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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. 
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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 


