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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 



96 
 

 

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. 


