
65 
 

BAB IV 

 

PERAN ORANGTUA DALAM MENDIDIK ANAK AUTIS DI YAYASAN 

GROWING HOPE BANDAR LAMPUNG 

 

 

A. Peran Orangtua Dalam Mendidik Anak Autis di Yayasan Growing Hope  

Bandar Lampung 

Dalam mendidik anak autis terdapat langkah-langkah diantaranya : 

memberikan Motivasi, Bimbingan, arahan dan Pembinaan Kemandirian Anak Autis 

tentang mengajarkan sholat lima waktu dengan rutin bagi agama masing-masing, 

menjalankan sunnah yang telah dicontohkan Nabi kita Rosulullah SAW, mengajarkan 

moral, tatakarma, perilaku yang baik, mengajarakan mengenal lingkungan dan tidak 

lupa mengajarkan disiplin dan bertanggungjawab dalam setiap apa yang diperbuat.  

Di lihat dari hasil wawancara baik lisan maupun tulisan melalui dokumentasi dan 

didukung oleh hasil observasi yang penulis lakukan di panti asuhan pada BAB III. 

Dalam skripsi ini data lapangan memfokuskan pada peran dan hasil yang yang 

didapat dari peran orangtua dalam mendidik anak di rumah serta pelaksanaan terapi 

yang dilakukan di sekolah untuk di ajarkan kembali dirumah oleh orangtua masing-

masing.Dari penelitian yang penulis lakukan tentang peran orangtua dalam mendidik 

anak autis maka ditekankan hasil dari bantuan sekolah yang membantu orangtua saat 

kesulitan mengajarkan anak dalam melakukan peran nya sebagai orangtua agar 

tercapai nya suatu hasil yang memuaskan. 
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1. Menetapkan Tujuan 

Pelaksanaan penetapan tujuan sebuah program atau pelaksanaan bimbingan 

sangat diperlukan dengan cara menganalisa apa yang dibutuhkan anak autis yang 

kemudian hasilnya berupa pengambilan keputusan-keputusan. Dalam Bab II Bahwa 

tujuan mendidik anak autis yaitu: Membantu individu agar mampu hidup selaras 

dengan ketentuan Allah, artinya sesuai dengan kodratnya yang ditentukan oleh Allah 

SWT. Membantu individu agar mampu hidup selaras dengan petunjuk Allah, artinya 

sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul Nya. 

Membantu individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah, artinya menyadari eksitensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk 

mengabdiNya. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, 

segi-segi baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahanya, sebagai sesuatu yang 

memang telah ditetapkan Allah (nasib atau takdir), tetapi juga menyadari bahwa 

manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk 

terus-menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya 

lupa diri. 

Dalam Bab III sudah di jelaskan tentang kegiatan belajar mengajar yang 

dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan sabtu.Adapun media yang dipakai oleh 

guru adalah dengan metode terapi.Sedangkan media yang digunakan adalah media 

alat seperti alat tulis, kuas untuk melukis dll.Dalam Bab III juga adanya kegiatan rutin 

yaitu ketrampilan diri yang setiaphari sabtu anak di ajarkan untuk membuat keset, 

membuat makanan ringan, gantungan kunci manik-manik, tataboga, membatik dll. 
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Dengan demikian Peran Orangtua dalam mendidik anak sangat berperan 

penting dalam upaya  kemandirian anak, serta pembinan sopan santun anak. Sehingga 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat senantiasa selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah SWT, termasuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk dalam hal berperilaku baik itu sesama teman, orangtua, maupun masyarakat. 

Dalam hal ini menurut penulis peran sekolah yayasan growing hope Bandar 

Lampung membantu dalam mendidik anak autis, karena banyak orangtua yang hanya 

menitipkan anaknya di yayasan dikarenakan kesibukanya, sebagian orangtua 

memperhatikan tumbuh kembang sih anak dan masih banyak lagi karakter orangtua 

dalam mendidik anaknya. 

2. Pelaksanaan Terapi 

Data lapangan sebagaimana yang ada pada Bab III terapi yang dilaksanakan 

setiap hari senin sampai jum’at. Pada hari senin sampai dengan jum’at pada pukul 

08.30-10.30 di kelas Yayasan Goriwing Hope Bandar Lampung. Sebagai sarana 

bantu yang digunakan adalah alat peraga, white board, spidol, penghapus, penggaris. 

B. Peran Sekolah Bagi Anak Autis Di Yayasan Growing Hope Bandar Lampung 

Sebagaimana telah penulis sebutkan pada teori yang ada di Bab II  bahwa 

tujuan sekolah hakekatnya menggerakkan anak-anak autis dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Bimbingan perlu membelokkan sudut pandang yang dibimbing 

yang di rasakan sebagai problem hidupnya kepada sumber kekuatan konflik batin, 

mencerahkan konflik tersebut serta memberikan insight ke arah pengertian mengapa 
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ia merasakan konflik batin. Dalam hal ini pembimbing memberikan pandangan-

pandangan baru tentang arti kehidupan yang sebenarnya dan mengarahkan untuk 

melupakan permasalahan yang dihadapi dengan memberikan perhatian yang 

dibimbing pada kewajiban yang harus dilakukan dalam hidupnya.  

Untuk itu peran sekolah sengat menentukkan berhasil tidaknya sekolah 

tersebut yang dilakukan untuk merubah perilaku anak dan mengatasi problem-

problem yang ada pada anak, serta kemandirian anak autis tersebut. Karena guru 

harus mampu memberikan sebuah motivasi, bimbingan, mengarahkan, serta 

menciptakan rasa nyaman yang membuat anak merasa di perhatikan, dilindungi yang 

pada akhirnya guru mampu mengoptimalkan anak didiknya. 

1. Pemberian Motivasi 

Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu 

yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.Motivasi juga didefinisikan 

sebagai kemauan untuk berbuat sesuatu. Salah satu cara untuk memotivasi seseorang 

agar mau melakukan dan berbuat sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya 

adalah memenuhi apa yang dibutuhkan dan yang diharapkan. Upaya dorongan 

terhadap anak asuh agar semangat dalam hal belajar, kitu semampu mungkin 

dilakukan oleh guru agar anak didik dapat mencapai tujuan yang di inginkan yaitu 

mencapai kehidupan yang selaras dengan tuntunan ajaran Islam melakukan hal yang 

ma’ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. 

 



69 
 

2. Pemberian Terapi 

Data lapangan sebagaimana yang ada pada Bab III, menunjukkan bahwa 

pemberian terapi sudah dilakukan dalam hal memberikan materi-materi yang telah 

disampaikan oleh guru salah satu pemberian terapinya adalah Terapi speech, terapi 

speech adalahrangkaian 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. 

Autisme adalah suatu kelainan otakyang berpengaruh pada 

perkembanganseseorang. Orang-orang yang mengalamiautisme mempunyai 

gangguan ataumasalah dalam berkomunikasi danberinteraksi dengan orang lain. 

Seoranganak autisme mungkin akan terlihat sangatlinglung, terkucil atau terasing, 

mungkinmereka tidak ingin melakukan kontak matadengan orang lain, mungkin juga 

tidak berbicara atau bermain seperti yang anaklain lakukan atau mungkin 

merekamengulang-ulang gerakan dan tingkah lakutertentu secara terus menerus 

danberlebihan, lagi lagi dan lagi.  

C. Evaluasi  Dalam Proses pemberian terapi Yayasan Growing Hope Bandar 

Lampung 

Untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya dalam proses di Yayasan 

Growing Hope Bandar Lampung dua faktor adalah sebagai berikut : 
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1. Faktor Pendukung  

a) Adanya sarana yang mendukung dalam proses belajar mengajar, adaya guru-

guru yang bepengalaman yang mampu membimbing mengarahkan anak yang 

didukung dengan adanya kemauan yang kuat yang muncul dari dalam diri anak  

dalam mempelajari ilmu keterampilan dengan harapan menjadi generasi 

yangmempunyai keterampilan.  

b) Adanya jiwa kebersamaan yang tertanam, saling membutuhkan satu sama lain. 

Dengan dalil inilah peran orangtua dbimbingan guru-guru mengarahkan anak 

menjadikan ia diterima ditengah-tengah masyarakat karena keterampilanya 

yang baik. 

2. Faktor Penghambat 

a) Kurangnya guru Agama terutama agama muslim sebagai menambah wawasan 

keilmuan tentang ajaran Agama Islam. 

b) Anak yang tingkah lakunya sulit diatur pada saat di terangkan maka itu menjadi 

penghambat dalam proses belajar mengajar. 

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

harus dihadapi orangtua adalah penolakan baik dari diri pribadi, keluarga besar 

maupun lingkungan dan besarnya biaya pengobatan. 

 

 


