjadi lebih hiperaktif dan agresif. 

Selain itu mengonsumsi gula juga dapat memicu pertumbuhan jamur 

di dalam saluran pencernaan. Jika pertumbuhan jamur berlebih dapat 

menimbulkan perilaku agresif, hiperaktif, dan sulit berkonsentrasi. 

4. Ragi dan makanan hasil fermentasi 

 Dengan mengonsumsi ragi dan makanan hasil fermentasi juga 

dapat memperparah saluran pencernaan anak penderita autis. Ragi 

biasanya ditemukan dalam roti, tape, tempe, dan kecap. Untuk 

mengatasi penyakit ini, anak autis disarankan mengonsumsi minuman 

probiotik yang di dalamnya mengandung bakteri baik. 
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5. Zat aditif makanan 

 Zat aditif makanan juga perlu dihindari oleh anak penyandang 

autis. Yang termasuk zat aditif adalah pengawet, pewarna, pemanis, 

dan penyedap rasa. Pada dasarnya zat aditif dibagi menjadi dua macam 

yaitu zat aditif buatan dan alami. Zat aditif buatan inilah yang sering 

‘dituduh’ sebagai penyebab perilaku hiperaktif anak. Zat aditif buatan 

biasanya sering ditambahkan dalam makanan kemasan. 

Dari beberapa pantangan makanan di atas, adapula anak autis yang dapat 

mengkonsumsinya, karena pengaruh makanan tersebut tergantung dari kondisi 

anak masing-masing. Sehingga orang tua perlu melakukan konsultasi dengan ahli 

gizi atau dokter yang professional mengenai autisme tentang makanan yang baik 

dan bisa dikonsumsi oleh anak autis.  

Terapi diet disesuaikan dengan gejala utama yang timbul pada anak. 

Dalam artikel HerbalNewsPedia.html juga dikemukakan beberapa contoh diet 

anak autisme29: 

1. Diet tanpa gluten dan tanpa kasein 

Berbagai diet sering direkomendasikan untuk anak dengan gangguan 

autisme. Pada umumnya, orangtua mulai dengan diet tanpa gluten dan kasein, 

yang berarti menghindari makanan dan minuman yang mengandung gluten 

dan kasein. 

                                                            
29HerbalNewsPedia.html, Mengobati anak hiperaktif dan autis dengan terapi makanan// 

(diunduh Tanggal 19 Mei 2017) 
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2. Gluten  

adalah protein yang secara alami terdapat dalam “rumput” seperti 

gandung/terigu, havermuth/oat, dan barley. Gluten memberi kekuatan dan 

kekenyalan pada tepung terigu dan tepung bahan sejenis, sedangkan kasein 

adalah protein susu. Pada orang sehat, mengonsumsi gluten dan kasein tidak 

akan menyebabkan masalah yang serius/memicu timbulnya gejala. Pada 

umumnya, diet ini tidak sulit dilaksanakan karena makanan pokok orang 

Indonesia adalah nasi yang tidak mengandung gluten. Beberapa contoh resep 

masakan yang terdapat pada situs Autis. 

Informasi ini diutamakan pada menu diet tanpa gluten dan tanpa 

kasein. Bila anak ternyata ada gangguan lain, maka tinggal menyesuaikan 

resep masakan tersebut dengan mengganti bahan makanan yang dianjurkan. 

Perbaikan/penurunan gejala autisme dengan diet khusus biasanya dapat dilihat 

dalam waktu antara 1-3 minggu. Apabila setelah beberapa bulan menjalankan 

diet tersebut tidak ada kemajuan, berarti diet tersebut tidak cocok dan anak 

dapat diberi makanan seperti sebelumnya. 

Makanan yang dihindari adalah: 

 Makanan yang mengandung gluten, yaitu semua makanan dan minuman 
yang dibuat dari terigu, havermuth, dan oat misalnya roti, mie, kue-kue, 
cake, biscuit, kue kering, pizza, macaroni, spageti, tepung bumbu, dan 
sebagainya. 

 Produk-produk lain seperti soda kue, baking soda, kaldu instant, saus 
tomat dan saus lainnya, serta lada bubuk, mungkin juga menggunakan 
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tepung terigu sebagai bahan campuran. Jadi, perlu hati-hati pemakaiannya. 
Cermati/baca label pada kemasannya. 

 Makanan sumber kasein, yaitu susu dan hasil olahnya misalnya, es krim, 
keju, mentega, yogurt, dan makanan yang menggunakan campuran susu. 

 Daging, ikan, atau ayam yang diawetkan dan diolah seperti sosis, kornet, 
nugget, hotdog, sarden, daging asap, ikan asap, dan sebagainya. Tempe 
juga tidak dianjurkan terutama bagi anak yang alergi terhadap jamur 
karena pembuatan tempe menggunakan fermentasi ragi. 

 Buah dan sayur yang diawetkan seperti buah dan sayur dalam kaleng. 

Makanan yang dianjurkan adalah: 

 Makanan sumber karbohidrat dipilih yang tidak mengandung gluten, 
misalnya beras, singkong, ubi, talas, jagung, tepung beras, tapioca, ararut, 
maizena, bihun, sohun, dan sebagainya. 

 Makanan sumber protein dipilih yang tidak mengandung kasein, misalnya 
susu kedelai, daging, dan ikan segar (tidak diawetkan), unggas, telur, 
udang, kerang, cumi, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, 
kacang mede, kacang kapri dan kacang-kacangan lainnya. 

 Sayuran segar seperti bayam, brokoli, labu siam, labu kuning,wortel, 
timun, dan sebagainya. 

 Buah-buahan segar seperti jambu, semangka, dan sebagainya. 

3.  Diet anti-yeast/ragi/jamur 

Diet ini diberikan kepada anak dengan gangguan infeksi jamur/yeast. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan jamur erat kaitannya 

dengan gula, maka makanan yang diberikan tanpa menggunakan gula, yeast 

dan jamur. 

Makanan yang perlu dihindari adalah: 

 Roti, pastry, biscuit, kue-kue dan makanan sejenis roti, yang 
menggunakan gula dan yeast. 

 Semua jenis keju. 
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 Daging, ikan atau ayam olahan seperti daging asap, sosis, hotdog, kornet, 
dan lain-lain. 

 Macam-macam saus (saus tomat, saus cabai), bumbu/rempah, mustard, 
monosodium glutamate, macam-macam kecap, macam-macam acar 
(timun, bawang, zaitun) atau makanan yang menggunakan cuka, 
mayonnaise, atau salad dressing. 

 Semua jenis jamur segar maupun kering misalnya jamur kuping, jamur 
merang, dan lain-lain. 

 Buah yang dikeringkan misalnya kismis, aprokot, kurma, pisang, prune, 
dan lain-lain. 

 Fruit juice/sari buah yang diawetkan, minuman beralkohol, dan semua 
minuman yang manis. 

 Sisa makanan juga tidak boleh diberikan karena jamur dapat tumbuh 
dengan cepat pada sisa makanan tersebut, kecuali disimpan dalam lemari 
es. 

 Makanan tersebut dianjurkan untuk dihindari 1-2 minggu. Setelah itu, 
untuk mencobanya biasanya diberikan satu per satu. Bila tidak 
menimbulkan gejala, berarti dapat dikonsumsi. 

Makanan yang dianjurkan adalah: 

 Makanan sumber karbohidrat: beras, tepung beras, kentang, ubi, singkong, 
jagung, dan tales. Roti atau biscuit dapat diberikan bila dibuat dari tepung 
yang bukan tepung terigu. 

 Makanan sumber protein seperti daging, ikan, ayam, udang dan hasil laut 
lain yang segar. 

 Makanan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan (almond, mete, 
kacang kedelai, kacang hijau, kacang polong, dan lainnya). Namun, 
kacang tanah tidak dianjurkan karena sering berjamur. 

 Semua sayuran segar terutama yang rendah karbohidrat seperti brokoli, 
kol, kembang kol, bit, wortel, timun, labu siam, bayam, terong, sawi, 
tomat, buncis, kacang panjang, kangkung, tomat, dan lain-lain. 

 Buah-buahan segar dalam jumlah terbatas. 

4. Diet untuk alergi dan inteloransi makanan 
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Anak autis umumnya menderita alergi berat. Makanan yang sering 

menimbulkan alergi adalah ikan, udang, telur, susu, cokelat, gandum/terigu, 

dan bisa lebih banyak lagi. Cara mengatur makanan untuk anak alergi dan 

intoleransi makanan, pertama-tama perlu diperhatikan sumber penyebabnya. 

Makanan yang diduga menyebabkan gejala alergi/intoleransi harus 

dihindarkan. Misalnya, jika anak alergi terhadap telur, maka semua makanan 

yang menggunakan telur harus dihindarkan. Makanan tersebut tidak harus 

dipantang seumur hidup. Dengan bertambahnya umur anak, makanan tersebut 

dapat diperkenalkan satu per satu, sedikit demi sedikit. 

5. Cukupi kekurangan lemak esensial 

Kekurangan lemak esensial adalah hal yang umum pada penderita 

autis. Riset menunjukkan bahwa penderita autis mengalami kerusakan 

enzimatik yang mengakibatkan pembuangan lemak esensial dari membran sel 

otak berlangsung lebih cepat dari seharusnya. Oleh karena itu, mereka perlu 

mengkonsumsi lebih banyak lemak esensial. 

Lemak esensial banyak terdapat di Flaxseed untuk mendapatkan 

lemak omega 3, berbagai jenis kacang-kacangan namun bukan kacang tanah, 

serta berbagai lemak tidak jenuh penting lainnya seperti yang terdapat pada 

minyak zaitun, alpukat. 
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6. Cukupi akan kebutuhan nutrisi penting 

Jika dalam pemeriksaan laboratorium ditemukan kekurangan nutrisi 

seperti pada kasus Habbo, segera koreksi makanan yang kaya dengan nutrisi 

yang kurang tadi. Beberapa yang penting adalah: Vitamin B6, magnesium, 

Zinc, Vitamin C, molybdenum, probiotik dan prebiotik yang berkualitas. 

Semua ini usahakan dari sumber yang alami, namun bila mendesak, gunakan 

suplemen yang berkualitas dan dapat dipercaya. 

Cara mengatur makanan secara umum: 

 Berikan makanan seimbang untuk menjamin agar tubuh memperoleh 
semua zat gizi yang dibutuhkan untuk keperluan pertumbuhan, perbaikan 
sel-sel yang rusak dan kegiatan sehari-hari. 

 Gula sebaiknya dihindari, khususnya bagi yang hiperaktif dan ada infeksi 
jamur. Fruktosa dapat digunakan sebagai pengganti gula karena 
penyerapan fruktosa lebih lambat dibanding gula/sukrosa. 

 Minyak untuk memasak sebaiknya menggunakan minyak sayur, minyak 
jagung, minyak biji bunga matahari, minyak kacang tanah, minyak 
kedelai, atau minyak olive. Bila perlu menambah konsumsi lemak, 
makanan dapat digoreng. 

 Cukup mengonsumsi serat, khususnya serat yang berasal dari sayuran dan 
buah-buahan segar. Konsumsi sayur dan buah 3-5 porsi per hari. 

 Pilih makanan yang tidak menggunakan food additive (zat penambah rasa, 
zat pewarna, zat pengawet). 

 Bila keseimbangan zat gizi tidak dapat dipenuhi, pertimbangkan 
pemberian suplemen vitamin dan mineral (vitamin B6, vitmin C, seng, 
dan magnesium). 

 Membaca label makanan untuk mengetahui komposisi makanan secara 
lengkap dan tanggal kadaluwarsanya. 

 Berikan makanan yang cukup bervariasi. Bila makanan monoton, maka 
anak akan bosan. 

 Hindari junk food seperti yang saat ini banyak dijual, ganti dengan buah 
dan sayuran segar. 
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D. Penanganan Orang Tua terhadap Anak Autis 

Penanganan anak autis sangat memerlukan banyak waktu, bahkan bisa 

long-life, sehinggasangat membutuhkan peranan dan partisipasi dari para orang 

tua anak. Bila mereka tidak mampu menangani langsung sebagai terapis, maka 

harus mampu menjadi manager dari seluruh sumber daya dan fasilitas yang dapat 

disediakan. Atau minimal mereka harus menjadi organizer dari semua terapis 

yang terlibat dalam penanganan anak mereka.30 

Menurut Hodgon yang dikutip oleh Dyah Puspita, Fokus orang tua adalah 

meningkatkan pemahaman & mengajarkan keterampilan baru. Jadi, tujuan utama 

penanganan adalah pemahaman, bukan bicara atau pengungkapan. Orang tua 

harus dibantu mengerti bahwa sebagian populasi autis memang tidak bisa verbal, 

tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi pemahaman mereka.  

Seringkali orang tua berkecil hati dan putus asa karena anaknya tidak bisa 

berkomunikasi secara verbal (yang berhubungan dengan daerah gangguan 

perkembangan diotak), padahal anak sudah sangat membaik perkembangannnya. 

Dokter perlu membantu orang tua melihat sisi positif perkembangan anak, agar 

orang tua bisa menghargai perubahan yang terjadi sehingga bersikap lebih positif 

pula.  

 

 

                                                            
30Y. Handoyo, Autisma (petunjuk praktis & pedoman materi untuk mengajar anak normal, 

autis dan perilaku lain), PT. Bhuana Ilmu Populer Gramedia, Jakarta : 2004, h. 39 



46 
 

 

Kesadaran bahwa sebagian populasi autisme memang nonverbal perlu 

juga ditekankan, agar orang tua dapat beralih kepada alat bantu komunikasi yang 

bisa dipelajari. Tujuan orang tua adalah memberi anak kemudahan untuk 

mengekspresikan diri melalui berbagai cara, sehingga anak tidak frustrasi, dan 

bisa berperilaku lebih positif. 

Seperti yang dikutip dalam artikel Dyah Puspita yang berjudul“Peran 

Keluarga pada penanganan individu Autistic Spectrum Disorder”. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan orang tua di rumah dengan segera adalah31: 

1. Pendampingan intensif 

Pendampingan yang dimaksud disini bukanlah menemani, tetapi 

memastikan adanya interaksi aktif antara anak dengan pengasuh/orang tua 

yang ada di sekitarnya.  Tujuan pendampingan intensif bukan saja untuk 

membina kontak batin terus menerus dengannya (bukan sekedar kontak 

mata), tetapi meningkatkan pemahaman anak yang umumnya cenderung 

terbatas.   

Jadi, orang tua diharapkan lebih ekstra lagi meluangkan waktu dalam 

proses terapi anaknya, karena dengan demikian proses penyembuhan serta 

pemahaman orang tua dalam menangani anaknya akan lebih maksimal.  

 

                                                            
31Dra. Dyah Puspita, PeranKeluargapada penanganan individu AutisticSpectrum Disorder, 

mailto:dyahpspt@dnet.net.id//(di unduh tanggal 6 Januari 2017) 
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Pendampingan ini dilaksanakan sejak anak mulai membuka mata, 

hingga saatnya ia tertidur kembali di malam hari. Saat pendampingan 

intensif, tugas siapapun yang menemani anak untuk memberikan informasi 

dan pengalaman dalam berbagai bentuk kepada anak. Penting sekali untuk 

tidak membiarkan anak sendirian tanpa melakukan apa-apa. 

2. Memberikan pengalaman sebanyak mungkin disertai pengarahan 

Anak harus tahu, bahwa dunia ini sarat dengan makna. Dengan 

mengikuti kemana ia pergi, memberi tahu apa yang ia pegang atau lihat, 

menjelaskan berbagai kejadian yang ia alami, kita memberi makna pada 

hidupnya. 

3. Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai hal 

pada awalnya anak harus tetap dibantu tetapi sambil mengajarkan cara 

mengerjakannya sendiri. Jangan layani ia setiap saat, karena anak akan 

cenderung belajar untuk tidak berdaya bila terus menerus dibantu. Holmes 

yang dikutip oleh Dyah Puspita menggunakan istilah "learned helplessness" 

(atau ketidakberdayaan yang dipelajari) untuk melukiskan situasi dimana 

penyandang autisme cenderung belajar menjadi 'tidak berdaya' sambil tetap 

mendapatkan apa yang mereka inginkan.  

Keadaan ‘tidak berdaya’ juga merupakan kondisi yang menyenangkan 

bagi anak autis karena ia lalu punya kesempatan untuk kembali 'masuk' ke 

dalam dunianya terbebas dari rasa frustrasi, cemas, dan tertekan saat harus 

susah payah melalui proses belajar hal baru.  
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Sebaliknya, keadaan 'tidak berdaya' ini merampas seorang 

penyandang dari hak-haknya untuk hidup mandiri, untuk menentukan sendiri 

apa yang ingin ia lakukan dan bagaimana melakukannya. Keadaan tersebut 

juga seolah mengizinkan mereka untuk berperilaku tidak semestinya, karena 

mereka tidak diajarkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. 

Singkatnya, ‘learned helplessness’ menghambat seorang anak autis 

mendapatkan hak akan kehidupan yang layak di kemudian hari 

Sangat penting untuk terus berusaha meningkatkan pemahaman anak 

dalam berbagai bidang: kemampuan berpikir, kemandirian mengurus diri 

sendiri, keterampilan sosial, agar setidaknya mendekati kemampuan anak lain 

seusianya. 

Untuk itu harus ditetapkan target keterampilan. Baker & Brightman 

yang dikutip oleh Dyah Puspita dalam bukunya Steps to Independence 

menjelaskan langkah-langkah untuk target penanganan selanjutnya yaitu:32 

1. Melakukan observasi cara anak melewatkan hari-harinya 

2. Mencatat berbagai hal yang sekarang di lakukan untuknya, dan kemudian 

dapat mulai ia pelajari sendiri (misal: mengikat tali sepatu, membuka 

baju, mencuci rambut, membereskan mainan, makan, toileting, dan 

sebagainya). Mungkin juga bisa ditambahkan keterampilan baru 

(bermain) atau tugas lain yang sudah dapat dipelajari olehnya. 

                                                            
32Ibid., h. 12 
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3. Menyadari bahwa dari sekian banyak hal yang sudah dapat ia pelajari, ada 

hal yang harus sudah ia kuasai sebelum ia dapat belajar hal tertentu 

(prasyarat). Seperti: duduk sebelum berdiri, makan dengan garpu 

sebelum memotong dengan pisau, dan sebagainya. Jadi, pertimbangkan 

apa yang sudah dapat ia lakukan, dan apa yang dapat diajarkan sesudah 

itu. 

4. Menetapkan prioritas. Pilih hal apa yang paling berarti bagi sekelilingnya 

bila dapat dikerjakan anak sendiri. Misal: anak tidak bisa makan sendiri 

berakibat tidak mungkin pergi makan bersama-sama, anak tidak bisa 

pakai baju sendiri berarti ibu tidak bisa meluangkan waktu bersama anak 

lain di pagi hari karena sibuk membantu anak berpakaian. 

5. Melakukan pergerakan dalam langkah-langkah yang kecil, untuk 

mengupayakan 80%  kemungkinan keberhasilan pada anak. Kemudian 

orang tua melakukan analisa tugas (task analysis) dimana orang tua 

membagi sebuah tugas dalam langkah kecil untuk diajarkan secara 

terpisah dan tersendiri. Misal: untuk tugas mandi, langkah-langkah yang 

tercakup adalah masuk kamar mandi, tutup pintu, buka pakaian, siram 

badan, pakai sabun, siram badan, keringkan badan dengan handuk, 

berpakaian, keluar. 

6. Bila salah satu langkah belum dikuasainya, harus diajarkan tersendiri. 

Selain keterampilan/pengetahuan, penyandang ASD penting sekali 

untuk diajarkan kepatuhan. Mereka yang cenderung “semaunya sendiri”, 
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cenderung mengalami masalah di lingkungan masyarakat bila tidak sejak dini 

dibantu untuk patuh. Tanamkan pengertian bahwa “hidup ini sarat dengan 

aturan, dan harus belajar untuk mematuhi sebagian besar aturan tersebut”.   

Bagaimanapun pandainya seseorang, bila tidak dapat mengikuti 

aturan yang berlaku. maka akan dikatakan “tidak tahu aturan” dan seringkali 

ditolak oleh lingkungannya. Sehingga orang tua perlu mengajarkan aturan-

aturan sederhana kepada anak sedari dini. Misal: tidak boleh lempar-lempar 

barang, tidak boleh makan sambil berlari-lari, harus mau membereskan 

barang dan sebagainya.   

Konsistensi disiplin orang tua merupakan kunci utama adanya 

kepatuhan pada anak. Program yang dilakukan adalah perluasan dari apa 

yang diajarkan orang tua saat penanganan anak di rumah. Perluasan 

maksudnya adalah memasukkan berbagai konsep (seperti warna, bentuk, 

angka, abjad, berbagai kategori dan sebagainya); disamping juga 

mengajarkan berbagai pengetahuan yang anak perlukan untuk dapat 

mengikuti aturan di sekolah/kelompok bermain yang akan ia tempuh 

nantinya. 

Untuk membantu anak melatih kemampuan motorik kasar dan 

motorik halusnya, koordinasi visual motorik, keseimbangan, ketelitian, 

disamping mempertahankan konsentrasi serta pemusatan perhatian pada detil 

benda yang ia hadapi. Cara-cara bisa sama, diperluas dengan menggunakan 

gambar 2 dimensi dan dapat dilakukan di kamar khusus dalam posisi duduk, 
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atau menggunakan berbagai teknik aplikatif yang intinya adalah membuat 

tampilan semenarik mungkin melalui berbagai pengalaman yang 

memperkaya wawasan anak.     

Untuk memastikan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan 

di atas dapat ia gunakan segera dalam kehidupan sehari-hari (fungsional), dan 

anak diberi kesempatan untuk mengaplikasikannya (aplikatif). Peran orang 

tua dalam proses generalisasi dan praktek teori ini menjadi sangat penting, 

karena bila tidak dipraktekkan maka berbagai konsep yang sudah dikuasai 

anak menjadi seolah mubazir karena tidak terpakai.33 

E. Peranan Pusat Layanan Autis Sultra Dalam Menangani Autis  

Melihat kondisi dan perilaku anak penyandang autis,bukanlah hal yang 

mudah dalam menanganinya, sehingga orang tua perlu dibimbing yaitu mulai 

dari bagaimana orang tua mampu menerima anaknya sampai orang tua mampu 

mendidik anaknya secara mandiri untuk lebih mengembangkan potensi anaknya 

tersebut, kemudian orang tua mampu memahami bahwa meskipun anaknya tidak 

pulih sepenuhnya seperti layaknya anak normal lainnya, setidaknya anaknya 

tersebut mampu melakukan keterampilan-keterampilan dasar yang mudah seperti 

menyendok makanan sendiri, memakai pakaian sendiri, sertaketerampilan-

keterampilan yang mudah lainnya.  

 

                                                            
33Ibid., h. 15 
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Oleh karena itu, diharapkan Pusat Layanan Autis Sultra bisa mengedukasi 

orang tua dengan memberikan layanan bimbingan konseling, sehingga dalam 

layanan ini bukan anaknya saja yang dibantu tetapi juga orang tua anak 

penyandang autis juga dibantu agar ia mampu membimbing anaknya ketika 

berada di luar tempat layanan terapis dan melanjutkan apa yang dilakukan di 

tempat terapi ketika kembali ke rumah. 

Pusat Layanan Autis Sultra merupakan salah satu lembaga yang didirikan 

dengan tujuan agar seluruh orang tua yang mempunyai Anak Berkebutuhan 

Khusus utamanya Autis dapat menjadikan Pusat Layanan Autis ini sebagai 

kontributor bagi penanganan serta penyembuhan anaknya khususnya bagi orang 

tua yang berasal Sulawesi Tenggara itu sendiri. 

Pemerintah Sulawesi Tenggara mendirikan Pusat Layanan Autis Sultra, 

karena terbilang semakin meningkat dan semakin banyaknya jumlah anak 

berkebutuhan khusus utamanya anak penyandang autis di Sulawesi Tenggara, 

yang tidak mempunyai lembaga penanganan khusus bagi penyandang autis. 

Sehingga sangat menyulitkan bagi orang tua yang harus membawa anaknya 

sampai keluar daerah seperti Makassar, Jakarta, Jawa serta daerah lain demi 

mendapatkan terapi bagi anaknya yang autis. Tentu hal ini memerlukan biaya 

yang sangat mahal, selain biaya terapi maka harus menanggung biaya 

transportasi serta biaya lainnya. Bagi orang tua yang mampu dari segi materi 

maka biaya bukanlah hal yang sulit, akan tetapi bagi orang tua yang kurang 
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mampu dari segi materi pasti sangat sulit untuk melakukan terapi bagi anaknya 

dengan jangkauan daerah yang sangat jauh.   

Disinilah tujuan utama dari Pusat Layanan Autis Sultra untuk 

memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya bagi orang tua yang 

mempunyai anak berkebutuhan khusus seperti autis, dengan menyediakan 

berbagai fasilitas dan berbagai layanan terapi bagi anak autis serta layanan 

bimbingan konseling bagi orang tua. 

Selain layanan terapi dan juga layanan bimbingan konseling, Pusat 

Layanan Autis juga harus memanfaatkan serta memperhatikan nilai-nilai moral 

dan agama yang dimiliki orang tua, karena dengan menanamkan pemahaman 

nilai moral dan nilai agama dalam kehidupan orang tua, maka besar 

kemungkinan dengan bimbingan agama, pemulihan mental orang tua akan lebih 

cepat dan juga orang tua cenderung lebih mudah menerima kondisi anaknya 

sehingga proses bimbingannya terhadap proses penanganan anaknya juga bisa 

lebih mudah dan optimal. 

F. Gambaran Umum Lembaga Pusat Layanan Autis Kota Kendari 

1. Sejarah singkat Lembaga Pusat Layanan Autis  

Pusat layanan autis provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kota 

Kendari Jl. Kijang No. 1 Poasia, Kelurahan Rahandouna yang diresmikan 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 September 2014. 

Pembangunan Pusat Layanan Autis ini di bangun oleh Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi 
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Sulawesi Tenggara, yang dibiayai oleh Dana Bansos APBN Direktorat 

Pembinaan PK-LK Dikmen. 

a. Latar belakang berdirinya Pusat Layanan Autis  

Dengan semakin tingginya angka penyandang Autism dan Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan hal yang kompleksitas yang 

terjadi di masyarakat, terutama dari faktor biaya terapi yang sangat mahal, 

fasilitas dan jumlah klinik yang masih terbatas, dan hal inilah yang 

melatar belakangi hadirnya Pusat Layanan Autis Sultra untuk memberikan 

harapan kepada orang tua, yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

(ABK) dan Autis, yang sebelumnya bahkan tidak bisa membayangkan 

bagaimana memberikan penanganan yang terbaik kepada anak mereka, 

sehingga dapat membangun diri lebih baik ke depan dan bisa memberi 

kontribusi lebih besar bagi agama, bangsa dan Negara Republik 

Indonesia.34 

b. Jenis layanan yang tersedia di Pusat Layanan Autis Sultra (Autis 

Centre)  

1. Terapi Autism dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

2. Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan fisik 

3. Konsultasi gizi bagi anak penyandang autism dan ABK 

4. Konsultasi anak dan remaja 

                                                            
34(Brosur pusat layanan autis sultra :mengenal dan menangani anak dengan autism) yang 

dimodifikasi dari Galih Veskarisyanti, 2008,12 terapi autis paling efektif dan hemat, Percetakan 
Galang Press, pp.21-2. 
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5. Konsultasi keluarga 

6. Pemeriksaan psikologi (tes IQ, bakat dan minat) anak secara umum. 

c. Tenaga terapi Pusta Layanan autis 

1. Dokter umum 

2. Psikolog 

3. Tenaga terapi 

4. Tenaga fisioterapi 

5. Tenaga terlatih untuk penanganan Autism dan anak berkebutuhan 

khusus (ABK) 

d. Fasilitas Pusat Layanan Autis  

1. Ruang Assesment Anak 

Yaitu ruang pemeriksaan kondisi kesehatan dan kondisi psikologis 

anak sebelum memulai sesi terapi yang pertama. 

2. Ruang Konseling 

Yaitu ruang dimana tempat  orang tua mendiskusikan kendala  

yang mereka hadapi kepada konselor (terapis) dalam penanganan maupun 

perkembangan anak mereka. 

3. Ruang Sensori Integrasi 

Yaitu  ruang atau tempat melatih anak untuk mengolah, mengerti 

rangsangan sensori yang diterima dari tubuh maupun lingkungan. 
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4. Ruang terapi perilaku ABA (Applied Behaviore Analysis) 

Yaitu tempat melatih anak untuk merubah perilaku maladaptif 

menjadi adaptif. 

5. Ruang Snoezenelen 

Yaitu tempat pemberian stimulasi pada stimulasi utama seperti 

penglihatan, pendengaran, sentuhan, pembauan, pengecapan, sehingga 

anak mampu mencapai relaksasi, eksplorasi (mengekspresikan diri) dan 

meningkatkan rasa percaya diri. 

6. Ruang Terapi Bina Diri  

Yaitu sesi dimana anak mendapat pelatihan kemandirian. 

7. Ruang Training for Parents 

Yaitu ruang pelatihan untuk orang tua agar memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan penanganan anak autism dan anak 

berkebutuhan khusus. 

2. Keadaan Geografis dan Demografis Lembaga Pusat Layanan Autis  

1. Keadaan Geografis Pusat Layanan Autis 

Tiap-tiap lembaga mempunyai kondisi berbeda-beda dan membawa 

pengaruh serta manfaat tersendiri bagi kehidupan masyarakat, apabila letak 

geografisnya sangat strategis. Untuk mengetahui secara jelas tentang keadaan 

geografis Lembaga Pusat Layanan Autis, maka penulis dapat memberikan 

gambarannya sesuai dengan data dan hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan. 
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Di Sulawesi tenggara Lembaga Pusat Layanan Autis ini merupakan 

satu-satunya lembaga pelayanan autis yang didirikan tepatnya di Kota Kendari 

Jl. Kijang No. 1 Poasia, Kelurahan Rahandouna. sehingga lembaga Pusat 

Layanan Autis memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1) Sebelah utara bersebelahan dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Kendari   

2) Sebelah timur bersebelahan dengan  SDN 3 Poasia 

3) Sebelah selatan bersebelahan dengan SMK 4 Kendari 

4) Sebelah barat bersebelahan dengan BPKB Provinsi 

Dari posisi ini dapat pula di gambarkan bahwa jarak wilayah lembaga 

dengan kecamatan kurang lebih 5 Km, sementara jarak ke Ibu Kota 

Kabupaten kurang lebih 110 Km serta dapat dijangkau dengan kendaraan 

darat, baik roda empat maupun roda dua.35 

2. Keadaan Demografis  

a. Visi dan Misi  

1. Visi 

“Menjadikan Pusat Layanan Autis yang memberikan layanan 

terpadu bagi anak autis dan ABK untuk mengembangkan potensi 

dan kemampuan diri menuju kemandirian.” 

                                                            
35Andi Ramli. S.Sos. M. Si, Kepala Penelitian dan pengembangan Pusat Layanan Autis 

Sultra, Wawancara, Kamis 4 Mei 2017 
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2. Misi   

1) Meningkatkan pelayanan yang profesionalisme 

2) Menumbuhkan kemandirian dan mempersiapkan anak autis 

untuk kembali ke lingkungan sosialnya 

3) Meningkatkan pemahaman public mengenai autis dan sebagai 

pusat informasi dan terapi autis.   

b. Jumlah Pegawai36 

No Kepala 
UPTD Pusat 

Layanan 
autis sultra 

Seksi-Seksi Dokter  
dan Fisioterapi Subag. Tata 

Usaha 
Umum dan 

Humas 
Penelitian dan 
Pengembangan 

1.  Nurhaerani  
Haeba. S. Psi. 
M. Si. M. Psi. 
Psikolog 
 

 Meslina.S.E. 
M.,Si  

 Rachmat 
Rapiun  

 La Edi 
 Arman Jaya . 

S.Pd  
 Achmad 

Numan. A.T       
 Esti suminar. 

S.E 
  Qalbi Amin 
 St. Nurhaya 

 

 Makmur Eko. 
S.E, .M.P d 

 La Ode Muh. 
Wahid. S.Sos 

 Samsurya. 
S.Sos  

 Siti Maemuna   
 Muh. Masbur. 

S. Pd                     
 

 

 Andi Ramli. 
S.Sos. M. Si  

 Dra. Muniar M  
 Abdul Manaf 

Ferdinand I. 
S.Pd  

 Nur Rachmi 
Arifin. S.Psi 

 Werika 
Tinawula 
Ishandara. S. 
Psi  

 Asdar. S. E         
 Aldi Puerto 

Batita  
 

 Dr. Sofyan Natsir

 Nunansih, SKM 

 Jaelani 

 Hermin Misi' Sima, 

SKM 

 Nur Rachmi Arifin. 

S.Psi 

 Werika 
Tinawula 
Ishandara. S. 
Psi  
 

 

c. Jumlah pasien 

                                                            
36Data Pusat Layanan Autis 2017 
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Hingga saat ini jumlah penyandang autis yang mengikuti 

pelayanan terapis di Pusat Layanan Autis berjumlah 138 orang yang 

terdiri dari agama Islam dan agama Kristen.  

d. Alur Pelayanan Pusat Layanan Autis Sultra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konseling 

Layanan 
Kartu 

Resepsionis 

Kembali Pada 
Pengasuhan 
Orang Tua 

Pemeriksaan Fisik 
Kunjungan 

Baru 

 Sensori Integrasi 
 Terapi Perilaku 
 Snoezenelen 
 Terapi Bina Diri 

(ABA) 
 Terapi Wicara 

Lanjutan 

Orang Tua   
(Family ) 

Terapis 

Observasi/wawancara 

Tes Psikologi 
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G. Penelitian Relevan 

Setelah melakukan observasi  terhadap hasil penelitian yang relevan 

terhadap penelitian ini, peneliti menemukan tiga penelitian yang ada relevansinya, 

sehingga hasil penelitiannya dapat dijadikan reverensi dalam penyusunan 

proposal ini. Adapun penelitian yang relevan ini adalah : 

1. Siti Farihah dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Orang Tua Dalam 

Mendidik Anak Autis (Perspektif Pendidikan Islam)”. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang apabila dilihat 

berdasar jenisnya merupakan penelitian kepustakaan (library research). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. 

Analisis data menggunakan deduktif dan induktif. 

Penelitian ini lebih menekankan bagaimana upaya orang tua dalam 

mendidik anak autis, dalam proses perkembangan motorik, komunikasi, sosial 

dan kognitif serta bagaimana metode orang tua dalam menumbuhkan 

perkembangan motorik, komunikasi, sosial dan kognitif anak autis perspektif 

pendidikan islam.37 

2. Sri Rachmayanti dan Anita Zulkaida dalam penelitiannya yang berjudul 

“Penerimaan Diri Orangtua Terhadap Anak Autisme Dan Peranannya 

Dalam Terapi Autisme”. Menjelaskan bahwa secara keseluruhan subjek 

penelitian (orang tua) dapat menerima sepenuhnya kondisi anak mereka yang  

                                                            
37Siti Farihah, “Upaya Orang Tua Dalam Mendidik Anak Autis (Perspektif Pendidikan 

Islam)”,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006 
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didiagnosis menyandang autisme. Adanya penerimaan dipengaruhi faktor 

dukungan dari keluarga besar, kemampuan keuangan keluarga, latar belakang 

agama, tingkat pendidikan, status perkawinan, usia serta dukungan para ahli 

dan masyarakat umum.38 

3. Ahmad Nawawi dalam skripsinya yang berjudul “Konseling  Keluarga Yang 

Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)(Studi Kasus Anak Borderline 

Yang Mengikuti Pendidikan Di Sekolah Reguler)” menjelaskan tentang 

bagaimana seorang konselor diharapkan mampu untuk menyelamatkan 

keluarga dan anak borderline (lambat belajar), serta bagaimana sekolah 

mampu melayani dan menyiapkan fasilitas yang baik serta membantu agar 

anak borderline mampu mengembangkan potensi dan kemandiriannya.39 

Dilihat dari dua penelitian relevan di atas, penelitian tersebut 

mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, 

diantaranya : 

1. Siti Farihah dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Orang Tua 

Dalam Mendidik Anak Autis (Perspektif Pendidikan Islam)”. 

Penelitian sama-sama meneliti tentang anak autis dengan metode 

penelitian kualitatif, akan tetapi dalam penelitian ini lebih menitik 

beratkan pada upaya orang tua dalam mendidik anak autis berdasarkan 
                                                            

38Sri Rachmayanti, Anita Zulkaida. Penerimaan Diri Orangtua Terhadap Anak Autisme Dan 
Peranannya Dalam Terapi Autisme, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma, Jurnal Psikologi 
Volume 1, No. 1, Desember 2007. 

39Ahmad Nawawi, Konseling  Keluarga Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK)(Studi Kasus Anak Borderline Yang Mengikuti Pendidikan Di Sekolah Reguler), FIP UPI 
Bandung, 2010. 
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perspektif Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu lebih 

kepada upaya Pusat Layanan Autis Sultra dalam proses bimbingan 

konselingnya kepada orang tua anak penyandang autis ditinjau dari 

perspektif bimbingan konseling Islam. 

2. Sri Rachmayanti, Anita zulkaida dalam penelitiannya yang berjudul 

“Penerimaan Diri Orangtua Terhadap Anak Autisme Dan 

Peranannya Dalam Terapi Autisme”.  

Penelitian ini lebih menekankan pada penerimaan diri orang tua 

terhadap anaknya yang autis, sedangkan penelitian yang akan diteliti 

adalah tentang penanganan orang tua terhadap anaknya yang autis. 

3. Ahmad Nawawidalam skripsinya yang berjudul “Konseling  Keluarga 

Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)(Studi Kasus Anak 

Borderline Yang Mengikuti Pendidikan Di Sekolah Reguler)”. 

Penelitian ini juga membahas tentang konseling keluarga, akan tetapi 

lebih terkhusus pada anak borderline dan juga pendidikannya 

disekolah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bimbingan 

konseling bagi orang tua dalam menangani anaknya yang autis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

bersifat deskriptif. Sebab peneliti mengupayakan dalam penelitian ini dengan cara 

menggambarkan secara sistematis, tekstual  dan aktual mengenai fakta dari suatu 

peristiwa serta sifat-sifat tertentu sesuai yang penulis dapatkan di lapangan. Kirk 

dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif bahwa : 

“Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya.”1 

Sedangkan penelitian deskriptif menurut DR. H. Sudjarwo M.S, dalam 

bukunya menjelaskan bahwa: Penelitian deskriptif merupakan “penelitian yang 

berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan 

penggambaran data terlepas apakah data itu kualitatif maupun kuantitatif.2 

 

 

                                                            
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988, 

h. 3  
2Sudjarwo, MS, Metodologi Penelitian Sosial, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001. h. 51 
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B. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Pusat Layanan Autis Sulawesi Tenggara, Jl. 

Kijang No. 1 Poasia, Kecamatan Rahandouna Anduonohu Kota Kendari. Pada 

bulan April hingga bulan Juni 2017. 

C. Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu Kepala Lembaga Pusat 

Layanan Autis Sultra, orang tua, terapis/konselor. Sedangkan data sekunder yaitu 

keluarga anak penyandang autis serta pegawai  pada Pusat Layanan Autis Sultra, 

yang akan menjadi informan melalui wawancara yang berkaitan dengan penelitian 

dan juga observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian dalam 

proses bimbingan konseling kepada orang tua. Kemudian data berdasarkan 

literatur yang relevan baik berupa dokumen-dokumen yang terdapat dikantor 

Pusat Layanan Autis Sultra maupun karya tulis yang relevan dengan penelitian. 

D. Teknik pengumpulan data 

1. Wawancara, kepada Kepala Lembaga Pusat Layanan Autis, orang tua anak 

penyandang autis, terapis/konselor dan pegawai yang terkait, serta orang tua 

dan keluarga anak penyandang autis. 

2. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan dan  pencatatan secara 

langsung terhadap kegiatan bimbingan konseling terhadap orang tua anak 

penyandang autis.  
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3. Dokumentasi, yaitu dengan mengambil data-data atau dokumen dari Lembaga 

Pusat Layanan Autis Sultra. 

E. Teknik analisis data 

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata sistematis hasil 

observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan 

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Dalam penelitian kualitatif, 

analisa data dalam prakteknya tidak dapat dipisah-pisahkan dengan proses 

pengumpulan data. Kedua kegiatan ini berjalan serempak, artinya analisa data 

dikerjakan bersama dengan pengumpulan data dan dilanjutkan setelah 

pengumpulan data selesai. 

Dalam mereduksi data, semua data dilapangan ditulis sekaligus dianalisa, 

dirangkum dan dipilih hal-hal yang penting dari data yang telah ditemukan 

tersebut. Sedangkan data display dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh 

dan banyak jumlahnya dan dapat dikuasai dengan dipilah-pilah lalu dibuat dalam 

kartu.  

Untuk mengambil kesimpulan dan verifikasi dilakukan penelitian dalam 

rangka mencari makna data, mencoba untuk menyimpulkan yang pada awalnya 

kesimpulan yang dibuat belum jelas dan penuh keraguan karena dengan 

bertambahnya data, maka dilakukan kesimpulan yang akhirnya ditemukan 

argumen data lapangan yang akurat.  
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Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan, langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai berikut :  

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara 

2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. 

3. Penyajian data setelah data reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 

penyajian (display) data. 

F. PengecekanKeabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data digunakan sebagai usaha meningkatkan 

derajat kepercayaan data dan untuk menyanggah balik apa yang dituduhan kepada 

penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah dan juga merupakan unsur 

yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Dengan kata 

lain apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara 

cermat maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat 

dipertanggung jawabkan dari segala segi. 

Dalam penelitian ini, ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk 

menghindari data yang biasa atau tidak valid. Teknik yang di gunakan adalah 

teknik trianggulasi, yaitu sebagai berikut :3 

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

                                                            
3Lexy J.Moleong,Op. Cit., h. 178. 
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2. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda 

yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan. 

3. Triangulasi waktu, waktu juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data 

yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang diberikan informan 

kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan informasi yang 

diberikan di waktu siang atau sore. Untuk itu dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Upaya Bimbingan Konseling yang Dilakukan Pusat Layanan Autis 

Sultra kepada Orang Tua Dalam Menangani Anak Autis (Ditinjau dari 

Perspektif Bimbingan Konseling Islam ) 

Langkah awal yang dilakukan terapis terhadap orang tua dalam 

menangani anaknya yaitu mendiagnosa dan menentukan penanganan apa 

yang akan dilakukan selanjutnya kepada anak, sebelum melakukan terapi 

kepada anak, orang tua terlebih dahulu mengisi item ceklist yang berupa 

pertanyaan-pertanyaan dan sesi wawancara mengenai anak yang akan 

diterapi, setelah itu penentuan jadwal terapi bagi anak autis kemudian dalam 

proses terapi, orang tua dilibatkan langsung untuk mendampingi anak 

masing-masing kecuali dalam proses terapi tertentu yang hanya melibatkan 

terapis dan anak saja. Setelah melakukan terapi tersebut, maka orang tua 

diberikan informasi atau sharing oleh terapis yang kemudian dicatat dalam 

buku evaluasi khusus mengenai cara penanganan orang tua terhadap anak 

ketika di rumah. 

Menurut pengamatan dan juga wawancara yang penulis lakukan di 

Pusat Layanan Autis, bahwa mayoritas orang tua yang membawa anaknya 

melakukan terapi di Pusat Layanan Autis, mereka sudah mampu menerima 

anak mereka dengan sepenuhnya, hanya saja masih ada sebagian orang tua 
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yang tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil yaitu perubahan atau 

kesembuhan bagi anaknya, sehingga terapis perlu memberikan pemahaman 

kepada orang tua mengenai cara menangani anak autis di Pusat Layanan 

Autis yaitu dengan melalui bimbingan konseling Islam. Dengan memberikan 

motivasi-motivasi Islami kepada orang tua, menguatkan pemahaman 

keagamaan orang tua, sehingga orang tua mampu bersabar, tegar dan ikhlas 

dalam melakukan terapi kepada anaknya.  Hal ini merupakan langkah yang 

sangat penting bagi orang tua karena menangani anak yang memiliki 

kelainan seperti autis sangat sulit dimengerti dan dipahami karakternya, 

keinginan dan juga seluruh tingkah lakunya.  

Seperti yang telah di jelaskan melalui wawancara oleh salah seorang 

ibu yang mempunyai anak penyandang autis di Pusat Layanan Autis Sultra 

bahwa : 

Sebelum saya mengetahui bahwa anak saya didiagnosa mengalami autis, 
saya sangat susah menebak perilaku anak saya yang biasa hiperaktif 
secara tiba-tiba, membuat saya merasa kewalahan dalam menanganinya, 
apalagi ketika memakai warna pakaian yang tidak sesuai dengan warna 
kesukaannya anak saya ini mengamuk dan menangis. Terkadang saya 
merasa pusing dengan perilaku anak saya, karena sering membuat saya 
bingung dan susah melalukan aktivitas lain.1 
 

Dari pernyataan tersebut di atas, bahwa orang tua memang harus 

diberikan bantuan berupa bimbingan konseling, karena tanpa batuan 

bimbingan konseling orang tua tidak mampu memahami cara menangani 

anak yang mengalami gangguan autis, terutama konseling yang berbasis 
                                                            

1St. Nuryanti, Orang tua anak penyandang autis, wawancara 29 Maret 2017 
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islami sangat penting karena penyembuhan terhadap kelainan autis ini sangat 

membutuhkan kesabaran, ketabahan serta keikhlasan dalam memberikan 

pengobatan terapi yang bahkan penanganannya bisa long life dilakukan atau 

semasa hidupnya harus menjalani terapi. 

Orang tua yang mudah berputus asa dalam penanganan dan 

pemberian terapi terhadap anaknya, akan sulit menerima dan 

memaksimalkan penanganan anaknya tersebut dengan baik, seperti yang 

dijelaskan oleh salah satu terapis di Pusat Layanan Autis Sultra melalui 

wawancara bahwa : 

“memang ada beberapa orang tua yang agak tidak terima, kok bisa sih 
anak saya seperti ini, kok bisa anakku seperti ini, ada satu dua orang 
yang seperti itu, cara memberi pemahaman bagi orang tua yang seperti 
itu kan biasanya komplainnya ih kok lama ya perubahannya, tidak ada 
perkembangan apa segala macam, jadi kita bilang anak seperti ini 
mereka butuh proses dan waktu dan kesabaran jadi kalo ibu gak sabar 
ya gak akan bisa, apa yang ibu pinginkan tidak akan terlaksana, tidak 
ada yang namanya instant seperti itu, karena memang ini butuh waktu 
lama, jadi sabar saja, jadi kalo misalkan ada juga sih yang bilang ya 
mungkin ini ladang amalnya kita bu, itu orang islam tapi kalo agama 
lain paling secara umum saja bahwa ini kita sabar saja bu pasti ada 
kelebihannya ni anak gak mungkin gak ada, entah dari sudut mana pun 
dia pasti ada kelebihannya, paling seperti itu.”2 
 

Di Pusat Layanan Autis ini, belum menerapkan bimbingan konseling 

secara formal, akan tetapi orang tua anak penyandang autis melakukan 

konsultasi terhadap terapis secara non formal. Sebagian besar orang tua 

sudah memahami nilai-nilai islam, sehingga orang tua lebih mudah 

                                                            
2Nur Rachmi Arifin. S.Psi, Terapis, wawancara Rabu, 17 Mei2017 
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menerima keadaan anaknya, lebih mampu bersabar dan ikhlas dalam 

menangani anaknya. Seperti yang dijelaskan oleh terapis sebagai berikut : 

“Konseling secara formal untuk orang tua disini belum ada, tapi kalo 
orang tuanya datang kan kita konseling tapi tidak secara formal, 
tanyakan bagaimana, jadi tidak secara khusus ada sesi untuk konseling, 
kalo secara khusus sesi konseling diawal juga sebenarnya sudah masuk 
konseling tapi kan kita wawancara berdasarkan biodata ada paket, ada 
ininya tapi secara khusus setelah sesi terapi konseling itu tidak ada tapi 
sela-sela mereka terapi kan setiap kali selesai terapi kan kita harus 
infokan ke orang tua seperti ini-seperti ini cara penanganannya, 
perkembangannya bagaimana, Tanya dirumah perkembangannya 
bagaimana, ada apa, itukan juga termasuk konseling toh, tapi tidak 
secara khusus ada sesi, tapi setiap selesai terapi pasti ada konseling 
orang tua sama terapis”3 
 

Proses bimbingan yang diberikan langsung kepada orang tua anak 

penyandang autis ini meskipun prosesnya tidak secara formal akan tetapi 

para terapis juga sering memberikan motivasi serta bimbingan Islami kepada 

orang tua. Misalnya ketika orang tua kurang sabar dalam melakukan terapi 

dan menginginkan hasil atau perkembangan yang lebih cepat, maka terapis 

memberikan motivasi-motivasi atau nasehat kepada orang tua untuk tetap 

sabar dan sabar dalam menunggu perkembangan dari hasil terapi anaknya 

tersebut, hal itu termasuk proses bimbingan konseling secara Islami yang 

menekankan pada sifat sabar kepada orang tua untuk terus berusaha dalam 

menangani dan menerapi anaknya agar sesuai dengan harapan yang di 

inginkan. 

                                                            
3Nur Rachmi Arifin. S.Psi, Terapis, wawancara Rabu, 17 Mei 2017 
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Allah berfirman dalam surah Luqman [31] ayat 17, yaitu untuk 

senantiasa bersabar terhadap ujian yang menimpa, sebagai berikut : 

                      4 

Terjemahnya : 

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 

Anak yang mengalami kelainan autis, tidak jarang sering 

mendapatkan perlakuan yang kurang adil dalam keluarga karena kondisinya 

yang tidak memungkinkan untuk di ajak berbaur di lingkungan sosial, yang 

dikarenakan banyaknya kekhawatiran yang timbul didalam benak orang tua 

misalnya, takut anak tersebut melakukan hal-hal yang dapat membuat 

keluarga malu, dan lain-lain. Sehingga anak ini terisolasi dalam keluarga 

maupun di lingkungan masyarakat.   

Akan tetapi pendapat lain dari salah satu orang tua penyandang 

anak autis yang menyatakan bahwa : 

“…Saya itu tidak pernah malu mau bawa-bawa anakku kemana-mana, 
biar dia nakal bagaimana, kalo sa pergi menjual sa bawa juga, sa pergi 
belanja di pasar sa bawa-bawa, eh biasami tu dia langsung-langsung 
saja bawa mainannya orang sa tidak tau mainannya siapami dia bawa, 
biasa juga kasian dipukul sama orang kalo dia nakal itu biasa sama 
tetangga, saya cuma kasi tau saja jangan dipukul kasian itu sa punya 
anak kita larang bae-bae saja, kita mengerti saja to itu anak bagimana 
itu dia anaknya e itu dia begitu bukan dia punya ingin kasian, jadi nda 
boleh dikasi begitu…”5 

                                                            
4Departemen Agama RI, Mushaf Al-Azhar Al-Qur’an dan Terjemah, Luqman [31] : 17  

h. 412 
5Ibu Siti Sumarni, Orang Tua Anak Penyandang Autis, Wawancara 12 Mei 2017 di 

Pusat Layanan Autis Sultra 
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Orang tua yang kurang paham akan penanganan anak yang 

memiliki kelainan seperti autis, pastilah akan keliru pula dalam 

memperlakukannya, karena sikap anak yang cuek, hiperaktif, tidak peka, 

dan lain-lain, biasanya menimbulkan prasangka yang membuat orang 

lain marah dengan sikapnya tersebut, sehingga orang tua kadang 

membentak dengan nada yang keras, bahkan menyakiti fisik anak, 

sehingga orang tua perlu diberikan pemahaman dengan cara bimbingan 

konseling agar mampu memperlakukan anak dengan baik, karena orang 

tua yang seharusnya mampu mengatasi dan memahami segala 

keterbatasan anak, memperlakukan dengan cara yang baik dan lembut, 

bukan dengan cara kekerasan, menolak ataupun malu dengan keadaan 

anaknya. 

Oleh karena itu, memberikan bimbingan kepada orang lain agar 

menjadi manusia yang lebih baik adalah suatu yang diwajibkan, 

khususnya seperti orang tua yang memiliki anak penyandang autis yang 

belum paham cara menangani anak autis, maka perlu diberikan 

bimbingan konseling dengan pendekatan islami, dalam al-Qur’an surah 

Al-Kahfi [18] : 2, Allah swt berfirman : 

                          

                 6 

                                                            
6 Departemen Agama RI. Op.Cit. h 293 



74 
 

 

 Terjemahnya : 

Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan 
yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira 
kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal saleh, 
bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. 
 

Seperti pengamatan yang telah penulis lakukan di pusat layanan 

autis Sultra, setiap anak yang sedang diterapis di bebaskan untuk bermain 

dan mengekspresikan segala kemampuan mereka, tanpa menegur ataupun 

melarang anak dalam melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai 

dengan kemauan orang tua. Hal ini biasanya dilakukan di ruang 

snoezenelen dan ruang sensori intergrasi. 

 Di ruang tersebut memang merupakan ruang terapi khusus bagi 

anak autis untuk mengekspresikan segala keinginan mereka yaitu tempat 

melatih anak untuk mengolah, mengerti rangsangan sensori yang diterima 

dari tubuh maupun lingkungan. Sedangkan ruang snoezenelen tempat 

pemberian stimulasi pada stimulasi utama seperti penglihatan, 

pendengaran, sentuhan, pembauan, pengecapan, sehingga anak mampu 

mencapai relaksasi, eksplorasi (mengekspresikan diri) dan meningkatkan 

rasa percaya diri.7 

Orang tua yang kurang paham dengan cara menangani anak autis 

ataupun yang kurang menerima keadaan anaknya maka akan merasa 

minder dengan keadaan anaknya tersebut, sehingga celaan-celaan yang 

                                                            
7Pengamatan proses terapi di Pusat Layanan Autis Sultra, tanggal 12 Mei 2017 
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keluar dari bibir bahkan sering terlontar dengan cara sengaja ataupun 

tidak sengaja, menegur anak dengan cara yang kasar, memperlakukan 

anak dengan tidak sopan sehingga perlakuan tersebut bisa membuat 

mental anak semakin down yang menyebabkan anak menjadi tidak 

percaya diri dan mengasingkan diri dari lingkungan pergaulannya. 

Allah swt berfirman dalam surah Luqman [31] ayat 19 tentang 
menegur dan menasehati anak dengan baik, sebagai berikut : 

                         

       8 

 Terjemahnya : 

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” 

Orang tua yang telah diberikan bimbingan konseling oleh para 

terapis/konselor di Pusat Layanan Autis Sultra diwajibkan untuk 

melakukan apa yang telah disarankan oleh terapis/konselor ketika di 

rumah kepada anak, sehingga orang tua selalu menguji kemampuan anak 

dirumah untuk memastikan sejauh manakah perkembangan anak yang 

telah dicapai selama terapi. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh salah 

satu orang tua anak penyandang autis, sebagai berikut : 

“…Penanganannya dirumah ya sesuai yang disarankan disini, 
memang dari awal dari umur satu tahun itu saya sudah tidak kasi susu 
sapi tapi susu zoya, baru memang juga saya dari awal sudah protect 
makanannya, nda boleh makan jajanan, yang pake penyedap rasa, kalo 

                                                            
8 Departemen Agama RI. Op.Cit. h 412 
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yang disarankan oleh terapis sama juga kalo dirumah itu paling harus 
rajin di ajak ngomong terus, kenalin warna, huruf, angka, itu yang 
disarankan untuk penanganannya saat ini.”9 
 

Anak yang memiliki kelainan autis memerlukan sikap yang tertib, 

agar semua aktivitas yang dilakukan setiap saat, setiap hari berstruktur 

dan terarah sehingga anak tersebut mampu mengenali dan menghafal 

setiap saat aktivitas apa yang akan dilakukannya. Karena anak autis tidak 

mampu melakukan aktivitas yang acak sehingga orang tua ketika 

dirumah setidaknya telah membuat jadwal terstruktur untuk aktivitas 

yang akan dilakukan anak, sehingga penanganannya pun lebih mudah.  

Dari berbagai keterbatasan anak, memang seharusnya dilatih 

untuk menjadi anak yang mandiri dan mampu bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar, akan tetapi orang tua tidak seharusnya memaksakan 

anak untuk melakukan aktivitas yang sulit yang susah untuk dilakukan. 

Apalagi anak dalam keadaan yang tidak sehat maka tentu aktivitas rutin 

akan susah untuk dilakukan seperti biasanya sehingga orang tua mampu 

memberi toleransi kepada anak dengan tidak memaksakan kehendak.  

Bersikap preventif merupakan penanganan yang dilakukan orang 

tua agar anak mampu menjadi disiplin, tertib sesuai dengan penanganan 

yang telah dilakukan dan disarankan oleh terapis/konselor. Lembaga 

Pusat Layanan Autis Sultra telah menyusun sebuah pamflet yang 

                                                            
9Ibu Nursariati, Orang Tua Anak penyandang Autis, di Pusat Layanan Autis Sultra 

Wawancara Rabu 17 Mei 2017 



77 
 

 

diberikan kepada orang tua sebagai panduan tertulis untuk menghadapi 

anak yang berkebutuhan autis, yaitu berupa kata-kata yang seharusnya 

tidak dikatakan kepada anak autis dan juga beberapa tips makanan yang 

dianjurkan dan juga makanan yang tidak dianjurkan bagi anak autis, 

sebagai berikut : 

1) “JANGAN” Untuk Anak Autis10 

a. Jangan memberi beberapa tugas dalam waktu yang sama, karena 
mereka cenderung kaku untuk tugas yang beruntun. 

b. Jangan memberi tugas memanjat atau menggunakan api, karena 
40% anak autis mengalami epilepsi. 

c. Jangan mengikuti kemauan anak agar dia tidak marah. Hal ini 
membuat anak semakin menuntut sebab keinginan anak akan 
semakin meningkat. 

d. Jangan tidak menepati janji tanpa alasan sebelumnya. Anak autis 
sangat tergantung pada rutinitas yang terstruktur. 

e. Jangan berkonsentrasi pada hal yang tidak bisa dilakukan anak, 
tetapi fokuslah pada kemampuan yang bisa dilakukan anak. 
 

2) Tips Makanan Untuk Anak Autis 

a. Sebaiknya sajikan makanan kaya vitamin B6, Magnesium, Asam 
Amino dan Zat besi yang terdapat pada beras merah, kedele, ikan 
laut dalam, alpukat, biji bunga matahari, kacang-kacangan dan 
ayam kalkun.  

b. Hindari makanan yang mengandung pengawet, penyedap atau 
yang mengandung phenol tinggi seperti jeruk, anggur, tomat, gula 
apel, terong, pisang, gandum dan susu. 
 
 

                                                            
10Dikutip dari Pamflet Pusat Layanan Autis Sultra  
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Memperlakukan anak autis sama dengan memperlakukan dengan 

anak normal lainnya, yaitu tidak terlalu memanjakan dan tidak pula 

dengan kekerasan, sehingga orang tua memperlakukan anak dengan 

perlakuan yang sewajarnya.  

Orang tua sebagai pendidik dan penanggung jawab atas keluarga 

yang memegang kendali atas segala keadaan dalam keluarga, seharusnya 

mendukung potensi dan kelebihan yang dimiliki anak, terlebih pada anak 

autis dengan berbagai kekurangan, orang tua seharusnya mampu melihat 

kelebihan yang dimiliki anak kemudian mendukung dan terus mengasah 

kemampuan anak dalam berkarya dan mengekspresikan kelebihan 

mereka. Bukan menekan karena kekurangan yang dimiliki anak. Anak 

dengan kelainan autis ini merupakan salah satu anugerah yang diberikan 

Allah swt, sehingga dengan berbagai kekurangan yang terlihat pasti ada 

sebuah kelebihan yang dititipkan kepadanya, sehingga orang tua tidak 

berputus asa dalam menangani dan mendampingi anak. 

Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus seperti autis, 

serigkali merasakan perasaan minder, malu ketika harus membawa anak 

untuk berbaur dilingkungan masyarakat, karena dengan kehadiran 

anaknya tersebut terkadang harus menerima cibiran, pandangan ataupun 

kata-kata yang kurang mengenakkan, sehingga orang tua harus mampu 

bersabar dan menerima dengan rendah hati. 
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Hingga saat ini, Semakin hari semakin bertambah dan semakin 

banyak orang tua yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus seperti 

autis, sehingga orang tua tersebut bisa saling bertukar informasi, sharing 

dan saling menceritakan suka duka bersama tentang bagaimana 

menangani dan memahami anak autis, hingga anaknya mampu menjadi 

seorang anak yang mandiri dan mampu bersosialisasi di lingkungan 

sekitarnya. 

Setiap aktivitas yang dianjurkan bagi anak autis merupakan 

aktivitas yang paling dasar khusus untuk dirinya sendiri, contohnya 

memakai sandal sendiri dengan benar, memasang baju dengan benar, 

menyendok makanan dengan baik, mengenali warna, huruf dan angka 

dan lain-lain, hal ini juga melatih pergerakan motorik halus anak agar 

merangsang otot-otot anak sehingga tidak kaku. Orang tua tentunya yang 

berperan aktif dalam melatih dan membimbing anak dengan baik, karena 

melakukan hal ini memerlukan kesabaran dan biasanya butuh waktu 

yang lama untuk mendapatkan hasil dan perkembangan sedikit demi 

sedikit sehingga anak mampu melakukan hal itu. 

Selain pelayanan terapis yang diberikan anak autis tersebut di 

pusat layanan autis, orang tua perlu memberikan penanganan yang tepat 

pula di rumah, karena tanpa penanganan lanjut yang diberikan orang tua 

di rumah, maka akan kecil kemungkinan tingkat pemulihan anak autis 

tersebut untuk bisa beradaptasi dan menjadi mandiri. 
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Selain terapi-terapi yang ditawarkan, ada juga terapi lain yang 

perlu dilakukan untuk mendukungnya. Seperti terapi obat-obatan, terapi 

diet, terapi wicara, terapi perilaku, dan terapi lainnya yang disesuaikan 

kebutuhan anak autis. Namun yang lebih penting adalah penerimaan dan 

dukungan dari keluarga untuk membimbing “ekstra”, sehingga upaya 

keterlibatan keluarga untuk “kesembuhan” anak autis sangat 

dibutuhkan.11 

Lembaga Pusat Layanan Autis Sultra sebagai lembaga yang 

bergerak dalam penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti 

autis, telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan 

kepada orang tua yang memiliki anak kelainan autis. Dari berbagai upaya 

yang dilakukan tersebut, selama berada dilapangan, penulis dapat 

membagi pelayanan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Autis menjadi 4 

(empat) bagian, yaitu: 

1. Konsultasi Non Formal 

Merupakan konsultasi yang dilakukan terapis kepada orang 

tua seputar penanganan anak autis baik di rumah maupun di 

lingkungan masyarakat, konsultasi ini dilakukan kapan saja sesuai 

dengan keinginan orang tua tanpa ada jadwal terstruktur yang dibuat 

                                                            
11Farida,Bimbingan Keluarga dalam Membantu Anak Autis (Motif Keibuan), Journal 

Online Vol. 6, No. 1, Juni 2015 hal 66 (diunduh tanggal 29 April 2017) 
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oleh terapis atau pihak Lembaga Autis Sultra. Sebagaimana 

pernyataan salah satu terapis bahwa 

Konseling secara formal untuk orang tua disini belum ada, 
tapi kalo orang tuanya datang kan kita konseling tapi tidak 
secara formal, tanyakan bagaimana, jadi tidak secara khusus 
ada sesi untuk konseling,kalo secara khusus sesi konseling 
diawal juga sebenarnya sudah masuk konseling tapi kan kita 
wawancara berdasarkan biodata ada paket, ada ininya tapi 
secara khusus setelah sesi terapi konseling itu tidak ada tapi 
sela-sela mereka terapi kan setiap kali selesai terapi kan kita 
harus infokan ke orang tua seperti ini-seperti ini cara 
penanganannya, perkembangannya bagaimana, Tanya 
dirumah perkembangannya bagaimana, ada apa, itukan juga 
termasuk konseling toh, tapi tidak secara khusus ada sesi, 
tapi setiap selesai terapi pasti ada konseling orang tua sama 
terapis, setiap terapi orang tua harus dilibatkan tapi saat 
proses terapi tidak tapi kalo dilibatkan dalam artian ia 
karena dirumah kan mereka juga harus melakukan terapi, 
jadi diusahakan apa yang kita lakukan disini diusahakan 
juga dilakukan dirumah, karena waktunya kan lebih banyak 
dirumah ketimbang disini yang biasa hanya sampai satu 
jam.12 

 
2. Buku Penghubung 

Selain konsultasi secara lisan, masing-masing anak autis yang 

melakukan terapi di Pusat Layanan Autis mempunyai buku 

konsultasi yang disebut buku penghubung, yang diberikan untuk 

masing-masing orang tua. Buku tersebut berisi panduan bagi orang 

tua tentang cara penanganan anak autis di rumah, panduan tersebut di 

tulis oleh terapis yang menangani anak yang berisi sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan anak. 

                                                            
12Nur Rachmi Arifin.S.Psi, terapis, wawancara Rabu, 17 Mei2017 
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Buku penghubung ini sering juga disebut buku kontrol, ini 
gunanya sebagai media komunikasi berkelanjutan antara 
orang tua dengan terapis untuk memantau perkembangan 
anak sehari-hari, jadi di dalam buku ini diisi proses dan cara 
penaganan terapi untuk anak setelah selesai melakukan 
terapi, setelah itu, buku ini diberikan kepada orang tua anak 
lagi untuk diisi kemudian orang tua di rumah menuliskan 
kembali kegiatan apa yang dilakukan dirumah kepada anak. 
Setiap kegiatan yang dipraktekkan kepada anak, orang tua 
melihat apakah anak tersebut mempunyai perkembangan atau 
tidak yang kemudian orang tua harus melaporkan dan 
menuliskannya dalam buku tersebut untuk diserahkan 
kembali kepada terapis nanti ketika orang tua datang kesini 
mengantar anaknya terapi, kita berikan penanganan lain 
kalau penanganan sebelumnya tidak ada perkembangan.13 
 

3. Pamflet dan Brosur 

Pamplet dan brosur merupakan lembar informasi yang ditulis 

seputar tips penanganan anak autis yang diberikan kepada orang tua 

anak ketika pertamakali datang untuk melakukan terapi di Pusat 

Layanan Autis Sultra, sehingga orang tua tidak hanya mendapatkan 

informasi melalui terapis akan tetapi orang tua juga diberikan 

informasi panduan melalui famplet dan juga brosur dari Pusat 

Layanan Autis Sultra.  Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu 

pegawai Humas Pusat Layanan Autis Sultra bahwa : 

Famplet dengan brosur ini kita bagi-bagikan sama orang tua 
anak autis yang datang terapi disini supaya mereka baca-
baca, karena di brosur ini sengaja didesain memang ditulis 
didalanya ciri-ciri anak autis, makanan-makanan 
pantangannya dengan makanan-makanan anjurannya juga, 
karena kalau anak autis kan tidak boleh dia sembarang 
makan apalagi makanan-makanan yang pake pengawet itu 

                                                            
13Ayu  Nurdiana Novita S.Psi, terapis, wawancara Selasa,  20 Juni 2017 
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tidak boleh, jadi orang tua harus tau itu, apalagi kalau orang 
tua yang belum paham samasekali tentang autis, jadi bisa tau 
lewat brosur yang kita bagikan ini terutama ibu-ibu atau 
orang tua yang baru masuk terapi anaknya disini.14 
  

4. Papan Informasi 

Papan informasi merupakan media informasi seputar anak 

autis yang disusun oleh Pusat Layanan Autis yang ditempelkan di 

dinding-dinding ruangan strategis yang mudah dilihat oleh orang tua 

atau siapa saja yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. 

Dari empat bagian diatas, merupakan upaya Lembaga Pusat 

Layanan Autis dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling 

kepada orang tua mengenai penanganan anak autis, baik secara lisan 

maupun tertulis. Hal ini sangat berkaitan dengan ajaran Islam yaitu 

kewajiban memberi bantuan serta nasehat yang baik kepada orang 

yang membutuhkan seperti yang dilakukan oleh Pusat Layanan Autis 

Kepada orang tua anak autis. 

Dalam Al-Qur’an Allah swt berfirman dalam surah al-‘asr 

[103] ayat 3, sebagai berikut : 

                         

   15 

 
                                                            

14Siti Maemuna, Seksi Umum dan Humas Pusat Layanan Autis Sultra, wawancara Senin 26 
Juni 2017  

15 Departemen Agama RI. Op.Cit. h 601 
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Terjemahnya : 
“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta 
saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk 
kesabaran.” 
 

Ayat tersebut diatas berkaitan dengan prinsip bimbingan 

konseling islami, seperti yang dilakukan oleh terapis terhadap orang tua 

anak yaitu ketika melakukan konsultasi maka terapis juga memberikan 

penguatan rohani kepada orang tua bahwa segala usaha yang dilakukan 

pasti membutuhkan proses, kesungguh-sungguhan yang membutuhkan 

kesabaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

 orang tua dan terapis tentunya memiliki kerjasama yang baik, 

sehingga orang tua dalam melakukan terapi harus bersungguh-sungguh 

dan terus berusaha melakukan terapi serta memberi penanganan yang 

baik kepada anaknya tersebut demi tercapainya perkembangan dan 

harapan yang diinginkan oleh orang tua.  

Berdasarkan pengamatan serta wawancara yang peneliti lakukan 

di Pusat Layanan Autis Sultra, terkait dengan penanganan anak autis yang 

dilakukan oleh Pusat layanan Autis Sultra terhadap orang tua berdasarkan 

empat penanganan di atas, peneliti menyimpulkan pendekatan nilai 

agama yang diberikan kepada orang tua berdasarkan prinsip bimbingan 

konseling Islami yaitu: 
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1. Penanaman sikap sabar 

Sikap sabar merupakan hal utama yang harus selalu 

ditanamkan dalam diri manusia ketika menghadapi setiap masalah, 

karena kesabaran mampu membuat hati menjadi lapang dan berpikir 

jernih dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang 

dihadapi.Rasulullah saw bersabda “Orang yang bahagia ialah yang 

dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan 

dia bersabar.”(HR. Ahmad dan Abu Dawud)16 

Sebagai manusia tentu tidak pernah lepas dari berbagai 

persoalan hidup, sehingga  menunjukkan kesabaran dalam 

menghadapinya adalah sebagai benteng rohani, benteng rohaniyah 

agar tetap berpegang teguh kepada Allah swt yang memegang 

kendali segala kehidupan manusia, yakin kesabaranlah yang dapat 

melepaskan diri dari keputus asaan. Allah swt berfirman dalam surah 

Ali-Imran [3] ayat 200, sebagai berikut : 

                            

     17 

Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiaga dan bertaqwalah kepada Allah 
supaya kamu beruntung.” 

                                                            
16 Shahih Ibnu Majah, “SABAR”, H.R Ahmad dan Abu Dawud, Hadis Hasan no. 3248 
17 Departemen Agama R.I, Op.cit, h 76 
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2. Bersungguh-sungguh 

Menginginkan sesuatu maka harus berusaha dan bersungguh-

sungguh melakukannya, Allah berfirman dalam surah As-Shaaffaat 

[37] ayat 61, sebagai berikut : 

                 18 

Terjemahnya : 

“Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang 

bekerja.” 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus senantiasa 

berusaha dalam bekerja, begitupun orang tua yang dikaruniai anak 

berkebutuhan khusus seperti autism maka bersungguh-sungguh dalam 

berusaha memberikan penanganan kepada anak dan tidak mudah 

berputus asa dengan hal tersebut. Pepatah Arab berbunyi Man Jadda Wa 

Jada “barang siapa bersungguh-sungguh maka ia yang dapat 

hasilnya.” 

3. Ikhlas 

Sikap ikhlas merupakan hal yang sangat sulit ditanamkan dalam 

hati manusia, karena manusia selalu menuntut kesempurnaan dan 

kenikmatan, sehingga ketika ditimpakan ujian oleh Allah maka ia sulit 

menerima dan mengeluh, Allah berfirman dalam surah An-Nisa [4] ayat 

125, sebagai berikut :  

                                                            
18 Departemen Agama RI. Op.Cit. h 448 
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           19  

Terjemahnya : 

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas 
menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, 
dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim 
menjadi kesayangan-Nya.” 

 
4. Bersikap Khusnuzzon 

Berbagai macam respon manusia ketika ditimpa musibah, akan 

tetapi sifat mengeluhlah yang paling sering dijumpai, sifat mengeluh 

merupakan respon awal manusia ketika mendapat musibah, bahkan 

manusia sering bersikap su’uzhon (berburuk sangka) kepada Allah 

dengan berbagai macam prasangka bahwa Allah tidak adil, Allah tidak 

sayang kepadanya, Allah tidak mendengar doanya dan lain-lain, Allah 

berfirman dalam surah Ibrahim [14] ayat 21, sebagai berikut : 

                        20 

  
Terjemahnya : 
“Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah 
bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk 
melarikan diri". 
 

 Berdasarkan ayat diatas, ketika ditimpakan ujian, mengeluh dan 

berprasangka buruk terhadap Allah bukanlah sikap yang benar, karena 

                                                            
19 Departemen Agama RI. Op.Cit. h 98 
20 Departemen Agama RI. Op.Cit. h 258 
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setiap ujian yang ditimpakan oleh Allah semuanya memiliki makna dan 

hikmah yang perlu dijadikan pelajaran serta pengokoh iman agar tetap 

berserah dan mendekatkan diri kepada Allah apapun dan bagaimanapun 

keadaan yang sedang dialami.  

 Begitupun bagi orang tua yang dikaruniai anak penyandang autis, 

mereka adalah orang tua luar biasa yang dipilih oleh Allah dengan 

dihadirkannya anak yang luar biasa ditengah-tengah keluarganya, 

apakah mereka mampu bertanggung jawab dengan ujian tersebut, 

dengan tidak menerima dan menganggapnya sebagai musibah, atau 

menerima dan menganggapnya sebagai hadiah yang menyenangkan dari 

Allah swt. 

B. Faktor-faktor penghambat dan penunjang bagi terapis di Pusat 

Layanan Autis terhadap orang tua dalam menangani anak autis  

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan di Pusat 

Layanan Autis Sultra, ada beberapa faktor yang menjadi penunjang dan 

penghambat bagi terapis dan orang tua ketika melakukan terapi dan 

menangani anak autis, yaitu : 

a. Faktor Penunjang 

1) Orang tua rajin melakukan terapi sesuai jadwal 

Orang tua merupakan faktor utama dalam menunjang 

keberhasilan terapi anak, ketika orang tua rutin melakukan terapi 

sesuai jadwal. Karena dalam proses terapi pendampingan orang tua 
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sangat dibutuhkan ketika anak sedang menerima terapi terutama 

terapi perilaku dan juga proses fisioterapi, maka kehadiran orang tua 

dibutuhkan agar orang tua tidak hanya diberi informasi berupa teori 

saja akan tetapi orang tua juga bisa melihat  langsung cara terapi anak 

autis untuk selanjutnya hal tersebut dilakukan orang tua ketika di 

rumah. 

2) Orang tua mengaplikasikan saran terapi ketika di rumah 

Pemberian terapi kepada anak di Pusat Layanan Autis Sultra 

merupakan langkah awal penanganan bagi anak yang kemudian 

penanganan lanjutan dirumah oleh orang tua, menurut salah stu 

terapis di Pusat Layanan Autis Sultra  

“disini memang pada awalnya anak-anak itu ditangani, tapi 
disini kan efektifnya Cuma 15 menit 20 menit paling lama, 
jadi memang perlu sekali perannya orang tua ketika dirumah 
itu sangat penting, kan memang kita juga setelah terapi disini 
kita juga konsulkan ke orang tuanya biar tau cara bagaimana 
menangani kalo di rumah. Jadi yang paling efektif itu 
penanganannya di rumah sama orang tua karena kalo di sini 
kan paling Cuma sebentar saja.21 
 

3) Orang tua konsisten terhadap diet yang diberikan kepada anak 

Pada umumnya anak autis dianjurkan melakukan diet, yaitu 

tidak mengkonsumsi makanan yang menjadi pantangannya, akan 

tetapi banyak orang tua yang belum tau makanan apa saja yang tidak 

diperbolehkan untuk di konsumsi oleh anak autis, karena ketika anak 

                                                            
21Nur Rachmi Arifin. S.Psi, Terapis, wawancara Rabu, 17 Mei2017 
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autis mengkonsumsi makanan yang menjadi pantangannya maka akan 

semakin sulit ditangani terutama pada anak yang hiperaktif maka akan 

memicu anak tersebut menjadi semakin hiperaktif.  

“memang anak autis sebenarnya diwajibkan untuk diet, 
terutama anak autis yang hiperaktif itu harus diet atau alergi 
terhadap makanan tertentu jadi dia harus diet makanan itu, 
karena susah ditangani kalo tidak diet.”22 
 

4) Orang tua bersungguh-sungguh melakukan terapi 

Orang tua merupakan kunci suksesnya terapi yang diberikan 

kepada anak, apabila orang tua bersungguh-sungguh membantu dan 

mendampingi anak dengan baik dalam melakukan terapi maka anak 

tersebut kemungkinan besar cepat mendapatkan perkembangan dari 

proses terapinya, menurut salah satu terapis di Pusat Layanan Autis 

Sultra: 

“Ada juga sebagian orang tua yang belum paham apa itu 
autis, sehingga penanganannya diserahkan penuh kepada 
terapis, padahal sebenarnya sangat di butuhkan dampingan 
orang tua, karena kalo tidak begitu bagaimana ketika di 
rumah kan seharusnya penanganannya harus berkelanjutan 
biar penanganannya bisa optimal, apalagi kalo perkembangan 
anaknya begitu-begitu saja, orang tua biasanya malas datang 
lagi, padahal memang kan perkembangan dan respon 
masing-masing anak kan berbeda-beda, jadi kalo ada yang 
seperti itu kita beritahukan, kita jelaskan kalo orang tua 
harusnya seperti ini seperti ini, karena penanganan anak 
harus berkelanjutan terus harus tertib, begitu.”23 
 

                                                            
22Nur Rachmi Arifin. S.Psi, Terapis. Op.Cit 
23Ayu Nurdiana Novita S.Psi, Terapis di Pusat Layanan Autis Sultra, wawancara 20 Juni 

2017 
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b. Faktor Penghambat 

1. Faktor Internal : 

a. Belum tersedianya ruangan khusus bimbingan konseling untuk 

orang tua 

Berdasarkan  hasil pengamatan peneliti di Pusat Layanan 

Autis Sultra, disana memang sudah diterapkan bimbingan 

konseling meskipun belum secara formal karena ruangan khusus 

konseling antara orang tua dan psikolog atau konselor belum ada, 

karena Pusat Layanan Autis Sultra merupakan lembaga yang 

masih terbilang baru, sehingga sarananya masih belum lengkap 

khususnya ruangan konseling bagi orang tua. 

b. Alat terapi belum lengkap 

Selain itu, alat terapi khusus bagi anak autis juga belum 

terlalu lengkap salah satunya alat refleksi otot lidah, karena belum 

tersedianya alat tersebut sehingga orang tua anak autis itu sendiri 

yang harus mencari dan membeli alat tersebut. 

c. Masih kurangnya tenaga terapis dan psikolog di Pusat Layanan 

Autis Sultra 

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti oleh Bapak 

Ramli Ketua Penelitian dan Pengembangan Pusat Layanan Autis 

Sultra bahwa Lembaga Pusat Layanan Autis Sultra masih 
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kekurangan tenaga  terapis dan juga tenaga Psikolog sehingga 

yang menangani orang tua khusus konseling masih belum 

optimal. 

2. Faktor Eksternal : 

a. Ketika orang tua malas melakukan terapi 

Menurut wawancara yang peneliti lakukan oleh salah satu terapis 

di Pusat Layanan Autis Sultra bahwa Salah satu faktor 

penghambat dalam penanganan terapis bagi anak autis yaitu jika 

orang tua malas membawa anaknya terapi. Komentarnya sebagai 

berikut : 

“penanganan terapinya Seharusnya kan rutin sesuai jadwal terapi 
yang sudah ditetapkan. Karena tidak akan mungkin bisa ada 
perkembangan  kalau Cuma satu kali dua kali, iya seharusnya 
rajin. Karena kita juga tidak bisa paksakan kehendak harus datang 
tidak boleh tidak, jadi tergantung dari orang tua saja. Kalau 
mereka menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi kan 
semua orang tua tentu menginginkan yang terbaik bagi 
anaknya.”24 

 
b. Ketika orang tua tidak sabar dan mudah berputus asa dalam 

melakukan terapi 

Salah seorang terapis Pusat Layanan Autis Sultra mengatakan.  

“Ada sebagian orang tua juga yang tidak sabaran, ingin anaknya 
cepat sembuh, cepat ada perkembangan, mereka kadang mengeluh 
kok anak saya masih belum ada perubahan padahal terapinya 

                                                            
24Ayu Nurdiana NovitaS.Psi, terapis di Pusat Layanan Autis Sultra. Wawancara Tanggal 

17 Mei 2017 
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sudah lama tapi masih begitu-begitu saja. Ada orang tua yang 
kaya gitu.” 

 
c. Ketika orang tua belum mampu menerima sepenuhnya keadaan 

anaknya 

Sebagai orang tua tentu menginginkan anak yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan ketika lahir, tanpa memiliki kelainan 

atau cacat sedikitpun. Sehingga orang tua sangat bahagia dengan 

hal tersebut. Akan tetapi ketika orang tua dikaruniai anak yang 

memiliki cacat atau kelainan maka kebanyakan orang tua berkecil 

hati, tidak menerima kenyataan yang dialami anaknya tersebut.  

Orang tua yang belum mampu menerima sepenuhnya 

keadaan anaknya maka akan susah memberikan penanganan yang 

baik karena tingkat keikhlasan dan kesabaran orang tua dalam 

mengupayakan terapi yang maksimal bagi anak belum tertanam 

sepenuhnya dalam diri orang tua.  

Seperti yang di katakan oleh salah satu orang tua anak 
autis di pusat Layanan Autis Sultra. 

 
Awalnya saya lihat anak saya tingkahnya tidak sama 
dengan anak lainnya, saya mulai perhatikan perhatikan lama 
lama saya gelisah kenapa bisa anak saya seperti ini, padahal 
waktu saya kandung normal-normal saja, rajin posyandu 
periksa ke dokter tapi tidak tau kenapa bisa seperti itu, kalau 
mau tidak terima kan tidak mungkin, karena itu darah 
daging saya, jadi mau tidak mau harus terima carikan obat 
biar bisa sembuh. Karena awalnya saya dengan ayahnya 
bingung ini anak mau diapakan karena kalau di panggil dia 
tidak merespon sama sekali. Tidak ditau apa keinginannya, 
pokoknya asik sendiri dia. Baru kalau dia marah dia sering 
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gigit dirinya, sampai tangannya itu bengkak-bengkak biru-
biru bekas gigitannya, cakar dirinya. Jadi saya itu jarang 
bawa dia kemana-mana karena kalau mengamuk susah di 
kasi tenang dia.25 
 

Manusia pada hakikatnya selalu menuntut kesempurnaan 

dan kenikmatan dan tak jarang manusia terlena dengan 

kenikmatan tersebut sehingga lupa bersyukur. Kemudian ketika 

ditimpakan musibah mereka berputus asa dan tidak menerima 

ujian tersebut terutama ketika orang tua dikaruniai anak 

berkelainan autis. Allah swt berfirman dalam al-qur’an surah Asy-

Syura’ ayat 49-50, sebagai berikut : 

                              

                         
                    26 

Terjemah : 
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan 
apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan 
kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak 
lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia 
menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa 
yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi 
Maha Kuasa. 

                                                            
25Kristina Erta, wawancara di Pusat Layanan Autis Sultra, Selasa Tanggal 16 Mei 2017  
26 Departemen Agama RI. Op.Cit. h 791 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Upaya Bimbingan Konseling Pusat Layanan Autis Sultra kepada orang tua 

terhadap penanganan anaknya di Pusat Layanan Autis Sultra yaitu : 

1) Dengan cara bimbingan konseling secara non formal 

2) Bimbingan melalui buku konsultasi yang disebut buku penghubung. 

3) Melalui famplet dan brosur yang disediakan di Pusat Layanan Autis 

Sultra. 

4) Melalui Papan Informasi. 

Berdasarkan tinjauan bimbingan konseling Islam, Para terapis sudah 

mengintegrasikan prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami dengan menguatkan 

nilai-nilai ajaran Islam tentang sifat sabar, ikhlas, sikap bersungguh-sungguh serta 

sikap khusnuzzon ketika melakukan konsultasi atau bimbingan konseling kepada 

orang tua, antara lain sebagai berikut : 

1) Sabar, yaitu sabar dalam melakukan terapi dan menanagani anaknya yang 

autis 

2) Ikhlas, yaitu ikhlas dalam menerima keadaan anaknya serta ikhlas 

berkorban demi kesembuhan anaknya 
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3) Sikap bersungguh-sungguh serta berdoa, yaitu tidak mudah berputus asa 

terhadap cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya. Orang tua terus 

berusaha dan berdoa agar Allah mengijabah segala keinginan yang 

diharapkan oleh orang tua untuk anaknya. 

4) Bersikap Khusnuzzon (berbaik sangka), yaitu yakin bahwa segala ujian 

yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. 

2. Adapun faktor penunjang dan penghambat Lembaga Pusat Layanan Autis 

Sultra dalam memberikan bimbingan kepada orang tua dalam menangani anak 

autis di Pusat Layanan Autis Sultra baik dalam menerapi maupun 

penananganannya di rumah.Terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

1) Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lembaga Pusat 

Layanan Autis Sultra itu sendiri berupa Sarana dan Prasarana yang belum 

memadai salah satunya alat terapi, ruang konseling serta masih kurangnya 

tenaga terapis dan psikolog. 

2) Faktor Eksternal yaitu yang berasal dari luar lembaga Pusat Layanan Autis 

Sultra yaitu faktor yang berasal dari orang tua anak autis ketika orang tua 

malas membawa anaknya melakukan terapi. 
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B. Saran  

1. Bagi Pemerintah Kota Kendari khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Untuk lebih memperhatikan dan mendukung Pusat Layanan Autis 

Sultra baik dalam pengembangan pembangunan, fasilitas, dana dan juga 

penambahan terapis yang professional mengenai Autis, agar Pusat Layanan 

Autis Sultra mampu menjadi Pusat Layanan Autis yang lebih baik dan dikenal 

oleh masyarakat luas. 

2. Disarankan kepada Pusat Layanan Autis Sultra Untuk lebih mendukung dan 

memfasilitasi pelayanan bimbingan konseling bagi orang tua anak autis 

khususnya pelayanan bimbingan konseling yang berbasis Islami dalam bentuk 

sosialisasi formal. 

3. Lembaga Pusat Layanan Autis Sultra agar mensosialisasikan Pusat Layanan 

Autis ini kepada masyarakat agar  eksistensinya lebih dikenal oleh masyarakat 

luas khususnya masyarakat Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara dan 

sekitarnya. 

4. Membentuk group khusus bagi orang tua anak autis dengan tujuan kegiatan 

yang telah dirancang yaitu saling sharing, bertukar informasi, saling curhat, 

dan saling support antar sesama orang tua dalam pertemuan tersebut. 
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