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BAB II 

PERAN ORANGTUA DALAM MENDIDIK ANAK AUTIS  

DI BANDAR LAMPUNG 

 

A. PERAN ORANGTUA 

1. Pengertian Peran Orangtua 

Secara etimologi, peran berarti suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang 

menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya suatu hal 

atau peristiwa).
1
 

Secara terminologi, Sosiolog Soejono Soekamto mengatakan bahwa peran 

merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak 

dan kewajiban sesuai dengan keedudukannya.
2
 

Kemudian pengertian menurut Arifin adalah peran berarti ikut serta. Apabila 

manusia dapat merasa, berfikir, dan bagaimana berbuat bagaimana dirasakan, 

dipikirkan dan dibuat oleh orang lain, maka manusia itu telah menempatkan dirinya 

dilihat dari sudut pandang orang lain.
3
 

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status ) apabila seseorang telah 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya, maka ia telah 

                                                           
1
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menjalankan suatu peranan.
4
 Peranan adalah aktifitas yang dilaksanakan seseorang 

yang menempati suatu posisi dalam sistem sosial. Peran merupakan pola sikap dan 

tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat.
5
 

Bedasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan peran dalam 

penelitian ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh orangtua terutama ibu dalam 

mendidik anak yang berkebutuhan khusus (autis) dari anak yang normal. 

Orang tua berarti ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua 

(cerdik,pandai,ahli dan sebagainya).
6

 Jadi orangtua adalah seorang laki-laki dan 

seorang perempuan telah bersatu dalam ikatan tali penikahan yang sah maka mereka 

harus siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga salah satunya adalah diruntut 

untuk dapat berfikir serta bergerak untuk jauh kedepan, karena orang yang berumah 

tangga akan diberikan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar, 

amanah tersebut adalah mengurus serta membina anak-anak mereka, baik dari segi 

jasmani maupun rohani, karena orangtualah yang menjadi pendidik pertama dan 

utama bagi ank-anaknya. 

Orangtua adalah orang yang menjadi panutan bagi anak-anaknya, karena 

setiap anak mula-mula mengagumi orangtuanya semua tingkah laku orangtuanya 

ditiru oleh anak-anaknya. Orangtua sebagai pendidik yang utama dan yang pertama 

                                                           
4
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dalam sebuah kehidupan. Adanya sekolah, pesantren, bimbel dll itu hanaya sekedar 

membantu tugas orantua saja selebihnya orangtualah yang lebih berperan terhadap 

tumbuh kembang anak-anaknya di masa depan kelak. 

Mendidik adalah memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasanpikiran; seorang ibu wajib mendidik 

anaknya baik-baik.
7
 

Autisme merupakan gangguan perkembangan pada anak yang berakibat tidak 

dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginanya 

sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu.
8
 

Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang 

kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas dan kadang-kadang telah dapat 

dideteksi sejak bayi berusia 6  bulan.
9
 

2. Peran Orangtua Terhadap Anak Menurut Pandangan Islam  

Sebagai orangtua, tentunya memiliki peran dan tanggung jawab yang besar 

terhadap anaknya. Bahkan seorang anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh 

orangtu nya. Orangtua berkewajiban memberikan fasilitas kehidupan yang layak 

kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya, mulai dari sandang, pangan, papan, 

pendidikan dan sebagainya. 

                                                           
7
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Selain itu, sebagai seorang muslim, orang tua juga memiliki kewajiban untuk 

mendidik tentang ajaran Islam terhadap anaknya. Anak adalah amanat yang harus 

dijaga dan ditanamkan kepadanya nilai-nilai tauhid dan akhlak yang baik, dengan 

tujuan agar menjadi hamba Allah yang taat dan patuh terhadap-Nya. Jika ajaran-

ajaran Islam ini tidak diperoleh anak di masa hidupnya di dunia, maka kelak di 

kehidupan akherat, anaklah yang akan menjadi penuntut pertama dan menjadi 

penyebab terhalangnya orang tua masuk surga. 

Kosekuensi yang harus ditanggung orangtua sangat berat, karena ia harus 

bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak anaknya. Bila hak-hak itu dikerjakan 

dengan benar maka ia akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akherat, namun 

sebaliknya bila tidak benar dalam memenuhi hak-haknya itu maka ia bisa celaka di 

hari pertanggung jawaban nanti. Maka yang sebenarnya harus dilakukan orang tua 

adalah mengutamakan pendidikan bagi anaknya, karena inilah yang terpenting.  

Hal yang paling utama dan pertama yang harus diterima oleh anak dari orang 

tuanya adalah pendidikan yang baik, utamanya pendidikan tentang agama. Dengan 

demikian anak akan terbimbing menjadi manusia yang berakhlak dan bermoral, dan 

akan mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam. 

Sebaliknya, jika orang tua lebih mengutamakan keahlian-keahlian lain selain 

pengetahuan agama. Semisal bagaimana mendidik anak agar bisa bernyanyi sehingga 

dapat tampil di televisi. Bagaimana caranya agar bisa memperoleh harta dan menjadi 
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orang populer. Maka jelas hal ini akan membentuk anak memiliki akhlak yang tidak 

baik. 

Rasulullah SAW telah memperintahkan kepada kita dalam hadits, 

بُوااَْوالَ دَُكْم َعهَى ثاَلَِث ِخصاٍَل ُحّبِ نَِبيُِّكْم َواَْهِم بَْيتِِه َوقَِرائَِة اْنقُْراَنِ   اَدِّ

“Ajarilah anak-anakmu tiga perkara: cinta kepada nabi kalian, cinta kepada keluarga 

nabinya, dan membaca Al-Quran” 

Ternyata ketiga hal diatas sudah mulai dilupakan para orang tua. Kecintaan 

kepada Nabinya hanya sebatas pengakuan kata-kata saja, sebagian anak-anak atau 

bahkan orang tuanya, tidak lagi mengenal siapa sosok sebenarnya Nabi Muhammad 

SAW. Bagaimana sejarah para keluarga Nabi ? Ketauladanannya yang seharusnya 

dijadikan barometer bagi umat ini dalam berkehidupan sosial dan berumah-tangga 

mereka lupakan. Al-Quran pun tidak lagi dijadikan sebagai bacaan sehari-hari, 

apalagi menghafalnya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. 

Maka inilah yang menjadi sumber pokok dan penyebab sebagian anak-anak 

kita lebih mudah untuk diajak atau dipengaruhi oleh budaya-budaya yang jauh dari 

pada ajaran-ajaran Islam, karena kurangnya peran orang tua untuk mendidik anak-

anaknya agar cinta dalam ketiga hal di atas.
10
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3. Peran Orangtua Dalam Mendidik Anak Secara Umum 

Sebagai orang pertama yang menjadi role model dari seorang anak, maka 

orang tua wajib memberikan contoh dan juga mendidik anaknya dengan baik dan 

benar yang nantinya akan menirukan apa yang dilakukan ayah ibunya. Dalam 

mendidik anak, pada dasarnya ada banyak peran dari orangtua, yang akan 

mempengaruhi pola pikir dan juga perilaku dari seorang anak. 

Berikut ini adalah peran orang tua dalam mendidik anak : 

1). Dapat memberikan penjelasan mengenai hal yang baik dan juga buruk bagi anak 

Hal terpenting yang harus dilakukan oleh orangtua adalah memberikan 

pemahaman mengenai hal yang boleh dan juga hal yang tidak boleh dilakukan oleh 

anak-anak. Ada baiknya, orang tua memberikan penjelasan dengan bahasa yang 

mudah dimengerti, sehingga anak-anak tidak bingung, dan paham akan penjelasan 

tersebut 

2). Pendidikan orang tua yang keras juga akan menyebabkan anaknya menjadi keras 

Pola pendidikan dan juga pola asuh yang keras, akan menyebabkan anak-anak 

menjadi disiplin, namun malah juga akan meningkatkan kemungkinan seorang anak 

untuk tidak nyaman. Menggunakan pola pendidikan yang keras dan juga tegas boleh 

saja, tapi ada baiknya disandingkan degnan pola asuh yang lebih permisif, sehingga 
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anak-anak tidak akan merasa takut dengan orangtuanya sendiri, namun tetap 

menghargai orangtuanya. 

3). Apa yang dilakukan orang tua akan ditiru oleh anaknya 

Seorang anak akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya. Jadi, 

dalam mendidik anak, apabila ingin anak anda menjadi anak yang baik dan juga 

memiliki banyak trait positif,berilah contoh-contoh yang positif kepada anak anda. 

Hilangkan bahasa kasar dan juga kotor, namun perbanyaklah penggunaan tata bahasa 

yang sopan santun, begitu pula dengan perilaku. Hindari melakukan kebiasaan buruk 

anda di depan anak-anak, seperti memukul, dan kebiasaan lainnya, yang tidak pantas. 

4).  Orang tua harus bisa menjaga anaknya dari lingkungan sosial yang 

burukSelain mengajarkan mengenai tata karma, sopan santun dan juga perilaku 

positif, orangtua juga wajib untuk mendidik anaknya agar dapat menjauhi lingkungan 

sosial yang buruk dan berbahaya, seperti lingkungan anak jalanan, dan juga 

lingkungan yang bebas dan tidak taat akan aturan. 
11

 

4. Peran Orang Tua Terhadap Anak Menurut Metode  

Dalam membimbing atau mendidik seorang anak hendaklah orang tua 

menggunakan metode atau cara, agar pendidikan yang diberikan dapat berpengaruh 

terhadap anak. Adapun metode-metode pendidikan yang berpengaruh terhadap 
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anak  menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Pendidikan Anak dalam Islam 

adalah sebagai berikut : 

a. Pendidikan dengan Keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan 

terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual 

dan etos anak. Mengingat pendidik adalah seorang figur terbaik dalam pandangan 

anak yang  tindak tanduk dan sopan santunnya, disadari atau tidak akan ditiru oleh 

mereka. Bahkan bentuk perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya akan senantiasa 

tertanam dalam kepribadian anak. Oleh karena itu masalah keteladanan menjadi 

faktor penting dalam menentukan baik buruknya anak. 

 Berdasarkan pendapat di atas orang tua hendaklah dalam mendidik dan 

membimbing remajanya dengan cara keteladanan yang diberikan oleh orang tuanya 

sendiri, artinya orang tua memberikan contoh, dalam hal ini shalat terhadap anaknya 

secara baik dan benar. 

b.  Pendidikan dengan Adat Kebiasaan 

Termasuk masalah yang sudah merupakan ketetapan dalam syari`at Islam, bahwa 

anak sejak lahir telah diciptakan dengan fitrah tauhid yang murni, agama yang benar 

dam iman kepada Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar-

Ruum ayat 30 yaitu : 
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Artinya :  “Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak 

ada perubahan pada fitrah Allah (itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui”.
12

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa anak dilahirkan dengan 

naluri  tauhid dan iman kepada Allah. Dari sini tampak peranan pembiasaan, 

pengajaran dan pendidikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam 

menemukan tauhid yang murni, budi pekerti yang mulia, rohani yang luhur dan etika 

religi yang lurus. 

Tidak ada yang menyangkal, bahwa anak akan tumbuh dengan iman yang 

benar, menghiaskan diri dengan etika Islam bahkan sampai pada puncak nilai-nilai 

spritual yang tinggi dan berkepribadian yang utama, jika ia hidup dengan dibekali dua 

faktor pendidikan Islam yang utama dan lingkungan yang baik. Dari pendapat di atas 

tampaklah peranan orang tua terhadap remajanya adalah membiasakan kepada anak 

untuk melakukan perbuatan yang terpuji bagi pertumbuhan dan perkembangan 

remajanya dalam menemukan tauhid yang murni, budi pekerti yang mulia, rohani 

yang mulia dan etika relegi yang lurus.  
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c. Pendidikan  dengan Nasehat 

Nasehat termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil dalam 

pembentukkan akidah amal dan mempersiapkannya baik secara moral, emosional 

maupun sosial adalah pendidikan anak dengan petuah dan memberikan kepadanya 

nasehat-nasehat karena nasehat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam membuka mata anak-anak kesadaran dan martabat yang luhur, menghiasi 

dengan akhlak yang mulia serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa metode nasehat yang diberikan 

orang tua terhadap remajanya sangatlah efektif, artinya orang tua hendaklah mendidik 

dan membimbing remajanya dengan memberikan nasehat-nasehat yang baik terhadap 

remajanya agar remajanya memiliki kesadaran akan hakikat sesuatu dalam hal ini 

terhadap shalatnya. 

d.  Pendidikan Dengan Perhatian atau Pengawasan 

Pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh 

dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, mengawasi dan 

memperbaiki kesiapan mental dan sosial, disamping selalu bertanya tentang situasi 

pendidikan jasmani dan kemamuan ilmiahnya. 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa orang tua hendaklah mendidik dan 

membimbing anak remajanya dengan selalu memperhatikan dan mengawasi 

perkembangan dalam berbagai asfek agar anak menjadi manusia yang hakiki dan 

membangun pondasi Islam yang kokoh. Dalam hal ini orang tua haruslah 

memperhatikan dan mengawasi shalat anak remajanya, agar mereka senantiasa tekun 
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melaksanakan ibadah khususnya shalat dan ibadah-ibadah umum yang lainnya. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam surat at Tahrim ayat 6 : 

 

 

 

 

Artinya :  “Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka”.
13

 

Melalui ayat di atas, maka jelaslah bahwa Allah SWT mewajibkan kepada 

orang tua untuk memperhatikan dan mengawasi keluarganya agar terhindar dari siksa 

api neraka. 

e.       Pendidikan  dengan Hukuman 

Untuk memelihara masalah tersebut, syari`at telah meletakkan berbagai 

hukuman yang mencegah bahkan setiap pelanggar dan perusak kehormatannya akan 

merasakan kepedihan. Akan tetapi hukuman yang diterapkan para pendidik di rumah, 

atau di sekolah berbeda-beda dari segi jumlah dan tata caranya, tidak sama dengan 

hukuman yang diberikan kepada orang umum. Adapun metode-metode yang dipakai 

Islam dalam upaya memberikan kepada anak : 

1.      Lemah lembut dan kasih sayang 

2.      Menjaga tabi`at anak yang salah dalam menggunakan hukuman. 
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3.      Dalam usaha pembenahan hendakanya dilakukan secara bertahap dari yang 

paling ringan hingga yang paling keras.
14

 

B. AUTIS 

1. Pengertian Autis 

Autis berasal dari kata „autos‟ yang berarti segala sesuau yang mengarah pada 

diri sendiri, menyandang autis seakan-akan hidup di dunia ini sendiri.  Autis adalah 

salah satu gangguan terparah di masa kanak-kanak. 
15

 Autis berarti gangguan 

perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat 

mengekspresikan perasaan dan keinginanya sehingga perilaku hubungan dengan 

orang lain terganggu.
16

 

Autisme adalah gangguan perkembangan yang komplek, mempengaruhi 

perilaku, dengan akibat kekurangan kemampuan komunikasi, hubungan sosial dan 

emosional dengan orang lain, sehingga sulit untuk mempunyai ketrampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat. Autisme berlanjut sampai 

dewasa bila tak dilakukan upaya penyembuhan dan gejala-gejalanya sudah terlihat 

sebelum usia tiga tahun.  

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas penulis menyimpulkan 

bahwa Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang 

dialami sejak lahir ataupun saat masa balita dengan gejala menutup diri sendiri secara 
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 http://makalahpendidikan-sudirman.blogspot.co.id/2012/05/metode-orang-tua-dalam-
mendidik-anak.html 

15
 Jeffrey Nevid, Psikologi Abnormal, (Jakarta : Erlangga, 2003), h.145 

16
 Ibid., h. 77 
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total, dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar, merupakan gangguan 

perkembangan yang komplek, mempengaruhi perilaku, dengan akibat kekurangan 

kemampuan komunikasi, hubungan sosial dan emosional dengan orang lain dan tidak 

tergantung dari ras, suku, strata-ekonomi, strata sosial, tingkat pendidikan, geografis 

tempat tinggal, maupun jenis makanan.
17

 

2. Faktor Penyebab Autis 

Beberapa ahli berpendapat autisme merupakan sindroma yang disebabkan 

oleh berbagai penyebab seperti: 

a) Faktor 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. 

b) Kelainan otak 

Adanya kerusakan atau berkurangnya jumlah sel syaraf yang disebut sel 

purkinye. Area tertentu di otak, termasuk serebal korteks dan cerebellum yang 
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 http://seputarautismepadaanak.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-autis.html, di akses pada 

tanggal 4 juni 2017. 



29 
 

bertanggung jawab pada konsentrasi, pergerakan dan pengaturan mood, berkaitan 

dengan autisme. Ketidakseimbangan neurotransmiter, seperti dopamin dan serotonin, 

di otak juga dihubungkan dengan autisme. 

c) Kelainan Neurotransmitter 

Terjadi karena impuls listrik antar sel terganggu alirannya. Neurotransmitter 

yang diduga tersebut adalah serotine (kadarnya tinggi dalam darah ± 30% 

penyandang autisme) dan dopamine (diduga rendah kadar darahnya pada penyandang 

autisme). 

d) Kelainan Peptida di otak 

Dalam keadaan normal, glutein (protein gandum) dan kasein (protein susu) 

dipecah dalam usus menjadi peptida dan asam amino. Sebagian kecil peptida tersebut 

diserap di usu dan kemudian beredar dalam darah. Bila berlebihan akan dikeluarkan 

melalui urin dan sebagian lainnya akan disaring kembali saat melewati batang otak 

sehingga yang masuk kedalam otak hanya sedikit (khususnya gliadorphin, turunan 

peptida glutein dan casomordophin turunan pepsida kasein). 

e) Komplikasi saat hamil dan persalinan 

Komplikasi yang terjadi seperti pendarahan pada trimester pertama yaitu janin 

yang disertai terispnya cairan ketuban yang ebrcampur feses dan obat-obatan yang 

diminum ibu selama masa kehamilan. 

f) Kekebalan tubuh 

Terjadi karena kemungkinan adanya interaksi gangguan kekebalan tubuh 

(autoimun) dengan faktor lingkungan yang menyebabkan autisme. 
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g) Kerusakan Syaraf 

Kerusakan syaraf yang terjadi pada anak autisme menyebabkan ia tidak bisa 

membuang kelebihan merkuri yang ada dalam tubuhnya. Akibat ketidakmampuan 

mereka untuk membuang merkuri, pada anak autisme ditemukan kadar merkuri yang 

melebihi ambang batas. Kondisi ini mengganggu fungsi syaraf-syaraf otaknya, 

terutama syaraf yang berkaitan dengan kemampuan sosialisasi. Tingginya kadar 

merkuri bisa dilihat melalui pemeriksaan urine dan rambut. 

h) Vaksinasi 

 Ada jenis vaksinasi yang diduga mengandung kadar merkuri tinggi. Beberapa 

kasus autisme terjadi setelah anak mendapatkan vaksinasi tertentu. Tanyakan pada 

dokter anak Anda mengenai hal ini. 

i) Virus  

Ada kemungkinan, virus rubella dan Cytomegalo virus yang menginfeksi ibu 

hamil pada trimester pertama bisa meyebabkan resiko anak terkena autisme. 

j) Gangguan Sususan Saraf Pusat 

Ditemukan kelainan neuroanatomi (anatomi susuan saraf pusat) pada 

beberapa tempat di dalam otak anak autis. Banyak anak autis mangalami pengecilan 

otak terutama pada lobus VI-VII. Seharusnya di lobus VI-VII banyak terdapat sel 

purkinje. Namun pada anak autis jumlah sel purkinje sangatlah kurang. Akibatnya, 

produksi serotinin kurang, menyebabkan kacaunya prosses penyaluran informasi 

antar otak. Selain itu ditemukan kelainan strutur pada pusat emosi di dalam otak 

sehingga emosi anak autis sering terganggu. Penemuan ini membantu dokter 
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menemukan obat yang tepat. Obat-obatan yang banyak dipakai adalah jenis 

psikotropika, yang bekerja pada susunan saraf pusat. Hasilnya menggembirakan 

karena dengan mengonsumsi obat-obatan ini pelaksanaan terapi lainny lebih mudah. 

Anak lebih mudah diajak bekerja.
18

 

3. Karakteristik Anak Autis  

Adapun karakteristik anak autistik adalah adanya 6 gejala/gangguan, yaitu 

dalam bidang : 

1)  Interaksi Sosial 

a. Tidak tertarik untuk bermain bersama teman atau lebih suka menyendiri 

b. Tidak ada atau sedikit kontak mata, atau menghindar untuk bertatapan 

c. Senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan, 

misalnya bila ingin meminta minum 

2). Komunikasi (Bicara, Bahasa Dan Komunikasi) 

a. Perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada. 

b. Senang meniru atau membeo (echolalia); Bila senang meniru, dapat hafal betul 

kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya 

c. Anak tampak seperti tuli, sulit berbicara, atau pernah berbicara tapi sirna 

d. Kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya 

e. Mengoceh tanpa arti berulang-ulang, dengan bahasa yang tak dapat dimengerti 

orang lain; Bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi 
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f. Sebagian dari anak ini tidak berbicara (non verbal) atau sedikit berbicara 

(kurang verbal) sampai usia dewasa 

4). Pola Bermain 

a. Tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya 

b. Senang akan benda-benda yang berputar, seperti kipas angin, gasing 

c. Tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalnya sepeda dibalik lalu rodanya di 

putar-putar; tidak kreatif, tidak imajinatif 

d. Dapat sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang terus dan 

dibawa kemana-mana. 

5). Gangguan Sensoris 

a. Bila mendengar suara keras langsung menutup telinga 

b. Sering menggunakan indera pencium dan perasanya, seperti senang mencium-

cium, menjilat mainan atau benda-benda 

c. Dapat sangat sensistif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk 

d. Tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut. 

6). Perkembangan Terlambat Atau Tidak Normal 

a. Perkembangan tidak sesuai seperti pada anak normal, khususnya dalam 

ketrampilan sosial, komunikasi dan kognisi. 

b. Dapat mempunyai perkembangan yang normal pada awalnya, kemudian 

menurun atau bahkan sirna, misalnya pernah dapat bicara kemudian hilang. 
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7). Penampakan Gejala 

a. Gejala diatas dapat mulai tampak sejak lahir atau saat masih kecil. Biasanya 

sebelum usia 3 tahun gejala sudah ada. 

b. Pada beberapa anak sekitar umur 5 – 6 tahun gejala tampak agak berkurang.
19

 

4.  Cara Orangtua Mendidik Anak Autis 

Orang tua yang memberikan respon dan mau menerima kondisi anak, akan 

selalu memberikan kasih sayang, pujian atas kesuksesan, mendorong anak-anak dan 

memberitahu ketika anak nakal dan berbuat kesalahan. Berbanding terbalik dengan 

sikap orang tua yang tidak responsive dan kurang menerima kondisi anak, mereka 

suka mengkritik, menghukum, merendahkan, bahkan mengabaikan anak. Orang tua 

ini jarang menunjukkan sikap bahwa dia menyayangi dan menghargai anak. 

Sedangkan dimensi deman dingness/control menggambarkan control perilaku 

dari orang tua, standart yang ditetapkan orang tua bagi anak. Aspek penting dari 

dimensi ini adalah: 

a)  Pembatasan; merupakan usaha orang tua untuk menentukan hal-hal yang harus 

dikerjakan anak dan memberikan batasan terhadap hal-hal yang diinginkan anak. 

b)   Tuntutan; berupaya agar anak memenuhi segala sesuatu sesuai dengan standar 

yang ditentukan orang tua. 

c)    Sikap ketat; sikap ketat dan tegas orang tua agar anak tidak membantah peraturan 

orang tua. 
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d)   Campur tangan; orang tua ikut campur dalam kehidupan anak, mereka seringkali 

membuat keputusan bagi anak tanpa mendiskusikannya dengan anak. 

e)    Kekuasaan sewenang-wenang; segala sesuatu mutlak pada orang tua, sehingga 

anak tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu.
20

 

5. Penanganan Anak Autis 

Peran orang tua dalam penyembuhan anak penderita autisme sangatlah penting. 

Selain harus melakukan pengobatan secara medis, orang tua juga dituntut bijak dan 

sabar menghadapi kondisi anak. Sebagian besar karena orang tua tidak bijak dan 

sabar menghadapi kondisi anak. Sebagian besar karena orang tua tidak paham dengan 

penyakit anaknya. Mereka hanya mengandalkan terapi tanpa berusaha mencari tahu 

berbagai hal yang baik dan yang buruk selama proses penyembuhan. 

Dalam hal ini, sangat perlu dipahami oleh para orang tua bahwa terapi harus 

dimulai sedini mungkin sebelum susia 5 tahun. Perkembangan paling pesat dari otak 

manusia terjadi pada usia 2-3 tahun. Oleh karena itu penatalaksanaan terapi setelah 

usia 5 tahun hasilnya berjalan lebih lambat. 

6.  Jenis-Jenis Terapi : 

a) Terapi Perilaku 

Berbagai jenis perilaku telah dikembangkan untuk mendidik anak-anak 

dengan kebutuhan khusus termasuk penyandang autisme, mengurangi perilaku yang 

tidak lazim dan menggantinya dengan perilaku yang bisa diterima pada masyarakat. 
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Terapi perilaku sangat penting untuk membantu para anak-anak ini untuk lebih bisa 

menyesuaikan diri dalam masyarakat. 

Bukan saja gurunya harus menerapkan terapi perilaku pada saat belajar, na-

mun setiap anggota keluarga dirumah harus bersikap sama dan konsisten dalam 

menghadapi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Tetapi perilaku terdiri dari te-

rapi okupasi, tetapi wicara, dan menghilangkan perilaku yang asosial. 

b) Terapi Okupasi 

Sebagian penyandang kelainan perilaku, terutama autisme juga mempunyai 

perkembangan motorik yang kurang baik. Gerak-geriknya kasar dan kurang luwes 

bila disbanding dengan anak-anak seumuranya. Pada anak-anak ini perlu diberi 

bantuan terapi okupasi untuk membantu menguatkan, memperbaiki koordinasi dan 

ketrampilan ototnya. Otot jari tangan misalnya sangat penting dikuatkan dan dilatih 

supaya anak bisa menulis dan melakukan semua hal yang membutuhkan keterampilan 

otot jari tanganya seperti menunjuk, bersalaman, memegang raket, memetik gitar, 

main piano, dan sebagainya. 

c) Terapi Wicara 

Bagi penyandang autisme yang mempunyai keterlambatan bicara dan ke-

sulitan berbahasa. Speech Therapy adalah suatu keharusan tetapi pelaksanaannya ha-

rus dengan metode ABA (Applied Behaviour Analysis). 
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d) Sosialisasi dengan menghilangkan perilaku tak wajar 

Untuk menghilangkan perilaku yang tidak dapat diterima oleh umum, perlu 

dimulai dari kepatuhan dan kontak mata. Kemudian diberikan pengenalan konsep 

atau kognitif melalui bahasa reseptif dan ekspresif. Setelah itu barulah anak dapat di-

ajarkan hal-hal yang bersangkutan dengan perilaku dan tata karma, dan sebagainya. 

Agar seluruh perilaku asosial itu dapat ditekan, maka penting sekali diperhatikan 

bahwa anak juga jangan sampai dibiarkan sendirian, tetapi harus selalu ditemani 

secara interaktif. Seluruh waktu pada saat anak bangun perlu diisi dengan kegiatan in-

teraktif, baik yang bersangkutan dengan akademik, Bantu diri, keterampilan motorik, 

sosialisasi, dan lain-lain. Jangan lupa sediakanlah dan berikanlah imbalan yang 

efektif.  

e) Terapi Biomedik (obat, vitamin, mineral, food supplement) 

Obat-obatan juga dipakai terutama untuk penyandang autisme, tetapi sifatnya 

sangat individual dan perlu berhati-hati. Dosis dan jenisnya sebaiknya diserahkan 

kepada dokter spesialis yang memahami dan mempelajari autisme (biasanya dokter 

spesialis jiwa anak). 

f) Sosialisasi ke sekolah regular 

Di lingkungan sekolah reguler anak-anak ini dapat dilatih untuk kemampuan 

berkomunikasi dengan anak-anak sebayanya. Sedangkan materi akademiknya jika 

mengalami kesulitan, tetap dapat diajarkan secara one on one. perlu diingat pula 
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bahwa bagi anak yang autisme yang masuk sekolah reguler harus di “bayangi” terus 

oleh shadower atau helper atau prompter. 

g) Sekolah Khusus 

Di dalam pendidikan khusus ini beiasanya telah diterapkan terapi perilaku, 

terapi wicara, dan terapi okupasi. Penerapan ramuan tersebut merupakan kelompok-

kelompok materi dan aktivitas yang diberikan dengan metode Lovaas. Pendidikan 

anak dengan kebuthan khusus tidak dapat disamakan dengan pendidikan normal atau 

regular, karena kelainannya sangat bervariatif dan usia mereka juga berbeda-beda. 

Namun menurut Hembing, faktor utama kesembuhan anak sangat dipengaruhi 

peran orang tua. Orang tua anak penderita autisme dituntut lebih banyak tahu dan 

lebih bersahabat dengan anak. Cara ini bisa mempercepat proses penyembuhan. 

7. Penerimaan Orang Tua Yang Memiliki Anak Autis 

Peran orang tua dalam penyembuhan anak penderita autisme sangatlah pen-

ting. Ibu sebagai salah satu dari orang tua anak autisme sangat berberan penting 

dalam mengetahui perkembangan anak. Hal ini berkaitan dengan sikap penerimaan 

ibu terhadap anak autisme yang ditunjukkan dalam perilaku menghadapi anak 

autisme. Sikap menerima setiap anggota keluarga sebagai langkah lanjutan pengertian 

yaitu berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanya ia seharusnya 

mendapat tempat dalam keluarga. Setiap anggota keluarga berhak atas kasih sayang 

orang tuanya. 
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Penerimaan ibu terhadap anak autisme memerlukan pengetahuan yang luas 

tentang auisme, sehingga ibu akan memahami arti dari autisme yang sebenarnya. 

Sesuai dengan pemahaman seorang ibu, maka ibu akan meerima kondisi anak dengan 

memberikan kasih sayang, perhatian, dan memahami perkembangan anak sejak dini. 

Jadi pemahaman tenang autisme terhadap penerimaan ibu yang mempunyai anak 

autis perlu dan penting. 

Program terapi anak-anak ini bukan suatu program yang singkat. Di-

butuhkan waktu cukup lama yaitu kurang lebih 2-3 tahun sehingga seluruh keluarga 

yang terlibat harus termotivasi dengan baik dan menyediakan waktu secara sukarela. 

Senua yang terlibat harus menyadari sepenuhnya tentang apa, me-ngapa, dan 

bagaimana autisme itu ditangani. Mereka hatus menangani anak mulai dari anak 

bangun sampai anak tidur, karena anak-anal ini tidak noleh sendiri dan harus ditemani 

secara interaktif. Hanya dengan demikian kita dapat mengisi kekurangan perilakunya 

dan meminimalkan gejala gangguan perilakunya, serta menjadikan “normal” kembali. 

Secara akademik materi dalam metode ini tekah mencakup perilaku, 

sosialisasi, dan akademik sebagai persiapan masuk ke sekolah reguler. Jadi apabila 

anak mampu menguasai seluruh materi dari dasar, intermediate, dan advanced dari 

metode tersebut, maka anak siap masuk sekolah reguler. Tetapi bukan berarti tugas 

kita selesai. Mereka tetap perlu dipantau dan diberi arahan menghadapi lingkungan 

baru. 

Sekali lagi sengat perlu dipahami oleh para orang tua bahwa terapi harus 

dimulai sedini mungkin sebelum usia 5 tahun. Perkembangan paling pesat dari otak 
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manusia terjadi pada usia sebelum usia 5 tahun. Puncaknya terjadi pada usia 2-3 

tahun. Oleh karena itu penatalaksanaan terapi setelah usia 5 tahun hasilnya berjalan 

lebih lambat. Sekalipun demilian tidak ada pilihan lain, anak usia lebih dari 5 tahun 

tetap perlu diterapi perilakunya. 

Oleh karena itu para orang tua sebaiknya huga mengetahui apa yang harus 

diberikan kepada anaknya dan ba-gaimana lelampuan anaknya dalam menyerap 

materi yang diajarkan. 

Peran orangtua dalam pendidikan anak autis lanjutin sangat penting. 

Pertama adalah pekerjaan rumah, kedua gemeralisasi yaitu mentranfer kegiatan yang 

dipelajari di sekolah ke tempat lain. Hal ini mem-butuhkan peran dari orang tua. Juga 

mengenai sosialisasi orangtua harus ikut berperan sebab waktu di sekolah hanya se-

kitar 6 jam saja, sisa waktu lebih banyak di rumah karena itu kerja sama antara 

orangtua dam guru perlu sekali. Orangtua adalah orang yang paling kenal dengan 

anak, jadi guru, dolter, dan terapis harus menfengar infprmasi dari orang tua anak 

autis. Bersama dengan guru.orang tua mencoba mencari keseimbangan antara 

harapan dan kenyataan. Sangat penting ada program kun-jungan rumah, orangtua 

membantu mempersiapkan jika ada perubahab di sekolah. 

Apabila orangtua kurang memiliki pemahaman tentang autisme maka bisa 

berakibat kurangnya perhatian pada anak dan menganggap anak mengalami cacat 

atau bahkan tidak bisa berbicara selamanya. Orang tua adalah penentu kehidupan 

anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Karena itu adalah tanggung jawab orang tua 

sepenuhnya untuk menentukan apakah akan menggunakan teknik khusus dalam 
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mendidik anak-anak autis atau tidak. Yang jelas anak-anak ini tidak meminta untuk 

dilahirkan. Mereka ada karena kita para orangtua. Mereka tidak pernah meninta untuk 

menjadi anakdengan penyandang autisme dan menjadi penyandang autisme tidaklah 

mudah. 

Apapun metode dan terapi yang dipilih penanganan harus terpadu, terstruk-

tur, dan terorganisir. Pendidikan memang penting, tetapi penanganan lain harus pula 

dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. Terimalah keadaan anak 

apa adanya lengkap dengan kelebihan dan kekurangan sehingga penanganan sesuai 

dengan kebutuhan. Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus diasuh dan dijaga 

dengan baik, dikasihani sebagaimana anak yang sebaya dan yang normal.
21

 

Faktor utama yang harus diperhatikan guna keberhasilan dalam pelayanan 

penyembuhan atau bantuan bagi perkembangan anak autis berhubungan dengan 

ketepatan dalam menentukan spesifikasi problem serta kekurangan dan kelebihan 

yang ada pada anak yang utama yang harus diidentifikasi. Hal ini perlu pengetahuan 

dan pemahaman serta kejelian atas perkembangan anak dari orang tua apakah sudah 

sesuai dengan tugas perkembangan anak atau belum. Jika sudah terdeteksi sejak dini 

tentunya akan semakin cepat proses penangannya Banyak metode dan cara untuk 

mendidik anak autis. 

Tujuan utama dari layanan terhadap anak yang khusus (autis) adalah 

mengurangi gejala perilaku yang mempengaruhi fungsi perkembangan anak dan 
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mendorong mengembangkan fungsi perkembangan anak seperti mengembangkan 

kemampuan berbahasa, tingkah laku, penyesuaian diri, sosialisasi, dan ketrampilan 

bina diri. Jika guru dan orang tua akan mengembangkan program, maka terlebih 

dahulu tentukan tujuan yang akan dicapai dan dilihat kemungkinan-kemungkinan 

yang dapat dicapai anak. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa Anak 

adalah titipan dari Allah SWT yang harus kita jaga, sayangi, rawat, dan memenuhi 

kebutuhannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 

C. Peran Orangtua Dalam Mendidik Anak Autis 

Autis adalah suatu kelainan otak yang berpengaruh pada perkembangan 

seseorang. Orang-orang yang mengalami autisme mempunyai gangguan atau masalah 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Seorang anak autisme 

mungkin akan terlihat sangat linglung, terkucil atau terasing, mungkin mereka tidak 

ingin melakukan kontak mata dengan orang lain, mungkin juga tidak  berbicara atau 

bermain seperti yang anak lain lakukan atau mungkin mereka mengulang-ulang 

gerakan dan tingkah laku tertentu secara terus menerus dan berlebihan, lagi lagi dan 

lagi.  

Bagi orang tua yang memiliki anak penyandang autis, banyak tantangan yang  

harus dihadapi orang tua. Pertama, penolakan, baik dari diri pribadi, keluarga besar 

maupun lingkungan. Kedua, besarnya biaya pengobatan. Beragam pendapat tentang 

penyebab autis dan kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak autis 

memunculkan berbagai macam penanganan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. 
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Ketiga, terbatasnya akses terhadap klinik terapi atau lembaga pendidikan. Belum 

semua kabupaten/ kota di Riau terdapat klinik terapi atau lembaga pendidikan yang 

menerima penyandang autis.  

Penerimaan ibu terhadap anak autisme memerlukan pengetahuan yang luas 

tentang autisme, sehingga ibu akan memahami arti dari autisme yang sebenarnya. 

Sesuai dengan pemahaman seorang ibu, maka ibu akan menerima kondisi anak yang 

memberikan kasih sayang, perhatian, dan memahami perkembangan anak sejak dini. 

Jadi pemahaman tentang autisme terhadap penerimaan ibu yang mempunyai anak 

autis perlu dan penting.  

Berdasarkan penelitian terhadap kedua orang tua kasus yang diteliti 

menyatakan perasaanya saat anak dinyatakan menderita autis,dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

“Sejak awal kami bertanya-tanya seperti ada yang lain dengan diri anaknya,anaknya 

tidak dapat menatap muka dan mata lawan bicara. Gak lama setelahnya kami berdua 

coba berkonsultasi dengan salah satu dokter, ternyata dokter menyatakan kalau 

anaknya mengidap autis. Kami seperti mendapat cobaan yang begitu besar dan malu 

anaknya mengidap autis. Cukup lama kami menjelaskan kepada kelurga yang lain 

tentang apa yang diderita oleh anaknya dan mencoba mencari informasi dan 

memahami semua prilaku anaknya. Karena menurut kami, kami berdua lah yang 

harus benar-benar berkerja sama agar anaknya dapat terarah dan sembuh.” 
22

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan awalnya kedua orangtua 

yang memiliki anak autis merasa terkejut dan bertanya mengapa hal itu menimpa 

mereka hingga berupaya mencari informasi yang lengkap misalnya diskusi dengan 

terapis maupun lewat internet sehingga tak mengherankan jika orang tua dekat 
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dengan terapis dan tingkat kemampuan orang tua akan gangguan autisme semakin 

meningkat.  

Dukungan lain yang diperlukan orang tua anak autis yaitu adanya dukungan 

jaringan sosial, sehing ga ia tahu dan merasakan bahwa bukan dirinya sendiri yang 

mengalami masalah tersebut dan ia dapat berbagi pengalaman dengan orangtua lain 

yang memiliki anak yang sama seperti dirinya.  Anak-anak penyandang autis tidak 

menggunakan gestur untuk mengkomunikasikan emosi mereka. Mereka memiliki 

perasaan tatapi sulit bagi mereka untuk mengekspresikannya, sama seperti mereka 

kesulitan untuk memahami hal yang sama pada diri mereka. Orang memiliki ekspresi 

wajah yang universal dan bahwa anak-anak memiliki kemampuan bawaan untuk 

memahami makna ekspresi tersebut.  

Para orang tua yang memiliki anak autis pastilah menyadari hal ini bahwa 

memandang dan mengartikan wajah pada penderita autis tidak menimbulkan reaksi 

yang sama seperti pada orang yang normal.  Anak autis bermasalah pada 

perkembangan keterampilan sosialnya, sulit berkomunikasi, tidak mamapu 

memahami aturan-aturan dalam pergaulan, sehingga biasanya tak punya teman.  

Minat mereka yang terbatas pada orang lain disekitarnya, sedikit banya membuat 

mereka lebih senang menyendiri atau  sangat pemilih dalam bergaul, mereka hanya 

memiliki 1-2 teman yang dapat memberikan rasa aman kepada mereka, dan pada 

umumnya mengalami kesulitan beradaptasi dalam berbegai kelompok yang dibentuk 

secara acak atau mendadak.  
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Untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, para orangtua yang 

memiliki anak autis harus mampu menerapkan metode-metode sesuai dengan 

karakteristik yang dihadapi oleh anaknya. Cara-cara tersebut dapat berupa terapi atau 

metode yang telah berstandar.  

Pada penelitian ini didapati bahwa keluarga anak penyandang autis banyak 

menggunakan bahasa tubuh dalam berinteraksi, maupun dalam menyampaikan 

keinginan mereka seperti, mandi, makan, bermain, tidur dan lain sebagainya didalam 

kehidupan sehari hari. Anak-anak ini tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang 

mereka inginkan kepada orang lain. Mereka hanya memakai komunikasi satu arah, 

dan tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan kepada orang lain. Mereka 

hanya memakai komunikasi satu arah, dan tidak bisa mengungkapkan kenginanya 

dengan ucapan. Apabila mereka menginginkan sesuatu, mereka hanya memakai 

isyarat atau bahasa tubuh saja.  

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

orangtua anak penyandang autis adalah sebagai berikut :  

“Saya selalu melatih anak saya untuk selalu berkomunikasi dengan saya dan 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selalu tiap hari saya lakukan itu agar 

anak terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat dia. Dan saya 

juga selalu melakukan masukan-masukan dari terapisnya untuk selalu adanya kontak 

sosial terhadap anak.”
23

 

 

Proses sosialisasi sangat dibutuhkan dlam pengasuhan anak autis. Karena 

melalui proses sosialisasi individu belajar tentang nilai, norma, pengetahuan  dan 
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keterampilan. Agar proses sosialisasi anak dapat berjalan dengan baik maka 

dibutuhkan agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang membantu 

seorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikannya 

dewasa. Agen sosialisasi yang utama meliputi : keluarga, kelompok sebaya, sekolah, 

lingkungan kerja dan media massa. Agen sosialisasi yang paling utama dalam 

keluarga adalah orangtua.   

Metode-metode yang dipergunakan orang dewasa atau masyarakat dalam 

mempengaruhi proses sosialisasi anak, digolongkan menjadi tiga lategori yaitu 

metode ganjaran atau hukuman, metode didacting teaching dan metode pemberian. 

Orangtua dalam pengasuhannya menggunakan ketiga metode tersebut. Aturan dan 

tata tertib dikeluarga menerapkan konsep adanya imbalan dari setiap perbuatan yang 

dilakukan oleh anak, imbalan berupa sanksi hukuman dan ganjaran, aturan-aturan, 

dibuat agar mereka sejak semula menyadari konsekuensi yang harus diterima.  

 


