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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) 
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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 
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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. 


