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BAB III 

PERAN ORANGTUA DALAM MENDIDIK ANAK AUTIS DI YAYASAN 

GROWING HOPE BANDAR LAMPUNG 

 

A. Profil Sekolah PKLK Growing Hope Bandar Lampung 

1. Sejarah Singkat Sekolah PKLK Growing Hope Bandar Lampung 

Sekolah growing hope terletak di Jalan Perum Palmsvile Reyysidence Blok 

A1 Wayhalim Bandar Lampung.
1

 Sekolah Growing Hope Bandar Lampung di 

dirikan pada tanggal 18 Juni 2012, Sekolah Growing Hope Bandar Lampung 

dipimpin pertama kali oleh Ibu Wesvalia Sari, SE. 

Sekolah ini adalah sekolah yang bergerak di bidang sosial kemanusian yang 

berpust mendidik anak-anak berkeburuhan khusus seperti anak-anak yang 

menyandang cacat mental, fisik, keterbelakangan mental tunagraha, tunarungu dan 

autis.Dilihat dari letak posisi sekolah ini sangatlah strategis tidak terlalu ramai dan 

tidak terlalu pula sepi.Sekolah ini terhindar dari kebisingan pabrik dan pulusi yang 

ditimbulkanya. 

Melihat letak tersebut Sekolah Growing Hope ini berada berada posisi yang 

sangat baik, bagi sebuah sekolah pendidikan, pengasuhan anak, hal inilah 

menyebabkan timbulnya kepercayaan masyarakat untuk menitipkan putra-putri yang 

memang layak untuk dijadikan anak asuh untuk dididik, dibimbing, diarahkan, 

sehingga kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. 

                                                           
1
 Ibu Saniyati, Kepala Sekolah Yayasan Growing Hope Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal 1  Agustus 2017 
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2. Maksud dan Tujuannya 

Mengacu pada visi dan misi sekolah, tujuan sekolah dalam mengembangkan 

pendidikan ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan budaya sekolah yang religius dan berkarakter  

b. Mendidik dan membina peserta didik dalam pengembangan ilmu, moral, budi 

pekerti, sosial dan ketrampilan yang memadai sesuai bakat dan minat peserta 

didik 

c. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi dengan 

masyarakat umum secara wajar. 

Di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah 

Growing Hope Bandar Lampung yang berisikan tentang program dan kegiatan 

pendidikan yang telah dilaksanakan. 

Jumlah anak autis yang semakin berubah setelah sekolah di yayasan growing 

hope, sebagaimana yang di ungkapkan oleh  ibu saniyati dalam wawancaranya : 

“Memang pada awal berdirinya yayasna ini memiliki maksud dan tujuan, nah 

dalam mencapai tujuan tersebut adalah menolong sesama, membuka lapangan 

pekerjaan anak yang menderita autis, setelah ditinjau banyak perubahan yang 

di dapatkan yakni dari cara memekai baju anak autis sudah bisa mandiri, 

membuang sampah pada tempatnya mengurus dirinya sendiri dalam hal 

membuang air keceil dll ”.
2
 

                                                           
2
Ibu Saniyati, Kepala Sekolah Yayasan Growing Hope Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal 1  Agustus 2017 
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Menurut wawancara di atas, maksud dan tujuan di dirikan yayasan ini sangatlah 

penting, terutama dalam aspek kemandirian. 

3. Visi dan Misi Sekolah Growing Hope Bandar Lampung 

Untuk mencapai tujuan didirikanya Yayasan Growing Hope mempunyai Visi 

dan Misi yang harus dilaksanakan. Adapun Visi  Yayasan Growing HopeBandar 

Lampung adalah : 

a. Menjadikan sekolah dan latihan kerja yang efektif bagi peningkatan kualitas 

sumber daya manusia khusus Autis dan keterbelakangan mental. 

Sedangkan Misi Sekolah Growing Hope Bandar Lampung adalah : 

a. Mendirikan Satuan Pendidikan Yang Terpadu Mulai Dari Unit Terapi TK, SD, 

SMP dan SMA, 

b. Mendirikan Unit Latihan Kerja, 

c. Mendirikan Unit Lanjutan Untuk Kasus Dengan Tingkat Keparahan Berat. 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam 

suatu kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Adapun 

stuktur Sekolah Growing Hope Bandar Lampung sebagaimana dibawah ini : 
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STRUKTUR PENGELOLA SEKOLAH 

PKLK GROWING HOPE 

Jln. Pulau Buton Perum Palmsville Residence Bluk A1—A3- Jagabaya II-Bandar Lampung 

Telp. 081366220377 / 081379572068 

TAHUN PELAJARAN 2015 /2016 

Yayasan Harapan Masa Depan Lampung 

PKN          Kepala Sekolah 

                        Saniyati 

Ketua Komite 

Wesvalia Sari,SE 

 

Waka Unit Terapi 

 Veronica Leni Megawati 

 

Waka unit UPK 

Hanna Maria,S.Pd 

Waka Unit SD 

Dyna Hari Triana,ST.P 

Administrasi 

                  Maria Eliza 

Administrasi 

                 Maria Titis.W 

Guru 

                    Antonius D.A 

Guru 

               Bona F. Harianja 

Guru 

                 Ayu Kusuma. R 

Guru 

                    Desi Natalya 

Guru 

                Plasidia Kristanti 

Guru 

                  Heni Seprina 

Guru 

                   Dewi Sartika 

Guru 

                  Lucia 

Yuniarti 

Guru 

                Veroni ca Rulli.S 

Guru 

                 Yohanes Subekti 

Guru 

               Agur D. Hutabarat 

Guru 

                Kristina Suparyani 

Guru 

                 Merywan M,S. Pd 

Guru 

                  Tri Ayu Reginata 

Guru 

                    Selvina Heri.J 

Guru 

               Fitri. Y. 

Tampubolon 

Guru 

              Clara Ratna Putri 

Guru 

               Yacinta Retno. W 

Guru 

                Yohanes Subekti 

Pramu Bakti 

                 Leni Oktarina 

Pramu Bakti 

                 Lesa Hartina 

Pramu Bakti 

                 Ari Apriyanto 

Keterangan : 

-----------------    : Garis koordinasi 

                           : Garis Komando 
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5. Keadaan Gedung Sarana Dan Prasarana Sekolah Growing Hope Bandar Lampung 

Sekolah Growing Hope ini dilengkapi dengan Ruang Kantor, Ruang Wc 

Ruang Perpustakaan, Ruang Dinas Kepela Sekolah, Ruang Dinas Guru, Ruang Dinas 

Penjaga Sekolah, Lokal, Air Ledeng Atau Sumur. Adapun rinciannya yang dapat 

dilihat pada tabel I di bawah ini : 

TABEL I 

Keadaan Gedung, Sarana Dan Prasarana Sekolah  

Growing HopeBandar Lampung 

NO. 
Jenis Ruangan Jumlah 

1 
Ruang Kantor 1 

2 
Ruang WC 5 

3 
Ruang Perpustakaan 1 

4 
Ruang Dinas Kepala Sekolah 1 

5 
Ruang Dinas Guru 1 

6 
Ruang Dinas Penjaga Sekolah 1 

7 
Lokal 10 

8 
Air Ledeng / Sumur 1 

Sumber : Dokumentasi, Yayasan Growing Hope Bandar Lampung, 2017. 

Dengan demikian apabila dilihat dari fasilitas yang tersedia di atas, Sekolah 

Growing HopeBandar Lampung sudah memiliki sarana yang cukup untuk digunakan 
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dalam kegiatan proses belajar mengajar, meskipun perlu sarana lain yang mungkin 

perlu di tambahkan.  

6. Keadaan pengurus dan pengajar Sekolah Growing Hope Bandar Lampung. 

Pengurus dan pengajar adalah merupakan sosok penting dalam pelaksanaan 

belajar mengajar, mendidik secara pesonal, artinya keaktifan belajar mengajar terletak 

pada kesungguhan dan keahlian dari pengurus dan pengajar itu sendiri. 

Maka dari itu untuk mengetahui keadaan pengurus dan tenaga pengajar serta 

jabatanya yang ada di Yayasan Growing Hope Bandar Lampung maka dapat dilihat 

pada tabel II dibawah ini : 

TABEL II 

 

Pengurus Dan Pengajar di Sekolah Growing Hope Bandar Lampung 

No. Nama Jabatan Mata Pelajaran 

1 Saniyati Kepala Sekolah 

/Pengajar 

PKN 

2 Hanna Maria 

S.Pd 

Pengajar Mendidik Dan 

Mengasuh 

3 Dyna Haritriana 

S.T.P 

Pengajar Keagamaan 

4 Bona  Pengajar PJOK 

5 Tri Ayu Reginata  Pengajar Bina Diri 

6 Fitri Y. Tampu 

Bolon 

Pengajar Mulok 

    Sumber : Dokumentasi, Yayasan Growing Hope Bandar Lampung, 

tanggal 5 Juli2017 
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Dari tabel diatas tugas Pengajar adalah mendidik dan membina  anak autis 

dalam Pengembangan Ilmu, Moral, Budi Pekerti,Sosial Dan Ketrampilan Yang 

Memadi Sesuai Bakat Dan Minat Anak Autis  di Sekolah Growing Hope Bandar 

Lampung. 

7. Aktivitas Anak Autis Sekolah Growing Hope  Bandar Lampung 

Selanjutnya dalam aktivitas belajar mengajar di Sekolah Growing Hope 

Bandar Lampung, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap proses 

belajar mengajar di yayasan tersebut, yang mana proses belajar mengajar 

dilaksanakan pada dua tempat yaitu di sekolahan (pendidikan formal) dan didalam 

Rumah (non formal), pendidikan formal dimulai pada pagi hari sampai siang hari 

yang disesuaikan dengan masing-masing jenjang dari kelas yaitu TK, SD, SMP, dan 

SMA, sementara untuk yayasan Growing Hope Bandar Lampungitu sendiri dimulai 

dari jam 07.30 sampai 14.00, kemudian jam selanjutnya adanya ekstrakulikuler yang 

disesuaikan dengan masing-masing kelas dan masing-masing tingkatan sesuai waktu. 

3
 

Dalam hal ini, Sekolah Growing Hope Bandar Lampung sangat penting bagi 

anak autis dan bagi orangtua karena selain mendapatkan ilmu di sekolah di rumah 

pun mendapak kan ilmu yang berguna untuk kehidupan kelak karena apa yang 

diajarkan di sekolah di terapkan d irumah oleh orangtua. 

                                                           
3
Ibu Saniyati, Kepala Sekolah Yayasan Growing Hope Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal 16  Agustus 2017 
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Adapun daftar nama anak autis yang Sekolah di Yayasan Growing Hope 

Bandar Lampungserta mengikuti kegiatan yang ada diSekolah Growing Hope Bandar 

Lampung, dapat di lihat pada tabel III di bawah ini : 

TABEL III 

Daftar Nama Anak Autis 

No. Nama Usia  Kasus 

1 Fahri Fauzan 6 Tahun 11 Bulan Autis  

2 Anugrah Pratama Johan 9 Tahun 10 Bulan Autis 

3 M. Sulthan Habibi 9 Tahun 2 Bulan Autis 

4 Surya Wahyu 

Maryansyah 

11 Tahun 6 Bulan Autis 

5 M. Hadi Maulidi 9 Tahun 5 Bulan Autis 

6 Nico Thomas Samosir 10 Tahun 1 Bulan Autis 

7 Neo Alvaro 7 Tahun 7 Bulan Autis 

8 Davina Nayyra 

Ramadhani 

8 Tahun Autis 

9 Valentinus Bryant Jo 14 Tahun 8 Bulan Autis 

10 M. Rafi 15 Tahun 7 Bulan Autis 

11 M. Rizky Hardian 20 Tahun 2 Bulan Autis 

12 Vega Vanessa Witopo 17 Tahun Autis 

13 Klinsten Faith Ho 7 Tahun 11 Bulan Autis 

14 Edward Zefanya 

Sinuhaji 

7 Tahun 10 Bulan Autis 

Sumber : Dokumentasi, Yayasan Growing Hope Bandar Lampung, Tanggal 7 juli, 2017 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anak autis yang berada di Yayasan 

Growing Hope Bandar Lampung berjumlah 14 orang dengan umur yang bebeda-beda 
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dan latar belakang yang berbeda pula. Tetapi mereka memiliki rasa kedekatan yang 

familiar serta kasih sayang antara satu sama lain di Yayasan Growing Hope Bandar 

Lampung. 

B. Peran Orangtua dalam Mendidik Anak Autis Di Rumah 

1. Cara Orangtua Mendidik Anak Autis di Rumah  

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.”  

 

Proses sosialisasi sangat dibutuhkan dlam pengasuhan anak autis. Karena 

melalui proses sosialisasi individu belajar tentang nilai, norma, pengetahuan  dan 

keterampilan. Agar proses sosialisasi anak dapat berjalan dengan baik maka 
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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.   

2. Penerimaan Orangtua  

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 keluarga 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”.
4
 

 

                                                           
4
 Ibu Erni, orangtua dari M. Rafi, Wawancara, Tanggal 10  November 2017 
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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 

dengan terapis dan tingkat kemampuan orang tua akan gangguan autisme semakin 

meningkat.  

3. Aktivitas Anak Autis di Rumah 

 Hasil wawancara dengan kedua orangtua autis sebagai berikut :  

“ Saya coba mengarahkan cara bermain dia dengan benar seperti kalau main mobil-

mobilan jangan hanya diputar-putar saja rodanya. Untuk hal-hal tertentu kita harus 

memberikan penghargaan seperti harus kita beri pujian atau hadiah jika dia bisa 

merapikan bekas mainan yang dia letakkan sembarangan.
5
 

 Dari hal kecil ini orangtua mengajarkan anak untuk disiplin dalam hal 

bermain dan lain sebagainya. Anak autis akan merasakan peran orangtua dalam 

mengauhnya. 

C. Terapi di Sekolah Growing Hope Bandar Lampung 

1. Pelaksanaan Terapi 

Terapi yang di terapkan Sekolah Growing Hope Bandar Lampung adalah 

terapi SI(sensori integrasi), okupasi terapi, speech terapi. Dari ketiga terapi tersebut 

adanya kegunaan masing-masing yaitu: 

                                                           
5
 Ibu Erni, orangtua dari M. Rafi, Wawancara, Tanggal 10  November 2017 
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a. Terapi Okupasi 

Terapi okupasi berguna untuk melatih otot-otot halus anak. Menurut 

penelitian, hamper semua kasus anak autistic mempunyai keterlambatan dalam 

perkembangan motorik halus. Gerak-geriknya sangat kaku dan kasar, mereka 

kesulitan untuk memegang benda dengan cara yang benar, kesulitan untuk memegang 

sendok dan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya dsb. Dengan terapi ini anak 

akan dilatih untuk membuat semua otot dalam tubuhnya berfungsi dengan tepat. 

b. Terapi Integrasi Sensoris 

Terapi ini berguna meningkatkan kematangan susunan saraf pusat, sehingga 

lebih mampu untuk memperbaiki struktur dan fungsinya. Aktivitas ini merangsang 

koneksi sinaptik yang lebih kompleks, dengan demikian bisa meningkatkan kapasitas 

untuk belajar. 

c. Terapi Speech  

Terapi adalah rangkaian kegiatan guna melatih berbicara.Hampir semua anak 

dengan asutisme mempunyai kesulitan dalam bicara dan berbahasa. Kadang-kadang 

bicaranya cukup berkembang, namun mereka tidak mampu untuk memakai 

kemampuan bicaranya untuk berkomunikasi/berinteraksi dengan orang lain. 

Adapun pelaksanaan terapi yang di dasari oleh waktu-waktu yang telah di 

sediakan oleh Yayasan Growing Hope Bandar Lampung antara lain yaitu   

a) Pada hari senin sampai dengan jum’at selalu melakukan terapi rutin. 

b) Pelaksanaan terapi di bina oleh guru mata pelajaran nya masing-masing. 

2. Mata Pelajaran Sekolah Growing Hope  
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Materi adalah suatu komponen yang sangat penting dalam rangka membina 

ketrampilan anak autis.Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

oleh penulis dengan guru yang mengajar adanya mata pelajaran yang sudah 

terjadwalkan setiap harinya. 

TABEL IV 

Mata Pelajaran 

No.  Jam  Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jum’at 

1 08.00-08.30 Upacara  Terapi  Terapi  Terapi  Terapi  

2 0830-09.00 Terapi  

3 09.00-09.30 Terapi Terapi Terapi Terapi Terapi 

 09.30-09.45 Istirahat 

4 09.45-10.15 Terapi Terapi Terapi Terapi Terapi 

5 10.15-10.45 

 10.45-10.55 Istirahat  

6 10.55-11.25 Aku dan 

teman baru 

Aku dan 

teman 

baru 

Aku dan 

teman 

baru 

Aku dan 

teman 

baru 

Aku dan 

teman 

baru 

 11.25-12.30 Istirahat  

7 12.30-13.00 Bina Diri  Bina Diri Bina Diri Bina Diri Bina Diri 

8 13.00-13.30 Bina Diri Bina Diri Bina Diri Bina Diri Bina Diri 

9 13.30-14.00 Bina Diri Bina Diri Bina Diri Bina Diri Bina Diri 
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 Dari mata pelajaran yang diterapkan di Yayasan Growing Hope Bandar 

Lampung mengajarkan tentang diri sendiri dan mengenal lingkungan, serta adanya 

ketrampilan dan kemandirian.Adanya kegiatan tambahan seperti ekstrakulikuler pada 

hari sabtu seperti membuat kerajinan tangan membatik, membuat makanan atau snack 

yang dapat di hasilkan menjadi uang, melukis dll. 

3. Metode Terapi Yang Digunakan Di Yayasan Growing Hope Bandar Lampung 

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 

Adapun metode yang digunakan oleh guru atau pengajar adalah metode yang di 

ajarkan secara langsung, yaitu guru memberi contoh  dengan anak autis, metodenya 

sebagai berikut : 

Terapi pada dasarnya perlu diberikan untuk membangun kondisi yang lebih 

baik. Terapi juga harus rutin dilakukan agar apa yang menjadi kekurangan anak dapat 

dipenuhi secara bertahap. Terapi juga harus diberikan sedini mungkin sebelum anak 

berusia 5 tahun. Sebab, perkembangan pesat otak anak umumnya terjadi pada usia 

sebelum 5 tahun, tepatnya puncak pada usia 2-3 tahun. Beberapa terapi yang 

dilakukan di sekolah growing hope adalah : 

a. Metode terapi ABA 

ABA secara khusus menargetkan area deficit bicara, bahasa dan perilaku 

dengan mengajari anak: 

1). Intervensi perilaku untuk mengurangi masalah perilaku dan meningkatkan 

perilaku fungsional 
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2). Intevensi joint attention untuk mengajari anak untuk mulai merespon keadaan 

sekitar 

3). Pemberian contoh dari orang dewasa maupun teman sebaya untuk menunjukkan 

perilaku yang baik untuk ditiru 

4). Latihan self-management agar anak dapat mengatur perilakunya dengan merekam 

dan mengontrol perilakunya sendiri 

5). Strategi mengajar di lingkungan natural untuk membantu anak mempelajari 

ketrampilan fungsional yang sering ia butuhkan 

6).Intervensi story-based untuk membantu anak mempelajari perilaku yang sesuai di 

beragam situasi 

ABA VB menekankan pada perkembangan bahasa, dengan menunjukkan 

anak nilai dari berkomunikasi menggunakan kata-kata. Anak belajar: 

1)Meminta: meminta barang atau aktivitas yang diinginkan 

2)Bahasa reseptif: mengikuti instruksi 

3)Intraverbal: merespon perkataan orang lain secara verbal 

4)Tact: mendeskripsikan, menamai atau melabel benda 

5)Echo: mengulangi perkataan orang lain 

Semua ketrampilan bergarga ini membentuk pondasi yang memungkinkan 

anak untuk belajar.Hal ini jauh lebih berharga dan befungsi daripada hanya 

mempelajari ketrampilan mengurus diri yang dipelajari dari OT. 
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Oleh karena itu, lebih bijak ketika orangtua fokus dengan ABA sebagai terapi 

utama bagi anak mereka yang memiliki autisme dan OT memberikan tambahan 

pelajaran untuk mengurus diri yang digunakan dalam kehidupan sehari hari. 

b. Terapi Okupasi 

Terapi okupasi berguna untuk melatih otot-otot halus anak. Menurut 

penelitian, hamper semua kasus anak autistic mempunyai keterlambatan dalam 

perkembangan motorik halus. Gerak-geriknya sangat kaku dan kasar, mereka 

kesulitan untuk memegang benda dengan cara yang benar, kesulitan untuk memegang 

sendok dan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya dan sebagainya. Dengan terapi 

ini anak akan dilatih untuk membuat semua otot dalam tubuhnya berfungsi dengan 

tepat. 

c. Terapi Integrasi Sensoris 

Terapi ini berguna meningkatkan kematangan susunan saraf pusat, sehingga 

lebih mampu untuk memperbaiki struktur dan fungsinya. Aktivitas ini merangsang 

koneksi sinaptik yang lebih kompleks, dengan demikian bisa meningkatkan kapasitas 

untuk belajar. 

d. Terapi Bermain 

Terapi bermain adalah pemanfaatan pola permainan sebagai media yang 

efektif dari terapis, melalui kebebasan eksplorasi dan ekspresi diri. Pada terapi ini, 

terapis bermain menggunakan kekuatan terapiutik permainan untuk membantu klien 

menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikososial dan mencapai pertumbuhan, 

perkembangan yang optimal. 
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e. Terapi Perilaku 

Terapi ini memfokuskan penanganan pada pemberian reinforcement positif 

setiap kali anak berespons benar sesuai intruksi yang diberikan. Tidak ada 

punishment dalam terapi ini, akan tetapi bila anak menjawab salah akan mendapatkan 

reinforcement positif yang ia sukai. Terapi ini digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kepatuhan anak pada aturan. Dari terapi ini hasil yang didapatkan 

signifikan bila mampu diterapkan secara intensif. 

f. Terapi Fisik 

Beberapa penyandang autisme memiliki gangguan perkembangan dalam 

motorik kasarnya. Kadang tonus ototnya lembek sehingga jalannya kurang kuat. 

Keseimbangan tubuhnya juga kurang bagus. Fisioterapi dan terapi integrasi sensoris 

akan sangat banyak menolong untuk menguatkan otot-otot dan memperbaiki 

keseimbangan tubuh anak. 

g. Terapi Wicara 

Hampir semua anak dengan asutism mempunyai kesulitan dalam bicara dan 

berbahasa. Kadang-kadang bicaranya cukup berkembang, namun mereka tidak 

mampu untuk memakai kemampuan bicaranya untuk berkomunikasi/berinteraksi 

dengan orang lain. 

h. Terapi Musik 

Terapi music menurut Canadian Association for Music Therapy adalah 

penggunaan music untuk membantu integrasi fisik, psikologis, dan emosi individu, 

serta untuk treatment penyakit atau ketidakmampuan. Sedangkan menurut American 
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Music Therapy Association terapi music adalah semacam terapi yang menggunakan 

music yang bersifat terapiutik guna meningkatkan fungsi perilaku, social, psikologis, 

komunikasi, fisik, sensorik motorik dan kognitif. 

i. Terapi Perkembangan 

Terapi ini didasari oleh adanya keadaan bahwa anak dengan autis melewatkan 

atau kurang sedikit bahkan banyak sekali kemampuan bersosialisasi.yang termasuk 

terapi perkembangan misalnya Floortime, dilakukan oleh orang tua untuk membantu 

melakukan interaksi dan kemampuan bicara.  

4. Hasil dari Terapi yang dilaksanakan di Yayasan Growing Hope Bandar 

Lampung 

Menurut hasil wawancara penulis kepala sekolah Yayasan Growing Hope 

Bandar Lampung yakni ibu saniyati menyatakan bahwa perilaku anak autis di sekolah 

ini menjadi lebih baik dengan adanya terapi yang dilakukan oleh guru yang mengajar. 

Ketrampilan dan Kemandirian anak autis semakin membaik, dapat dilihat dari 

perilaku anak autis tersebut seperti adanya terapi sensori intergrasi adanya gerakan 

otak dan badan untuk mengendalikan perilaku yang baik. Perilaku anak dapat dilihat 

dari cara memakai baju sendiri sudah bisa sendiri, kerajinan tangan yakni keset dari 

kain yang disulam secara rapih, kemudian makanan seperti kacang goreng dan 

keripik. Kemudian kerajinan yang dilakukan anak akan dijual di yayasan Growing 

Hope sendiri.  

 

 


